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Ředitelka mateřské školy 

v y d á v á 

D OD AT K EM    č. 20 

rozhodnutí č.j. 18 / 2023 o změnách ve Vnitřním předpise o úplatě za předškolní 

vzdělávání ze dne 28. ledna 2005 a zároveň vydává úplné znění Vnitřního 

předpisu o úplatě za předškolní vzdělávání. 

 

V N I T Ř N Í    P Ř E D P I S 

o úplatě za předškolní vzdělávání 
 

V souladu s § 123 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 6 vyhlášky č. 

14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání vše v platném znění, vydává ředitelka 

mateřské školy pravidla pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen „úplata“) a 

stanovuje její výši. 

 

1. Výše měsíční úplaty za vzdělávání nesmí přesáhnout 50% skutečných 

průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v uplynulém kalendářním roce. 

Úplata pro příslušný školní rok, tj. od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního 

roku, se stanoví pro všechny děti ve stejné měsíční výši. Měsíční úplatu lze pro 

určenou skupinu dětí snížit. O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy.  

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti od 1.9.2017 poskytuje bezúplatně od 

počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku 

věku. Jedná se o dítě vzdělávané ve 3. ročníku a dítě s OŠD. 

 

Pro období od 1.9.2023 činí 

výše měsíční úplaty na jedno dítě  1210,-Kč. 

 

2. Od 1.9.2007 je zaveden poplatek pro děti cizinců, kteří nepocházejí ze zemí EU.  

K výše uvedené základní částce se přičítá poplatek 3.000,- Kč měsíčně.   

Od 1.1.2008 neplatí tento poplatek (3.000,- Kč) cizinci, kteří mají právo pobytu na 

území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě mají zvláštní právní 

postavení cizince dle výčtu v § 20 odst.2 písm.d) školského zákona.                                                                                  

 

3. Osvobozen od úplaty je: 

a)  zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné 

nouzi (§ 4 odst.2 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném znění. 

Jedná se o „příspěvek na živobytí“ a „doplatek na bydlení“), 
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b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení 

příspěvku na péči (§ 12 odst.1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách 

v platném znění), 

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

nezaopatřené dítě do 18 let věku (§ 12 odst.1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních 

službách v platném znění), 

 nebo 

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

dávky pěstounské péče podle §47a až §47za zákona č.359/1999 Sb., zákon o 

sociálně-právní ochraně dětí v platném znění.  

Nárok na osvobození od úplaty je třeba prokázat ředitelce mateřské školy. 

 

4. Úplata za kalendářní měsíc se vybírá do 15. dne příslušného kalendářního 

měsíce (rozumí se den připsání na účet). Rodiče mohou úplatu poukazovat předem i 

na delší období, než jeden měsíc. 

Úplata se poskytuje: 

▪ Trvalým příkazem na účet mateřské školy, č. účtu: 19 – 63970389 / 0800. 

Variabilní symbol sdělí hospodářka školy.   

▪ V nutném případě v hotovosti hospodářce školy na základě předchozí domluvy; 

potvrzení o zaplacení vydá p. hospodářka, která přijme platbu. 

 

5. V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu                  

delší než 5 vyučovacích dnů v měsíci se úplata poměrně sníží.  

Úplata pro prázdninový provoz (v červenci nebo srpnu) se týká pouze dětí, které budou 

k docházce do 31.5. písemně přihlášeny. Úplata se poskytuje v té mateřské škole, 

která v určeném termínu zajišťuje prázdninový provoz a jen za dítě, které je 

k prázdninové docházce na základě písemné žádosti přihlášeno (§ 3 vyhlášky 

č.14/2005 Sb.). 

 

6. Při opakovaném neuhrazení úplaty může ředitelka školy rozhodnout o ukončení 

předškolního vzdělávání. 

 

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1. září 2023. 

V Praze, dne 27. února 2023 

 

 

Bc. Veronika Vaněčková, DiS. 

ředitelka MŠ 
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Č.j.: 2023/ 18                                   V Praze, dne 27.2.2023 
 

Věc: Stanovení školného pro školní rok 2023 / 2024 
 

Kapacita školy je od 1.9.2022 navýšena schválením KÚ HLMP ze 134 na 140 dětí. 

V případě podpůrného opatření se počet dětí dle zákona ve třídě snižuje. Podklady 

pro výpočet školného jsou níže. 

 

Na základě nákladů z předchozího roku se stanovuje následující nová výše školného.  

 

Pro období od 1.9.2023 činí 

výše měsíční úplaty na jedno dítě  částku 1210,-Kč. 
  

 

 

Podklad pro výpočet provozního příspěvku 2023/2024  

 
Výpočet školného MŠ Na Zvoničce pro 2023-2024 

náklady na provoz celkem  3 552 459,65 Kč 3 552 459,65 Kč 

výdaje za potraviny 620 424,59 Kč 4 172 884,24 Kč 

počet dětí (kapacita školy) 133 26 710,22 Kč 

Počet měsíců provozu 11 2 428,20 Kč 

max. 50 % nákladů 2 1 214,10 Kč 

zaokrouhlení dle řádku 
výše 

výše školného 1 210,00 Kč 

 

Prosíme, aktualizujte si výši školného u Vašich stálých plateb a trvalých příkazů. 

 

Děkujeme a těšíme se na spolupráci. 

 
 
          
 
Bc. Veronika Vaněčková, DiS. 
        ředitelka školy 
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