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Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. /  Ředitelka Mateřské školy Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace (dále jen MŠ) vydává na   

základě ustanovení § 123 odst. 4, § 165 odst. 2, písm. i) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 odst.  č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzděláváni ve znění pozdějších předpisů a novely škol. zákona č.472/2011 Sb., v platném 

znění, vnitřní předpis, jímž se stanoví výše úplaty za předškolní vzdělávání  

 
2. / Tento předpis stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ (dále jen „úplata") osvobození od 

úplaty a podmínky splatnosti úplaty. Vztahuje se pro všechny děti přijaté k předškolnímu vzdělávání s 

výjimkou dětí, jímž je poskytováno předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy nebo děti 

s odloženou školní docházkou. 

Čl. 2 
Plátci 

 
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v MŠ. 

 
Čl. 3 

Základní částka úplaty 
 

1. / Výši základní částky stanoví ředitelka tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních 

neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce podle odst.2, § 6 vyhlášky č. 14/2005 o 

předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 500,- Kč  
na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok. 

 

2. / Měsíční výše úplaty se stanovuje  

 

a) při přijetí dítěte do mateřské školy 

 

b) vždy k 1. 9. příslušného kalendářního roku na celý školní rok 

 

 

Čl. 4 

Snížení, osvobození od úplaty 

Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace 

 VNITŘNÍ PŘEDPIS O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Č. j.: MŠŠŘ 1/2022 Spisový znak 2.1   skartační znak A10 

Vypracoval: Karnovská  Jarmila 

Schválil: Karnovská jarmila 

Pedagogická rada projednala dne: 29. 6. 2022 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 6. 2022 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2022 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které 

tvoří součást tohoto předpisu. 
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1. V případě přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin, přesahujících 5 pracovních dní, se úplata za 

     předškolní vzdělávání vypočítá dle počtu dnů, po kterou je stanoven provoz mateřské školy. 

 

2. Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá: 

    - opakující se dávku v hmotné nouzi, podá u ředitelky školy Žádost a pravidelně dokládá  

      oprávněnost pobírání dávek hmotné nouze – úřad práce 

    - zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 

    - rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo 

    - fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, 

      pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.    

 

3. Osvobozen od úplaty bude dítě, jehož zákonný zástupce podal u ředitelky školy Žádost o osvobození 

    od úplaty za předškolní vzdělávání, a ta mu byla schválena. Formulář k vyzvednutí u ředitelky školy,  

    vedoucí školní jídelny nebo ke stažení na webu školy www.ms-spalova.cz  

4. Plátci, kteří nepodají ředitelce žádost o osvobození od úplaty a neprokáží ředitelce nárok na osvobození, 

     nebo nedodržují ustanovení daná v Žádosti, jsou povinni uhradit úplatu ve stanovené výši. 

                    

Čl. 5 
Splatnost úplaty a způsob úhrady 

 
 

1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne daného měsíce, pokud na základě důvodné  

    žádosti zákonného zástupce nestanoví ředitelka školy jinak. 

 

2. Úplata se hradí zpravidla v hotovosti v pokladně školy, nebo převodem z bankovního účtu formou  

    inkasa na žádost plátce schválenou ředitelkou školy. 

 

3. Úplata za předškolní vzdělávání je zákonná platba (pokud není vydáno rozhodnutí o osvobození)  

    Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném termínu a rodič si nedohodne s ředitelkou školy  

    jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy. 

 

4. V případě podání žádosti o osvobození od placení úplaty podle čl. 4 je úplata splatná až dnem právní  

    moci správního rozhodnutí v této věci. 

 

5. V měsíci září nebo při nástupu dítěte do mateřské školy, je splatná úplata za předškolní vzdělávání za  

    měsíc září a říjen, v dalších měsících se platí zálohově na následující měsíc.  

 

Čl. 6 
Výše úplaty pro cizince 

 
Tato směrnice se vztahuje též na cizince dle výčtu v § 20 odst.2 písm.d) Školského zákona, v platném 

znění. 

 

Čl. 7 
Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Zrušuje se Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání vydané dne 1. 9. 2017 

 

2. Tato směrnice byla projednána na pedagogické radě dne 29. 6. 2022. 

 

 

    Karnovská Jarmila, ředitelka školy 

http://www.ms-spalova.cz/

