
Mateřská škola Krnov, Žižkova 34, okr. Bruntál, příspěvková organizace 

 

 

Č. j. : 12/2021        Účinnost od: 1. 9. 2021 

Spisový znak: 2.1       Skartační znak: S5 

Datum: 21.4.2021 

 

V n i t ř n í  p ř e d p i s  o  ú p l a t ě  z a  š k o l s k é  s l u ž b y   
p o d l e  §  123 zákona 561/2004 Sb. školský zákon ze dne 24. září 2004 

a vyhlášky č.14/2005 Sb. a vyhlášky č.43/2006 Sb. 

 o předškolním vzdělávání a novela zákona 472/2011 Sb. 

 

Článek I. 

 

Úvodní ustanovení 

 

Ředitelka mateřské školy Krnov, Žižkova 34, okr. Bruntál stanovuje povinnost rodičů a 

zákonných zástupců dětí /dále jen plátců/ hradit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních 

nákladů mateřské školy /dále jen příspěvek/ 

 

Článek II. 

 

Sazba příspěvku a jeho splatnost 

 

Výše příspěvku činí měsíčně: a) povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované  

obcí je bezplatné i pro děti s odkladem školní docházky 

     b) ostatní děti           600,-Kč 

     

Členění užití příspěvku: 

 a) částečná úhrada nákladů  300,-Kč 

 b) mzdy a učební pomůcky  300,-Kč  z toho 200,-Kč mzdy  

100,-Kč učební pomůcky 

 

Příspěvek je splatný nejpozději do 20. dne příslušného měsíce. 

Plátce je povinen hradit příspěvek po celou dobu, kdy je dítě zapsáno v MŠ. Příspěvek je 

poměrně snížen v době omezení provozu. O výši příspěvku rozhoduje ředitelka 

mateřské školy. 

V době letních prázdnin se jeden měsíc úplata neplatí z důvodu omezení provozu. 

Rodiče, jejichž děti nebudou mateřskou školu navštěvovat ani jeden den v měsíci 

červenci a srpnu, požádají o snížení úplaty příslušným formulářem. 

Pokud v letním období použije plátce možnosti umístění dítěte v jiné/náhradní mateřské škole, 

řídí se vnitřním předpisem dané mateřské školy.  

  

Článek III. 

Osvobození a snížení příspěvku 

 

 Osvobozen od úplaty je 

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 

odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), 

 



b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku 

na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

 

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo 

 

d)  fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 

pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), 

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy 

 

O výši úplaty a o osvobození rozhodne ředitelka ve správním řízení na základě písemné 

žádosti zákonného zástupce dítěte. 

Žádost musí být podána předem nebo v daném měsíci, na který je stanovena platba. Zpětné 

žádosti nebudou vyřizovány. 

 

Článek IV. 

 

Sankce 

 

V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve 

stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, může ředitelka mateřské 

školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte dle zákona 561/2004 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 Holinková Milada         Jiří Adamík 

       ředitelka mateřské školy                statutární zástupce  

       ředitelky mateřské školy 

 

 

 


