
 
Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, 

příspěvková organizace 
 

 
Stanovení výše úplaty v mateřské škole „ SLUNÍČKO“ 

 
Ze sbírky zákonů:  
 
§ 123 zákona č. 561 / 2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
Úplata za vzdělávání a školské služby 
 
 2) Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem 
právnické osoby, vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení. Vzdělávání v  mateřské 
škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku 
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.  
4) Výši úplaty stanoví ředitel školy nebo školského zařízení 
 
§6 vyhlášky č. 14 / 2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů: 

 
1) Ředitel mateřské školy stanoví výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na období 

školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. června 
předcházejícího školního roku. 

2) Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních 
neinvestičních nákladů na dítě v uplynulém kalendářním roce. 

3) Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu podle §1 
ve stejné výši. 

6) 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 příplatku 

na péči 
c) rodič, kterému náleží zvýšení příplatku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, 

nebo 
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 

pěstounské péče,  
pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy a ředitelku školy požádá o osvobození 
z úplaty.  

7) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud 
ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem jinou splatnost úplaty. V případě, 
kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem řediteli MŠ žádost o 
osvobození úplaty za příslušný měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy 
rozhodnutí ředitele o této žádosti nabude právní moci. 

 

Úplata za předškolní vzdělávání („školné“) pro školní 
rok 2022/ 2023 je stanovena na částku 350,- Kč za měsíc 
 

PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy 



 
Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, 

příspěvková organizace 
 

 
 
 

Školné poukazujte v pravidelných 
splátkách na účet školy / do 15. dne 

v příslušném měsíci / 

 
Č. účtu: 1772578309/ 0800 
 Variabilní symbol 62022 

 
 
 
 

Telefon pro přihlašování a odhlašování 
dětí z MŠ 

 
595 530 941     MŠ Školní 454 
595 530 931     MŠ EK 310 
 
 


