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Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole
pro školní rok 2018/2019
Článek 1
Úvodní ustanovení
Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole s účinností od 1. 9. 2018 se stanovuje na
základě §123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) a §6 vyhlášky MŠMT 14/2005 Sb. o předškolním
vzdělávání v platném znění. Zřizovatelem mateřské školy je městys Bohdalov.
Článek 2
Plátci
Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole,
do které bylo přijato. Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, které dovrší v době
od 1. září 2018 do 31. srpna 2019 šesti let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné.
Článek 3
Výše úplaty
Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen „úplata“) tvoří základní
částka upravená v příslušném kalendářním měsíci o případné snížení úplaty. Základní částka
se stanoví při přijetí dítěte do mateřské školy a k 1. září příslušného kalendářního roku. Úplata
za dítě přijatého do mateřské školy je stanovena na 180,- Kč za kalendářní měsíc. Zákonnému
zástupci dítěte, kterému je délka docházky omezena na tzv. zbývající dobu, se základní částka
úplaty za příslušný měsíc sníží na 120,- Kč.
Článek 4
Způsob úhrady
Úhrada za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce, za který povinnost
úplaty vznikla. Úhrada se provádí bezhotovostním způsobem na účet Základní školy a
mateřská školy Bohdalov.
Článek 5
Vymezení povinnosti placení úplaty
V případě přerušení provozu mateřské školy dle vyhlášky MŠMT 14/2005 Sb., § 3 o
předškolním vzdělávání, se úplata poměrně sníží za dny, kdy je provoz přerušen.
Článek 6
VI. Osvobození od úplaty
Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek (§ 20 až 22
zákona č. 117/1995 Sb. o státní podpoře, ve znění zákona č. 218/2005 Sb.) nebo fyzická
osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb.

o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 218/2005 Sb.) a tuto skutečnost prokáže řediteli
školy.
O osvobození od úplaty může zákonný zástupce požádat v případě, že dítě nemohlo ze
závažných důvodů navštěvovat mateřskou školu nejméně celý kalendářní měsíc. Ředitel školy
na základě doložených podkladů rozhodne o úplatě ve správním řízení.
Článek 7
Sankce při neplacení úplaty
Sankce při neplacení úplaty jsou dány zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání §35 odst. 1 písm. c). Ředitel školy může po
předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení
předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za
vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín
úhrady.
Článek 8
Závěr
Směrnice nabývá platnosti od 1. 9. 2018.

V Bohdalově, dne 29. 5. 2018

Mgr. Dagmar Laštovičková, ředitelka školy

