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Tento pokyn vychází z :  

- § 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona  a  
- § 6 vyhlášky č.14 /2005 Sb., o předškolním vzdělávání 
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Čl. l 
Úvodní ustanovení 
 
Ředitelka Mateřské školy „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov, Dukelská 1546 
stanovuje povinnost úhrady na částečné krytí neinvestičních nákladů / úplata/ 
mateřské školy a zájmových kroužků. Plátcem jsou zákonní zástupci dítěte. 
 
Čl. II.  
Výše úplaty 
 
Výši úplaty stanoví ředitelka MŠ vždy na období školního roku a zveřejní ji na 
informační tabuli MŠ nejpozději do 30. června předcházejícího roku. V případě přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské 
školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte. 
 
Úplata, stanovená pro školní rok 2022/23 na jedno dítě, které navštěvuje  MŠ činí za 
jeden kalendářní měsíc :   400,- Kč. 
 
 
ČL.III 
Snížení úplaty 
 
Pro kalendářní měsíc, v němž bude provoz MŠ omezen nebo přerušen podle § 3 po 
dobu delší než 5 vyučovacích dnů se stanoví výše úplaty, která nepřesáhne 
poměrnou část výše úplaty stanovené podle odst. 1 až 3 odpovídající rozsahu 
omezení nebo přerušení provozu MŠ.  



 
O výši snížení úplaty informuje ředitelka MŠ prostřednictvím informační tabule. 
 
V případě, že dítě dlouhodobě / v kuse alespoň 2 měsíce/ MŠ nenavštěvuje  
z důvodu  nemoci, může ředitelka MŠ rozhodnout o snížení příspěvku na  
polovinu  za jeden měsíc, pokud o to zákonný zástupce dítěte  
ředitelku MŠ písemně požádá.       
.                                              

 
 
Čl. IV 
Splatnost úplaty 
 
Splatnost úplaty se řídí § 6 odst.7 vyhlášky č.14/2005 Sb. Úplata je splatná do 15 
dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se 
zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost. Jestliže zákonný zástupce opakovaně 
neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení 
předškolního vzdělávání dle § 35 odst. 1d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.              
 
Platba nabývá účinnosti podle data na „ Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání“   
  
Příspěvky za období září 2022 až srpen 2023 budou hrazeny dle tohoto 
harmonogramu: 
 
za měsíce   září, říjen                              do 22.9.2022 
                   listopad, prosinec                  do 24.11.2022 
                   leden, únor                            do 20.1.2023 
                   březen, duben                       do 22.3..2023 
                   květen, červen                       do 23.5.2023                    
                   červenec – srpen                   do 15. 6.2023 
 
 
Úplata se hradí  převodem z účtu na účet, č.ú.:0 325 899 309 / 0800 . Do zprávy 
pro příjemce se uvádí : příjmení dítěte a název třídy. 
 
Úplatu je možno ve výjimečných případech platit také v hotovosti. V tomto případě ji 
vybírá ekonomka školy v kanceláři v přízemí hlavní budovy MŠ Dukelská v předem 
určený den. Tento den je zároveň posledním termínem pro zaplacení. 
 
Úplata v období přerušeného provozu mateřské školy / červenec, srpen/ bude 
stanovena nejpozději do 30. Dubna, přičemž zákonní zástupci dětí hradí pouze za 
týdny, na které je dítě přihlášeno. Děti, které plní  povinnou předškolní docházku, 
neplatí. 
 
 
 
 
ČL.V 
Osvobození od placení úplaty                                                            



 
Osvobození od úplaty se řídí §6 odst. 6 vyhlášky č.14/2005 Sb. 
Osvobozen od úplaty je: 
a/ zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se 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, 
 
d/ fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá 
dávky pěstounské péče / §36 až 43 zákona 117 /1995 Sb., o státní podpoře/ pokud 
tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy  nebo 
 
e/ zákonný zástupce dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání 
 
 
Čl. IV 
Závěrečná ustanovení 
 
Tento  pokyn  nabývá účinnosti dne 1.9.2022 a platí do 31.8.2023 
 
 
 
 
 
V Benešově, dne: 4.8.2022                         Ředitelka MŠ Taťána Mastná 


