
     
 

Základní škola a mateřská škola, Všestary 
Všestary 57, 503 12 Všestary 

 
ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE  

 
Platnost od 1. 9. 2021 do 31. 08. 2022 

 
 
Mateřská škola se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (Školský zákon) a Vyhláškou č. 14/2005 Sb.                 o 
předškolním vzdělávání. 

 
Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 je stanovena na 260,00 Kč měsíčně. 

 
Úplata se hradí  čtvrtletně  nejpozději do 25. dne v posledním měsíci předcházejícího čtvrtletí  

 
Platba na nový školní rok je zahájena od 1. 8. 2021 

na účet organizace: číslo účtu:  181 561 850 / 0300 
variabilní symbol: přidělen jednotlivě 

 
Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole hradí zákonný zástupce. 

 
Vzdělávání v mateřské škole bezúplatně se dítěti poskytuje od počátku školního roku, který následuje po 
dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.  

 
1. 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, nebo 
d. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské 

péče, pokud tuto skutečnost prokáže vedoucí učitelce mateřské školy. 
 

2. V případě absence dítěte v mateřské škole se úplata nevrací. 
 
3. 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 vedoucí 
učitelkou mateřské školy jiný termín, může ředitelka základní školy ukončit docházku dítěte do 
mateřské školy (školský zákon). 

 
4. Úplata za předškolní vzdělávání se v měsíci červenci a srpnu nehradí.   
 
5. Pro školní rok 2022/2023 budou stanovené částky nově přepočítány. 
 
 
ve Všestarech dne 24. 6. 2021 
 

 
 
                                  Ing. Zarine Aršakuni, ředitelka školy 
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