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Směrnice – O vybírání úplaty za předškolní vzdělávání a o vybírání stravného 

Č.j.: 4/2019 

 

Obsah: Plátci úplaty 

           Výše a splatnost úplaty 

            Způsob úhrady školného 

            Stravování a způsob úhrady 

            Nedodržování plateb a sankce 

 

1.Plátci úplaty 

Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole hradí zákonný zástupce. 

 

2.Výše a splatnost úplaty 

Výše úplaty pro školní rok 2019/2020 je stanovana pro zaměstnance 1000,- za 

kalendářní měsíc, pro děti ostatních, nepracujících ve firmě 3800,- za kalendářní měsíc. 

Ředitel mateřské školy stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 

a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30.6. předcházejícího školního roku. 

Úplata se pro příslušný školní rok stanoví zvlášť pro děti zaměstnanců (část školného hradí 

zaměstnavatel – firma) a ostatní. Stanovená výše úplaty platí (od 1.9. – 31.8. následujícího 

roku – po celý školní rok).Úplata je splatná i v měsících červenec a srpen ( doba letních 

prázdnin).V případě absence dítěte v mateřské škole se úplata nevrací. 

O omezení nebo přerušení provozu informuje ředitelka zákonné zástupce 1 měsíc předem.    

V ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo 

omezení provozu. 

 

3.Způsob úhrady úplaty 

Zákonní zástupci mohou hradit školné převodem na účet MŠ. 

(č.účtu 43-9316430227/0100) nebo po dohodě  hotově u  ředitelky školy. 

Úplata za příslušný  kalendářní měsíc měsíc je splatná do 20 dne v měsíci, pokud ředitel 

nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. O ni musí zákonný zástupce 

požádat. 

 

4.Stravování a způsob úhrady 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným 

zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování. Rozsah se stanoví tak, aby dítě, je-li v době 

podávání jídla  přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Cena stravného 10,- svačina,24,- 

oběd. Celková cena za den:44,- 

Stravné se hradí převodem na účet MŠ (č.ú.43-9316430227/0100) nebo po dohodě hotově u 

ředitelky školy. 

 

5.Nedodržení plateb a sankce 

Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci 

dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně 

neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a 

nedohodne s ředitelkou jiný termín úplaty. 

Účinnost: Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2019 


