
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ PLANÁ 
Jiráskova 186, Horní Planá 382 26, IČO 60084731, tel.:380 738 121 e-mail: info@zshorniplana.cz 

___________________________________________________________________________ 

 

 
  
Č. j. :417/2021                      V Horní Plané dne 7. 6. 2021 
 
 
 
 
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Horní Planá 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. 
 
 

s t a n o v u j e 
 
 
- základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022 ve výši 200,- Kč za 
měsíc,  
 
- úplatu za předškolní vzdělávání dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného 

kalendářního měsíce ve výši 100,- Kč za měsíc, v měsících červenci a srpnu v takovém případě ve výši 0,- Kč 

za měsíc, 

 
- v případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky MŠMT 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 mateřské školy. 
 
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti vždy bezúplatně. 
 
Osvobozen od úplaty je 
a) zákonný zástupce dítěte, 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 důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, 
pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy. 
 
Zákonní zástupci jsou povinni oznamovat každou změnu, která by měla ovlivnit stanovení úplaty za předškolní 
vzdělávání. V případě pozdního oznámení takové změny, bude úplata vyžadována zpětně.  
Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud 
ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. V případě, kdy byla 
přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v odstavci 6 řediteli 
mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v odstavci 6, 
nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské školy o této žádosti nabude 
právní moci. 
 

   
       ……………………… 
 
                                                                          Mgr. Eva Dlouhá   


