
 

 

 

Základní škola a mateřská škola  D o l n í  M ě s t o 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání  
  

V souladu s ustanovením § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ustanovením § 6 vyhlášky 

č. 43/2006 Sb., ze dne 9. února 2006 a zákona č. 472/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon 

č. 561/2004 Sb., stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost 

provozuje Základní škola a mateřská škola Dolní Město od 1. 6. 2018  takto: 

 

1. Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ve výši 200 Kč za každý kalendářní 

měsíc. Vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Úplata za předškolní vzdělávání 

dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního 

měsíce, je stanovena na 100 Kč za měsíc. 

2. Od úplaty může být dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., osvobozen  zákonný 

zástupce dítěte, který  pobírá sociální příplatek dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní 

sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů nebo osoba, která o dítě osobně pečuje 

a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. Zákonný 

zástupce o osvobození písemně požádá a doloží oznámením o přiznání sociálního 

příplatku. 

3. Úplata může být prominuta nebo snížena dle ustanovení § 123, odst. 4 zákona č. 

561/2004 Sb., /školského zákona/ . Důvodem je sociální znevýhodnění dítěte, pobírání 

sociálních dávek, především  dávek v hmotné nouzi. Zákonný zástupce o osvobození 

od úplaty či její snížení písemně požádá a doloží oznámením o přiznání sociálního 

příplatku. Na snížení nebo prominutí úplaty není právní nárok.  

4. Po dobu přerušení provozu o hlavních prázdninách je osvobozen od úplaty zákonný 

zástupce dítěte, pokud dítě o hlavních prázdninách MŠ nenavštěvuje. 

5. V případě omezení nebo přerušení provozu delším než 5 vyučovacích dnů v měsíci je 

stanovena výše úplaty pro tento měsíc na 10 Kč za den. 

6. Úplata za dítě přijaté na dobu pravidelně kratší, než  odpovídá příslušnému provozu 

mateřské školy / podle § 34 odst. 9 školského zákona/ je stanovena na 100 Kč za 

měsíc. 

7. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího měsíce – hotově u 

hospodářky školy. (budova ZŠ) 

 

 
V Dolním Městě 1. 6. 2018 

 
Mgr. Marie Maštálková, ředitelka školy 


