
ÚHRADY

Školné

Podle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 14/2005 Sb., jsou
rodiče nebo jiní zákonní zástupci povinni platit za 
vzdělávání dítěte v mateřské škole měsíční úplatu (školné). 

Podle §123 odst.(4) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) je stanovena výše úplaty za předškolní 
vzdělávání takto:

Celodenní - úplná docházka (i nevyužitá): 300 Kč/měsíc. 

Polodenní – neúplná docházka (každodenní docházka jen na 4 
hodiny z důvodu pobírání rodičovského příspěvku): 200 Kč/měsíc.

Úplata při přerušení provozu (měsíce července a srpna) delším
než 5 vyučovacích dní v měsíci bude stanovena k 1. 5. daného 
roku.

Předškolákům a dětem s odkladem PŠD se poskytuje vzdělávání 
bezúplatně.

Plátce hradí úplatu bezhotovostně na účet školy vždy k 25. 
dni v měsíci.

Děti se zdravotním postižením (ve smyslu § 16 odst. 2 
školského zákona) se v posledním ročníku MŠ vzdělávají vždy 
bezúplatně.

Podrobné informace: http://www.msmt.cz/file/1976  4  

Rodiče 

dále platí tzv. „školní fond“ ve výši 100 Kč na VV pomůcky, 
pomůcky na akce apod. Do účetnictví fondu můžete nahlédnout v
kanceláři MŠ.

Stravné

Stravné je úhrada za celodenní či polodenní stravování dítěte
v mateřské škole. Celodenní stravování se skládá z dopolední 
svačiny, oběda a odpolední svačiny, tj. 33,- Kč denně.

Děti, které odcházejí z MŠ po obědě, tedy hradí půldenní 
stravu tj. 27,- Kč.

Děti s odkladem školní docházky platí 35,- Kč.

Stravné se platí formou měsíčních zálohových plateb. Stravné 
a školné lze platit pouze bezhotovostně. Zálohy jsou vždy k 
30. červnu a k 31. prosinci individuálně vyúčtovány a 
případné přeplatky jsou plátci bezhotovostně vráceny.

http://www.msmt.cz/file/19764
http://www.msmt.cz/file/19764


Ze stravy je nutno dítě odhlásit předcházející den do 12.00 
hod., pokud dítě není odhlášeno – rodič stravu hradí. První 
den nemoci je možné si oběd vyzvednout do jídlonosičů, a to 
nejpozději do 12.00 hod. Nemá-li dítě uhrazenu stravu, nemůže
nastoupit v ten den do MŠ.

Zálohová platba za celodenní stravné činí 660,- Kč /měsíc.

Pro děti s odkladem za celodenní stravné činí 700,- Kč/měsíc.

Půldenní stravné činí 540,- Kč/měsíc a děti s odkladem školní
docházky platí 580,- Kč/měsíc.

 


