
MATEŘSKÁ ŠKOLA  ZAHRÁDKA SEZIMOVO ÚSTÍ, KAPLICKÉHO 1037  

  

Čj.: MŠ Zahr.110/22 

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
- tato směrnice je součástí ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU ŠKOLY 

- změny ve směrnici jsou prováděny formou nové směrnice a následnou  aktualizací 

   organizačního řádu školy 

 

I. Úvodní  ustanovení 

  Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném    

vzdělávání / školský zákon/, § 23 odst.3, § 35 odst.2, § 123 odst.4, stanovuje ředitel školy 

výši úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ. 

 

II. Výše úplaty 

 

1/  Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně/ u dětí, které   

     dosáhnou do 31.8.2023 věku 6 let /, včetně dětí s odkladem školní docházky 

2/  V ostatních ročnících činí základní částka měsíční úplaty 350 Kč. Výše základní 

     částky vychází z 50% skutečných průměrných neinvestičních výdajů v uplynulém 

      kalendářním roce. Základní částku platí od září 2022 všechny  docházející děti 

      přijaté  k celodenní  docházce na účet 35-704045389/0800.  

3/  Děti přijaté od září 2022 s pozdějším nástupem / od 3 let věku dítěte/  platí po dobu, kdy  

    do MŠ nedochází,  částku 200 Kč měsíčně. 

4/   Výše úplaty v době přerušení nebo omezení provozu školy je stanovena  

     / Vyhl. 14/2005 ,§ 3/  na 20 Kč na dítě a den. 

 

III. Osvobození od úplaty    

    Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte  se zdravotním postižením, který pobírá      

    sociální příplatek a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy doložením potvrzení o  

    pobírání sociálního příplatku, a to vždy s platností na jeden měsíc. 

    Plátcům, kteří z jakéhokoliv důvodu neprokáží tuto skutečnost do stanoveného termínu,  

    bude účtována úplata v plné výši. 

 

IV. Splatnost úplaty a sankce za neplacení 

1/ Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 30. dne příslušného měsíce. 

2/ Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole 

    ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný termín úhrady, může ředitel  

    školy, po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, rozhodnout o ukončení 

    předškolního vzdělávání dítěte.  

 

V. Závěrečná ustanovení 

Tato směrnice je trvale uložena v kanceláři školy. 

 

 

Účinnost od 1.9.2022 do 31.8.2023                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                         ………………………… 

                                                                                                           Mgr. Kamila Gatialová 

                                                                                                                 ředitelka školy  



                                                


