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Vyhláška č 1 / 2017 

O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ Dubá 

která zrušuje vyhlášku č. 1/2015 

 

Na základě zákona 561 / 2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání v platném znění  (školský zákon )) §123, odst. 1-5 vydává 

ředitelka MŠ tuto vyhlášku. 

 

Čl. 1 

Základní ustanovení 

 

1) Tato vyhláška upravuje podmínky, za kterých jsou rodiče dětí nebo jejich zákonní 

zástupci (dále jen plátci) povinni platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních 

nákladů v MŠ (dále jen příspěvek). 

2) Stanovení výše příspěvku je plně v kompetenci ředitelky – zákon 561/2004 Sb. §123, 

odst. 4 

Čl. 2 

Výše příspěvku 

 

1) Příspěvek je stanoven výpočtem z celkových neinvestičních nákladů vynaložených na 

jedno dítě za předchozí období a činí maximálně 50% skutečných průměrných 

měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce (§ 6, odst. 2) 

vyhl.14 / 2005 „O předškolním vzdělávání“ v platném znění). 

 

2) Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Dubá činí 300,- Kč za 

kalendářní měsíc. 

 

3) Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, 

který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.  

 

Čl. 3 

Plátci 

 

1) Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské 

škole. 

2) Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí zákonní zástupci dětí dle §123, odst. 2  Z. 

561/2004 Sb. v platném znění a dle §6 odst.5  Vyhl. 14 / 2005 Sb. v platném znění. 

 

Čl. 4 

Snížení nebo prominutí základní částky úplaty 

 

1) Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti ve stejné výši. 
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2) Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce MŠ promine ředitelka MŠ 

základní částku úplaty stanovenou v čl. 2, pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden 

den  příslušného kalendářního měsíce ze zdravotních důvodů a tato žádost bude 

doložena lékařským potvrzením či kopií léčebného poukazu. 

3) Na základě písemné žádosti plátce bude podle čl. 3 osvobozen od úplaty za předškolní 

vzdělávání : 

- zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi – (§4 

odst.2 zákona č 111/2006 Sb. O pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona 

366/2011 Sb 

- zákonný zástupce dítěte nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení 

příspěvku na péči – (§ 12 odst. 1  zákona č 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění zákona 366/2011 Sb. 

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

– (§ 12 odst. 1  zákona č 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona 

366/2011 Sb. 

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

pěstounské péče (§ 36-43 zákona č. 117/1995 Sb. v platném znění) 

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce  

MŠ. Tito plátci jsou povinni do 7.dne 1. měsíce každého pololetí předložit potvrzení 

o sociálních dávkách a písemně požádat o prominutí příspěvku. Pokud tuto skutečnost 

do daného termínu nedoloží, budou hradit příspěvek v plné výši až do předložení 

potvrzení. 

4) O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případech dětí, žáků a studentů uvedených 

v §27 odst.5 (ůstavní výchova, azylanti…) a v případě dětí, žáků a studentůuvedených 

v § 16 odst. 9, rozhoduje ředitel školy 

 

Čl. 5 

Snížení výše příspěvku 

 

1) V době přerušení provozu (hlavní prázdniny) či uzavření mateřské školy dle §3 vyhl. 

14/2005 O předškolním vzdělávání v platném znění se příspěvek poměrně sníží. 

 

Čl. 6 

Splatnost příspěvku 

 

Příspěvek platí plátce vždy do 25. dne předchozího měsíce, a to bezhotovostně na účet 

organizace. 

V případě, kdy byla před dnem splatnosti podána Žádost o osvobození od úplaty za 

příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v článku 2. odst.2, nenastane splatnost 

úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitelky MŠ o této žádosti nabude právní 

moci.  
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Čl.7 

Sankce za neplacení 

 

1) Za každý den z prodlení bude účtováno penále ve výši 5,- Kč. Výše penále nesmí 

přesáhnout výši dlužného příspěvku. 

2) V případě, že plátce příspěvek ani po upozornění opakovaně neuhradí, bude dítě  

ze zařízení vyloučeno v souladu se zákonem 561/2004 § 35, odst. 1d. 

 

 

Čl. 8 

Pokud se budou neinvestiční náklady na provoz zařízení výrazně měnit, bude se měnit také 

výše příspěvku. Každá takováto úprava bude stanovena doplňkem vyhlášky. 

 

Účinnost vyhlášky 

Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1.9. 2017 

 

 

           Mgr. Zdena Šindelářová 

         ředitelka MŠ 


