
 

 

 

Základní škola a mateřská škola ANGEL  v Praze 12 

Angelovova 3183, Praha 4 - Modřany 

 

Směrnice – Stanovení výše za předškolní 

vzdělávání dítěte v mateřské škole 

Pořadové číslo směrnice: 29. 

Vypracoval: Bc. Jana Karlíková, ekonom školy 

 

Schválil: PaedDr. Iva Cichoňová, ředitelka školy 

 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. června 2018 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.  září 2018 

Tato směrnice nahrazuje směrnici  č. 29 – platnou od 30.6.2017 

 

1) Tato směrnice určuje veškeré náležitosti týkající se stanovení a způsobu úhrady za 

předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen „úplata“) v souladu se zněním 

§ 123 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s prováděcím předpisem k tomuto 

zákonu, tj. § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

2) Stanovení výše úplaty: 

 

Výše úplaty pro školní rok 2018/2019 je stanovena ve výši 45,63% z celkových 

neinvestičních nákladů roku 2017 v souladu s § 6, odst.2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Výše 

úplaty činí Kč 700,- za jeden měsíc na jedno dítě zapsané do MŠ v příslušném školním 

roce. Stanovení výše úplaty polodenní Kč 400,-  za jeden měsíc na jedno dítě zapsané do 

MŠ v daném školním roce. 



 

Školné je splatné ve 2 splátkách, a to za období září – prosinec, leden – červen (pokud 

nebylo dohodnuto jinak) – na základě vystavené složenky (lze hradit platbou na poště 

nebo bankovním převodem). Rodiče jsou povinni dodržet variabilní symbol uvedený na 

složence, číslo účtu a dále termín na provedení platby (oznámen vždy s předáním 

složenky). Rodiče mohou požádat písemně ředitelku školy o hrazení po jednotlivých 

měsících. 

 

 

Úplata se stanovuje vždy k 30.6. daného kalendářního roku na další školní rok, organizace je 

povinna zveřejnit v elektronické vývěsce stanovení výše této úplaty – www.zsangel.cz  a ve 

vývěskách organizace. 

 

3) Osvobození od úplaty 

 

a) v souladu s § 123, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších 

předpisů se předškolní vzdělávání v mateřské škole poskytuje bezúplatně od počátku 

školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až do doby, 

kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. 

 

b) Osvobozen od úplaty je: 

 

- zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 

- zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěte náleží zvýšení 

příspěvku na péči 

- rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě 

- fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 

pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy 

 

(osvobození na základě písemné žádosti zástupce dítěte) 

 

4) Nedílnou součástí této směrnice je stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání 

dítěte v mateřské škole 

 

5) Závěrečná ustanovení  

 

Ředitelku školy ve výše uvedených věcech zastupuje vedení MŠ, tj. vedoucí zaměstnanec 

mateřské školy – Mgr. Eva Veselá (MŠ Hasova, MŠ Angelovova) 

 

 

 

 

 

PaedDr. Iva Cichoňová 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

http://www.zsangel.cz/


Příloha č. 1 

Výpočet úplaty pro školní rok 2018/2019 

Výše neinvestičních výdajů za předcházející kalendářní 

rok 2017 

2 577 916,50 

Počet žáků v MŠ – Hasova, Angelovova 168 

Počet měsíců docházky 10 

Průměrné neinvestiční výdaje na 1 dítě 1534,47 

Maximální výše úplaty ve výši 50% 767,24 

Stanovená výše úplaty ve výši 45,63% 700,- 

Stanovený výše úplaty polodenní docházka 400,- 

 

 

PaedDr. Iva Cichoňová, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 

Výpočet úplaty  za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v době letního provozu 2019 

 

1. Tato směrnice určuje náležitosti týkající se stanovení a způsobu úhrady úplaty za předškolnhí 

vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen „úplata“) v souladu se zněním § 123 zákona č. 

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

(školský zákon) a v souladu s prováděcím předpisem k tomuto zákonu, tj. § 6 vyhlášky č. 

14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů v době letního provozu 2019, 

- od 1.7.-12.7.2019 = 9 dnů docházky 

- od 26.8.-30.8.2019 = 5 dnů docházky 

 

2. Výše úplaty v době letního provozu 2019   

 

- výše úplaty 1 denní docházka Kč 32,- 

 

Provoz pro děti z MČ Praha 12 – úplata bude vybrána v hotovosti při zápisu 

 

- za období 1.7.- 4.7.2019 – čtyřnásobek denní výše úplaty = 128,- 

- za období 8.7.-12.7.2019 – pětinásobek denní výše úplaty Kč 160,- 

- za období 1.7.-12.7.2019 – devítinásobek denní výše úplaty = Kč 288,- 

 

Provoz pro děti zapsané do MŠ Hasova a Angelovova  za období 26.8.-30.8. 2019 – 

pětinásobek denní výše úplaty Kč 160,- 

(i v případě kratší docházky) 

 

V souladu s ustanovením §6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání vybere 

ředitelka školy úplatu od všech kmenových dětí bez ohledu na to, zda možnost docházky 

v těchto dnech využijí. 

Úplata za období 26.8.-30.8.2019  bude zahrnuta do úplaty za 9-12/2019 a rodiče obdrží 

složenku. 

3. Úplata za školní stravování není tímto dotčena. 

 

4. V ostatním se podmínky úplaty řídí Směrnicí, kterou se stanoví výše úplaty za předškolní 

vzdělávání dítěte v mateřské škole. 

 

5. Závěrečné ustanovení 

Ředitelku školu ve výše uvedených věcech zastupuje vedoucí zaměstnanec mateřské školy 

Hasova, a to Mgr. Eva Veselá. 

 

 

  PaedDr. Iva Cichoňová, ředitelka školy 

 


