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Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

     Tato směrnice vychází z vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání vydané 

na základě § 23 odst. 3, § 24 odst. 5, § 35 odst. 2 a § 123 odst. 2 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve 

znění zákona č. 383/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti školství. 

     Směrnice stanoví výši a splatnost úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole 

(dále jen „úplata“), kterou zřizuje obec Štěpánkovice. 

Článek 2 

Plátci úplaty 

     Úplatu jsou povinni platit rodiče nebo jiní zákonní zástupci  dětí přihlášených do  I. a II. 

ročníku mateřské školy, tj. dětí, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího 

kalendářního roku dovršily nejvýše 4 a 5 let věku. Úplatu hradí rodiče bez ohledu na délku 

denního pobytu dítěte v mateřské škole a ve výši stanovené v článku 3 odst. 1 této směrnice. 

     Vzdělávání dětí v posledním III. ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně po 

dobu nejvýše 12 měsíců. 

Článek 3 

Výše a splatnost úplaty 

     Výše a splatnost úplaty se řídí aktuální přílohou č. 1 k Směrnici o úplatě za předškolní 

vzdělávání v mateřské škole, která je nedílnou součástí této směrnice. 
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Článek 4 

Osvobození od úplaty 

     Osvobozen od úplaty bude dle § 6 odst. 5 Vyhlášky č. 43/2006 Sb. zákonný zástupce 

dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a 

z důvodů péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli 

mateřské školy. 

Článek 5 

Snížení úplaty 

     Na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a zásady rovnosti ředitel školy rozhoduje o 

snížení nebo prominutí úplaty dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. i v jiných 

individuálních případech, které v této směrnici nejsou obsaženy.  

Článek 6 

Účinnost 

     Tato směrnice nabývá účinnost dnem 1. září 2012 

 

 

 

ve Štěpánkovicích: 29. 5. 2012        Mgr. Michael Pavlásek 

                 ředitel ZŠ a MŠ Štěpánkovice 

 

          

          

          


