
SMĚRNICE – ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
 

Ředitel ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, příspěvkové organizace, stanovil úplatu 
za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023 

 
Při stanovení úplaty ředitel školy vycházel podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s § 6 
vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. 
 

Stanovená úplata předškolního vzdělávání činí 250,- Kč měsíčně. 
 
Úplata je splatná do 20. dne daného kalendářního měsíce. 
 
1) Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání 
 
Děti, které v příslušném školním roce /od 1. 9. do 31. 8./ dovrší 5 let, se v následujícím školním roce 
vzdělávají bezúplatně, a to až do odchodu do základní školy. 
 
2) Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání 
 
Ředitel školy osvobodí od úplaty za předškolní vzdělávání: 
 
a)  zákonného zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi; 
b)  zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči; 
c)  rodiči, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě; 
d)  fyzické osobě, která o dítě pečuje z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče. 
 
Zákonný zástupce dítěte je povinen každý měsíc skutečnost nároku na osvobození prokazovat Potvrzením 
pro účely osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole. 
 
3) Úplata za vzdělávání v případě přerušení provozu 
 
V případě, že se v období hlavních prázdnin v měsíci červenci a srpnu je přerušen provoz mateřské školy se 
úplata za předškolní vzdělávání ruší. 
 
4) Podmínky úhrady úplaty 
Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za předškolní vzdělávání, dodržují následující 
podmínky: 
 
a) úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne stávajícího kalendářního měsíce (ředitel školy může se 
zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady); 
b) zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu přímo v mateřské škole určenému pracovníkovi oproti podpisu 
na Dokladovém formuláři o zaplacení úhrady a do sešitu Úplaty; 
c) úplata za vzdělávání se odevzdává do základní školy každý měsíc vždy k 25. dni v měsíci p. účetní; 
d) výše úplaty je vždy stanovena za probíhající školní rok. 
 
V Brně dne: 10. 6. 2022 

Věra Škvařilová, vedoucí učitelka MŠ 
Mgr. Zdeněk Lichtneger, ředitel školy 


