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Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v  mateřské škole  
v průběhu školního roku 2022/2023 

 
V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a podle § 6 odst. 1 až 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání v platném znění stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 

2022/2023 na 360,- Kč měsíčně. 

1. Základní částka úplaty: 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole pro školní rok 2022/2023 činí 360,- Kč 

měsíčně pro všechny děti s celodenní docházkou. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje 

bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 

 

2. Snížení úplaty v případě přerušení provozu: 

Při omezení nebo přerušení provozu mateřské školy (měsíce července a srpen) delším než 5 vyučovacích dní v měsíci 

se základní částka úplaty za příslušný kalendářní měsíc snižuje na 180,- Kč. 

 

3. Snížení základní částky úplaty: 

Pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce (např. z důvodu dlouhodobé nemoci 

apod. a je řádně omluveno), základní částka úplaty za příslušný kalendářní měsíc se snižuje na 180,- Kč. 

 

4. Podmínky splatnosti: 

Úplata se provádí v měsíčních splátkách, a to bezhotovostně, trvalým příkazem plátce na bankovní účet školy: 

925 439 349 / 0800, variabilní symbol = přidělený VS mateřskou školou; nejpozději do 15. dne aktuálního měsíce. 

 

5. Sankční opatření: 

Pokud zákonný zástupce dítěte ani po písemném upozornění neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání 

ve stanoveném termínu a nedohodne s vedoucí učitelkou mateřské školy jiný termín úhrady, bude postupováno 

podle § 35 odst. d) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, o ukončení docházky dítěte do mateřské školy. 

 
V Benešově nad Ploučnicí dne 02. 05. 2022 

Mgr. Jakub Zelený 
ředitel školy 
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