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Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte 

pro školní rok 2020-20201 

 

Na základě § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  v platném znění, a v souladu  

s ustanovením  § 6 vyhlášky  č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

stanovuje ředitelka mateřské školy úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské škole, 

Praha 8, Krynická 2 ve školním roce 2020/20201  

 

ve výši 904,- Kč za dítě na jeden měsíc. 

Osvobozen od úplaty je: 

a)  zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, 

    (§ 4 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi) 

 

b)   zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku  

       na péči 

    (§12 odst. 1 zákona č.108/ 2006 Sb., o sociálních službách) 

 

c)  rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, 

    (§ 12 odst. 1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách)  

 

d)  fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky  

     pěstounské péče, (zákon č. 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí ve znění  

     pozdějších   předpisů) 

 

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. 

Podmínky splatnosti úplaty: 

a) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce. 

b) Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské 

školy – číslo účtu 234308921/0300 s uvedením variabilního symbolu přiděleného 

dítěti. 

c) Do zprávy pro příjemce plátce uvede jméno a příjmení dítěte. 
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Bezúplatné vzdělávání: 

Vzdělání v mateřské škole 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. 

 

 

V Praze dne 10. 6. 2020                                    Mgr. Jana Bernasová 

                                   ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


