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č. j. 121/2020 

 
Vnitřní předpis  

 
kterým se stanoví úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole 

a Základní škole Vedrovice, okres Znojmo, příspěvková organizace pro 
školní rok 2020/21 

 
Čl. 1  

Základní ustanovení 
 

1) Vnitřní předpis je vydáván na základě ustanovení § 123, odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) a v návaznosti na ustanovení § 6 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 
v platném znění. 

2) Vnitřní předpis upravuje podmínky, splatnost, možnost snížení nebo prominutí úplaty 
za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“). 

3) Úplata je příjmem mateřské školy (dále jen MŠ) a bude použita na částečné krytí 
neinvestičních nákladů na předškolní vzdělávání. 

 
Čl. 2 

Výše úplaty 
 

1) Výše úplaty vychází ze skutečných průměrných neinvestičních nákladů na dítě v roce 
2019 s výjimkou nákladů uvedených v § 6, odst. 2 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání v platném znění. 

2) Výše úplaty je stanovena pro všechny děti zařazené v prvním a druhém ročníku MŠ 
ve stejné výši. 

3) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než 
5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše 
úplaty stanovené podle bodů 3) Čl. 2 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení 
provozu MŠ.  

4) Vzdělávání ve třetím ročníku MŠ se poskytuje bezúplatně. Nově se v § 123 
odst. 2 stanovuje bezplatnost posledního ročníku mateřské školy nejvýše na 
12 měsíců v mateřských školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem 
obcí. 

a) Celodenní docházka ................................................................................ 300 Kč 
b) Vzdělávání v posledním ročníku ................................................................ 0 Kč                                      
c) Vzdělávání v posledním ročníku podruhé (odklad školní doch.) ............... 0 Kč 
d) Prázdninová docházka ČERVENEC 2021 ............................................. 102 Kč 
e) Prázdninová docházka SRPEN 2021 .......................................................... 0 Kč 
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Čl. 3 

Úhrada úplaty 
 

1) Dle novely vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, účinné od 1. 9. 2016, 
§ 6 odst.7, je úplata za příslušný kalendářní měsíc splatná do 15. dne stávajícího 
kalendářního měsíce.  
Úplatu za kalendářní měsíc hradí zákonný zástupce dítěte bezhotovostním převodem 
na číslo účtu 86–4503670207/0100 (jako variabilní symbol uveďte datum narození 
dítěte a do poznámky napište jméno dítěte, pokud máte v MŠ více dětí, je nutné 
zaplatit za každé dítě zvlášť. ÚPLATA V HOTOVOSTI JIŽ NENÍ MOŽNÁ! 

2) Ředitelka může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému 
zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný 
zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu ve stanoveném termínu a nedohodne 
s ředitelkou jiný termín úhrady. 

 
 

Čl. 4 
Osvobození od úplaty 

 
Osvobozen od úplaty je 

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení 

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

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

pěstounské péče, 
pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.  
 
 

Čl. 5 
Závěrečné ustanovení 

 
1) Tento vnitřní předpis je vydán na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 
2) Tímto předpisem se ruší předchozí vnitřní předpis. 
3) Součástí tohoto předpisu je PŘÍLOHA s výpočtem výše školného pro školní rok 

2019/2020. 
 
 
 
Ve Vedrovicích, dne 29. 6. 2020 
 
 
        Mgr. Hana Vančurová 
             ředitelka MŠ a ZŠ Vedrovice 
                                                          


