
 

Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun, příspěvková organizace 

č. p. 4, 267 23 Lochovice 

 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY 

VYBÍRÁNÍ  ÚPLATY  ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Č.j.:         

Vypracoval:  Alena Kasalová, vedoucí učitelka MŠ  

Schválil: Mgr. Radka Hlaváčová, ředitel školy  

 

  

Směrnice nabývá platnosti ode dne:        1.9.2020 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9. 2020 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které 

tvoří součást tohoto předpisu. 
 

Obecná ustanovení 

 

Na základě ustanovení § 123, odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako 

statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. 

 

I. Finanční příspěvek 

Příspěvek se stanovuje ve výši 350 Kč měsíčně za jedno dítě přihlášené k celodenní docházce.  

Při přijetí dítěte do mateřské školy k celodenní docházce do 15. dne v měsíci se stanovuje 

příspěvek ve výši 350 Kč, při přijetí dítěte od 15. dne v měsíci se stanovuje příspěvek  

175 Kč /jedná se o první měsíc při nástupu dítěte do mateřské školy k celodenní docházce/. 

 

II. Platba finančního příspěvku 

Úplata se hradí za každé dítě, které je k docházce do mateřské školy v Lochovicích závazně 

přihlášeno a to i když do mateřské školy z jakéhokoliv důvodu nedochází. 

 

Úplata se hradí i pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o 

jeho omluvenou nepřítomnost v mateřské škole. 

 

Příspěvek platí rodiče nebo zákonní zástupci dítěte, ( dále jen plátci ) nejpozději do každého  

15. dne v měsíci v hotovosti  hospodářce příspěvkové organizace v kanceláři  základní školy v 

úředních hodinách.  

Dále je možno hradit příspěvek bezhotovostním převodem / trvalým příkazem z účtu zákonného 

zástupce/ na účet Základní školy a Mateřské školy /č. účtu  187589336 / 0300 .        



III.  Snížení nebo osvobození úhrady 

1.Snížení platby 

1. 1. Platba může být snížena nejvýše o polovinu stanovené základní částky, z těchto důvodů:  

 a/ po předložení dokladu vystaveného dětským lékařem o zákazu docházky dítěte do 

mateřské školy ze zdravotních důvodů za příslušný kalendářní měsíc  

  b/ po předložení žádosti zákonného zástupce, pokud se dítě neúčastní předškolního 

vzdělávání ani jeden den v daném měsíci 

 c/ platba může být snížena dítěti, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v 

pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo 

jeho část je vyplácena. 

 

1.2. Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a 

školských zařízení veřejných zřizovatelů následující: 

                - v mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou 

                  podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení více       

                  než 5 dnů provozu, a to i v případě,  že mateřská škola poskytuje vzdělávání  

                  distančním způsobem. 

 

2. Osvobození od platby  

Vzdělávání dítěte v poslední ročníku mateřské školy ( předškolní děti), se poskytuje bezúplatně. 

b)  platba může být snížena nebo prominuta dítěti, pokud je společně posuzovanou osobou pro 

nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá 

jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. 

c) ředitelka školy rozhodla o prominutí příspěvku za předškolní vzdělávání v měsíci 

srpnu a poloviční částkou úplaty v měsíci červenci 

IV. Řízení o snížení nebo prominutí příspěvku 

 a) žadatel o snížení nebo prominutí příspěvku předloží ředitelce školy písemnou žádost s 

uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo 

potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek 

skutečně vyplácen 

 b) ředitel školy podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění rozhodne ve správním 

řízení o snížení nebo prominutí úplaty 

           c) údaj o snížení nebo prominutí příspěvku je veden v dokumentaci ve škole 

 

V. Sankce při neplacení finančního příspěvku 

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni příspěvek pravidelně uhradit. 

V případě, že příspěvek nebude uhrazen do stanovené lhůty, dle bodu II. této směrnice, zaplatí 

plátce penále ve výši 10% ze stanoveného poplatku. 

V případě neprovedení finanční úhrady za dítě navštěvující mateřskou školu do 20. dne v 

uvedeném měsíci nebude dítě následující den do mateřské školy přijato. 

 

Závěrečná ustanovení 

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec: Alena Kasalová, vedoucí učitelka 

1. Ruší se předchozí znění této směrnice  ze dne 1.9. 2017 

3.   Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1.9. 2020 

 

. 

 

                              Mgr. Radka Hlaváčová, 

                                                               ředitel Základní školy a Mateřské školy Lochovice 



 

 

   

 

 


