
Mateřská škola G. Frištenského, příspěvková organizace 

telefon: 585 342 702                                                         adresa: G. Frištenského 917, Litovel 784 01 

E-mail: ms.frist.litovel@volny.cz                                     IČO: 750 26 325 

DS: w6pkt9c                                                                       

Č.j.: MS 109/21 

 

Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole 

ve školním roce 2021/2022 

 

Ředitelství Mateřské školy G. Frištenského, příspěvková organizace, na základě ustanovení § 123 

odst. 1-4 v souladu s § 7 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 43/2006 Sb., kterou se mění 

vyhláška o předškolním vzdělávání a v souladu s dalšími platnými předpisy stanovuje výši úplaty 

za předškolní vzdělávání ve výši:    400,-Kč měsíčně - celodenní vzdělávání  

                                                            267,-Kč měsíčně - polodenní vzdělávání 

                                                                

Bezplatné vzdělávání je poskytováno dětem v posledním ročníku MŠ před zahájením povinné 

školní docházky a dětem s odkladem školní docházky. 

 

Osvobození od úplaty: 

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 

zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), 

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči  

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

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.,                   

o sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo 

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o dítě pobírá dávky pěstounské péče  

(§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb.), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy. 

 

Splatnost úplaty je nejpozději do 15.dne příslušného kalendářního měsíce  

- bezhotovostně, složenkou nebo bankovním převodem 

- na účet mateřské školy: 179920754/0300 

- s těmito variabilními symboly: G. Frištenského (304), Čihadlo (303), Unčovice (302)  

- specifický symbol: uvádí se registrační číslo dítěte přidělené u zápisu do MŠ                               

 

Snížení úplaty (max. do výše 50%) – pokud dítě nedocházelo v kalendářním měsíci do MŠ ani 

jeden den pro nemoc nebo jiné vážné důvody (nutno vyplnit formulář Žádost o snížení úplaty) 

 

Při prázdninovém provozu (červenec, srpen) se výše úplaty mění na základě délky stanoveného 

provozu. 

 

V případě přerušení provozu na více jak 5 dní v měsíci se úplata za uvedený měsíc krátí    

v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu 

kalendářních dnů v příslušném měsíci   

 

Pokud zákonný zástupce dítěte ani po písemném upozornění opakovaně neuhradí úplatu  

za předškolní vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelkou školy na jiném 

termínu, bude postupováno podle § 35 odst. d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, o ukončení 

docházky dítěte do mateřské školy. 

                                                                                        

V Litovli dne 17.8.2021          Bc. Petra Sajičová, ředitelka školy 
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