Masarykova základní škola a Mateřská škola
Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace

Směrnice č. 10

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte
v mateřské škole
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Ředitel Masarykovy základní školy a Mateřské školy Brno, Zemědělská 29 (dále jen mateřská
škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 Vyhlášky MŠMT č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání vydává tuto směrnici:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen
„úplata“), možnost snížení úplaty, osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.
Čl. 2
Plátci
Úhradu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole,
jehož vzdělávání neprobíhá v posledním ročníku před nástupem do základního vzdělávání.
Čl. 3
Částky úplaty
1. Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte přihlášeného k docházce do
mateřské školy odvozená od nákladů roku 2020 činí 450,- Kč na příslušný kalendářní
měsíc.
2. Pro případy dětí, jimž je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny
denně z důvodu pobírání:
a) rodičovského příspěvku rodičem dítěte, nebo
b) příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte,
popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě
rozhodnutí příslušného orgánu, se zvlášť stanoví výše úplaty odpovídající 2/3 výše
úplaty stanovené pro celodenní provoz, což činí částku 300,- Kč za měsíc.
3. V případě přerušení provozu mateřské školy se částka úplaty poměrně sníží. To činí u
dětí s celodenním pobytem částku 21,- Kč na den. U dětí se čtyřhodinovým pobytem
činí výše úhrady za den 14,- Kč. Tyto částky se násobí počtem dnů strávených v MŠ.
Jedná se zejména o období školních prázdnin, kdy bývá provoz MŠ oficiálně přerušen.

Čl. 4
Podmínky splatnosti úplaty
1. Částka úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole je splatná nejpozději do 15.
dne příslušného kalendářního měsíce.
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Čl. 5
Osvobození od úplaty
1. Od úplaty je osvobozen zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo
fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče.
2. Tuto skutečnost je nutno prokázat řediteli mateřské školy (§ 6 odst. 3 Vyhl. 14/2005).
Na základě prokázání této skutečnosti vydá ředitel MŠ správní rozhodnutí o
osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání.
Čl. 6
Způsob úhrady
Úplatu za předškolní vzdělávání lze uhradit těmito způsoby:
1. převodem na účet školy
2. platbou složenkou na účet školy
3. platbou v hotovosti do pokladny školy prostřednictvím mateřské školy

Čl. 7
Ostatní ustanovení
Ředitel mateřské školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce
dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně
neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 35 Zák.
561/2004) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
Čl. 8
Platnost
Tato směrnice je platná od 1. 9. 2021.

Brno
10. 6. 2021
Mgr. Miloš Hrůza
ředitel
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