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           Poplatek za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022 
 

Tento vnitřní předpis vychází z § 123, odst. 4, dále zákona č. 561/2004 Sb. a § 6 vyhlášky 

MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a stanovuje výši úplaty, podmínky pro 

snížení nebo prominutí úplaty a splatnost úplaty. 

 

 

Čl. I 

 

Výše úplaty. 

 

Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na 

informační tabuli mateřské školy nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V 

případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka 

mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte. 

 

Pro školní rok 2021/2022  

                          je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve výši: 350,- Kč 

 

Čl. II 

 

Snížení úplaty. 

 

Úplata je snížena zákonnému zástupci dítěte: 

 

a) pro kalendářní měsíc, ve kterém bude provoz mateřské školy omezen nebo přerušen 

(podle § 3 vyhl. 214/ 2012, kterou se mění vyhl. 14/2005 Sb.) na více než 5 dnů, 

stanoví ředitelka výši úplaty poměrnou částí, která bude odpovídat rozsahu omezení 

provozu. 

 

b) v případě uzavření MŠ v měsíci červenci a srpnu se nebude vybírat poplatek za 

předškolní vzdělávání 

 

Čl. III 

         

  Úplata za vzdělávání v době mimořádných opatření z důvodu ochrany před nákazou 

  Covid – 19 (dle manuálu MŠMT platného pro provoz škol od 1. 9. 2020. 

                   

a) Pokud je určitému dítěti/žákovi/studentovi/účastníkovi nařízená karanténa a škola není  

uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. 

b) Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZD dojde k uzavření školy, platí u škol a 

školských zařízení veřejných zřizovatelů následující: 

V mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně 

poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení 

nebo přerušení provozu více než 5 dnů, a to i v případě, že mateřská škola 

poskytuje vzdělávání distančním způsobem. 
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Splatnost úplaty. 

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná převodem na účet školy zálohově, společně s úhradou 

za stravování. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může 

ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání. 

 

 

Čl. IV 

 

Osvobozen od úplaty je (podle Vyhl. o předškolním vzdělávání 14/2005 ve znění 214/2012) 

 

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 

odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 

Sb.  

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku 

na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona 

č. 366/2011 Sb.) 

 

c)  rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě (§ 

12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 

Sb.)  

 

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

pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů)  

 

e) bezúplatně se poskytuje vzdělání dítěti od počátku školního roku, který následuje po 

dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§ 123 Škol. z.) 

 

Na základě podané žádosti a potvrzení z odboru státní sociální podpory, bude ředitelkou školy 

ve správním řízení vydáno rozhodnutí o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání. 

 

 

  

Čl. V 

 

 Platnost. 

 

 Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem l. 9. 2021 

 

 

 

 

                                                                     

 Horní Studénky 27. 8. 2021                                                               Ludmila Steidlová 

                                                                                                         pověřená vedením školy                                                                                                                              

 


