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Vnitřní směrnice pro placení stravného  a školného 

č. 01/2017 
Školné 

1) Placení školného vyplývá  z vyhlášky č. 1/2017 O příspěvku na částečnou úhradu 

neinvestičních nákladů v MŠ Dubá vydané ke dni 1.9.2017.  

Školné jsou povinni rodiče uhradit do 25. dne předcházejícího měsíce.  

Za každý další nezaplacený den je plátce povinen uhradit penále ve výši 5,- Kč. Pokud částka 

nebude uhrazena ani do posledního dne v měsíci, nebude dítě od 1. dne následujícího měsíce 

přijato do MŠ, a to až do doby zaplacení dlužné částky + částky na další měsíc. 

Nezaplacení školného je porušením Zákona 561/2004 Sb., (Školský zákon) a Školního řádu MŠ.  

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Dubá činí  300,- Kč 

 

2) Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem 

obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu plnění povinné předškolní docházky. Omezení 

bezúplatnosti předškolního vzdělávání neplatí pro děti se zdravotním postižením. 

 

3) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek dle § 20 až 

22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů nebo fyzická 

osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče dle § 30 až 43 výše uvedeného 

zákona a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. 

 

4) Sníženou sazbu na úhradu školného je možné požadovat na základě písemné žádosti 

s odůvodněním dle vyhlášky č 1/2017 O příspěvku…      

V době hlavních prázdnin se školné platí pouze za dny, kdy je mateřská škola v provozu. 

 

5) Ve školním roce budou osvobozeni od placení školného (nad rámec Vyhlášky 1/2012 O 

příspěvku…) do dne nástupu do MŠ zákonní zástupci dětí, které byly přijaty od 1. 9. a nastoupí 

do MŠ až v průběhu školního roku. Školné platí až ode dne nástupu do MŠ. 

 

 

Tato směrnice nabývá platnosti 1.9.2017 

       Mgr. Zdena Šindelářová 

               ředitelka MŠ 


