
ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE „ROSNIČKA“ 

ŠKOLNÍ VRŠEK 503/3, LIBEREC, příspěvková organizace. 

Čj: 3/2022 

 

Platnost od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 

Podle zákona č.472/2011Sb., kterým byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), 

podle změny ustanovení § 123 odst. 2 tohoto zákona a prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání, jsou stanovena následující pravidla: 

 

1. Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je od 1. 9. 2017 šest a více 

let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné. (dle § 123 odst. 2 novely školského zákona 

vydané k 1. 1. 2012). 

2. Děti se zdravotním postižením (ve smyslu §16 odst. 2 školského zákona)  se 

v posledním ročníku veřejné MŠ vzdělávají vždy bezúplatně. 

3. Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 619,- Kč měsíčně 

(vyhláška č. 14, § 6, odst. 2). 

4. Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem 

činí  619,-Kč  za příslušný kalendářní měsíc. 

5. Úplata je splatná do konce příslušného měsíce, ve výjimečných případech nejpozději 

do 15. dne následujícího měsíce. Platba se provádí bezhotovostní, nebo v hotovosti u 

hospodářky MŠ. 

6. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku 

pomoci v hmotné nouzi, zák. 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 

pobírá dávky pěstounské péče (§36 až 43 zákona č 117/1995Sb., o sociální podpoře), 

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. 

7. Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na 

příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost potvrzením o přiznání sociálního 

příplatku. 

8. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský 

zákon, § 164, odst. a). 

9. Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o 

osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena  ve stanoveném  termínu a rodiče si 

nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku 

dítěte do mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d). 

10. Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci červenci a srpnu bude následující:  

Dle směrnice Čj. 5/2020 se úplata za uvedené měsíce krátí v poměru odpovídajícímu 

počtu pracovních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu pracovních dnů 

v příslušném měsíci. 

11. Pro školní rok 2022/2023 jsou stanovené částky v souladu s vyhláškou č.14/2005, o 

předškolním vzdělávání, § 6, odst. 1 a 2 a  v souladu s Vyhláškou č.43/2006 Sb. 

 

 

V Liberci dne 19. 5. 2022 

 

       ………………………… 

       ředitelka mateřské školy 

 

 


