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.

Ředitelka  mateřské  školy Třemošná,  Mládežníků  869,  330  11  Třemošná (dále  jen  školy)  vydává
v souladu s ustanovením § 123 odst.2  a odst.4  zákona 561/2004 Sb.,  o předškolním,  základním,
středním,  vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění a v souladu
s § 6 vyhlášky MŠMT ČR č. 43/2006 v platném znění pro pracoviště MŠ Třemošná tuto směrnici:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen „úplata“),
možnost snížení nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

Čl. 2
Plátci

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jehož
vzdělávání probíhá v prvním a druhém ročníku.  Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje
bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku
věku.

Čl. 3
Základní částka úplaty

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole pro školní rok 2022/2023 (tj.
období od 1.9.2022 do 31.8.2023 činí 500  ,  - Kč   za jeden kalendářní měsíc pro všechny děti.

Po dohodě se zákonným zástupcem dítěte bude poukázána na účet školy částka 1000,- Kč na platby 
kulturních a sportovních akcí během školního roku (Školní kulturní fond). Tato částka bude vždy 
vyúčtována k 31. 8. příslušného školního roku.



Čl. 4
Snížení úplaty v případě přerušení provozu

Ve školním roce 2022/2023 je pro období od 1.8.2023 do 31.8.2023 (letní prázdniny) činnost mateřské
školy přerušena, a úplata je, po dohodě se zřizovatelem, snížena na 0,-Kč (zákonný zástupce úplatu
pro toto období neplatí). V době vánočních prázdnin není provoz mateřské školy přerušen více než pět
pracovních dní v měsíci, tudíž se úplata za měsíc prosinec nesnižuje. 
 

Čl. 5
Prokázání nároku na osvobození od úplaty

Osvobozen od úplaty bude
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 osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte nebo výše uvedená fyzická osoba, požádá-li o to
písemně  ředitelku  školy  a  výše  uvedené  skutečnosti  v čl.  5  prokáže.  Žádosti  lze  podávat  přímo
ředitelce školy nebo prostřednictvím učitelek na jednotlivých třídách. Ředitelka osvobození od úplaty
projedná se zřizovatelem.

Čl. 6
Snížení základní částky úplaty 

Pokud dítě  nedocházelo  do MŠ ani  jeden den příslušného kalendářního měsíce,  základní  částka
úplaty za příslušný kalendářní měsíc se nesnižuje ani nepromíjí.

Čl. 7
Podmínky splatnosti úplaty 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na běžný účet
školy  27 – 9178810247 / 0100  složenkou nebo převodem z účtu. Každému dítěti je přidělen variabilní
symbol, který musí být uveden na složence nebo při převodu z účtu.

Čl. 8
Přechodná ustanovení

Každému  nově  přijatému  dítěti  do  MŠ  v průběhu  příslušného  školního  roku  bude  přidělen  nový
variabilní symbol neprodleně. Dětem přijatým do MŠ po zápisu bude variabilní symbol přidělen v den
nástupu, případně neprodleně. 

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MŠ a dále pro všechny zákonné zástupce dětí 
přijatých k předškolnímu vzdělávání v nadepsané škole a nabývá účinnosti dnem 1.9.2022.

Pavla Bočanová
ředitelka školy

Ve Třemošné 29.8.2022
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