
Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace 

se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem, 

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole 

Č. j.: ZSSTRAZ 482/2017 Účinnost od: 1. 9. 2017 

Spisový znak:  1.2.1 Skartační znak:   V 5 

Změny:   Prováděny formou číslovaných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. 

 

 

Ustanovení této směrnice vymezuje výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské 

škole v souladu s ustanovením § 123 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění 

a v souladu s § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění pro 

pracoviště MŠ U Potoka 137.  

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen 

„úplata“), možnost snížení nebo osvobození od úplaty a podmínky stanovení úplaty. 

 

Čl. 2 

Plátci 

 

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, 

jehož vzdělávání probíhá v prvním a druhém ročníku. Vzdělávání v posledním roce před 

zahájením plnění povinné školní docházky a  v případě odkladu školní docházky o jeden rok 

je bezplatné. 

 

 

Čl. 3 

Základní částka úplaty 

 

Výše úplaty byla stanovena dle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.  

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole činí 310,- Kč za jeden 

kalendářní měsíc pro všechny děti s celodenní docházkou. Děti s omezenou délkou docházky 

platí 206,- Kč. 

 

Čl. 4 

Snížení úplaty v případě přerušení provozu 

 

V době hlavních prázdnin (mimořádný provoz pro děti zaměstnaných rodičů) se školné 

neplatí. 



Čl. 5 

Prokázání nároku na osvobození od úplaty 

 

(1) Osvobozen od úplaty bude: zákonný zástupce dítěte:  

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 

odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném znění 

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku 

na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění  

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku z důvodu péče o nezaopatřené dítě (§ 12 odst. 

1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění  

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče v souladu s 

§ 36 až § 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění. 

 

(2) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte nebo výše uvedená fyzická osoba, 

požádá-li o to písemně ředitelku školy a výše uvedené skutečnosti jí prokáže přehledem 

vyplacených dávek za stanovené období (zpravidla 1 x za čtvrt roku). Žádosti lze podávat 

přímo ředitelce školy nebo prostřednictvím učitelky v MŠ nebo stravovatelky. 

 

Čl. 6 

Snížení základní částky úplaty 

 

Pokud dítě s celodenní docházkou nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního 

měsíce ze zdravotních nebo rodinných důvodů a rodič absenci včas řádně omluvil, lze 

základní částku úplaty za příslušný kalendářní měsíc na základě žádosti zákonného zástupce 

snížit na polovinu. Žádost podá zákonný zástupce písemně ředitelce školy. 

 

Čl. 7 

Podmínky splatnosti úplaty a smluvní podmínky 

 

(1) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do konce daného měsíce. Lze ji platit hotově nebo 

převodem na číslo účtu u MONETA Money Bank 184683167/0600. U převodu z účtu musí 

být uveden variabilní symbol -  rodné číslo dítěte.  

 

(2) V případě neuhrazení školného do konce daného měsíce bude zákonný zástupce vyzván 

dopisem k úhradě dlužné částky nebo k domluvě s ředitelkou školy na splátkovém kalendáři. 

V případě prodlení s úhradou školného o více než 60 dní bude zákonnému zástupci zaslána 1. 

upomínka se smluvní pokutou ve výši 150,- Kč. Za každou následující upomínku bude ke 

stávajícímu dluhu připočítána smluvní pokuta 150,- Kč (3 upomínky = 450,- Kč). Pokud 

zákonný zástupce neuhradí dluh po 3. upomínce, bude celé pohledávka předána právnímu 

zástupci k vymáhání. 

Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 

pokutě obsaženým ve smlouvě (přihláška do školní družiny, mateřské školy a na školní 

stravování) není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody. Smluvní strany 



výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ustanovení § 2051 občanského zákona 

návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty. 

 

(3) Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve 

stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelkou školy na jiném termínu úhrady, může 

ředitelka školy (po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte) rozhodnout 

o ukončení předškolního vzdělávání dítěte. 

 

Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 

 

(1)Tato směrnice ruší směrnici č. j.: ZSSTRAZ 466/2016 Směrnice ke stanovení výše úplaty 

za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.  

 

(2) Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 

součást tohoto předpisu. 

 

(3) Projednáno na pedagogické radě MŠ dne 30. 8. 2017  

(4) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017  

 

Ve Stráži pod Ralskem dne 29. 8. 2017 

 

 

…………………………….. 

Mgr. Bedřiška Rychtaříková 

ředitelka školy 


