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Ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková 
organizace, jejíž součástí je Mateřská škola Dolany a Mateřská škola Dolany – Véska 
(dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 
v platném znění a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, 
v platném znění vydává směrnici ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání 
dítěte v mateřské škole. 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen 
„úplata“), výši úplaty v případě přerušení provozu, snížení nebo prominutí 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 nebo druhém ročníku. 
Dětem, které plní povinnou předškolní docházku, se poskytuje vzdělávání bezúplatně.   
  

Čl. 3 

Výše úplaty 
 
Úplata za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s  celodenním provozem pro školní rok 
2021/2022 činí: 

220,- Kč za příslušný kalendářní měsíc.  

 

Úplata pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona nezapočítává do 
počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným 
počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, činí úplata pro školní rok 
2021/2022:  

147,- Kč za příslušný kalendářní měsíc.  

 

Čl. 4 

Výše úplaty v případě přerušení provozu 
 

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy 
podle § 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění 
po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel školy výši úplaty, která 
nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle čl. 3. 

 

 



Čl. 5 

Snížení nebo prominutí úplaty, osvobození od úplaty 
 

O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním 
nebo se zdravotním postižením, rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti 
plátce a přiloženého potvrzení.  

Osvobozen od úplaty je, na základě žádosti: 

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 

d)fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 
pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. 

 

 

Čl. 6 

Podmínky splatnosti úplaty 
 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího měsíce.  
Platbu lze provést: 

- bezhotovostním převodem na účet 181268339/0300, 
- poštovní poukázkou 
- v hotovosti u účetní školy (pondělí a středa  800 - 1100, 1300 - 1500). 

 
Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu ve stanoveném termínu, ředitel 
školy na základě ustanovení § 35 odst.1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném 
znění rozhodne o ukončení předškolního vzdělávání. 

 

Čl. 7  

Závěrečná ustanovení 
 
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2021. 

 

 

 

V Dolanech 27. dubna 2021                      Mgr. Petr Pirliomov 
               ředitel školy 

 


