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Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole 
ve školním roce 2020/2021

Ředitelství Mateřské školy G. Frištenského, příspěvková organizace, na základě ustanovení § 123 
odst. 1-4 v souladu s § 7 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 43/2006 Sb., kterou se mění 
vyhláška o předškolním vzdělávání a v souladu s dalšími platnými předpisy 

stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání ve výši:
300,-Kč měsíčně/celodenní vzdělávání a 200,-Kč měsíčně/polodenní vzdělávání 
                                                               
•bezplatné vzdělávání je poskytováno dětem v posledním ročníku MŠ před zahájením povinné 
školní docházky a dětem s odkladem školní docházky.

• snížená výše úplaty může být ředitelkou školy přiznána na základě písemné žádosti zákonných 
zástupců dítěte v případě, že dítě do MŠ nedocházelo ani jeden den v měsíci.

•osvobození od úplaty – pro zákonného zástupce, který pobírá sociální příplatek v případě péče 
alespoň o 1 dlouhodobě nemocné dítě, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce 
zdravotně postižené dítě, anebo je-li alespoň 1 ze zákonných zástupců pečující o nezaopatřené dítě 
dlouhodobě těžce postižený a dále podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (nutno 
doložit pobírání sociálních dávek).

• splatnost úplaty je nejpozději do 15.dne příslušného kalendářního   měsíce
- bezhotovostně, složenkou nebo bankovním převodem
- na účet mateřské školy: 179920754/0300 
- s těmito variabilními symboly: G. Frištenského (304), Čihadlo (303), Unčovice (302)                     
                                                     
•pro identifikaci platby je třeba uvádět specifický symbol, což je registrační číslo dítěte, které bylo
přiděleno u zápisu do MŠ.

•při prázdninovém provozu (červenec, srpen) se výše úplaty mění na základě délky stanoveného 
provozu.

•v případě přerušení provozu na více jak 5 dní v měsíci se úplata za uvedený měsíc krátí   
v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu 
kalendářních dnů v příslušném měsíci  

•pokud zákonný zástupce dítěte ani po písemném upozornění neuhradí úplatu za předškolní 
vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelkou školy na jiném termínu, bude 
postupováno podle § 35 odst. d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, o ukončení docházky 
dítěte do mateřské školy.
                                                                                                      

                                                                                                        Bc. Petra Sajičová, ředitelka školy
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