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Stanovení výše úplaty za vzdělávání za měsíc květen 2020. 

 
Úplata za vzdělávání v MŠ se stanovuje podle § 6, odst. 4, Vyhlášky č. 14/2005 Sb.,  

o předškolním vzdělávání, v platném znění, v měsících březen 2020 a následujících:  
 

Citace z interní směrnice 201906:  

Výše úplaty v roce 2019/2020 
 

Pro školní rok 2019/2020 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání: 

- základní částka pro děti s pravidelnou docházkou     400,- Kč 

 

Stanovení výše úplaty 

„ 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 při snížení úplaty: 

základní částku 400,- Kč dělíme počtem pracovních dní v daném měsíci a vynásobíme počtem 

dní, kdy byl provoz MŠ přerušen (více než 5 v kalendářním měsíci, přičemž se dny v měsíci 

sčítají). Takto vypočtená částka se odečte o základní částky a zaokrouhlí se na celé koruny, tzv. 

aritmetickým zaokrouhlováním do 0,50 Kč na celé koruny dolů, od 0,51 Kč na celé koruny 

nahoru.  (§6, odst. 5) Vyhlášky č. 14/2005 Sb. a §3) Zákona 561/2004 Sb. 
 
Splatnost úplaty 
 

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního 

měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín 

splatnost úplaty.  

Úplata se hradí ve prospěch účtu mateřské školy 1624772329/0800 formou trvalého příkazu.  

V případě, že zákonní zástupci nevlastní bankovní účet, mohou, po dohodě s ředitelkou školy, 

uhradit úplatu za vzdělávání v hotovosti v ředitelně školy MŠ Lánice, a to opět nejpozději  

do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.  
 



STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA MĚSÍC KVĚTEN  2020 
 

- informace se netýká předškoláků, protože jsou od úplaty osvobozeni. 

 

- ostatní zákonní zástupci NEBUDOU rušit, či pozastavovat trvalé příkazy, které mají 

nastavené na 400,- Kč za úplatu za vzdělávání, 

 

- všem bude vzniklý přeplatek za měsíc KVĚTEN 2020, tj. ve výši 295,- Kč vrácen 

bankovní převodem na jejich účet do 15. 6. 2020 (400-105=295,- Kč), 

 

- Ti zákonní zástupci, kteří úplatu za vzdělávání hradí v hotovosti a jejich děti nejsou  

od úplaty osvobozeny, uhradí částku 105,- Kč za  květen 2020 v termínu dohodnutém 

s ředitelkou školy.   

 

 

 

VÝPOČET  
Základní částka pro děti v běžném provozu činí 400,- Kč / měsíc. 

 

 

Květen   2020 

  MŠ byla od 1. 5.2020 do 22. 5. 2020 uzavřena 

platí následující výpočet 

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

19 5 14 

 

Výpočet:  14/19 = 0,7368  tzn.. 400,- Kč  x 0,7368  = 294,72 Kč zaokrouhleno 295,- Kč 

 

Výše úplaty za vzdělávání za měsíc březen 2020 činí: 105,- Kč 

 

 

 

ve Velké Bíteši, dne 27. 5. 2020   

 

                Mgr. Hana Sedláková  

           ředitelka školy 
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