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Vnitřní směrnice ředitele školy č. 30/2021
k výši a podmínkám pro prominutí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských
školách a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu
Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391
Ředitel školy, podle ustanovení § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, podle §6 vyhlášky č.
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění a §11-14 Vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém
vzdělávání v platném znění, vydává tuto směrnici:
Článek 1
Základní ustanovení
1) Tato směrnice stanoví povinnost, výši, podmínky splatnosti úplaty a možnost osvobození od úplaty
za předškolní a zájmové vzdělávání a školské služby (dále jen úplata) zákonným zástupcům dětí a
žáků navštěvujících mateřské školy, školní družinu a školní klub Základní školy Josefa Kajetána
Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391 (dále jen škola).
Článek 2
Předmět úplaty
1) Předmětem úplaty je částečná úhrada neinvestičních výdajů vynaložených školou na předškolní
vzdělávání v mateřských školách a na zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a
školního klubu.
2) Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu nebo zájmovému vzdělávání v
mateřské škole, školní družině nebo školním klubu.
3) Ředitel mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání (dále jen
"úplata") na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole a na webových
stránkách školy www.zstylova.cz nejpozději 30. června předcházejícího školního roku. V případě
přijetí dítěte k předškolnímu a zájmovému vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitel
mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci prostřednictvím vedoucích učitelek
nebo vedoucí vychovatelky při přijetí dítěte.
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Článek 3
Sazba příspěvku
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole je stanovena částkou 390,- Kč
za jedno dítě měsíčně za období září až červen školního roku. Povinnost hradit úplatu vzniká
zákonnému zástupci k prvnímu dni měsíce, ve kterém dítě nastoupí do mateřské školy. Pro nástup
dítěte do mateřské školy je rozhodující datum uvedený na rozhodnutí ředitele o zařazení dítěte do
mateřské školy.
Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání a služby školní družiny je stanovena částkou
150,- Kč za jedno dítě měsíčně. Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání a služby
školního klubu je stanovena částkou 100,- Kč za jedno dítě měsíčně. Tato částka se platí za
každý měsíc, ve kterém dítě alespoň jednou v měsíci využilo některou z forem zájmového
vzdělávání školní družiny nebo klubu podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,
v platném znění. Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu
delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží. Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo
přerušen provoz klubu nebo střediska po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi sníží
poměrně k omezení nebo přerušení jeho vzdělávání. Úplata se nesnižuje, pokud klub nebo
středisko umožní nahradit vzdělávání jiným způsobem nebo v jiném termínu ve stejném školním
roce. Pokud dojde k přerušení nebo omezení provozu školní družiny na dobu delší než 5
vyučovacích dní, bude snížena měsíční úplata o 7,- Kč za každý den přerušení nebo omezení
provozu. Pokud dojde k přerušení nebo omezení provozu školního klubu na dobu delší než 5
vyučovacích dní, bude snížena měsíční úplata o 5,- Kč za každý den přerušení nebo omezení
provozu.
Povinnost hradit úplatu vzniká zákonnému zástupci k prvnímu dni měsíce, ve kterém dítě písemně
přihlásil do školní družiny nebo školního klubu.
Úplata za předškolní vzdělávání dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den
příslušného měsíce se stanoví na polovinu základní částky za kalendářní měsíc. Za odhlášení
dítěte v kanceláři školní jídelny nebo v elektronickém systému www.strava.cz je zodpovědný
zákonný zástupce dítěte. Přeplatek je vyúčtován v následujícím měsíci.
Základní částka úplaty za dítě, které navštěvuje mateřskou školu v souladu s § 34 odst. 10
školského zákona a nezapočítává se do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu
s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, se stanoví
výše úplaty na 2/3 základní částky za měsíc. Toto je dohodnuto se zákonným zástupcem písemně.
Tato situace v našich mateřských školách nenastává, děti jsou přijímány k celodenní docházce.
Základní částka úplaty za dítě, které navštěvuje mateřskou školu v měsících červenci a srpnu je
stanovena částkou 18,- Kč za den. U dětí, jimž je docházka do mateřské školy by byla upravena
dle předchozího bodu, je tato částka stanovena na 2/3 tj. 12,- Kč za den.
Článek 4
Splatnost a úhrada úplaty
Úplata za měsíce září až červen (běžného školního roku) je splatná bezhotovostně vždy do 23. dne
předcházejícího měsíce, v němž se dítě účastní předškolního nebo zájmové vzdělávání.
Úplata za předškolní nebo zájmové vzdělávání musí být uhrazena nejpozději v den nástupu dítěte
do školy nebo školského zařízení. První platba může být uhrazena hotovostně.
Pokud dítě navštěvuje mateřskou školu Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy
Písek jako náhradní školu z důvodu uzavření příslušné kmenové mateřské školy platí pro něj
podmínky popsané touto směrnicí. Pokud byli zákonní zástupci osvobozeni od úplaty (čl. 5, odst.
2) v kmenové mateřské škole, mohou toto prokázat doložením kopie rozhodnutí o osvobození od
úplaty.
V případě, že zákonný zástupce předem dítě písemně z docházky do náhradní mateřské školy
neodhlásí, ztrácí nárok na vrácení úplaty.
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5) Povinnost úplaty zaniká k poslednímu dni měsíce, ve kterém je dítě vyřazeno z docházky do
mateřské školy nebo školní družiny nebo školního klubu.
Článek 5
Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání
1) Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Tato
povinnost byla zavádena od školního roku 2017/2018. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti
poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého
roku věku.
2) Na základě písemné žádosti zákonného zástupce (příloha č.1) ředitel školy svým rozhodnutím
(příloha č.2) osvobodí zákonného zástupce dítěte od úplaty v případech dle ustanovení § 6 odst. 6
vyhlášky č. 14/2005 Sb. v platném znění:
a. zákonný zástupce pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na
živobytí, doplatek na bydlení) dle § 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, v platném znění – potvrzuje se písemným oznámením o dávce úřadu práce;
b. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku
na péči dle § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění –
potvrzuje se rozhodnutím úřadu práce;
c. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě dle §
12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění – potvrzuje se
rozhodnutím úřadu práce;
d. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče dle platných zákonů (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve
znění pozdějších předpisů a odměna pěstouna dle § 47e písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně právní ochraně dětí) - potvrzuje se rozhodnutím úřadu práce.
3) Budou-li zákonnému zástupci dávky nebo zvýšení příspěvku odňaty, oznámí to bezodkladně škole
předložením kopie tohoto oznámení.
4) Podle § 123 odst. 4 školského zákona o snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí a
žáků uvedených v § 27 odst. 5 s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou,
žákům s postavením azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany nebo účastníka řízení o udělení
mezinárodní ochrany na území České republiky, žákům v hmotné nouzi (dle zákona č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění) jakož i v dalších případech hodných zvláštního
zřetele, rozhodne ředitel školy nebo školského zařízení dle svého uvážení na základě písemné
žádosti zákonného zástupce, zpravidla na jeden rok. Nesplacený jakýkoliv dluh vůči škole může
být důvodem pro nevyhovění žádosti.
5) Skutečnosti rozhodné pro prominutí úplaty dle čl. 5, odst. 2 je zákonný zástupce povinen písemně
prokázat řediteli školy vždy nejdéle do 15. dne v měsíci, aby mohl být tento nárok i na tento měsíc
přiznán.
Článek 6
Osvobození nebo snížení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a klubu
1) Zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za úplatu.
2) Na základě písemné žádosti zákonného zástupce účastníka (příloha č.1) ředitel školy svým
rozhodnutím (příloha č.2) osvobodí zákonného zástupce účastníka od úplaty nebo sníží úplatu
v případech dle ustanovení § 11 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,
v platném znění:

