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Rozhodnutí ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro 
školní rok 2018/2019

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 7 vyhlášky č. 
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, stanovuji úplatu za předškolní 
vzdělávání takto:

1. Měsíční výše úplaty za vzdělávání činí 300 Kč/měsíc.

2. Osvobození od úplaty

a) vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti 
poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého
roku věku.
b) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné 
nouzi,
c) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči,
d) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

3. Úplata v období přerušeného provozu mateřské školy (červenec a srpen)               
činí 150Kč/měsíc.

4. Snížení úplaty.

O informaci o možnosti snížení úplaty za předškolní vzdělávání může zákonný zástupce dítěte 
požádat ředitele mateřské školy. Případnou žádost o snížení úplaty musí předat řediteli 
mateřské školy písemně.

5. Splatnost úplaty.

Úplata je splatná společně se stravným, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným 
zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.
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.

V Pecce dne 1. 6. 2018          RNDr. Věra Pavlová, ředitelka školy
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