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ZPRACOVALA: Bc. Lenka Babuňková 
DATUM: 1. 9. 2022         
 
 
 
 
 Ředitelka Mateřské školy Barevný svět, Frýdek-Místek, Slezská 770 v souladu 
s ustanovením § 123 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
 
 

v y d á v á 
 
 

SMĚRNICI 
 

o úplatě za předškolní vzdělávání 
 
 
 
 

§ 1 
Základní ustanovení 

 
§ 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 
1. 01 Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem 

právnické osoby vykonávající činnost dané školy. 
 
1. 02 V souvislosti s výše uvedeným platí § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Vzdělávání 

v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, tzn. vzdělávání v povinné předškolní docházce 
mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně               

 
 

§ 2 
Předmět a rozsah předpisu 

 
2. 01 Tato Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání (dále jen směrnice) blíže rozvádí § 123 

odst. 4 školského zákona a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, 
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ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhlášky), a stanoví podmínky, za kterých se tato 
úplata v Mateřské škole Barevný svět Frýdek-Místek, Slezská 770 realizuje. 

 
2. 02 Tato směrnice je závazná pro všechny zákonné zástupce dětí umístěných v Mateřské škole 

Barevný svět Frýdek-Místek, Slezská 770 (dále jen mateřská škola).  
 

Směrnice  stanoví: 
 

 Měsíční výši úplaty. 
 Snížení základní částky úplaty. 
 Osvobození (prominutí) úplaty. 
 Prokázání nároků na snížení nebo osvobození (prominutí) úplaty.  
 Podmínky splatnosti. 
 Sankce. 
 Závěrečná ustanovení. 

 
 

§ 3 
Měsíční výše úplaty 

 
3.01 Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na období školního roku 

2022-2023 tj.  
Od 1.září 2022 do 31. srpna 2023 je stanovena v souladu s odst. 2 a 3 § 6 vyhlášky a činí 
pro děti: 

 
 V celodenní docházce       600,00 Kč 
 V polodenní docházce       400,00 Kč. 

 
 

§ 4 
Snížení základní částky úplaty 

 
4. 01 Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo ze zdravotních nebo jiných závažných 

důvodů do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, může být na 
jeho žádost základní částka úplaty snížena a činí pro děti: 

 
 V docházce celodenní       400,00 Kč 
 V docházce polodenní       250,00 Kč 

 
4. 02 Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu 

delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne 
poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavce 3. 01 odpovídající rozsahu omezení 
nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovená výše úplaty bude zveřejněna pro 
zákonné zástupce neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu. 
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§ 5 
Možnosti osvobození 

 
5.01 Osvobozen od úplaty bude na základě žádosti: 
 

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 péče o nezaopatřené dítě, 
d. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 

pěstounské péče. 
 
 

§ 6 
Prokázání nároků na snížení nebo prominutí úplaty 

 
6. 01 Ředitelka školy rozhodne v souladu s odst. 4 § 123 školského zákona: 
 

a. O snížení základní částky úplaty  
- dle odstavce 4.01 po skutečnosti v tomto odstavci uvedené na základě písemné žádosti 
zákonného zástupce dítěte potvrzené ošetřujícím lékařem nebo ředitelkou školy a podané 
nejpozději poslední pracovní den daného měsíce, 

 
b. O prominutí úplaty 
- dle odstavce 5.01 na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte s přílohou 
potvrzující skutečnost v tomto odstavci uvedenou podané v termínu do 5. kalendářního 
dne každého měsíce. 

 
 

§ 7 
Podmínky splatnosti 

 
7. 01 Úplata za předškolní vzdělávání je splatná vždy nejpozději 28. dne příslušného 

kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy výjimečně nedohodne se zákonným 
zástupcem dítěte jiný termín úhrady. 

 
 

§ 8 
Sankce 

 
8.01 Ředitelka mateřské školy může v souladu s § 35 odst. 1 písmena d) školského zákona 

rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, jestliže jeho zákonný zástupce 
opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu 
úhrady. 
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§ 9 
Závěrečná ustanovení 

 
9.01 Součástí této směrnice jsou tiskopisy: 
 

Příloha č. 1 – Žádost o snížení úplaty za předškolní vzdělávání 
Příloha č. 2 – Žádost o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání 
Příloha č. 3 – Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání 

 
9.02 Tato směrnice nabývá platnosti dnem vyhlášení a účinnosti dne 1. 9. 2022.  
 
 
 
 
 


