
 Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun 

 

Oznámení úplaty za předškolní vzdělávání v  Mateřské škole Tmaň, okres 
Beroun 

Základní škola a Mateřská škola Tmaň vydává na základě § 123 zákona č. 561/2004 Sb., 
zákona č. 204/2005 Sb. a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.ve znění pozdějších předpisů platnou 

vnitřní směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání. 
 

I. 
Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ tvoří základní částka upravená v příslušném 
kalendářním měsíci o případné snížení úplaty. Výše základní částky nesmí přesáhnout 
50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v uplynulém 
kalendářním roce. 
Základní částka se pro období od 1. září do 30. června následujícího kalendářního roku 
stanovuje na 400,- Kč měsíčně na jedno dítě. 

II. 
Dle § 123 zákona č. 561/2004 Sb. se vzdělávání v posledním ročníku MŠ poskytuje zdarma. 

III. 
Zákonnému zástupci dítěte, které nedochází do MŠ ze zdravotních důvodů ani jeden den 
příslušného kalendářního měsíce, bude základní částka za příslušný kalendářní měsíc snížena 
na polovinu základní částky 200,- Kč. Zákonný zástupce musí tuto skutečnost prokázat 
řediteli školy dokladem potvrzeným od ošetřujícího lékaře. 
 

  IV. 
Osvobozen od úplaty je: 
a) zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na   
    péči 
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě 
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodů péče o toto dítě pobírá dávky  
    pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy. 

 
V. 

V případě přerušení provozu (letní prázdniny) je základní částka za kalendářní měsíc snížena 
na poměrnou částku, která se vyvěšuje vždy před prázdninami. 
 

   VI. 
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15.dne příslušného kalendářního měsíce, pokud 
ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady.  
 
Platnost od 1. září 2022    
 
Mgr. Růžena Kybikásová             Ve Tmani 1.6.2022 

              
ředitelka školy 

 


