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Mateřská škola Nerudova 53, České Budějovice, 370 04 

Vnitřní směrnice, která stanovuje podmínky úplaty 

 za předškolní vzdělávání v MŠ Nerudova 53 České Budějovice 

Č.j.: 19/2021 Účinnost od: 1.9.2021 

Spisový znak:  Skartační znak: S10 

Změny:  

Ředitel školy Mgr. Petra Waldaufová 

Zástupce ředitele školy Bc. Marcela Hronková 

Adresa školy Nerudova 2247/53, 370 04  České Budějovice 

Telefonní kontakty Kancelář MŠ – 387426020, MOBIL 601389386 

Elektronický kontakt msnerudova@email.cz 

Webové stránky www.msnerudova.cz 

 

Vydala: Mgr. Petra Waldaufová, ředitelka MŠ, na základě Škol. zákona č. 561/2004 Sb., §123 odst. 

4 a vyhlášky MŠMT č. 43/2006 Sb. § 6 v platném znění. 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání ve třídě s celodenním provozem činí: 

420,- Kč za příslušný kalendářní měsíc pro daný školní rok. 

Splatnost: do 15. příslušného měsíce (dle vyhláškyč.43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání § 6, 

odst. 6 v platném znění)  

Rodiče hradí společně se školným i stravu dítěte inkasním způsobem z účtu rodiče. Pokud platba 

inkasem neproběhne do 5. dne v měsíci, rodič je povinen částku uhradit příkazem nebo hotově do 15. 

dne v měsíci. Na tuto skutečnost bude upozorněn emailem (strava.cz).  

 

Nárok na osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání má: 

 zákonný zástupce předškolního dítěte tzn. dítěte, které by mělo 1. září nastoupit docházku do 

ZŠ, i předškolního dítěte s uděleným odkladem školní docházky o 1 rok 

 rodič, který pečuje alespoň o jedno nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, 

dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené 

 jeden z rodičů, který pečuje o nezaopatřené dítě, je dlouhodobě zdravotně postižený 

 jeden z rodičů, který pečuje o nezaopatřené dítě, je nezaopatřeným dítětem a je dlouhodobě 

zdravotně postižený nebo nemocný 

 zákonný zástupce dítěte, který pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi, přiznané na základě 

rozhodnutí Úřadu práce Č. Budějovice 

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

péče, pokud skutečnost prokáže ředitelce školy 

 

Prokázání nároku na osvobození od úplaty: 

Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení nebo 

rozhodnutí příslušného úřadu o stanovení nároku na soc. příplatek nebo dávky pomoci v hmotné 

nouzi. 
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Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém plátce nárok na osvobození 

od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže a podá žádost. 

Doklady, potřebné ke stanovení osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání, budou předloženy 

ředitelce školy do 10. dne v měsíci, na který je uplatňován nárok na osvobození od úplaty /čtvrtletí/. 

Upozornění: 

Na snížení úplaty není právní nárok, rozhoduje o něm ředitel mateřské školy. Po snížení musí výše úplaty 

činit alespoň polovinu stanovené základní částky ( §6 odst.4 vyhlášky MŠMT č.14/20005 Sb.) 

 

 Snížení úplaty za předškolní vzdělávání: 

 V době letních prázdnin, kdy je omezený provoz, je finanční částka snížena na poplatek 105,- Kč 

za každý započatý týden pobytu dítěte v MŠ. 

V případě, že dítě do MŠ nebude o letních prázdninách vůbec docházet, bude poplatek činit 55,- Kč 

za každý započatý měsíc /červenec a srpen/. Platby budou provedeny v měsíci červenci a srpnu.     

 V případě přerušení provozu mateřské školy v průběhu školního roku, pokud přerušení přesáhne 

5 vzdělávacích dnů, stanoví ředitelka školy pro daný měsíc výši úplaty poměrnou částkou 

/odpovídající rozsahu přerušení/. 

  

Platnost vnitřní směrnice:      od 1.9.2021   do 31.8.2022 

 

ředitelka školy: Mgr. Petra Waldaufová 

 


