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I. Úvodní ustanovení

Podle  zákona  č.  472/2012  Sb.  kterým  se  mění  zákon  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním, 
základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský  zákon),  ve  znění 
pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 214/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 
Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., jsou stanovena následující 
pravidla.

Bez úplatnosti předškolního vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy - podle § 123 
odst.  2  zákona  č.  472/2011  Sb.  se  bezúplatné  vzdělávání  stanovuje  u  dětí,  které  mají 
předškolní vzdělávání povinné.

Provoz  Mateřské  školy  logopedické  je  celodenní.  Pro  všechny  děti  mateřské  školy 
logopedické je stanovena výše úplaty ve stejné měsíční výši.  Pro případy dětí v celodenním 
provozu,  jimž  je  docházka  do mateřské  školy  omezena  rodičem dítěte  z  důvodu pobírání 
rodičovského příspěvku, je stanovena výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro 
celodenní provoz. (vyhláška č. 214, §6 odst. 3).

II. Plátci

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

III. Měsíční výše úplaty

Výše úplaty

 Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena:

400,- Kč měsíčně - celodenní provoz

270,-  Kč  měsíčně -  4  hodiny  denně  z  důvodu  pobírání  rodičovského 
příspěvku (2/3), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli 
mateřské školy.

IV. Podmínky splatnosti úplaty

Úplata za vzdělávání a stravování v době mimořádných opatřeních z důvodu COVID - 19

 Pokud je určitému dítěti/ žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o 
omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se platí.

 Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZ ČR dojde k uzavření školy, platí u škol 
školských zařízení veřejných zřizovatelů toto:

 ředitelka školy stanoví maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky 
omezení nebo přerušení provozu více než pět dnů provozu, a to i v případě, že 
mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem. 



 Ředitelka má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí 
úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

 Úplata je splatná  do 15tého dne příslušného měsíce a to vždy  za dva měsíce. Platba 
se provádí  bezhotovostně  na  účet  školy:  2003880006/6000 nebo  ve  stanovených 
termínech v hotovosti u hospodáře školy.

V. Snížení nebo osvobození od úplaty

Ředitelka školy je oprávněna (může) rozhodnout o snížení úplaty za předškolní vzdělávání 
zejména v následujících případech, jimiž se vymezuje sociální znevýhodnění:

 jedná-li se o dítě z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním prostředím nebo 
dítě ohrožené sociálně patologickými jevy (pobírání dávek státní sociální podpory dle 
zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře v platném znění)

 jedná-li se o dítě s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou
 jedná-li se o dítě s postavením azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a 

účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území ČR
Úplatu lze snížit i v jiných případech. Záleží na uvážení ředitelky, které ovšem musí být 
podloženo skutkovým zjištěním v řízení o snížení nebo prominutí úplaty.

Osvobození od úplaty

 Osvobozen od úplaty je: 
 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.),

 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.),

 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.),

 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),

 pokud  tuto  skutečnost  prokáže  ředitelce  mateřské  školy  nejpozději  do  dne  splatnosti 
úplaty za příslušné měsíce.

O prominutí  úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitel školy (školský zákon, §165, 
odst. i).

Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou. Jestliže zákonný zástupce opakovaně 
neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu nebo si nedohodne 
jiný termín úhrady, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský 
zákon, §35, odst. d).



VI. Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu 

V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy postupuje ředitelka školy podle 
jiného právního předpisu.  Pokud ředitel  školy zná délku přerušení nebo omezení  provozu 
mateřské školy v příslušném měsíci, neprodleně o výši úplaty vhodným způsobem informuje 
zákonné zástupce.

V případě dohody se zřizovatelem o přerušení nebo omezení provozu v měsíci červenec a 
srpen (v době prázdnin),  je úplata poměrně snížena v závislosti na době otevření provozu 
školy nebo prominuta z důvodu uzavření provozu mateřské školy v měsíci  červenec nebo 
srpen.

V Praze dne 19. 11. 2020

     Mgr. Iva Prášilová  
                                                                                                    ředitelka školy    
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