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ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Ředitelka mateřské školy, na základě § 123, zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění 

pozdějších změn a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších 

změn, určuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021 – 22. 

 

1. Způsob úplaty 

Úplatu za předškolní vzdělávání (dále jen školné) vybírá škola. 

Platby je možno provádět převodem na účet školy 133062379/0800 u České spořitelny a.s. 

nebo hotově ředitelce MŠ. 

 

2. Plátce 

Plátcem školného je rodič dítěte, které je zapsáno k docházce do MŠ nebo jeho zákonný 

zástupce. 

 

3. Bezúplatné vzdělávání 

Vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, 

kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 

 

4. Výše úplaty 

Výše školného se stanovuje na 50% průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém 

kalendářním roce. 

S platností od 1.9.2021 se výše školného určuje takto: 

Dítě s celodenní docházkou - 1300,- Kč měsíčně. 

 

5. Splatnost úplaty 

Školné je splatné do konce předchozího měsíce. 

 

6. Osvobozen od úplaty je  

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

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na 

péči 

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

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 

pěstounské péče 

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. 

 

7. Sankce 

V případě, že školné nebude uhrazeno v termínu, může být plátci uloženo zaplacení penále ve 

výši 10% za každý kalendářní měsíc prodlení. 

V případě opakovaného neuhrazení školného může ředitel rozhodnout o ukončení 

předškolního vzdělávání.   

 

Platnost od 12.5.2021     Kateřina Mandová 

                 ředitelka MŠ Černošice Topolská  


