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Ředitel ZŠ a MŠ Olomouc – Holice, Náves Svobody 41, 779 00 Olomouc, na základě 
ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 43/2006 Sb. o předškolním 
vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 280/2016 Sb., vydává tuto vnitřní směrnici: 
 
 
 

čl. 1 
 

Úvodní ustanovení 
 
 Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání dětí v Mateřské škole 
Olomouc – Holice, Náves Svobody 38, možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a 
podmínky splatnosti úplaty. 
 
 
 

čl. 2 
 

Plátci 
 
 Úhradu platí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské 
škole. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, 
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 
 
 
 

čl. 3 
 

Základní částka úplaty 
 
 Výše základní částky je stanovena podle zákona č. 561/2004 Sb., § 123 odst. 4 a 
vyhlášky č. 43/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 280/2016 Sb., § 6,  odst. 1-7. 
Stanovuje se výpočtem neinvestičních nákladů za uplynulý kalendářní rok a nesmí přesáhnout 
50% skutečných průměrných měsíčních nákladů na dítě v uplynulém kalendářním roce. 
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte s celodenním provozem činí pro dítě 
s celoměsíční docházkou: 
 

=510,- Kč 
 
na příslušný kalendářní měsíc do doby, než bude částka změněna nebo dojde k jiné 
legislativní změně. 
 
V případě polodenní nebo čtyřhodinové docházky dítěte do MŠ se úplata upravuje na 2/3 
základní částky, tj. na částku 

=340,- Kč. 
 



Základní částka se stanovuje na období od 1. 9. 2019 do doby změny výše školného na 
základě rozhodnutí ředitele školy z důvodů legislativních změn nebo změny výše 
neinvestičních nákladů. 
 
 
 

čl. 4 
 

Snížení základní částky 
 

Rozhodnutím ředitele školy se snížená částka školného stanovuje za těchto  
předpokladů: 
 

 Při omezeném provozu MŠ z důvodu rekonstrukce dle nařízení ředitele školy. 
 Při omezení provozu z MŠ z jiných důvodů. 
 Při provozu MŠ v době hlavních prázdnin, tj. od 1. 7. do 31. 8. 

 
V těchto případech se stanovuje poměrná výše úplaty podle počtu dní provozu MŠ a výsledná 
částka se zaokrouhluje podle matematických pravidel. 
 
 
 

čl. 5 
 

Osvobození od úplaty 
 

1. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního 
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 

2. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku 
pomoci v hmotné nouzi. 

3. Úplatu nehradí zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží 
zvýšení příspěvku na péči. 

4. Osvobozen od úplaty je dítě, jehož rodiči náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu 
péče o nezaopatřené dítě. 

5. Osvobozena od úplaty je fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o 
toto dítě pobírá dávky pěstounské péče. 

6. Osvobozen od placení školného je zákonný zástupce, je-li dítě dlouhodobě nemocné. 
Dlouhodobou nemocí se rozumí nemoc trvající bez přerušení alespoň jeden měsíc (4 
týdny). Přesahuje-li nepřítomnost dítěte do dalšího měsíce, lze uplatnit pouze v 
jednom měsíci. V případě delšího trvání nemoci lze osvobození uplatnit opakovaně. 
Trvání nemoci doloží rodič potvrzením od lékaře za každý měsíc, na který rodič 
požaduje prominutí úhrady. 

7. Osvobozen od úplaty je rodič dítěte, které v epidemiologicky nepříznivé době 
nenavštěvuje MŠ z důvodu nebezpečí zhoršení jeho zdravotního stavu nebo stavu 
osoby žijící s dítětem ve společné domácnosti. Skutečnost, že dítě patří do tzv. 
rizikové skupiny, doloží rodič stanoviskem lékaře.  
Do rizikové skupiny patří osoba, jejíž zdravotní stav naplňuje alespoň jeden z 
následujících bodů: chronické onemocnění plic, onemocnění srdce, porucha 
imunitního systému, těžká obezita, diabetes, chronické onemocnění jater či ledvin – 



vše rozuměno s douhodobou farmakologickou léčbou. Do rizikové skupiny patří i dítě, 
které žije ve společné domácnosti s jakoukoliv osobou, která naplňuje některý z výše 
uvedených bodů, nebo se seniorem nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

 
Veškeré tyto skutečnosti musí prokázat ředitelce školy a to nejpozději do 15. daného 
kalendářního měsíce, pokud ředitelka nedohodne se zákonnými zástupci dítěte jiný 
termín. 



