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Pokyn ředitelky ZŠ a MŠ Pyšel 
 ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání  

pro školní rok 2020/2021 
 

č.j. xx/2020 
 
Tento Pokyn vychází z: 

- § 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 

- § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č. 43/2006 
Sb., o předškolním vzdělávání a č.280/2016 Sb. o předškolním vzdělávání 

- Vyhláška č. 214/2012 Sb. 
 

I. Úvodní ustanovení 
 

1. Předmětem a účelem pokynu je stanovení měsíční výše úplaty a způsobu platby za 
předškolní vzdělávání v MŠ Pyšel. 
 

2. Výše úplaty je stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních 
neinvestičních nákladů mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání 
dítěte v mateřské škole a příslušný druh provozu v uplynulém kalendářním roce. 
Neinvestiční výdaje jsou všechny výdaje vynaložené na provoz MŠ a příslušný druh 
provozu snížené o výdaje poskytnuté ze státního rozpočtu. 

 
3. Úplata bude použita na úhradu neinvestičních výdajů na provoz MŠ: 
- nákup hraček a didaktických pomůcek 
- nákup výtvarného materiálu. 
- nákup vybavení mateřské školy. 

 
4. Plátcem úplaty je zákonný zástupce dítěte, které je přijato k docházce do MŠ Pyšel. 

 
 

II. Měsíční výše úplaty 
Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu 
mateřské školy ve stejné měsíční výši. 
Měsíční výše úplaty je stanovena na 150,-Kč. 

Povinnost hradit úplatu za vzdělávání vzniká od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 a to i v měsíci, kdy 
dítě ani jeden den do MŠ nedochází a není prokazatelně nemocné. 
 O výši úplaty za vzdělávání musí být zákonní zástupci vždy řádně informování formou 
vývěsky na informační nástěnce. 

 



III. Bezúplatnost předškolního vzdělávání (§123 odst.2 zákona 561/2004 Sb.) 
 

 Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti 
poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
pátého roku věku. (tj. do 31.8.2020 dosáhne věku 5 let) 
 
Osvobození od úplaty (Vyhláška č. 214/2012 Sb.) 

 
Osvobozen od úplaty je: 
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, 

nebo 
d) 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.  
      Zákonný zástupce doloží ředitelce školy potvrzení o pobírání této dávky každý měsíc. 
 

IV. Snížení měsíční úplaty (Vyhláška č. 214/2012 Sb.) 
 

 pro případy dětí v celodenním nebo internátním provozu, jimž je docházka do 
mateřské školy omezena rodičem dítěte z důvodu pobírání: 

příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem, případně jinou 
osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě příslušného orgánu, 

 u dětí přijatých na souběžnou docházku (docházka „dalšího dítěte“) 
 u dětí s polodenní docházkou  

 
se stanoví výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz 
(tj. 100,-Kč) 

 
Snížení základní částky úplaty nejvýše o polovinu: 
Na základě písemné žádosti plátce, doručené ředitelce mateřské školy, může ředitelka ZŠ a 
MŠ Pyšel snížit základní měsíční částku úplaty nejvýše o polovinu (§6 vyhláška č.14/2005 
Sb.), pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního 
měsíce.  
Snížená úplata z důvodu omluvené nepřítomnosti dítěte v MŠ činí 75,- Kč. 
 
 

V. Výše úplaty za kalendářní měsíc, v němž bude přerušen provoz mateřské školy 
      (Vyhláška č. 14/2005 Sb.) 
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle 
§3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel školy výši úplaty, která 
nepřesáhne poměrnou část úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu 
omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.  
a) 8,-Kč za každý započatý den, kdy bylo dítě v mateřské škole přítomno 



b) 5,- Kč za každý započatý den, kdy bylo dítě v mateřské škole přítomno v případě těch 
dětí, jimž je docházka do mateřské školy omezena rodičem dítěte z důvodu pobírání: 
rodičovského příspěvku rodičem dítěte, nebo 
příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem, případně 
jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě 
příslušného orgánu, nebo 
u dětí přijatých na souběžnou docházku.  

 
VI.  Způsob platby (§ 6 odst. 6 vyhlášky č.14/2005 Sb.) 
Platba se provádí v hotovosti nejpozději do 15. dne stávajícího měsíce. 
Vybíráním jsou pověřeny učitelky mateřské školy. 
 

      VIII. Závěrečná ustanovení 
a) Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí 

o osvobození). Jestliže nebude opakovaně uhrazena a zákonný zástupce si 
nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady, může ředitelka školy ukončit 
docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d) 

b) Tento pokyn se vydává na dobu od 1.9.2020 do 31.8.2021. 
 
 
 
 
 
 
V Pyšele dne 1.9.2020 
 

 
 
                                                                                             Mgr. Bronislava Černá 
                                                                                             ředitelka ZŠ a MŠ Pyšel      
 
 
 
 

 


