
Č.j.:MŠ Řitka/ 90/2019 

 

Mateřská škola Řitka,okres Praha-západ 

U Školky 140, 252 03 Řitka 

 
Školní rok 2019/2020 

 

Rozhodnutí ředitelky o výši úplaty za předškolní vzdělávání   

v Mateřské škole Řitka 

 
 Úplatu za předškolní vzdělávání stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném  znění. 

 Úplata za předškolní vzdělávání bude uhrazena bezhotovostně převodem na účet MŠ nebo je úplatu 

za předškolní vzdělávání možno uhradit i v hotovosti u paní Bartůňkové (vedoucí ŠJ) vždy do 15. 

dne v měsíci (pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem jiný termín). 

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok  2019/2020  činí 720,-Kč/ měsíc. 

 
 Tato úplata za předškolní vzdělávání je zákonným zástupcem dítěte docházejícího do MŠ Řitka 

hrazena od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. 

 Pro případy dětí v celodenním provozu, jimž je docházka omezena nejvýše na 4 hodiny denně 

z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte nebo příspěvku při péči o osobu blízkou je 

stanovena zvláštní úplata za předškolní vzdělávání, která je dána pevně, a to 2/3 úplaty stanovené pro 

celodenní provoz. Výše této úplaty je 480,- Kč/měsíc, a to na základě předložení originálu 

potvrzení o přiznání rodičovského příspěvku nebo příspěvku o osobu blízkou – POB. 

 Úplata za předškolní vzdělávání dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den 

příslušného kalendářního měsíce, bude snížena o polovinu z celkové částky na základě písemné 

žádosti rodiče a bude ve výši 360,- Kč.  

U dětí s docházkou omezenou na 4 hod. bude úplata snížena na 240,- Kč. 

 V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy po dobu více jak pěti kalendářních dní, 

nebo po dobu hlavních prázdnin – v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících se 

úplata za předškolní vzdělávání za dítě sníží o částku, která je úměrná počtu dnů přerušení provozu 

mateřské školy. 

 Osvobozen od úplaty za předškolní vzdělávání bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální 

příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto 

skutečnost prokáže ředitelce MŠ. 

 

Předškolní vzdělávání se nevztahuje na dítě se zdravotním postižením a je bezúplatné pro dítě 

s povinnou předškolní docházkou a pro dítě s odkladem povinné školní docházky. 

 

 Ředitelka MŠ může ukončit předškolní vzdělávání dítěte v MŠ po předchozím písemném upozornění 

v případě, když zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a 

nedohodne s ředitelkou jiný termín! 

 

 

 

 

 

17. 5. 2019 Řitka     Lenka Rathausová              

       pověřená řízením MŠ Řitka 

 

 