 
čl. 6 

 
Podmínky splatnosti úplaty 

 
 Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. daného kalendářního 

měsíce, pokud ředitel školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou 
splatnost úplaty. 

 
 Úplata je prováděna bezhotovostně na účet školy, v mimořádných případech 

může být úplata provedena v hotovosti v kanceláři vedoucí učitelky MŠ.  
 

 Dítě, kterému plátce neuhradí úplatu ve stanoveném termínu nebo po dohodě 
v náhradním termínu, může být z mateřské školy vyloučeno. 

 
 
 
 
 

 
 

Mgr. Ivana Štenclová, ředitelka školy 
 

Příloha 1: Výpočet úplaty v MŠ pro školní rok 2018/19 
Příloha 2: Výpočet úplaty v MŠ pro školní rok 2019/20 
Příloha 3: Výpočet úplaty v MŠ pro školní rok 2020/21 
 

 



Příloha 1: 
 

Výpočet úplaty v MŠ pro školní rok 2018/2019 
 
 

- neinvestiční náklady za rok 2017................................................ 1.596.982,45 Kč 
 

- průměrný počet skutečně navštěvujících dětí MŠ..........................................   123 
 

- Výpočet:  
 
1.596.982,45 : 12 : 123 = 1.082,- Kč, z toho 50% = 541,- Kč 
 

-  pro školní rok 2018 /2019 činí základní částka úplaty 510,- Kč   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Ivana Štenclová, ředitelka školy 



Příloha 2: 
 

Vnitřní směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské 
škole –  
Příloha č. 2, kterou se nahrazuje Příloha č. 1 (výpočet úplaty v MŠ pro školní rok 
2018/19) 

 
Výpočet úplaty v MŠ pro školní rok 2019/2020 

 
neinvestiční náklady za rok 2018 1 540 917 Kč 
průměrný počet dětí navštěvujích MŠ 125 dětí 
  
Výpočet:   
1 540 917 : 12 : 125 =  1 027 (Kč) 
50 % z 1027 Kč  = 513,50 (Kč) 
 
  
 

Pro školní rok 2019/2020 činí základní částka úplaty 510 Kč.  
 
 
 
 
Nabývá platnosti: 25. února 2019  
Nabývá účinnosti: 1. září 2019 
 
 
 
 
 

 
 

 Mgr. Ivana Štenclová,  
ředitelka školy 

 
 



Příloha 3: 
 

Vnitřní směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské 
škole –  
Příloha č. 3, kterou se nahrazuje Příloha č. 2 (výpočet úplaty v MŠ pro školní rok 
2019/20) 

 
Výpočet výše úplaty v MŠ pro školní rok 2020/2021 

 
 
neinvestiční náklady za rok 2019 1 792 413 Kč 
průměrný počet dětí navštěvujích MŠ 125 dětí 
  
Výpočet:   
1 792 413 : 12 : 125 =  1 195 (Kč) 
50 % z 1 195 Kč  = 597,50 (Kč) 
 
 
 

Pro školní rok 2020/2021 činí základní částka úplaty 550 Kč 
 
 

V případě polodenní nebo čtyřhodinové docházky dítěte do MŠ se úplata upravuje na 2/3 
základní částky, tj. na částku 

=366,- Kč. 
 
Nabývá platnosti: 5. května 2020  
Nabývá účinnosti: 1. září 2020 
 
 
 
 
 

 
 

 Mgr. Ivana Štenclová,  
ředitelka školy 

 


