
Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, 

Na Mlýnici 611/36, 702 00 Ostrava 

 

 
Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

vydávám tuto směrnici : 

 

1/   Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, dále jen úplatu, stanoví ředitelka MŠ při 

přijetí dítěte do MŠ a k 1. 9. příslušného kalendářního roku.  

      Výši základní částky stanoví ředitelka tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních 

neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce podle odst. 2, § 6 vyhlášky č.14/2005 o 

předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. 

2/   Základní částka se pro období od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku se pro všechny děti 

v příslušné MŠ stanoví ve stejné výši. 

3/   Pro případy dětí, jimž je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny d enně z důvodu 

pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte / par. 30, odst.3b) zákona č. 117, o státní sociální podpoře, ve 

znění pozdějších předpisů/ nebo z pobírání příspěvku při péči o osobu blízkou / par. 82 odst.1, písm.a), zákona 

100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů/ se v  souladu s odst. 1 par. 6 zvlášť 

stanovuje výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené jako základní částka.  

4/   Vzdělávání v posledním ročníku MŠ zřizované obcí se dítěti poskytuje bezúplatně po dobu nejvýše 

12 měsíců. Týká se dětí, které v daném školním roce dovrší šesti let. V případě odkladu školní docházky bude 

dítě navštěvovat MŠ za úplatu .  

5/   Osvobození od úplaty:  

 a/zákonný zástupce pobírá sociální příplatek 

 b/fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče podle § 36-43 zákona č.117/1195 Sb, ve 

znění pozdějších předpisů. 

c/ z důvodu sociálního znevýhodnění dítěte / par. 16, odst. 4,5, školského zákona / v případě pobírání dávek 

hmotné nouze může ředitelka úplatu snížit nebo prominout, na tuto úlevu není právní nárok  

Tyto skutečnosti prokáže zákonný zástupce dítěte ředitelce MŠ do 8 dnů po obdržení rozhodnutí o přiznání 

dávky spolu s písemnou žádostí.  

6/   V případě přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin se úplata poměrně sníží a rodiče ji hradí 

na mateřské škole, která zajišťuje prázdninový provoz. 

7/   Úplata je splatná do 25. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud se ředitelka MŠ se zákonným 

zástupce dítěte nedohodnou písemně jinak. 

 

 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015                                   

 

V Ostravě  25.8.2015                                                                            Mgr. Lenka Holeksová, řed.školy 

 

 

 

 

 

Výše úplaty se pro období od 1.9.2015 do 31.8.2016 stanovuje takto : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Základní částka podle odstavce 1 činí 450,- Kč za kalendářní měsíc. 

Výše úplaty pro děti uvedené v odst. 3 se stanovuje ve výši 300,- Kč za kalendářní měsíc. 

 

 

 


