
 

STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Podle § 123, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákony) v platném znění a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb. o 
předškolním vzdělávání 

stanovuji 

ke dni 1. 9. 2021 výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole takto: 

úplata/měsíc 

 

200 Kč dítě s neomezenou celodenní docházkou 

130 Kč 
dítě s pravidelnou polodenní docházkou, s pravidelnou docházkou pouze 2 (3) dny v týdnu 
(§6 odst. 4 vyhlášky 14/2005 Sb.) 

0 Kč 

dítě plnící povinné předškolní vzdělávání před nástupem do základní školy 

(Vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, 
kdy dítě dosáhne pátého roku věku.) 

Osvobozen od úplaty je pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy: 

1. Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na 
péči, 

2. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, 
3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo, 
4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 

pěstounské péče. 
Osvobozen od úplaty na základě individuálního posouzení ředitelkou mateřské školy 
může být: 

1. Zákonný zástupce dítěte, které MŠ nemůže navštěvovat z důvodu dlouhotrvající nemoci 
v délce trvání přesahující celý 1 kalendářní měsíc. 

2. Zákonný zástupce dítěte, které MŠ nenavštěvuje v období letních prázdnin v měsíci červenci a 
srpnu, kdy je provoz MŠ omezen. 

Snížení úplaty 

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po 
dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne 
poměrnou část stanovené výše úplaty. 

Úplata je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské 
školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín. 

 

V Městečku Trnávce dne 13. 6. 2021 

    Mgr. Jolana Sejbalová 

           ředitelka školy 


