
 
Základní škola a Mateřská škola Prakšice, příspěvková organizace 

Stanovení výše úplaty v MŠ 1

 
Základní škola a Mateřská škola Prakšice, příspěvková organizace 

se sídlem Prakšice 100, PSČ 687 56 
 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro 
období od 1.9.2021 do 31.8.2022 

Vnitřní směrnice č. 88/2021 

Vyhláška o předškolním vzdělávání č. 14/2005 ve znění 43/2006 § 6, Zákon 561/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, Zákon 472/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Č. j.  550/2021 

Vypracoval:  Bc. Michal Vrba, správce rozpočtu 

Schválil: Mg. Marcela Chmelová 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 7. 2021 
 
 

1.  
Předškolní vzdělávání má 3 ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které 
v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 4 roky věku. 
Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v období od 1. září do 31. srpna 
následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 5 let věku. Ve třetím ročníku mateřské školy se 
vzdělávají děti, které v období do 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily 
nejvýše 6 let věku, nebo děti, kterým byl povolen tzv. dodatečný odklad školní docházky, tedy 
ty, které se do mateřské školy vracejí. (Vyhláška 14/2005 Sb.§ 1 odst. 7). 
 
2.  

       Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků. Výše úplaty je stanovena dle 
nákladů a výnosů roku 2019, neboť rok 2020 nebyla mateřská škola po část roku v provozu a 
náklady na provoz mateřské školy byly nižší i z důvodu nutného nižšího výběru školného. 

 
3.  
Stanovuji výši úplaty: 
Neinvestiční náklady mateřské školy za rok 2019:  282.578,- 
Na jedno dítě:           7.637,- 
Měsíčně na jedno dítě:            636,- 
Možnost úplaty 50 %             318,- 
Stanovuji výši úplaty:            300,- 
Zákon 561/2004 Sb. § 123, Vyhláška 14/2005 Sb. § 6 odst. 2. 
 

4.  
Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Školský zákon 561/2004 Sb., § 123. 
 

5.  
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, která o dítě osobně 
pečuje, a který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi a to příspěvek na živobytí. 



 
Základní škola a Mateřská škola Prakšice, příspěvková organizace 

Stanovení výše úplaty v MŠ 2

Spolu se žádostí tuto skutečnost prokáže řediteli školy. Zákon 111/2006 Sb. § 4 odst. 1. 
 

 
6. 
V případě přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu popřípadě při přerušení provozu 
v jiném termínu na dobu delší než 5 vyučovacích dnů se úplata poměrně sníží. Vyhláška 14/2005 
Sb. § 1 odst. 6, §6 odst. 4, ve znění 43/2006. 
 
 
Přehled skutečných neinvestičních nákladů Mateřské školy Prakšice v kalendářním roce 2019 
 
Spotřeba energií 96 990  
Spotřeba materiálu 32 911  
DDHM 45 225  
Opravy 12 097  
Služby 35 898  
Pojištění 6 561  
Účetní odpisy DHM 15 684  
Náklady na stravování (poměrná část) 37 212  
     
Celkem 282 578  
   
průměrný počet dětí, navštěvujících MŠ Prakšice v roce 
2019 37 
náklady připadající na 1 dítě na celý kalendářní rok: 7 637 
náklady připadající na 1 dítě na měsíc  636 

 
 
V Prakšicích 3. 6. 2021 
Zpracoval: Michal Vrba 
 
 
Tímto se ruší platnost vnitřní směrnice č. 86/2020. 
 

 
V Prakšicích 3.6.2021 
 
Mgr. Marcela Chmelová, ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 


