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předškolní vzdělávání od 1.1.2023 
 

Č.j.: 62/2022 Účinnost od: 1.1.2023 
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Změny: Změny od 1.1.2023 

 

V souladu s § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a podle § 6 odst. 1 až 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, 

ve znění pozdějších předpisů, stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání takto: 

1. Základní částka 

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání v celodenním provozu školy je stanovena 

ve výši 800,-Kč/měsíc. 

Úplatu hradí škole zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v 

mateřské škole, jehož vzdělávání probíhá v 1. nebo 2. ročníku. 

Předškolní vzdělávání ve třetím ročníku mateřské školy, tj. pro děti, které v období od 

1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dosáhnou věku 6 let, se poskytuje 

bezúplatně a předškolní docházka je pro tyto děti dle školského zákona povinná. 

Bezúplatnost předškolního vzdělávání se vztahuje i na děti s odloženou povinnou školní 

docházkou. 

2. Snížení úplaty 

O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případech uvedených v případě dětí, žáků 

a studentů uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona (děti s mentálním, tělesným, 

zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými 

poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením 

více vadami nebo autismem), rozhoduje ředitelka školy. 

Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den 

příslušného měsíce a požádá ředitelku školy o ponížení stanovené částky, může 

ředitelka ve správním řízení rozhodnout o ponížení úplaty na 400,-Kč/měsíc. Pokud 

škola písemnou žádost neobdrží, bude účtována úplata v plné výši 800 Kč/měsíc. 

3. Osvobození od úplaty 

Osvobozen od úplaty je dle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů: 

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 

(§ 4 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), 

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení 

příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), 
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c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo 

d) nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá 

dávky pěstounské péče., pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy. 

5. Splatnost úplaty 

Platby za školné a stravné je možné provádět těmito způsoby: 

- bezhotovostně na účet mateřské školy 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. 

Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka 

školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 odst. 1 d školského 

zákona, v platném znění. 

 

 

 

V Březině dne 31.10.2022 

……………………………….. 

Marcela Janšová 

ředitelka školy 


