
Základní škola a Mateřská škola Chodouny, příspěvková organizace 

Chodouny119, 411 71 Chodouny 

 

Směrnice ředitelky školy 

o výši úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 
 

od 1.9 2020 do 31.8.2021 

 

     1. Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání. 
V souladu s ustanovením§ 123 zákona č.561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), ve znění 

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

pozdějších předpisů stanovila ředitelka školy touto směrnicí výši úplaty za předškolní 

vzdělávání ve školním roce 2020/2021  250 Kč za kalendářní měsíc 

 

     2. Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání 
Platba se provádí v hotovosti u vedoucí učitelky MŠ pí M. Rivolové. Úplata se platí ve 

druhém nebo třetím týdnu příslušného měsíce ve středu od 7.30 do 9.00 a od 16.00 do 16.30   

( při odpolední službě). 

Rodičům dítěte, které nebude celý měsíc docházet do mateřské školy, bude úplata snížena na 

 polovinu příslušné částky.  

V případě ukončení předškolního vzdělávání na základě žádosti zákonného zástupce dítěte 

v průběhu měsíce je vždy požadována úhrada úplaty za celý měsíc. 

 

Dítěti plnícímu povinné předškolní vzdělávání a dítěti s odkladem povinné školní 

docházky se vzdělávání poskytuje bezúplatně. 

 

Úplata za předškolní vzdělávání v měsící červenci a srpnu bude následující : 250,-Kč (za oba 

měsíce). Rodičům dětí, které nebudou v průběhu prázdnin MŠ navštěvovat, bude úplata 

snížena na 125,- Kč. 

 

      3. Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání 
Na základě písemné žádosti o prominutí úplaty za příslušný kalendářní měsíc, podané před 

termínem splatnosti úplaty a za předpokladu splnění podmínek uvedených v § 6 odst. 6 

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, rozhodne ředitelka školy 

o prominutí úplaty za daný kalendářní měsíc. 

Osvobozen od úplaty je: 

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku 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 ředitelce školy. 
 

V Chodounech 1. 9. 2020                                                   Mgr. Bc. Renata Konůpková 

                                                                                            Ředitelka ZŠ a MŠ 

                                                                                                         ředitelka školy 


