
   MATEŘSKÁ  ŠKOLA BRNO , VŠETIČKOVA 19 , 602 00 BRNO  
           -příspěvková organizace , IČ: 70285730 , msvsetic@volnz,.cz 
Zřizovatelem mateřské školy je Statutární město Brno – městská část Brno –střed 

 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v  
                               mateřské škole Brno , Všetičkova 19  
                                                        Na  školní rok  2017/2018  

Platnost od  1.9. 2017 do  31.8. 2018  

1. Předmět úpravy 

1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání 
dítěte v mateřské škole na školní rok  2017/2018 

1.2. Směrnice upravuje úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole 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 v souladu 
s ustanoveními § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů  - viz. SMĚRNICE Č.  4/12 

1.3. Podle § 123 školského zákona stanovuje výši úplaty ředitelka. Podmínky, splatnost 
úplaty, možnosti snížení úplaty či osvobození od úplaty a nejvyšší možnou výši úplaty 
upravuje § 6 vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb. 

1.4. Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ , mají předškolní vzdělávání 
bezúplatné , stejně tak, jako děti odkladové. 

2. Plátci úplaty 

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

3. Výše a splatnost úplaty 

3.1. Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti mateřské školy ve stejné 
měsíční výši. 

3.2. Na zkrácený pobyt v mateřské škole není v tomto školním roce přihlášeno žádné dítě.   

3.3. V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 
vyučovacích dnů, bude stanovena výše úplaty poměrně k plné výši úplaty./podle počtu 
vyučovacích dní . /V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN /-  bude zvlášť vypočítáno podle 
počtu dnů / 

3.4. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího 
kalendářního měsíce. 

3.5. V případě absence dítěte v mateřské škole se úplata nevrací. 

3.6. Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném 
zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže 
zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo 
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úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín 
úhrady. 

3.7.  Úplata je splatná hotově u pokladní mateřské školy . 

3.8. Na školní rok  2017/2018  je stanovena výše úplaty  400 ,- Kč.  

4.  Osvobození od úplaty / školného / nebo snížení úplaty. /viz  SMĚSRNICE Č. 4/12 

Dle § 6 vyhl .č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a § 123 zák. č. 561/2004 ve 
znění novely č. 472/2012  Sb.  

4.1. Stanovená základní částka může být snížena zákonnému zástupci dítěte, které 
nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce 
z důvodu nemoci nebo z vážných rodinných důvodů na polovinu , t.j  200,- Kč.  

4.2. Úplata  za období hlavních  prázdnin  bude  oznámena rodičům na nástěnce MŠ:  

V Brně dne : 1.9. 2017  

                                                    