Stránka 3 z 7

ZŠ J. K. TYLA A MŠ PÍSEK

SMĚRNICE ŘŠ K ÚPLATĚ ZA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY

a) zákonný zástupce účastníka je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi
(příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení) dle § 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, v platném znění – potvrzuje se písemným oznámením o dávce úřadu práce;
b) zákonnému zástupci účastníka náleží zvýšení příspěvku na péči dle § 12 odst. 1 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění – potvrzuje se rozhodnutím úřadu práce
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle
zákona o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů a odměna pěstouna dle § 47e písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně
právní ochraně dětí) - potvrzuje se rozhodnutím úřadu práce.
3) Budou-li zákonnému zástupci dávky, příspěvek nebo zvýšení příspěvku odňaty, oznámí to
bezodkladně škole předložením kopie tohoto oznámení.
4) Podle § 123 odst. 4 školského zákona o snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí a
žáků a žáků uvedených v § 27 odst. 5 s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou
výchovou, žákům s postavením azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany nebo účastníka
řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky, žákům v hmotné nouzi (dle
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění) jakož i v dalších případech
hodných zvláštního zřetele, rozhodne ředitel školy nebo školského zařízení dle svého uvážení na
základě písemné žádosti zákonného zástupce, zpravidla na jeden rok. Nesplacený jakýkoliv dluh
vůči škole může být důvodem pro nevyhovění žádosti.
5) Skutečnosti rozhodné pro prominutí úplaty dle čl. 6, odst. 2 je zákonný zástupce povinen písemně
prokázat řediteli školy vždy nejdéle do 15. dne v měsíci, aby mohl být tento nárok i na tento měsíc
přiznán.
6) Ředitel školy může prominout úplatu za zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a
školního klubu také v případě, že se dítě účastní pouze činnosti zájmových útvarů školní družiny
nebo školního klubu, které mají specifický význam pro školu (příloha č. 3).
Článek 7
Sankce
1) Ředitel školy může podle § 35, odst. 1, písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. po předchozím
upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte nebo účastníka rozhodnout o
ukončení předškolního vzdělávání nebo vyloučení ze školní družiny nebo školního klubu, jestliže
zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní nebo zájmové vzdělávání ve
stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný způsob úhrady.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
1) Administrativu spojenou s realizací této směrnice provádí škola.
2) Tato verze směrnice nabývá účinnosti dnem 1. února 2021 a zároveň ruší verzi Směrnice č. 30(11)
z 12. srpna 2019 v plném rozsahu.
Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel školy

