
Mateřská škola, Suchovršice, příspěvková organizace 

e.mail: d.kultova@seznam.cz,  

telefon: 499 882204, Suchovršice 122, 54232 Úpice,  IČO: 70156581 

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání 
č.j.:  

1. Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání 

Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka školy na období školního roku. 
Zveřejňuje ji na přístupném místě v MŠ nejpozději 2 měsíce před začátkem nového školního 
roku.V případě přijeZ dítěte v průběhu školního roku oznámí ředitelka MŠ stanovenou výši 
úplaty zákonnému zástupci při přijeZ dítěte. 

- Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční 

- Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období celého školního roku,                                       
tj. od 1. září 2022po 31. srpen 2023. 

- Úplata za předškolní vzdělávání se plaZi i v případě přerušení provozu MŠ, např. v období 
letních prázdnin 

. výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena na celý školní rok na 500,- Kč za měsíc. 

- Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování, náklady na školní stravování 
se do výpočtu školného nezahrnují. 

2. Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání 

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná vždy k 25. dni předchozího měsíce – převodem z 
účtu, pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem jinak. 

Číslo účtu: 235938781/0300 

Rodiče platbu označí variabilním symbolem dítěte a do zprávy pro příjemce napíší jméno 
dítěte 

3. ProminuL úplaty za vzdělávání 

Jestliže: 

- Zákonný zástupce pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi a doloží potvrzení 

- Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte pobírá příspěvek na péči 
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- Fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče 

Požadovaný doklad o pobírání dávek jsou žadatelé povinni předkládat každý měsíc.V případě 
odejmuZ dávek “pomoc v hmotné nouzi” jsou zákonní zástupci povinni tuto skutečnost 
oznámit neprodleně ředitelce školy a nárok na prominuZ úplaty za předškolní vzdělávání 
zaniká. 

4. Výše úplaty  

Úplata za předškolní vzdělávání se pro období školního roku stanoví pro všechny děf v MŠ ve 
stejné měsíční výši 

Stanovení výše úplaty pro předškolní vzdělávání = 500,- Kč 

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním,základním,středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon(, v platném znění. Výše úplaty za předškolní 
vzdělávání je stanovena pro konkrétní školní rok . 

Proškolní rok 2022 / 2023 stanovuji výši úplaty za vzdělávání na 500,- Kč za měsíc.  

5. Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku MŠ 

Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje dítěf bezúplatně, děf s OŠD se vzdělávají 
take bezúplatně.  

Dítěf se zdravotním posfžením (zpráva z SPC), se poskytuje vzdělávání v posledním ročníku 
MŠ bezúplatně bez časového omezení,tzn. i v roce odkladu školní docházky. 

6. Účinnost směrnice 

Směrnici vydala: ředitelka MŠ, Dana Kultová 

Dne : 20. 7.2022 

Účinnost směrnice : od 1.9.2022 

  

V Suchovršicích, dne 20.7.2022                                         Dana Kultová, ředitelka MŠ 

Projednáno se zřizovatelem dne 18.7.2022                            Hozová Lenka, starosta OÚ


