
 

 

 Základní škola a Mateřská škola Prace, okres Brno – venkov, 

příspěvková organizace, Školní 109, 664 58 Prace 

 

 

Pokyn ředitelky ZŠ a MŠ Prace ke stanovení úplaty za předškolní 

vzdělávání 

 

Tento pokyn vychází z: 

-§ 123 odst.2 a odst. 4, školského zákona a dále podle 

-§ 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

 

Tento pokyn stanoví úplatu za předškolní vzdělávání, (dále jen „úplata“), kterou hradí rodiče 

nebo zákonní zástupci dítěte mateřské škole. 

 

Čl. II 

Výše úplaty 

 

Výši úplaty stanoví ředitelka Základní školy a Mateřské školy Prace 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 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 2022/2023 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání takto: 

 

- za 1 dítě a 1 měsíc od přijetí do MŠ   350,- Kč 

- za 1 dítě s polodenní docházkou   200,- Kč 

- za 1 dítě cizinců z třetích států   700,- Kč 

 

 

 

 

 

 



Čl. III 

Snížení úplaty 

 

Úplata je snížena zákonnému zástupci dítěte: 

a) pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po 

dobu delší než 5 vyučovacích dnů. Ředitelka školy stanoví výši úplaty, která 

nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení 

provozu mateřské školy, 

snížená úplata je stanovena na částku 200,- Kč, 

b) během prázdninového provozu, kdy se hradí nejnižší možná částka daná vyhláškou, a 

to polovina nákladů a to je 

snížená úplata je stanovena na částku 200,- Kč, 

 

Čl. IV 

Splatnost úplaty 

 

Úplata za kalendářní měsíc je prováděna vždy dopředu do 15. dne předchozího měsíce 

bankovním převodem na účet školy č. 115-8658140217/0100. Variabilní symbol obdrží 

každý rodič při přijetí dítěte do mateřské školy a vztahuje se na všechny platby dítěte po 

celou dobu jeho docházky v mateřské škole. Platba v hotovosti je možná pouze 

v ojedinělých případech a po schválení ředitelkou školy. Jestliže zákonný zástupce 

opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může být ředitelkou školy rozhodnuto o ukončení 

předškolního vzdělávání, a to dle zákona č. 561/2004 Sb., § 35 odst. 1d.     

 

Čl. V 

Osvobození od placení úplaty 

 

a) vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezplatně. 

b) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek dle § 

20 až 22 zákona 117/1995 Sb., o státní a sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 

nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče dle § 30 až 43 

výše uvedeného zákona a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. 

Čl. VI 

Závěrečná ustanovení 

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022 a jeho platnost končí 31. 8. 2022. 

 

 

 

 

V Praci 20. 4. 2022      Mgr. Andrea HRABÁKOVÁ 

           ředitelka ZŠ a MŠ Prace 


