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Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Hnojník 360 

ve školním roce 2020/2021 

 

● úplata za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s § 123 odst. 2,3 a 4, zákona 
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005, vyhlášky 43/2006 Sb. 

 

● Výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021 činí  

300,-Kč/měsíc. 

 

● Úplata za předškolní vzdělávání bude hrazena bezhotovostně převodem na číslo účtu  

školy 8208440052/550 nebo je úplatu za předškolní vzdělávání možno uhradit  

i v hotovosti u vedoucí školní jídelny MŠ vždy do 15. dne v měsíci (pokud ředitelka 

školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín). 

 

● Pro případy, kdy dítě není v celodenním provozu, ale docházka je jim omezena 

nejvýše 4 hodiny denně (z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodiče dítěte 

nebo příspěvku při péči o osobu blízkou), je stanovena zvláštní úplata za předškolní 

vzdělávání, která je dána pevně, a to 2/3 úplaty stanovené pro celodenní provoz. 

Výše této úplaty je 200,- Kč/měsíc, a to na základě předložení originálu potvrzení 

o přiznání rodičovského příspěvku nebo přiznání příspěvku při péči o osobu blízkou. 

 

● Úplata za předškolní vzdělávání dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani 

jeden den příslušného kalendářního měsíce, bude snížena o polovinu z celkové částky  

na základě písemné žádosti rodiče a bude ve výši 150,- Kč. 

 

● Osvobozen od úplaty za předškolní vzdělávání bude zákonný zástupce dítěte, který 

pobírá dávku pomoci v hmotné nouzi nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje 

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

 

● úplata za předškolní vzdělávání se nevztahuje na dítě se zdravotním postižením a je 

také bezúplatné pro dítě s povinnou předškolní docházkou a dítě s odkladem školní 

docházky. 
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Přehled výše úplaty pro školní rok 2020/2021 

 

1. neomezená celodenní docházka  300,-Kč 

2. děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají je 

pouze v tzv. zbývající době, kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ 

200,-Kč 

3. děti s povinnou školní docházkou  bezúplatně 

4. děti s odkladem školní docházky bezúplatně 

5. děti, které nedochází do mateřské školy ani jeden den 

v kalendářním měsíci (září – červen) 

150,-Kč 

6. Při přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delší než 5 

vyučovacích dní v měsíci 

150,-Kč 

 

 

 

V Hnojníku dne 10. 8. 2020 

 

 

 

 

        Mgr. Dagmar Tobolová  

              ředitelka školy 

 

 

 


