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Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok
2020/2021

V souladu s § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání v platném znění, stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání takto:
1. Měsíční výše úplaty za vzdělávání
Celodenní provoz

-

220 Kč/měsíc

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
2. Osvobození od úplaty
Na základě písemné žádosti doručené ředitelce školy, lze v souladu s ustanovením § 6 odst. 6
vyhlášky o předškolním vzdělávání osvobodit od úplaty:
a) zákonného zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné
nouzi
b) zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení
příspěvku na péči
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené
dítě, nebo
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá
dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy
Všechny uvedené skutečnosti v odstavci a),b),c),d) musí plátce prokazatelně doložit k žádosti.
Plátci, kteří jsou od úplaty osvobozeni, jsou povinni ředitelce školy pravidelně, vždy do konce
každého kalendářního měsíce, doložit potvrzení příslušného úřadu o trvání nároku na přiznání
dávky v hmotné nouzi a příspěvku na péči. Plátci, kteří tuto podmínku nesplní, uhradí úplatu
v plné výši.

3. Úplata v období přerušeného provozu mateřské školy (červenec a srpen)
V době přerušení provozu mateřské školy o letních prázdninách, bude úplata za předškolní
vzdělávání prominuta.
4. Splatnost úplaty
Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 10. dne v měsíci na daný měsíc dle
Školního řádu.
V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou
osobou uvedenou v § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., řediteli MŠ žádost o osvobození od
úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v témže odstavci, nenastane
splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele MŠ o této žádosti nabude právní
moci.
Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí v určeném termínu úplatu za vzdělávání
a nedohodne s ředitelkou školy náhradní termín, je ředitelka školy, podle ustanovení § 35
odst. 1, písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oprávněna
po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení
docházky do mateřské školy.
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ředitelka MŠ

