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Pokyn ředitele školy ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání  

v mateřské škole v době přerušení provozu MŠ 
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Pokyn nabývá účinnosti dne: 1. 4. 2020                            

 
Ředitel Základní školy a mateřské školy Jesenice, okres Rakovník vydává na základě § 123 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání 

(školský zákon), v platném znění, § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů, tento pokyn ke stanovení výše příspěvků na provoz mateřské školy 

v době přerušení provozu MŠ.  

 

I. 

Ode dne účinnosti tohoto pokynu v souladu s § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,                      

o předškolním vzdělávání stanovuji pro kalendářní měsíc, v němž bude přerušen provoz 

mateřské školy, úplatu ve výši, která nepřesáhne poměrnou část měsíční úplaty stanovené na 

školní rok a odpovídá rozsahu omezení nebo přerušení provozu.  
 

Základní výše úplaty na provoz mateřské školy činí 250,- Kč za měsíc. 

 

V případě přerušení provozu mateřské školy bude základní částka upravena takto: 

 

 při přerušení provozu na 1 až 5 pracovních dní  ……..…..250,- Kč  

 při přerušení provozu na 6 až 9 pracovních dní  …....……167,- Kč  

 při přerušení provozu na 10 až 13 pracovních dní   …..……..125,- Kč  

 při přerušení provozu na 14 až 17 pracovních dní  …….......   83,- Kč  

 při přerušení provozu na více než 18 pracovních dní …..………  0,- Kč 

 

II. 

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná vždy do 15. dne stávajícího kalendářního 

měsíce. 

 

Podle §123 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění se vzdělávání 

v mateřské škole poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, 

kdy dítě dosáhne pátého roku věku.  

 

V Jesenici dne 30. 3. 2020 

 

Mgr. Petr Koníř, ředitel školy 


