
Mateřská škola Veltruby, okres Kolín, Sportovní 326, 28002 Veltruby - Kolín 
 

S m ě r n i c e  

ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Veltruby 

 

Ředitelka Mateřské školy Veltruby, okres Kolín (dále jen mateřská škola) na základě 

ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání vydává tuto směrnici: 
 

1. Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“), 
možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty. 

 
2. Úplata bude použita na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ. Výše úplaty za předškolní       

vzdělávání je stanovena tak, aby nepřesáhla 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních 
výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce, na tomto základě stanoví ředitelka mateřské školy 

 
částku 350,- Kč měsíčně na dítě. 

 
3. Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce dítěte, jehož vzdělávání probíhá v prvním a 
ve druhém ročníku mateřské školy. Bezúplatně se vzdělávání poskytuje od počátku školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 
 

4. Úplata zákonnému zástupci dítěte, které dochází do MŠ na nepravidelnou docházku se stanovuje 
podle § 6 odst.3 úplata za předškolní vzdělávání pro děti, které navštěvují mateřskou školu v rozsahu 

nepřevyšujícím 4 hodiny denně, odpovídající 2/3 úplaty stanovené pro celodenní provoz. 
 

Úplata za předškolní vzdělávání pro tyto děti činí 230,- Kč měsíčně na dítě. 
 

5. V případě přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu je výše úplaty poměrně snížena. 
 

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZ dojde k uzavření školy,  stanoví ředitelka školy maximální 
výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li  délka omezení nebo 

přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola  poskytuje vzdělávání 
distančním způsobem. 

 
Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou 

nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. 
 

6. Od úplaty je osvobozen zákonný zástupce: 
a) který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi 

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo 

fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče. 
Pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy. 

 
7. Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 20. dne příslušného měsíce. 

Převodem z účtu na účet ŠJ – 27-6287510207/0100, společně s platbou stravného. 
 
 

8. Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v MŠ stanoveném 
termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady, může ředitelka rozhodnout o ukončení 

předškolního vzdělávání dítěte. 
 

9. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023. 
 

Ve Veltrubech  25.12.2022                        Marcela Tesaříková 
                                                                                                          
ředitelka Mateřské školy Veltruby 



 
 

 
 
 


