
Mateřská škola Chrášťany, Chrášťany 27, 282 01 Český Brod, okres Kolín 

   tel.: 314 00 10 58; IČ 71 00 91 08; e-mail.:ms.chrastany27@seznam.cz 

                       www.ms-chrastany.webnode.cz 

 

 

     Pokyn ředitelky mateřské školy k úplatě za předškolní vzdělávání 

 

                                                   Č.j.: 64/21 

 
Podle zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 

č.14/2005 Sb., (o předškolním vzdělávání) ve znění pozdějších předpišů a směrnice č.7/11 

2021 (stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání) jsou stanovena následující pravidla: 

 

1) Děti, pro které je poslední rok před nástupem do základní školy předškolní vzdělávání       

     povinné, je toto vzdělávání poskytováno bezúplatně. Rovněž tak dětem 

s povoleným        odkladem  povinné školní docházky.  

 

2) Úplata za předškolní vzdělávání pro ostatní děti je od následujícího školního roku         

     stanovena  na 400,- Kč/měsíčně za celodenní docházku. 

3)  Úplata za předškolní vzdělávání bude poukazována převodem na bankovní účet mateřské 

      školy 51 – 56 62 82 02 97/0100 následujícím způsobem:        

                     1.600,- Kč na 4 měsíce za období září – prosinec se hradí do konce 

září kalendářního roku                          1.200,- Kč na 3 měsíce za období leden – březen  se 

hradí do konce ledna daného kal. roku                     1.200,- Kč na 3 měsíce za období 

duben – červen se hradí do konce března daného kal.          roku. 

 

4) O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (vyhláška 

    č.14/2005 Sb., § 164, odst.a) o předškolním vzdělávání) viz. Školní řád s účinností  

    od 1.3.2021. 

 

5) Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou. 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). 

 

6) Úplata za předškolní vzdělávání v době prázdninového provozu (červenec – srpen) se 

    hradí průměrnou částkou. 

 

7)  Výše úplaty za předškolní vzdělávání bude poměrně ponížena podle délky omezení nebo 

    přerušení provozu v případě,  pokud dojde k uzavření mateřské školy vlivem nařízení  

      Ministerstva zdravotnictví či příslušnou  Krajskou hygienickou stanicí (je-li délka 

omezení        nebo přerušení více než 5 dnů provozu). 

 

 

 

 

 

V Chrášťanech  22.6.2021     
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