
4. mateřská škola, Röschova 1120/II Jindřichův Hradec 
Směrnice č. 11 – Výše úplaty za předškolní vzdělávání 

 
 

Ředitelka 4. mateřské školy Jindřichův Hradec podle § 123 odst. 2 a 4 zákona Č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
 

Stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 takto:  
 

ü děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je od 1. 9. 2020 pět a více 
let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné, hradí pouze stravné/ den 

ü základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 je 
ve výši 360,- Kč za měsíc 

ü pokud zástupce dítěte písemně předem řádně omluví nepřítomnost dítěte v mateřské 
škole a dítě nedochází ani jeden den příslušného kalendářního měsíce do MŠ, může 
být po podané písemné žádosti výše úplaty snížena na 200,- Kč 

ü ve výjimečných případech z organizačních či technických příčin, které znemožňují  
řádné poskytování předškolní výchovy na škole, lze snížit až na 0,- Kč 

ü první úplata při nástupu dítěte do mateřské školy se platí v hotovosti ve výši                          
1 500,- Kč a děti osvobozené od úplaty 1 200,- Kč (vedoucí školní jídelny) nejpozději 
1 den před nástupem dítěte do MŠ, za další kalendářní měsíc je splatná do 6. dne 
příslušného kalendářního měsíce 

ü osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, 
nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče 

ü rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození a 
doloží tuto skutečnost přiznáním sociálního příplatku podle zákona č. 117/1995 Sb. a 
trvání této skutečnosti bude dokládat každé čtvrtletí ředitelce MŠ, na odl. pracovišti 
zástupkyni ředitelky MŠ 

ü o osvobození a snížení od úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka 
mateřské školy 

ü rodiče cizinci a jeho rodinní příslušníci ze třetích států (tj. státy, které nejsou v EU), 
mají-li povolení k pobytu dlouhodobě pobývajícího rezidenta, mají podle § 183 odst. 7 
školského zákona stejný přístup ke vzdělávání a školským službám jako občané ČR 

 
 

                                                                                                   
Platnost od 1. září 2020  
 
V Jindřichově Hradci 27. srpna 2020 

 …………….……………                                                                           
                                               ředitelka školy Mgr. Dita Podhrázská 

                                                                                             zástupkyně Mgr. Martina Pragerová 
 

 
       
 


