
 Mateřská škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim 
            
Pokyn ředitelky školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 

Č.j. 98/2017 Účinnost od:  1. 9. 2017 

 
Čl. I 
Úvodní ustanovení 
Tento pokyn stanoví úplatu za předškolní vzdělávání, (dále jen „úplata“), kterou hradí rodiče nebo jiní 
zákonní zástupci dítěte mateřské školy.  
 
Čl. II 
Výše úplaty 
Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na informační 
tabuli v mateřské škole nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka školy stanovenou výši 
úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte. 
Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních 
nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. 
 
Pro školní rok 2017/2018 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve výši  200 Kč. 
 
Čl. III  
Snížení úplaty 
Úplata je snížena zákonnému zástupci dítěte: 
které se nezapočítává do počtu dětí mateřské školy pro účely posouzení souladu s nejvyšším počtem 
dětí stanoveném v rejstříku škol a školských zařízení (viz § 6 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o 
předškolním vzdělávání), ve výši 2/3 stanovené výše úplaty. 
 
Čl. IV 
Splatnost úplaty 
 
Úplata za kalendářní měsíc je splatná pomocí SIPO na účet č. 1145458359/0800 do 15. dne příslušného 
kalendářního měsíce. Ve výjimečných případech a na základě písemné žádosti zákonného zástupce, 
kterou schválí ředitelka mateřské školy,  lze úplatu platit hotově v pokladně školy. 
Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o 
ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d. 
 
Čl. V 
Osvobození od placení úplaty 
  
a) Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí 
se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu plnění povinné předškolní docházky. Omezení bezúplatnosti 
předškolního vzdělávání neplatí pro děti se zdravotním postižením. 
 
b) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek dle § 20 až 22 
zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů nebo fyzická osoba, 
která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče dle § 30 až 43 výše uvedeného zákona a 
tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. 
 
Čl. VI 
Závěrečná ustanovení 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017.                              Mgr. Barbora Mrázková 
                                                                                                                     ředitelka školy 
 
Dne  15. 6. 2017 


