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Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa 
 se sídlem Loosová 14, 638 00 Brno 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

část: 36.  ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Vypracovala: Bc. Tünde Radličková, vedoucí učitelka 

Schválila:  Mgr. Zora Spurná, ředitelka školy 

Projednáno na provozní poradě dne:      25.8.2020 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:      1. 9.2020 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 
 

 

Obecná ustanovení 

 

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

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán 

školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.  
 

Mateřská škola se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu  

-vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.   

 

     

1. Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 

 

 

a) Úplatu za předškolní vzdělávání platí všechny děti přijaté do MŠ bez ohledu na věk dítěte, 

ročník MŠ nebo odklad školní docházky. 

 

b) Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitelka školy, po 

schválení radou školy. Výše úplaty může podléhat vývoji cen a pokud dojde ke změně, 

bude její výše uvedena v dodatku k této směrnici a zveřejněna na nástěnce MŠ a na 

webových stránkách nejpozději do 31.5. předcházejícího školního roku.   

                                                           

c) Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních 

neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které 

připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. 

Před určením procentního podílu je nutné z uvedených nákladů odečíst náklady, na jejichž 

úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu. 

 

d) Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování; do nákladů, z nichž se 

vypočítá nejvyšší možná úplata za předškolní vzdělávání, nelze zahrnovat náklady na 

poskytování školního stravování. 

e) Výše úplaty je stejná i pro cizince. 
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f) V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána ředitelce školy žádost o osvobození   od 

úplaty za příslušný kalendářní měsíc zákonným zástupcem dítěte, který pobírá sociální 

příplatek, nebo fyzickou osobou, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě 

pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy, nenastane platnost 

platy dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitelky o této žádosti nabude právní moci. 

  

g) Výše úplaty za předškolní vzdělávání byla od 1. 9. 2020 stanovena 2000,- Kč měsíčně       

pro všechny děti bez rozdílu. Kromě toho budou rodiče přispívat na různé výchovné 

aktivity, výtvarné potřeby a spotřební materiál pro činnost dětí buď jednorázově částkou 

1000.- Kč, nebo v každém pololetí částkou 500,- Kč, a to k 15. září a k 15. lednu. 

 

 

2.  Snížení nebo prominutí úplaty 

 
a) Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti na základě písemné žádosti jeho zákonného 

zástupce, s uvedením důvodů a kopiemi finančních příjmů a výdajů rodiny, rozhodnutí 

úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie 

dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen. 

 
b) O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy podle ustanovení školského 

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

  

c) K žádosti o snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání (s příslušnými doklady 

viz bod „a“) se vyjadřuje zřizovatel školy a poté ředitelka školy rozhodne o případných 

změnách. Platnost těchto změn může být stanovena na aktuální pololetí školního roku 

nebo na celý školní rok, podle dlouhodobé či krátkodobé špatné finanční situaci rodičů. 

 

d) Výši úplaty může ředitelka snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže: 

• zákonný zástupce dítěte je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi 

podle zákona o pomoci v hmotné nouzi 

• zákonnému zástupci dítěte náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona 

o sociálních službách 

• pokud má zákonný zástupce dítě v pěstounské péči a má nárok na příspěvek na 

úhradu potřebu dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní 

sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena  

• dále může být úplata snížena dítěti se sociálním znevýhodněním, pokud je finanční 

situace v rodině na tak nízké úrovni, že se v propočtu blíží životnímu minimu.  
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  3. Podmínky úplaty 

 

a) Platby školného se provádějí bezhotovostně s přiděleným variabilním symbolem na účet 

školy 43-2913410257/0100 

b) Příspěvek na výtvarné a jiný spotřební materiál se platí v hotovosti do pokladny MŠ. 

c) Stanovená částka příspěvku na neinvestiční náklady mateřské školy se platí jednorázově, 

nebo za každé pololetí zvlášť, a to první platbou do 15. září a druhou platbou do 15. ledna. 

Úplatu je možné uhradit předem i na delší časové období. Je však nutné o tom informovat 

hospodářku školy, vzhledem ke způsobu platby převodem na účet školy. 

d) Při momentální platební neschopnosti je nutné tuto skutečnost oznámit vedoucí učitelce 

MŠ a to do 15. dne daného měsíce a aktivně spolupracovat na řešení situace. Při platební 

neschopnosti trvající déle než 2 měsíce je nutné podat písemnou žádost o snížení školného 

s doložením potvrzení (viz odstavec „2 d“). Žádost doručí do kanceláře Křesťanské ZŠ a 

MŠ Jana Husa nejpozději do 15. dne předchozího měsíce, než na který se snížení školného 

vztahuje. Na základě souhlasu zřizovatele vydá ředitelka školy své rozhodnutí. Údaj o 

snížení nebo o osvobození od úplaty je veden v dokumentaci dítěte.  

e) Pokud není zaplacen za dítě poplatek, uvědomí o tom hospodářka ředitelku školy a dále 

se postupuje takto: 

• ředitelka školy písemně informuje rodiče o porušení platební kázně, 

• pokud nedojde do 7 pracovních dní k vyrovnání dluhu, ředitelka školy znovu 

upozorní rodiče o porušení platební kázně, 

• pokud ani po druhém upozornění nedojde k vyrovnání dluhu do 7 pracovních dní, 

může ředitelka školy rozhodnout o případném vyloučení dítěte z mateřské školy. 

K vyloučení dítěte může dojít i v případě opakovaného porušování platebního řádu 

bez závažných důvodů a bez předchozí domluvy s ředitelkou školy. 

f) Stanovená částka platí i pro druhé dítě v případě docházky sourozenců do MŠ. 

g) Každému dalšímu dítěti z téže rodiny je v případě docházky do křesťanské MŠ nebo ZŠ 

školné prominuto.  

h) Pokud má dítě absenci, nebo je z MŠ během daného kalendářního měsíce odhlášeno, platí 

plnou výši měsíční úplaty. Platby se v době letních prázdnin nepřerušují.  

i) Pokud dojde k úpravě výše úplaty nebo k úpravě platebních pravidel, budou tyto změny 

uvedeny na webové stránce školy, v dodatku k této směrnici a rodiče budou o těchto 

změnách ihned prokazatelně informováni. 

j) Stanovená výše měsíční úplaty zůstává v případě přerušení provozu MŠ v od 1. září do 

30. června nezměněna. 
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 4.  Přerušení provozu mateřské školy                                                            

 

 

a) Po předchozím souhlasu rodičů může být mateřská škola od 1.9. do 30.6. z provozních 

důvodů uzavírána, a to s ohledem na přerušení provozu ZŠ (prázdniny a dny ředitelského 

volna), neboť ZŠ a MŠ jsou personálně i provozně propojeny. 

b) V době hlavních prázdnin (1. 7. - 31. 8.) bude provoz MŠ přerušen. 

 

 5.   Závěrečná ustanovení 

 

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020 

 

 

 

                                                                                          Mgr. Zora Spurná 

                                                                                                     Ředitelka ZŠ a MŠ Jana Husa 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 


