
                    ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  ŘEPÍN 
                         Hlavní 43, 277 33  Řepín          IČO: 710 06 630 

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání 
 

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.  

Úplatu hradí rodiče dětí přijatých do mateřské školy nebo jiní zákonní zástupci /dále jen 

plátci/. 

1. Základní výše úplaty za jedno dítě je stanovena na 500 Kč měsíčně.  

2. Plátce je povinen úplatu v plné výši zaplatit vždy do 15. dne příslušného kalendářního 

měsíce. 

3. Plátci jsou povinni hradit úplatu od data nástupu do MŠ, které je uvedeno na Rozhodnutí 

o přijetí  dítěte do mateřské školy, i když se datum se skutečným nástupem dítěte do MŠ 

neshoduje. 

4. Úplata je prováděna bezhotovostní platbou na č. účtu: 466148349/0800, v poznámce 

je uvedeno: jméno a příjmení dítěte – školné (popřípadě hotově dle domluvy s vedoucí 

školní jídelny. 

5. Prominutí úplaty na základě žádosti se poskytuje (pokud tuto skutečnost prokáže 

ředitelce mateřské školy):  

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

 zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení 

příspěvku na péči  

 rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, 

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

dávky pěstounské péče 

 z důvodu dlouhodobé nemoci dítěte a je omluveno (docházka 0 dní v měsíci) 

Na později doložené žádosti (tzn. po patnáctém dni kalendářního měsíce) nebude brán 

zřetel  a úplatu za předškolní vzdělávání musí plátce uhradit. 

6. Snížení úplaty se poskytuje: 
 v době, je-li mateřská škola ze závažných provozních, technických nebo během 

prázdnin uzavřena a to tak, že se za každý týden nepřítomnosti dítěte v mateřské 

škole sníží základní výše úplaty o 25%.  

7. V souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání ve znění platných předpisů je v § 123 odst. 2 s účinností 

od 1. 9. 2017 zakotveno následující: 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. Předškolní vzdělávání 

se poskytuje bezúplatně až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.  

8. Při neuhrazení úplaty (dle § 35 školského zákona) za předškolní vzdělávání, 

nedodržováním termínů plateb nebo neomluvenou nepřítomností dítěte delší než jeden 

měsíc, zákonní zástupci  závažně porušují provozní řád MŠ, může ředitelka školy po 

předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout  o 

ukončení předškolního vzdělávání. 

 

Proti stanovení výše úplaty nelze použít správního řádu.  

 

V Řepíně dne 1.5.2020. 

 

                                                                                                                                                

      Mgr. Ilona Fryčová 

            ředitelka školy 

 


