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Pokyn ředitelky ZŠ a MŠ k úplatě za předškolní vzdělávání 
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Spisový znak: A5  

 

Počet příloh: 1 

Změny: 

  
 

 

Platnost od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 
 

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, jsou stanovena následující pravidla: 

 

 

1. Vzdělávání v mateřské škole se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po 

dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až po vstup do základní školy (zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

§ 123 odst. 2).  

2. Pro ostatní děti je úplata za předškolní vzdělávání stanovena na 600,- Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, 

odst. 2). 

3. Úplata je splatná do konce příslušného měsíce, ve výjimečných případech  

nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.  

Platba se provádí bezhotovostní platbou na základě přiděleného variabilního symbolu dítěti nebo výjimečně 

v hotovosti u hospodářky ZŠ (Kubrova č. p. 136). 

4. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, 

která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3). 

5. Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři 

a prokáží tuto skutečnost potvrzením o přiznání sociálního příplatku. 

6. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka ZŠ a MŠ Nučice (školský zákon, § 164, odst. 

a). 

7. Rodičům dítěte, které nebude celý měsíc docházet do mateřské školy (platí u dlouhodobě nemocných dětí, 

nutné potvrzení lékaře), bude úplata snížena na 400,-  Kč měsíčně (vyhláška 14, § 6, odst. 4). 

8. Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o osvobození). 

Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném  termínu a rodiče si nedohodnou s ředitelkou školy jiný 

termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d). 

9. Pro školní rok 2019/2020 budou stanovené částky v souladu s vyhláškou č.14/2005, o předškolním 

vzdělávání, § 6, odst. 1 a 2, nově přepočítány. 

 

V Nučicích 28. 6. 2018 

                                                                                                                                     Mgr. Jiřina Tafatová 

    ředitelka ZŠ a MŠ Nučice 


