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Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 
pro školní rok 2022 - 2023 

 
 
 

 
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Dolní Řasnice, příspěvkové organizace v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů vydává tuto směrnici: 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

  
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“), možnost snížení úplaty a podmínky 
splatnosti úplaty. 

Čl. 2 
Bezúplatné vzdělávání 

 
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské 
školy se poskytuje dítěti bezúplatně do doby zahájení školní docházky. 
 

Čl. 3 
Základní částka úplaty 

 
Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši. 
Částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve školním roce 2022/2023  činí 400 Kč na příslušný kalendářní měsíc. 

 
Čl. 4 

Úplata za prázdninový provoz 
  
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka 
školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené v článku 3. Úplata za prázdninový provoz (červenec a srpen) se 
vybírá pouze v hotovosti.   

 
Čl. 5 

Osvobození od úplaty a prokázání nároku na osvobození 
 
Osvobozen od úplaty je: 
A) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 
B) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 
C) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu na nezaopatřené dítě 
D) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče  
O osvobození úplaty je nutno žádat písemnou formou u ředitelky školy a prokázat výše uvedené skutečnosti. 

 
Čl. 6 

Způsoby provedení platby 
 
Úhradu je možné provést: 
převodem na účet školky č. 78 – 6160930247/0100. Zákonný zástupce obdrží v takovém případě variabilní symbol dítěte. 
V prázdninových měsících (červenec a srpen) je nutné platební příkazy pozastavit, jinak budou platby vráceny zpět. 
 
 
 Čl. 7  

Podmínky splatnosti úplaty 
 
Úplata za kalendářní měsíc je splatná k poslednímu dni předcházejícího měsíce, pokud ředitel školy nedohodne se zákonným zástupcem 
dítěte jiný termín úhrady. 

 
 
Tato směrnice nabývá účinnosti 1. září 2022. 
 
V Dolní Řasnici 2. 6. 2022                                                                                                Mgr. V. Blažek, ředitel 
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