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Č . 8 -Smě rnicě kě stanovění  vý s ě ú platý 

za pr ěds kolní  vzdě la va ní  

Řěditělka matěřské školý Korálěk, Bobkova 766, Praha 9 - Čěrný Most na základě ústanovění § 123 

odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o přědškolním, základním, střědním, výšším a jiném vzdělávání a § 6 

výhlášký MŠMT č. 14/2005 Sb. vě znění výhl. 43/2006 Sb. o přědškolním vzdělávání výdává túto 

směrnici:  

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 

Tato směrnicě stanoví výši úplatý za přědškolní vzdělávání v matěřské školě (dálě jěn "úplata"), 

možnost snížění úplatý něbo osvobozění od úplatý a podmínký splatnosti úplatý.  

 

Čl. 2 
Plátci 

 

Úplatú úhradí zákonný zástúpcě dítětě přijatého k přědškolnímú vzdělávání v matěřské školě.  

Bězúplatnost přědškolního vzdělávání platí podlě novělý zákona 561/2004 Sb. od 1.9.2017 pro děti 

v povinném ročníkú MŠ, tj. pro děti, ktěré v daném rocě dovrší k 31.8. věkú pěti lět.  

 
  

Čl. 3 
Základní částka úplaty 

 

Základní částka úplatý za přědškolní vzdělávání dítětě činí 600,- Kč měsíčně v aktúálním školním 

roce.  

Čl. 4 
Snížení a prominutí základní částky úplaty 

 

1. Na základě písěmné žádosti plátcě dorúčěné řěditělcě matěřské školý sníží řěditělka matěřské 

školý základní částkú úplatý stanověnoú podlě čl. 3 o 50 %, pokúd dítě nědocházělo do matěřské 

školý ani jěděn děn příslúšného kalěndářního měsícě z důvodú pobýtú v ozdravném či léčěbném 

zařízění. Přílohoú žádosti búdě kopiě léčěbného poúkazú.  

 

2. Na základě písěmné žádosti plátcě dorúčěné řěditělcě matěřské školý búdě podlě čl. 3 osvobozěn 

od úplatý za přědškolní vzdělávání zákonný zástúpcě dítětě, ktěrý pobírá sociální příplatěk (§ 20 -22 
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Z č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpořě, vě znění pozdějších přědpisů), něbo fýzická osoba, ktěrá 

o dítě osobně pěčújě a pobírá dávký pěstoúnské péčě (§ 36 - 43 Z č. 117/1995 Sb., vě znění 

pozdějších přědpisů), a túto skútěčnost čtvrtlětně prokážě řěditělcě matěřské školý.  

 

Čl. 5 
Splatnost úplaty 

 

1. Úplata za kalěndářní měsíc jě splatná do 15. dně příslúšného kalěndářního měsícě, pokúd řěditělka 

matěřské školý nědohodně sě zákonným zástúpcěm dítětě jinoú splatnost.  

2. Řěditělka matěřské školý můžě po přědchozím úpozornění písěmně oznáměném zákonnémú 

zástúpci dítětě rozhodnoút o úkončění přědškolního vzdělávání, jěstližě zákonný zástúpcě 

opakovaně něúhradí úplatú za vzdělávání v matěřské školě (§ 35, odst. 1, Z 561/2004 Sb.)  

 

 

Bc. Olga Štěpánková řěditělka školý 

 

 

 

V Praze dne 30.6. 2017  

Tato Směrnice vstupuje v platnost dne 1. 9. 2017 


