
 

 
 

Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvková organizace 
 

 

Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní 

vzdělávání pro školní rok 2021/2022 

 

Č.j.: MSL 115/2021-8 Účinnost od: 1.9.2021 

Spisový znak:  1.5 Skartační znak:   S5 

Změny: 

 

 

 

V souladu s § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle 

§ 6 odst. 1 až 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů, stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání takto:   

1. Základní částka 

 

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání v celodenním provozu školy je stanovena ve výši 

400,-Kč/měsíc. 

Úplatu hradí škole zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské 

škole, jehož vzdělávání probíhá v 1. nebo 2. ročníku.  

Předškolní vzdělávání ve třetím ročníku mateřské školy, tj. pro děti, které v období od 1. září 

do 31. srpna následujícího kalendářního roku dosáhnou věku 6 let, se poskytuje bezúplatně 

 a předškolní docházka je pro tyto děti dle školského zákona povinná. Bezúplatnost 

předškolního vzdělávání se vztahuje i na děti s odloženou povinnou školní docházkou. 

 

2. Snížení úplaty 

 

O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případech uvedených v případě dětí, žáků 

a studentů uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona (děti s mentálním, tělesným, zrakovým 

nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami 

učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo 

autismem), rozhoduje ředitelka školy. 

Pokud škola písemnou žádost neobdrží, bude účtována úplata v plné výši 400 Kč/měsíc. 

 

V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy ze závažných důvodů v jiných 

kalendářních měsících než je červenec nebo srpen, které přesáhne 5 vyučovacích dnů, se 

úplata stanovená plátci podle čl. 3 za příslušné kalendářní měsíce bude krátit v poměru 

odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu vyučovacích 

dnů v příslušném kalendářním měsíci. 

 

 

 

 



 

 

 

3. Platba za stravování 

 

Zákonnému zástupci dítěte, které bude docházet do Mateřské školy Laurinka Mladá Boleslav 

v době školního roku, tj. od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022 je stanovena cena za celodenní 

stravování takto: děti od 3 do  6 let  36,-Kč 

       děti od 7 let  39,-Kč – děti s odkladem školní docházky 

 

4. Osvobození od úplaty 

 

Osvobozen od úplaty je dle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů: 

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 

     (§ 4 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), 

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku 

na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), 

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě,  

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

    pěstounské péče., pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy. 

 

5. Splatnost úplaty a platby za stravování 

Platby za školné a stravné je možné provádět těmito způsoby: 

- bezhotovostně na účet mateřské školy 

- v hotovosti přímo v kanceláři u vedoucí školního stravování 

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. 

Platba za stravování za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního 

měsíce. 

 

Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy 

rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 odst. 1d školského zákona, v platném 

znění. 

 

 

V Mladé Boleslavi dne 19.8.2021 

 

                                                                                          ………………………………..    

         Mgr. Zuzana Nečásková 

               ředitelka školy                                  

  


