
Základní škola a Mateřská škola Krakovany 

 

 

SMĚRNICE 

 
             o výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole 

 

 
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Krakovany rozhodlo na základě zákona  

č.561/2005 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání 

vydat tuto směrnici, kterou se stanoví výše úplaty na částečnou úhradu  neinvestičních  

nákladů mateřské školy. 

 

Čl.1 

Výše příspěvku dle vyhlášky č. 14 /2005 Sb.,§ 6 odst. 2 činí maximálně 50% nákladů na 

jedno dítě. Dle shora uvedeného je stanovena částka 350 Kč na jedno dítě na 1 měsíc. 

 

Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte s povinnou předškolní docházkou a dítěte 

s odkladem školní docházky.  

Čl.2 

Příspěvek platí rodiče nebo jeho zákonní zástupci pololetně (vždy v prvních dvou měsících 

pololetí), pokud  ředitel školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady 

(měsíčně do 15. dne ve stávajícím měsíci). 

Příspěvek bude placen pokladní školy (Gerhátová A.) v kanceláři mateřské školy nebo 

bankovním převodem na č.účtu 428 628 309/0800. 

Čl.3  

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, příspěvek 

v hmotné nouzi nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské 

péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli školy. 

 

Čl.4 

V případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky 14/2005 v měsíci červenci a 

srpnu se úplata poměrně sníží a bude stanovena do 30. dubna v návaznosti na dobu přerušení 

provozu mateřské školy. Při uzavření školy po celý měsíc srpen se úplata snižuje na 0Kč. 

Zákonný zástupce dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného 

kalendářního měsíce (září - červen), platí stanovenou částku 350Kč. 

 

Čl.5 

Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu ve stanoveném termínu a nedohodne 

s ředitelkou školy jiný termín úhrady, může být dítě z mateřské školy vyloučeno. 

 

Čl. 6 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.2.2018, s platností do 31.8.2018. 

 

 

V Krakovanech 15.1.2018 

 

Ředitelka školy : Mgr. Holíková Jitka        

 


