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Výše úplaty za předškolní vzdělávání  

 
Ředitelka MŠ Dubá 

 

stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání 

 

podle § 123 odst.2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon), a §6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., O 

předškolním vzdělávání v platném znění 

 

 základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte je  300,- Kč za měsíc, 

 vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 

 v případě přerušení provozu (v době hlavních prázdnin) mateřské školy podle § 3 vyhlášky 

MŠMT č. 14/2004 Sb,o předškolním vzdělávání se úplata za dítě  sníží o částku, která je 

úměrná počtu dnů přerušení provozu MŠ, 

 příspěvek nebude plátcem hrazen, pokud dítě nenavštívilo zařízení ani jeden den v měsíci ze 

zdravotních důvodů a tato nepřítomnost bude doložena lékařským potvrzením, 

 příspěvek může být snížen na 150,- Kč za měsíc, pokud dítě nedocházelo ani jeden den 

příslušného kalendářního měsíce a to na základě žádost zákonného zástupce, 

 ve školním roce bude úplata prominuta dětem, které jsou přihlášeny k docházce od 1.9. , a to 

v době od 1.9. do doby, než v průběhu roku nastoupí k docházce do MŠ. 

 Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním 

postižením. (Zákon 561/2004 Sb. §123, odst.2) 

 

Snížení výše příspěvku 

 

V době přerušení provozu (hlavní prázdniny) či uzavření mateřské školy dle §3 vyhl. 14/2005 O 

předškolním vzdělávání v platném znění se příspěvek poměrně sníží. 

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. dne předchozího kalendářního měsíce, pokud ředitelka 

MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady. 

 

V Dubé  30.6.2017 

        Mgr. Zdena Šindelářová 

                  ředitelka MŠ Dubá 


