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Ředitelka Mateřské školy „Na kopečku u zvonečku“, Brno, Horní 17, příspěvková organizace 
vydává v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání, /školský zákon/ a vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání v Mateřské škole „Na kopečku u 
zvonečku“, Brno, Horní 17, příspěvková organizace. 
 
                                                                             I. 
                                                               Obecná ustanovení 
 
V souladu s § 123 zákona č.561/2004 Sb. školský zákon je vzdělávání dětí v mateřské škole 
poskytováno za úplatu, kterou hradí zákonní zástupci dítěte. 
Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje 
bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 
                                  
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné žádosti zákonného  
zástupce dítěte. 
 O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy. 
V případě přijetí  k předškolnímu vzdělávání  dítěte do MŠ, jsou jeho zákonní zástupci prokazatelně 
seznámeni se Školním řádem  mateřské školy a touto směrnicí. 
 
                                                                          II. 
                                                            Výše základní částky 
 
Měsíční výši částky úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka mateřské školy tak, aby 
nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém 
kalendářním roce /energie, spotřební materiál, služby /, nezapočítávají se platy, náhrady platů, 
úhrada pojistného na sociální zabezpečení, úhrada pojistného na zdravotní pojištění,..../ 
Základní částka se pro období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku stanoví pro 
všechny děti v mateřské škole ve stejné výši. 
 
 
                                                                          III. 

                           Bezúplatné povinné předškolní vzdělávání 
 

 
 
Bezúplatné povinné předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 je poskytováno dětem, které 
dovrší minimálně pět let do 31. 8. 2018. Vztahuje se tedy i na děti s odkladem školní docházky. 
Děti, které plní povinnou předškolní docházku (děti, které v období od 1. září  do 31.srpna 



následujícího roku dovrší 6-ti let), se vzdělávají bezúplatně. 
 

                                                 IV. 

                                    Osvobození od úplaty 

                        Osvobozený od úplaty je zákonný zástupce: 

a)   zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 pdst.2   zákona   

      č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění z.č.366/2011) 

b)  zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 

     (§12 odst.1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění ve znění z.č.366/2011) 

c)   rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo 

d)   fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské 

    péče, (§36 až 43 z. č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pokud tuto skutečnost prokáže 

    ředitelce mateřské školy a to do 15. dne v příslušném měsíci. 

 

Osvobození od úplaty může být provedeno na základě písemného podání Žádosti o osvobození od 
úplaty za předškolní vzdělávání spolu s příslušným dokladem Úřadu práce nebo odboru sociálních 
věcí města Brna 
 
                                                                            V. 

Stanovení úplaty v případě přerušení, omezení provozu nebo 

v době hlavních prázdnin 
 
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy, pro který je 
stanovena jiná sazba úplaty za vzdělávání, není nutno ze strany zákonných zástupců podávat žádost 
o snížení úplaty (prázdninový provoz). 
 
V případě, kdy zákonný zástupce přihlásí dítě na docházku v rámci prázdninového provozu na jiné 
pracoviště MŠ, je povinen za tento měsíc uhradit úplatu za vzdělávání. 
 
Informace o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy zveřejní ředitelka školy na přístupném 
místě ve škole nejpozději 2 měsíce před omezením nebo přerušením provozu školy, v ostatních 
případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky o přerušení nebo omezení provozu. 
 
                                                                           VI. 
                                                                 Splatnost úplaty 
 
                            Úplata je splatná předem do 15. dne předcházejícího měsíce na účet školy 
 
                                                                         VII. 
                                                            Závěrečná ustanovení 
Směrnice o úplatě za vzdělávání je závazná pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí 
 
Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.1.2018 
 
 
                                                                                               Marie Přichystalová 
                                                                                             ředitelka mateřské školy 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            


