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Dne 1. 1. 2005 nabývá účinnosti nový školský zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, který nahrazuje stávající zákony: 

 zákon 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných 

škol (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů 

 zákon 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších 

předpisů 

Podle § 123  odst. 2 stanovuje (v kontextu dalších ustanovení, která zpřísňují podmínky 

odkladu povinné školní docházky s cílem omezit nadužívání odkladů) bezúplatnost 

posledního  ročníku mateřské školy nejvýše na 12 měsíců v mateřských školách zřizovaných 

státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Na základě tohoto zákona vydává příspěvková 

organizace Základní škola a Mateřská škola Cerhovice tuto závaznou vyhlášku, dle které bude 

příspěvková organizace vybírat finanční příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních 

nákladů Mateřské školy v Cerhovicích. 

 

1. Úplata za vzdělání a školské služby 

Příspěvek se stanovuje ve výši 400,-- / měsíc za jedno dítě přihlášené k celodenní docházce a  

200,--/ měsíc pokud je dítě v MŠ zapsáno a celý měsíc do MŠ nedocházelo. 

 

2. Platba úplaty za vzdělání a školské služby 

Příspěvek se platí za každé dítě, které je k docházce do Mateřské školy v Cerhovicích závazně 

přihlášeno, a to i v případě, že do mateřské školy z jakéhokoliv důvodu nedochází.  

Úplatu platí rodiče dítěte nebo jeho zákonní zástupci (dále jen plátci) bezhotovostně na 

základě předem schváleného "Povolení k inkasu". Ve výjimečných případech, kdy plátci 

nemají zřízen bankovní účet, bude úplata nadále placena v hotovosti ekonomce ZŠ a MŠ 

Cerhovice vždy do 25. dne daného měsíce. Hotovost je možno platit v ředitelně ZŠ každé 

úterý nebo čtvrtek v čase od 8. 00 do 11. 00 hodin. 

   

3. Osvobození od úplaty za vzdělání a školské služby 

a) V případě, kdy se jedná o vzdělávání dítěte v posledním ročníku mateřské školy, které 

je poskytováno bezúplatně. 

b) v případě předložení dokladu vystaveného dětským lékařem o zákazu docházky dítěte  

do  mateřské školy ze zdravotních důvodů. 

c) V případě, kdy zákonný zástupce dítěte pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, 

která o dítě osobně pečuje a z důvodů péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a 

tuto skutečnost prokáže řediteli ZŠ a MŠ. 

 



Ve výjimečných případech může osvobodit plátce od zaplacení příspěvku zcela nebo zčásti na 

dobu, kterou určí ředitel příspěvkové organizace, který rozhodne na základě správního 

řízení podle § 123 odst. 4. 

 

 

4. Sankce při neplacení finančního příspěvku 

V případě, že úplata nebude uhrazen do stanovené lhůty, dle bodu 2 této směrnice, platí plátce 

penále ve výši 10% ze stanoveného poplatku. 

V případě neprovedení finanční úhrady za dítě navštěvující mateřskou školu ve 

stanovené lhůtě, nebude dítě následující měsíc do mateřské školy přijato. 

 

5. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2020 

 

6. Tato směrnice ruší směrnici ze dne 14.6.2017 

 

 

 

 

V Cerhovicích dne 10.8.2020 
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