
Vnitřní směrnice, která stanovuje podmínky úplaty za předškolní vzdělávání  

v Mateřské škole K. Štěcha 5, České Budějovice 

 

Základní částka úplaty: 420,- Kč měsíčně pro daný školní rok 

Splatnost: do 15. dne příslušného měsíce.  

       Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka       

       školy rozhodnout  o  ukončení předškolního vzdělávání dítěte dle školského zákona  

       č. 561/2004 Sb., v platném znění. 

 

Osvobození od úplaty 

1. zákonný zástupce dítěte, které dovrší v příslušném školním roce 6 let věku 

2. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 

3. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči 

4. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě 

5. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje, a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 

pěstounské péče 

 

Nárok na osvobození od úplaty prokáže zákonný zástupce předložením kopie dokladů, které 

zakládají nárok na osvobození 

 

Doklady, které jsou potřebné ke stanovení osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání budou 

společně se žádostí o osvobození od úplaty, předloženy ředitelce školy do 10. dne v měsíci, na který 

je uplatňován nárok na osvobození od úplaty. 

 

Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém zákonný zástupce dítěte 

prokáže nárok na osvobození od úplaty. 

 

Snížení úplaty 

 

1. dítěti, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v 

mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným 

v rejstříku škol a školských zařízení 

 je snížená úplata stanovena na částku 280,- Kč měsíčně (tj. 2/3 základní částky úplaty) 

 

3. v kalendářním měsíci, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu 

delší než 5 vyučovacích dnů, bude stanovena výše úplaty, která nepřesáhne poměrnou část 

základní úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy 

 

4. v době letních prázdnin (červenec, srpen) je výše úplaty stanovena na částku 105,- Kč za 

každý započatý týden pobytu dítěte v mateřské škole, pokud dítě do mateřské školy nebude 

o letních prázdninách docházet, je úplata stanovena na 55,- Kč za měsíc 

 

 

Směrnice je vydána na základě zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších novel a 

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších novel. 

 

Účinnost: 1.9.2013 


