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I. 

Úvodní ustanovení 

Ředitelka Mateřské školy Rokycany, U Saské brány v souladu s ustanovením § 123 zákona        

č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 6 odst. 2 vyhl. č. 14/2005 Sb. 

o předškolním vzdělávání, ve znění vyhl.43/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanoví 
měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání dětí pro období od 1. září 2021 do 31. srpna 

2022. 
 

 

II. 

Výše úplaty 

1. Výše měsíční  úplaty  za  předškolní vzděl. dítěte ve třídě s celodenním provozem činí     

                                         430,- Kč měsíčně. 

 
2. Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti 

poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 

pátého roku věku. 

3. Finanční prostředky získané z úplaty budou použity na rozvoj předškolního vzdělávání 

v naší mateřské škole.  

 

III. 

Osvobození od úplaty 

1. Úplata bude prominuta zákonnému zástupci dítěte, který pobírá dávku příspěvek na 

živobytí. Tuto dávku přiznává odbor sociální a zdravotní městského úřadu Rokycany     

a zákonný zástupce tuto skutečnost prokáže ředitelce vždy po obdržení příslušného 

písemného oznámení. Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku 

oznámí do osmi dnů od nastalé změny. 

2. Úplata bude prominuta zákonnému zástupci dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo 

fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto 

skutečnost prokáže ředitelce MŠ vždy po obdržení příslušného písemného oznámení, 

popřípadě rozhodnutí vydaného příslušným orgánem státní sociální podpory.  

3. K trvání nároku na osvobození od úplaty je nutné tyto doklady předkládat ředitelce 

Mateřské školy Rokycany, U Saské brány okamžitě po obdržení příslušného dokladu    

o trvání dávky sociálního příplatku. Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání 

nároku na dávku oznámí do osmi dnů od nastalé změny. 

 

 

 



IV. 

Snížení úplaty 

1. V případě přerušení provozu mateřské školy, které je v kalendářním měsíci delší než      

5 vyučovacích dnů, se úplata za uvedený měsíc poměrně sníží v závislosti na počtu dnů, 

po které je provoz přerušen.  

2. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném 

místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu 

mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí o 

přerušení nebo omezení provozu.  

3. Dětem, které nastoupí do MŠ v průběhu měsíce, se vypočítá poměrná část výše úplaty 

dle skutečného nástupu. 

4. Ostatní pravidla pro snížení úplaty jsou stanovena v § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.  

 

V. 

Platba úplaty 

1. Úplata za předškolní vzdělávání  je splatná v měsíci září k 15. dni tohoto měsíce za září 

a za čtvrté kalendářní čtvrtletí. Dále bude úhrada inkasována:  

v měsíci prosinec k 15. dni tohoto měsíce za první kalendářní čtvrtletí;  

v měsíci březen k 15. dni tohoto měsíce za druhé kalendářní čtvrtletí.  

2. Platba na červenec a srpen bude inkasována dle seznamu přihlášených dětí v měsíci 

červen k 15. dni tohoto měsíce. 

3. Platba úplaty za předškolní vzdělávání bude inkasována na účet Mateřské školy                 

u České spořitelny v Rokycanech číslo 0843468349/0800. 

4. V případě neprovedení inkasní platby bude platba neprodleně po zjištění 

provedena v hotovosti do pokladny Mateřské školy Rokycany, U Saské brány. 

  

 

Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinná od 1. 9. 2021. 

 

 

Závěrečná ustanovení 

1.  Tato Směrnice je účinná od 1. 9. 2021  

2.  Umístění:  

            řed. školy, ved. učitelka MŠ Raisova, vedoucí ŠJ, ekonomka, zaměstnanci, rodiče 

3. Ruší se předchozí znění této směrnice účinné dne 1. 9. 2020.  

Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy.  

 

 

V Rokycanech   25. 2. 2021 

  

 

                      Mgr., Bc. Věra Zagorová  

                                        

    ……………………………..               …………………………….. 

                                       razítko                                          ředitelka školy  
 

 

 


