
Základní škola a mateřská škola Načeradec,  
příspěvková organizace 

                Lhotecká 270, 257 08 Načeradec 
Vnitřní směrnice – úplata za předškolní vzdělávání 
v mateřské škole Načeradec 
Vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z vyhlášky o předškolním 
vzdělávání 14/2005 Sb. a 43/2006 Sb, z novely ŠZ č. 472/2011 Sb. a z vyhlášky 
214/2012 Sb. 

1. Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání pro období od 4. září 2017 do 31. 
srpna 2018  činí 150 Kč za 1 dítě a 1 kalendářní měsíc. 

2. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku 
pomoci v hmotné nouzi, nebo zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto 
dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, nebo rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku 
na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a z 
důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče. Tuto skutečnost musí ředitelce 
školy písemně prokázat. 

3. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte nebo osoba, která pečuje o dítě, 
které se vzdělává ve 3. ročníku MŠ, tj. od 4. září 2017 do 30. června 2018 
následujícího roku dovrší věku 6 let. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské 
školy se poskytuje bezúplatně. Omezení bezúplatnosti neplatí pro děti se zdravotním 
postižením. 

4. Základní částka úplaty bude snížena na 75 Kč za 1 dítě a 1 kalendářní měsíc 
zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného 
kalendářního měsíce a je řádně omluveno. 

5. V případě přerušení provozu MŠ se úplata sníží na poměrnou část odpovídající počtu 
dní v měsíci, kdy byla MŠ v provozu / např. prázdniny/. 

6. Úplata za daný kalendářní měsíc je splatná do 25. dne příslušného kalendářního 
měsíce. 

7. Úplata bude vybírána ZŘŠ pro MŠ nebo p. učitelkou MŠ, o úhradě bude proveden 
záznam s podpisem zákonného zástupce dítěte. Vybraná částka bude do konce 
příslušného měsíce předána účetní organizace. 

 
V Načeradci 1. září 2017 
 
        Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy 


