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Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 o 

předškolním vzdělávání a vyhlášky č. 43/2006, kterou se mění vyhláška MŠMT 

č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, stanovuji na období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 

pro děti 1. ročníku, tj. děti, které do 31. 8. 2012 dovrší nejvýše 4 roky věku a pro děti 

2. ročníku, tj. děti, které do 31. 8. 2012 dovrší nejvýše 5 roků věku, úplatu za 1 měsíc 

250,- Kč, což odpovídá 45,29 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů v  

kalendářním roce 2010.  

V souvislosti s novelou zákona č. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se mění také ustanovení § 123 odst. 2 

tohoto zákona. 

U dětí 3. ročníku , tj. děti, které do 31.8.2012 dovrší věku šesti let, a děti, kterým byl povolen 

odklad povinné školní docházky, mohou nastat tyto případy: 

a) Dítě, které se ve školním roce 2011/2012 poprvé vzdělává v posledním ročníku MŠ, (tj. 

dosud mu nebyla odložena PŠD1) a ve školním roce 2012/2013 nastoupí do základní školy, 

se bude bezplatně vzdělávat v MŠ až do konce své docházky (31. srpna 2012). 

b) Dítě, které se ve školním roce 2011/2012 poprvé vzdělává v posledním ročníku MŠ a pro 

školní rok 2012/2013 bude mít povolený odklad PŠD, vyčerpá bezúplatnou docházku do 

posledního ročníku MŠ 31. prosince 2012. Počínaje 1. lednem 2013 hradí úplatu za 

                                                           
1 PŠD – povinná školní docházka 
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předškolní vzdělávání ve výši stanovené ředitelkou školy podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. 

c) Dítě, které navštěvuje poslední ročník MŠ druhým rokem (již mu byl povolen odklad 

PŠD), se vzdělává od 1. ledna 2012 do 31. srpna 2012 bezúplatně. Od 1. září 2012 má 

povinnost zahájit PŠD. 

d) Dítě, které se začne v posledním ročníku MŠ vzdělávat od 1. září 2012 (jedná se o dítě 

narozené v období 1. září 2005 až 31. srpna 2006), bude čerpat bezúplatnou docházku 

v období školního roku 2012/2013 (1. září 2012 až 31. srpen 2013).  

e) Dítě, které bude do posledního ročníku MŠ přijato až v průběhu školního roku 2011/2012, 

popř. 2012/2013, bude mít nárok na bezúplatné vzdělávání po dobu 12 měsíců ode dne 

přijetí do MŠ. 

V případě přijetí dítěte do posledního ročníku MŠ (např. nové přijetí v průběhu školního roku, 

změna školy z důvodu přestěhování dítěte apod.) sdělí zákonný zástupce dítěte formou 

čestného prohlášení ředitelce školy, zda a po jak dlouhou dobu již bylo využito bezúplatné 

vzdělávání v posledním ročníku MŠ.   

Výše uvedená ustanovení se vztahují na děti bez zdravotního postižení navštěvující MŠ 

zřizovanou obcí. Děti se zdravotním postižením (ve smyslu § 16 odst. 2 školského zákona) se 

v posledním ročníku veřejné MŠ vzdělávají vždy bezúplatně. 

Mateřská škola má jen třídy s celodenním provozem, a proto je každé dítě přijato k docházce 

v celodenním provozu, i když z důvodu pobírání státní sociální podpory bude docházet do 

mateřské školy na dobu maximálně 4 hodiny denně. 

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte nebo osoba, která o dítě osobně pečuje  a 

z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce ZŠ 

a MŠ Měčín.  

Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného 

kalendářního měsíce, stanovuji měsíční úplatu ve výši 125,- Kč, což odpovídá 50% měsíční 

úplaty.  

V případě, že nebude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 

vyučovacích dnů, výše úplaty se nemění. V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské 

školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka ZŠ a MŠ úplatu ve výši poměrné 

části odpovídající omezení nebo přerušení provozu MŠ. Takto stanovenou výši úplaty 

zveřejní ředitelka ZŠ a MŠ ve formě „ROZHODNUTÍ“ na přístupném místě nejpozději 

2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu MŠ. V případě závažné organizační nebo 

technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání, zveřejní 
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ředitelka ZŠ a MŠ přerušení nebo omezení provozu MŠ neprodleně a výše úplaty bude 

stanovena dodatečně.  

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, 

pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte  jinou splatnost úplaty. 

Tato směrnice nabývá účinnost od 2. 1. 2012 a končí 31. 8. 2012. 

V Měčíně 2.1.2012 ……………………………… 
 Mgr. Václava Čejková 
 ředitelka školy 

Rozdělovník:  

1x založeno u ředitelky školy  
1x založeno u vedoucí učitelky MŠ 
1x účetní SSŠ Klatovy 
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Příloha ke směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole 

na období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 

Výdaje v MŠ za rok 2010 220 891,80 Kč 
(viz sestava provozních dotací za rok 2010) 

Materiál a DHM v nové MŠ z fondů 0,00 Kč 

Celkové neinvestiční náklady činí 220 891,80 Kč 

Provoz v MŠ – 10 měsíců 

Průměrné měsíční náklady (220 891,80 : 10) 22 089,18 Kč 

Počet zapsaných dětí 40 

Průměrné měsíční náklady na 1 dítě (22 089,18 : 40) 552,23 Kč 

Stanovená měsíční úplata 250,- Kč odpovídá (250 : 5,52) 45,29 % 

V Měčíně 29.6.2011 ……………………………… 
 Mgr. Václava Čejková 
 ředitelka školy 

 

 


