
Základní škola a Mateřská škola Horní Vltavice 
 
 

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY 
 

 za vzdělávání, výchovu a školské služby mateřské školy a školní družiny  
 

Stanovuji podle § 123 odst. 1,2 a 4 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,vyhlášky č. 
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o 
zájmovém vzdělávání v platném znění s účinností od 1.9.2021 měsíční částku úplaty za 
vzdělávání, výchovu a školské služby mateřské školy a školní družiny pro dítě ve výši za 
měsíc: 
 
mateřská škola  210,- Kč 
školní družina    90,- Kč 
 
Pro děti předškolního věku se od úplaty upouští. Dítě, které má odklad školní docházky, 
nebude mít bezplatné dva, ale pouze jeden rok, tj. 12 měsíců předškolního vzdělávání. 

Osvobozen od úplaty je dále: 

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, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.) 

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na 
péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona         č. 
366/2011Sb.) 

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

(§ 12 odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona                      č. 
366/2011Sb.) 

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 
pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy a o osvobození písemně požádá.  

  Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do zařízení /MŠ a ŠD/ani jeden den 
příslušného kalendářního měsíce bude úplata prominuta pouze na základě omluvené 
nepřítomnosti a písemné žádosti o prominutí úplaty. 

V těchto případech stanovuji výši úplaty 0,- Kč. 

 
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy  podle § 3 
vyhlášky č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání  
po dobu delší než 5 vyučovacích dnů se úplata za dítě sníží o částku, která je úměrná počtu 
dnů přerušení provozu zařízení / pokud je provoz kratší než 5 dnů, úplata se nestanoví/. 



Stejným způsobem bude snížena úplata za dítě při přerušení provozu školní družiny. Takto 
stanovená výše úplaty bude zveřejněna na příslušném místě ve škole. 
 
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne  kalendářního měsíce, pokud ředitelka školy 
nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady. 
 
 
V Horní Vltavici 1. 9. 2021  
 
 
    
                            Kateřina Drabešová Šartnerová 
                  ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


