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Přihlašování a odhlašování dětí v MŠ 
Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.  
O zařazení dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy. Při nástupu dítěte do MŠ jsou jeho zákonní 
zástupci prokazatelně seznámeni se Školním řádem mateřské školy a s  aktuální  Směrnicí  
o úplatě za předškolní vzdělávání. 
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 
Podle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) a podle Vyhlášky 14/2005 o předškolním vzdělávání stanovuji od 1.9.2022 pro všechny děti, které jsou 

přijaty do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 250 Kč za měsíc. 
Osvobození od úplaty, snížení úplaty 
1. Osvobozen od úplaty bude a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi; 
b) zákonný zástupce dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (příspěvek na péči se poskytuje 
osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci); c) zákonný zástupce dítěte, 
kterému náleží zvýšení příspěvku na péči 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. Tyto skutečnosti musí zákonný zástupce 
prokázat ředitelce školy do 5. dne následujícího měsíce a zároveň s tím do tohoto data odevzdat žádost  
o osvobození od úplaty. Žádost o osvobození od úplaty je možné vyzvednout u ředitelky školy nebo provozářky 
školní jídelny. Pokud zákonný zástupce nepředloží ředitelce školy tento doklad ve stanoveném termínu, nebude od 
úplaty osvobozen. Pokud již úplatu v příslušném kalendářním měsíci uhradil, jedná se o úplatu podle práva, 
protože v době její úhrady nebyly splněny podmínky pro její osvobození. Právnická osoba vykonávající činnost 
školy nebo školského zařízení proto takovou úplatu nemusí zákonnému zástupci vracet. V případě, kdy byla 
v řádném termínu podána ředitelce školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane 
splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodne ředitelka školy o osvobození od úplaty. Pokud ředitelka školy 
žádosti nevyhoví, bude zákonný zástupce povinen úplatu za kalendářní měsíc uhradit. Pokud ředitelka školy 
žádosti o osvobození vyhoví, splatnost úplaty vůbec nenastane. 
2. Nedocházelo-li dítě ze zdravotních důvodů do mateřské školy ani jeden den v měsíci a prokáže-li zákonný 
zástupce zdravotní důvody čestným prohlášením, bude úplata za předškolní vzdělávání na základě písemné 
žádosti zákonných zástupců snížena na 100 Kč za měsíc. Žádost o snížení úplaty je možné vyzvednout u ředitelky 
školy nebo provozářky školní jídelny. Žádost o snížení úplaty je nutné odevzdat ředitelce školy nebo provozářce ŠJ 
do 5. dne následujícího měsíce. Pokud zákonný zástupce nedoručí tuto žádost ve stanoveném termínu, nebude 
úplata za příslušný měsíc snížena. 
3. Ředitelka školy může rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání v následujících 
případech, jimiž se vymezuje sociální znevýhodnění: jedná-li se o dítě z rodinného prostředí s nízkým sociálně 
kulturním prostředím nebo dítě ohrožené sociálně patologickými jevy, jedná-li se o dítě s nařízenou ústavní 
výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, jedná-li se o dítě s postavením azylanta, osoby požívající 
doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky  
Ředitelka školy je oprávněna rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání dítěte se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 
Úplata v posledním ročníku mateřské školy 
Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy 
dítě dosáhne pátého roku věku. 
Úplata při přerušení provozu 
Podle odst.4, § 6 Vyhlášky 14/2005 o předškolním vzdělávání  v případě přerušení provozu mateřské školy na 
déle jak 5 vyučovacích dnů v měsíci stanoví ředitelka školy výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo 
přerušení provozu mateřské školy. Je-li během letních prázdnin provoz mateřské školy přerušen na celý měsíc, 
jsou zákonní zástupci dítěte od placení úplaty za tento měsíc osvobozeni.   
Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání 
Úplata v hotovosti se hradí provozářce školní jídelny a je splatná do posledního dne následujícího měsíce. 
V případě platby inkasem je pro inkasní platbu stanovený 23. den následujícího měsíce. Pokud 23. den v měsíci 
připadá na sobotu, bude inkaso provedeno v pátek 22., pokud 23. den připadá na neděli, bude inkaso provedeno 
v pondělí 24. Obdobně se bude postupovat, připadne-li 23. den v měsíci na svátek. Pokud platba inkasem 
z nějakého důvodu neproběhne (např. nízký zůstatek na účtu), bude zákonný zástupce vyzván k uhrazení částky 
v hotovosti do konce měsíce u provozářky ŠJ.  
(Poznámka: stravné se platí do posledního dne předcházejícího měsíce, tzn. předem, úplata se platí zpětně) 
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