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Vychází z vyhlášky MŠMT, o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., v platném znění a dle 
školského zákona č. 561/2004 Sb., § 123 v platném znění. 

 
1. Výše úplaty se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti mateřské školy ve 

stejné měsíční výši. 
 

2. Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok je stanovena, pro děti s 
pravidelnou denní docházkou do MŠ, na 550,- Kč měsíčně. 

 
3. Měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání pro období školního roku tj. od 1. 9. do 

31. 8. zveřejní ředitelka na přístupném místě do 30. června předcházejícího škol. 
roku.  
 

4.  Pro dítě, které se v souladu s §34 odst. 10 školského zákona nezapočítává do počtu  
dětí v MŠ pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným 
v rejstříku škol, stanovuje ředitelka školy 2/3 výše úplaty v příslušném provozu, což je 
366,- Kč měsíčně. 
 

5.  Úplata za vzdělávání v měsíci, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ po 
dobu delší než 5 dnů: ředitelka MŠ stanoví výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou 
část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ. Výše 
úplaty bude zveřejněna 2 měsíce před přerušením provozu. 
 

6. Osvobozen od úplaty bude (na základě podané žádosti a vydaného rozhodnutí) 
zákonný zástupce dítěte, který pobírá: a) dávku hmotné nouze, b) zákonný 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 
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nebo za d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě 
pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ, 
prostřednictvím vedoucí školní jídelny MŠ. U VŠJ je též k dispozici formulář žádosti o 
osvobození. 
Potvrzení o pobírání příspěvku na péči je nutno doložit do 15. dne stávajícího měsíce 
každého kalendářního čtvrtletí (15. 3., 15. 6., 15. 9., 15. 12.) u vedoucí školní jídelny. 
Potvrzení o pobírání dávek hmotné nouze je nutné doložit do 15. dne stávajícího 
měsíce. 

 
7. Bezúplatné vzdělávání se poskytuje dle §123 odst. 2-4 zákona č. 561/2004 Sb..,   

Školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a to od počátku školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 roku věku. 

 
8. Zákonný zástupce dítěte, které nebude do MŠ ani jeden den příslušného 

kalendářního měsíce docházet, může požádat o snížení úplaty. Úplata mu bude 
snížena na základě podané žádosti a vydaného rozhodnutí. O snížení úplaty musí 
zákonný zástupce požádat v předchozím kalendářním měsíci, zpětně nebude na 
žádost brán zřetel. Výše snížené úplaty je ½ výše úplaty v příslušném provozu, tedy 
275,-Kč za daný měsíc. 
 

9. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, 
pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady. 
 
 
 
 
 
Lada Junková                                                                                                             29.08.2019 
ředitelka školy 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


