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      Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole 
 
V souladu  se Směrnicí o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské 
škole Nezamyslice 
                                  STANOVUJE ŘEDITEL ŠKOLY  
                                   ZÁKLADNÍ ČÁSTKU ÚPLATY  
                              NA OBDOBÍ  od 1.9.2018 do 31.8.2019 

VE VÝŠI  240,-  Kč měsíčně. 

-      úplata podle § 6 odstavec 2 pro celodenní docházku    240,- Kč 
 
  podle novely zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, dochází od 1.9. 2017 k této změně: bezúplatně se poskytuje 
vzdělávání dětem od školního roku následujícího po dovršení 5 let. 
 

   úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději k patnáctému dni  
kalendářního měsíce hotově přímo vedoucí stravovny v MŠ (p. Novotné) 
nebo na účet školy. 

 
   úplatu za dítě , které nebude docházet do MŠ ani jeden den v kalendářním 

měsíci , lze poměrně snížit, nejvýše však o polovinu základní částky(§ 6 
odstavec 5 vyhlášky č.14/2005 sb. O předškolním vzdělávání v platném 
znění) 
 

   jestliže bylo dítě zapsáno do MŠ od 1. září a k tomuto datu nenastoupí, je 
přesto zákonný zástupce povinen úplatu za předškolní vzdělávání hradit od 
tohoto data. Může však požádat ředitele  MŠ , aby v souladu s § 6 odstavec 
4 vyhlášky 14/2005 Sb. , úplatu  za  příslušný kalendářní měsíc poměrně 
snížil, nejvýše však o polovinu stanovené úplaty 

 
 

 prázdninový provoz 
vypočítává se podle dnů prázdninového provozu: 
 240,- Kč : 31 kalendářních dnů = 8x počet dnů prázdninového provozu 
  
úplatu za dítě, které nebude do MŠ docházet v měsících červenec a srpen ani 
jeden den, lze poměrně snížit, nejvýše však o polovinu stanovené částky (§ 6 
odstavec 5 vyhlášky 14/2005 Sb. 
 

 opakované nezaplacení stanovené úplaty za předškolní vzdělávání je 
důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ 
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Při stanovení úplaty se ředitel školy řídil Směrnicí o úplatě za předškolní 
vzdělávání,  která  je součástí organizačního řádu školy. Směrnice nabyla 
účinnosti 1. 9. 2018. 
 
 
 
 

 
V  Nezamyslicích   30. 8. 2018 
 
 
 
 
 
                                                                             Mgr. Petr Jordán 
                                                                                  ředitel školy 
 
 
 


