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Stanovení výše úplaty za vzdělávání na měsíce červenec a srpen 2019 
Úplata za vzdělávání v MŠ se stanovuje podle § 6, odst. 4, Vyhlášky č. 14/2005 Sb.,  

o předškolním vzdělávání, v platném znění, v měsících červenci a srpnu 2018 takto:  
 

 

Citace: „ Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy 

podle §3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, 

která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající 

rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy…“  
 

VÝPOČET  
Základní částka pro děti v běžném provozu činí 350,- Kč / měsíc. 

 

Červenec 2019 

Počet pracovních dnů MŠ v provozu/ počet dní  MŠ uzavřena/počet dní 

22 14 8 

Výpočet :  14/22 = 0,636 tzn. 350 x 0,636 = 222,60 Kč zaokrouhleno 223,- Kč 

Výše úplaty za vzdělávání za měsíc červenec 2019: 223,- Kč 

 

 

Srpen 2019 

Počet pracovních dnů MŠ v provozu/ počet dní MŠ uzavřena/počet dní 

22 15 7 

Výpočet: 15/22=0,6818 tj. 0,6818 tzn. 0,6618 x 350,-Kč= 238,63 Kč, zaokrouhleno 239,- Kč 

Výše úplaty za vzdělávání za měsíc srpen 2019: 239,- Kč 

 

 

Celková výše úplaty za červenec a srpen 2019 
Červenec 2019 228,- Kč 

Srpen 2019 239,- Kč 

Celkem  462,- Kč 

 



Výběr a vyúčtování úplaty za vzdělávání za školní rok 2018/2019: 
 

Zákonným zástupcům, kteří mají zadané trvalé příkazy k platbě úplaty za vzdělávání ve výši 

350,- Kč/měsíčně a jejich děti nebyly ve školním roce 2018/2019 od úplaty osvobozeny, bude 

vzniklý přeplatek za úplatu za vzdělávání v měsících červenci a srpnu 2019 vrácen 

bankovní převodem nejpozději do 16. září 2019. 

  

Ti rodiče, kteří úplatu za vzdělávání hradí v hotovosti a jejich děti nejsou od úplaty 

osvobozeny, uhradí částku 223,- Kč za červenec 2019 a 239,- Kč za srpen 2019 v příslušných 

měsících, nejpozději však do 16. září 2019, rovněž v hotovosti ředitelce MŠ.  

 

V případě nejasností si, prosím, přečtěte „Ustanovení o úplatě za vzdělávání na školní rok 

2018/2019“, kde jsou uvedeny veškeré podrobnosti.  

 

 

ve Velké Bíteši, dne 13. 6. 2019  

 

                Mgr. Hana Sedláková  

           ředitelka školy 


