Úplata za předškolní vzdělávání dětí
Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena podle § 123 školského zákona a vyhlášky č. 14/2005 Sb.
v platném znění. Částka za jedno dítě s celodenní docházkou je stanovena pro školní rok. Částku
stanovuje ředitelka na každý školní rok, podle předpisu „O úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské
škole“.
Úplata za předškolní vzdělávání se provádí na účet MŠ- číslo účtu: viz. webové stránky a nástěnky v
MŠ. Výše školného pro následující školní rok je pravidelně stanovena a oznamována již během
druhého pololetí příslušného školního roku prostřednictvím informačních nástěnek jednotlivých tříd,
webu MŠ. Úplatu uhradí rodiče nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce ze svého
běžného účtu, nestanoví -li ředitelka školy jinak.
K bezúplatnosti předškolního vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy.
V § 123 odst. 2 věta druhá zákona č. 561/2004 Sb. se stanoví, že vzdělávání v posledním ročníku
mateřské školy 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.
Dětem, jimž byl povolen odklad povinné školní docházky, lze tedy bezúplatně poskytovat předškolní
vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy dvakrát.
Podle § 123 školského zákona se dítěti poskytuje vzdělávání bezúplatně od počátku školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku v mateřské škole zřizované státem,
krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně. Pokud dítě zahájí povinnou školní docházku
tzv. o rok dříve, musí tedy úplatu hradit, neboť k začátku školního roku nedosáhlo pěti let věku.
Podle novelizované vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je od úplaty za předškolní
vzdělávání osvobozen:
a) Zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (dle zákona č.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění)
b) Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
(dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění)
c) 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 (dle
zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění)
Pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje
ředitelka mateřské školy (Školský zákon, § 164, odst. A) o vyhovění či nevyhovění žádosti vydá
ředitelka rozhodnutí v zákonem stanoveném termínu.

