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Ředitelka Mateřské školy, Potoky 4224, příspěvková organizace, 760 01 Zlín v souladu se 
zákonem 561/2004, §123 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 odst. 1 až 7, Vyhlášky 14/2005 Sb., o 
předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.   
 

stanovuje 
 

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok    2020/2021  940 ,- Kč. 
                                                         
Na základě zákona č. 331/2012 Sb., v platném znění, který vešel v platnost dne 01. 01. 2012  
a kterým se kromě jiných zákonů mění i zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve 
znění pozdějších předpisů platí všechny děti od 01. 01. 2012 plnou úplatu za předškolní 
vzdělávání. 
 
VÝPOČET PRO STANOVENÍ ÚPLATY:  
 
 

Výše neinvestičních nákladů za rok 2019 2 460 788,45 Kč 

Průměrné měsíční náklady  205 065,70 Kč 

Měsíční náklady na 1 dítě 1 887,22 Kč 

50% nákladů na dítě 943 Kč 

  

Skutečná výše měsíční úplaty 940 Kč 

 
 

DALŠÍ UJEDNÁNÍ: 
 

1. Dle § 123, odst. 2, Školského zákona ve znění pozdějších předpisů se bezúplatné 
vzdělávání poskytuje od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne pátého roku věku. 

2. Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 940,- Kč měsíčně 
(vyhláška č. 43, § 6, odst. 2, o předškolním vzdělávání, v platném znění). 

3. Úplata je splatná vždy nejpozději k 15. dni příslušného měsíce. Platba úplaty za 
předškolní vzdělávání probíhá inkasním příkazem z účtu zákonných zástupců ve 
prospěch účtu mateřské školy: 142 244 7309 / 0800. 

4. Osvobozen od úplaty je: 
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 

5); 
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení 

příspěvku na péči; 
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči 6) 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 7) 
pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy. 
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5. § 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 
366/2011 Sb. 

6. § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 
366/2011 Sb. 

7. § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“. 
8. Zákonní zástupci dítěte, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o 

osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost aktuálním potvrzením. 
V případě pobírání opakující se dávky v hmotné nouzi se osvobození vztahuje vždy na 
dobu jednoho kalendářního měsíce. 

 osvobození v  konkrétních případech rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy 
(§ 165, odst. 2, písm. i, školského zákona, ve znění pozdějších předpisů). 

9. V případě, že je dítě odhlášeno z předškolního vzdělávání v průběhu měsíce, jsou jeho 
zákonní zástupci povinni uhradit školné za daný měsíc v plné výši. 

10. Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu 
mateřské školy ve stejné měsíční výši.  

11. Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí 
o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném  termínu a 
zákonní zástupci si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy 
ukončit docházku dítěte do mateřské školy (§ 35, odst. D, školský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů). 

12. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy 
podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši 
úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 
odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.  

13. Nejvýše 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz. 
14. Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji 

na informační tabuli mateřské školy nejpozději do 30. června předcházejícího 
školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního 
roku, oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při 
přijetí dítěte.  

15. Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních 
neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské 
škole.  

 
 
 
Ve Zlíně dne 1.8.2020 
 
 
 
               …………………………………………... 
        Bc. Lenka Neubauerová 

     ředitelka MŠ¨ 
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Podklady pro stanovení základní částky úplaty za předškolní vzdělávání 
v Mateřské škole Zlín, Potoky 4224, příspěvková organizace 

 
Výše základní částky se v případě dětí, které v daném školním roce dovrší nejvýše pět let věku, 
stanoví tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě 
v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a na ostatní neinvestiční výdaje 
poskytované ze státního rozpočtu. 
 

Neinvestiční náklady v roce 2019                                                                           2 460 788,45  Kč 

 
Výpočet: 
Neinvestiční náklady hrazené z provozního příspěvku zřizovatele, z příspěvků rodičů na částečnou 
úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy (školného), z příspěvků na stravné, ze zlepšeného 
výsledku hospodaření v roce 2018, z vlastních peněžních fondů a z výnosů z úroků z bankovních 
vkladů s výjimkou nákladů na potraviny činily v roce 2019 
 
Celkem:………………………………………………………………………………………………………...2 460 788,45 Kč 
 
Příloha: 
Sestava Compex – rozbor hospodaření střediska 2 (obec) 
Účetní závěrka za rok 2019 
 

Počet dětí v roce 2019                                                                                                               108,66 

 
 

Základní částka nepřesahující 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě 
v roce 2019 činí 940,00 Kč 

 
Výpočet: 
 
2 460 788,45 Kč děleno 12 měsíci………………………………………………………………….. 205 065,70 Kč 
205 065,70 Kč děleno 108,66 dětmi………………………………………………………………… 1 887,22 Kč, 
to je průměrný měsíční neinvestiční náklad na dítě v roce 2019 
 
50,00 % průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě ……………..        943,- Kč 
 
To je při pravidelné docházce dítěte do MŠ 
 
Při průměrném počtu 21 pracovních dnů v měsíci …………………………….. 44,90 Kč denně  
 

VÝŠE ÚPLATY ZA DÍTĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 bude činit měsíčně 
940,- Kč + částka za spotřebované stravné. 


