
 

 

 
 
č. j.: WSB-1820/2022 
Datum: 30. 6. 2022 
 
 

Stanovení výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání  
na školní rok 2022/2023 

 
 

Ve smyslu § 6 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, 
stanovuji výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání pro celodenní provoz 
 

550 Kč (slovy pětsetpadesátkorunčeských) na kalendářní měsíc 
 
a ve smyslu § 6 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, 
stanovuji výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání pro děti, které se v souladu  
s § 34 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen „školský zákon“), nezapočítávají do počtu dětí  
v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným  
v rejstříku škol a školských zařízení, na částku: 
 

275 Kč (slovy dvěstěsedmdesátpětkorunčeských) na kalendářní měsíc 
 

Tato úplata je splatná na účet školy vedený u Fio banky: 
 

číslo účtu: 2500175228/2010 
variabilní symbol: osobní číslo dítěte (stávajícím dětem zůstává přidělené číslo,  

pro nově přijaté děti bude zasláno zákonným zástupcům e-mailem) 
 

  
Splatnost úplaty je podle § 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, 
v platném znění, do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce. Žádáme o dodržení variabilního 
symbolu platby, bez kterého nelze platbu zaevidovat (pro snadnější identifikaci plateb je 
vhodné do poznámky pro příjemce uvést jméno dítěte + účel platby). Platba bez dostatečné 
identifikace není úhradou stanovené úplaty a bude na požádání vrácena.  
Platby za více účelů nemohou být slučovány dohromady.  
 
Děti, které dosáhnou věku 5 let před 1. 9. daného školního roku (předškoláci) neplatí měsíční 
úplatu za předškolní vzdělávání až do doby nástupu do ZŠ (§123 odst. 2 školského zákona). 
 
§123 odst. 2 školského zákona 
Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně  
od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 
 
  
 
 
Mgr. Tomáš Jedlička 
ředitel školy 