Mgr.
Pavel Koc
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Příloha č.1

ŽÁDOST O OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY
*za předškolní vzdělávání v 5.MŠ, 9.MŠ, 11.MŠ, KMŠ
*školské

služby školní družiny/školního klubu

*nehodící se škrtněte
Žádám tímto v souladu s §6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, §11-14 vyhlášky č.
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání vše v platném znění a v souladu s Vnitřní směrnicí ředitele školy
č.30/2021 o osvobození od úplaty za dítě/účastníka:
Jméno a příjmení
dítěte/účastníka

Datum narození

Jména a příjmení obou zákonných zástupců
dítěte/účastníka

Trvalé bydliště dítěte/účastníka

Trvalé bydliště

Oznámení o přiznání dávky nebo příspěvku
Potvrzujeme, že:
MŠ/ŠK-ŠD*zákonný zástupce dítěte/účastníka pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
(příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení) dle § 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, v platném znění;
MŠ/ŠK-ŠD *zákonnému zástupci nezaopatřeného dítěte náleží zvýšení příspěvku na péči dle § 12
odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění;
MŠ*žadatel je rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě dle
§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění;
MŠ *žadatel je fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů;
ŠK-ŠD*účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle
zákona o státní sociální podpoře.
*nehodící se škrtněte
…………….……………………………………………………….
datum, podpis, razítko
Čestné prohlášení
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé, nemám nesplacený dluh vůči Městu
Písek a Základní škole Josefa Kajetána Tyla a Mateřské škole Písek, Tylova 2391, a že případné změny
bezodkladně ohlásíme vedení školy.
V Písku, dne:

podpis žadatele
Stránka 5 z 7

ZŠ J. K. TYLA A MŠ PÍSEK

SMĚRNICE ŘŠ K ÚPLATĚ ZA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY

Příloha č.2 – Vzor rozhodnutí o prominutí úplaty

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola
Písek, Tylova 2391

ČJ: R202x/
V Písku, dne:
Do vlastních rukou!
…………………………………………..……... (jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte)
zákonný zástupce ……………………..…….……….……. (doplní se jméno a příjmení dítěte)
……………………………………………….………………………………………. (adresa)
Rozhodnutí
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 rozhodla svým ředitelem podle
ustanovení § 123 odst. 4, § 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ustanovením § 6 odst. 6 vyhlášky č.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (ustanovení § 11 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém
vzdělávání) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:
………………………………………….(jméno a příjmení dítěte),
nar. ………………..……..……., bytem …………..…………..….
se od ………………..… do…………………..… osvobozuje od úplaty za předškolní vzdělávání v
mateřské škole (úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu základní školy), jejíž
činnost vykonává Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského
kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, podáním učiněným u ředitele Základní školy Josefa
Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391.
otisk razítka

Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel školy
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SMĚRNICE ŘŠ K ÚPLATĚ ZA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY

Příloha č.3
Seznam kroužků školní družiny a školního klubu, u kterých je prominuta úplata
Dle čl. 5, odst. 5 Vnitřní směrnice ředitele školy č.30/2021 k výši a podmínkám pro prominutí úplaty za
předškolní, vzdělávání v mateřských školách a školské služby školní družiny a školního klubu Základní
školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391 promíjím s účinností od 1.2.2021 úplatu
za tyto kroužky (pokud nejsou v rozhodném období financovány z jiných zdrojů):

Zdravotnický
Redakční (Tyláček)
Školní parlament
Ekotým

Mgr.
Pavel
Koc
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