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Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková 
organizace /dále jen MŠ/ vydává na základě ustanovení §123 odst.4, zákona 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném 
vzdělávání (školský zákon) a § 6 vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání tuto vnitřní směrnici ve znění pozdějších předpisů: 
 

I. část: Úvodní ustanovení 
Tato směrnice stanoví splatnost a výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ 
/dále jen „úplata“/, možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty. 
 

II. část: Plátci úplaty 
Úplatu jsou povinni hradit rodiče nebo jiní zákonní zástupci dětí, přijatých 
k předškolnímu vzdělávání v MŠ. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje 
bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
pátého roku věku. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců 
neplatí pro děti uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.  
 

III. část: Výše a splatnost úplaty 
Základní částka se stanoví při přijetí dítěte do MŠ a k 1. září příslušného 
kalendářního roku.  
 
1) Základní částka úplaty se stanoví na jedno dítě takto: 

400,- Kč/měsíc 
2) Dítěti, jehož docházka do MŠ je omezena nejvýše 4 hodiny denně, podle zákona 

č. 204/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví úplata odpovídající 2/3 výše 
úplaty stanovené pro celodenní provoz na: 

270,- Kč/měsíc 
3) Měsíční výše úplaty není závislá na skutečné délce pobytu dítěte v MŠ. Plátcům 

nevzniká nárok na vrácení poměrné části zaplacené úplaty při nepřítomnosti 
dítěte v MŠ. 

4) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne příslušného kalendářního 
měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne s plátcem dítěte jiný termín úhrady. 

5) Pokud dítě nebude přítomno v MŠ z důvodu pozdějšího nástupu do MŠ /září a 
další měsíce daného kalendářního roku/, nemoci, pobytu v léčebném nebo 
zdravotnickém zařízení po dobu celého jednoho kalendářního měsíce snižuje se 
částka úplaty na základě písemné žádosti, kterou si vyzvednou zákonní 
zástupci v MŠ.            

úplata na toto období činí 100,- Kč/měsíc 
 
6) V době hlavních prázdnin, pokud je v daném pracovišti (MŠ logopedická, MŠ 

Krajánek) provoz v měsíci červenci či srpnu, jsou plátci daného pracoviště MŠ či 
jiné MŠ povinni zaplatit úplatu za dítě přítomné v našem subjektu MŠ převodem 
z účtu, složenkou nebo hotově: 

úplatu ve výši 400,- Kč/celý měsíc 
 

Úplata o hlavních prázdninách nevzniká, pokud je dané pracoviště MŠ 
celý měsíc červenec či srpen uzavřeno – nemá provoz. 



 
7) Pokud dítě nebude přítomno v subjektu MŠ v době provozu v měsících 

červenci či srpnu, podají zákonní zástupci žádost, nejpozději 30 dnů 
předem, o snížení úplaty – úplata bude ve výši 100,- Kč. 

 

IV. část: Prominutí úplaty 
Úplatu podle části III. této vnitřní směrnice neplatí zákonný zástupce dítěte: 

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 a z důvodu péče o toto dítě pobírá 
dávky pěstounské péče, 

      e) v krizové životní situaci, z humanitárních důvodů – např. válečný konflikt  
          na Ukrajině apod., 

 
pokud v bodě a) až d) tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. 

Spolu s podáním „Žádosti o osvobození“, kterou si vyzvednou zákonní zástupci 
v MŠ, jsou tito povinni prokázat pobírání příspěvku „Potvrzení o přiznaných dávkách 
SSP“ – vyřízení na kontaktním místě ÚP (úřad práce) a hlásit v průběhu roku 
veškeré změny. 
 

V. část: Sankce 
Pokud rodiče nebo jiný zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní 
vzdělávání v MŠ, obdrží upomínku. Při obdržení 2. upomínky ředitelka oznámí 
zákonnému zástupci rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání jeho dítěte 
v MŠ v souladu s § 35 odst. 1 písmeno d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon). 
 

VI. část:   Účinnost 
Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2022. 
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání v obou pracovištích MŠ platí od 
1.9.2022 do 31.8.2023. 
 
 
V Ostravě dne 1.9.2022                                                               
 
Mgr. Marie Olšovská 
ředitelka školy 
 
 
 

          


