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Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova 1070, 264 01  Sedlčany 
 

 

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 

 
 

Ředitelka mateřské školy Sedlčany stanovuje spolu se souhlasem zřizovatele a v souladu s § 

123 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve 

znění pozdějších předpisů, úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Sedlčany ve 

školním roce 2022/2023. 

 

Výše základní částky se podle § 6 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 Sb,.o předškolním vzdělávání 

stanoví tak, aby nepřesáhla 50% průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na jedno dítě 

v uplynulém kalendářním roce. Jedná se o výdaje spojené s provozem mateřské školy 

s výjimkou ostatních výdajů. 

 

Stanovená základní částka činí 450,-Kč za jedno dítě a jeden kalendářní měsíc. 

 

V rámci prázdninového provozu mateřské školy v / červenci a srpnu/, kdy je provoz 

omezen na jedno zařízení, je stanoven paušální příspěvek na provoz ve výši 15 Kč,. na dítě 

za den. Tuto částku hradí pouze děti přihlášené k prázdninové docházce.  

 

Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy 

 Dle novely č. 178/2016 Sb. - § 123 školského zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, se vzdělávání poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje 

po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku a dětem s odkladem školní docházky  

 

Osvobozen od úplaty je také zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku 

pomoci v hmotné nouzi nebo dávky pěstounské péče podle zákona č. 117/1995 Sb,.o státní 

sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě nechť se zákonný zástupce 

dítěte obrátí na zástupkyni ředitelky (viz str. 2) daného pracoviště MŠ.  

O polovinu stanovené základní částky snižuje dětem, které ze závažných zdravotních 

důvodů nemohou navštěvovat MŠ ani jeden den v kalendářním měsíci. Tuto skutečnost rodiče 

písemně doloží zástupkyni ředitelky daného pracoviště MŠ potvrzením od lékaře. 

 

Zúčtování školného bude provedeno pololetně a případné přeplatky vráceny na účet, ze 

kterého bylo školné zasláno, nebo po předchozí domluvě s ředitelkou školy poštovní 

poukázkou na sdělenou adresu. 

 

Zástupkyně ředitelky na jednotlivých pracovištích 

MŠ Šafaříkova.………… Jana Tesárková, telefon: 318 821 290 
MŠ Sokolovská- odloučené pracoviště………… Renata. Volková, telefon: 318 821 233 

MŠ Severní sídliště- odloučené pracoviště…….  Pavla Zemanová, telefon: 318 821 722 
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Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty následující podmínky: 

 

 úplata za předškolní vzdělávání je splatná dvakrát ročně: 

1. pololetí školního roku: září – prosinec/ splatná v průběhu října/  

2. pololetí školního roku: leden – červen / splatná v průběhu února/   

 k platbě za první pololetí školního roku je připočtena úhrada za docházku o 

prázdninách minulého školního roku. 

  jmenný seznam dětí společně s výší úplaty bude vyvěšen v šatně konkrétní třídy, do 

které dítě dochází.  

 zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na účet 

Mateřské školy Sedlčany, a to buď převodem z účtu, nebo poštovní poukázkou. 

 Pokud nejste majitelem bankovního účtu, vyžádejte si složenku s razítkem u 

zástupkyně ředitelky daného pracoviště MŠ 

Číslo účtu MŠ Sedlčany: 0524850399/0800 

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte 

 Zpráva pro příjemce: název pracoviště kam dítě dochází + jméno dítěte (např: 

Sokolovská - Novák Josef) 

Upozornění! Neposílejte prosím úhradu za předškolní vzdělávání na stejný učet, 

jako stravné. Čísla účtů jsou odlišná. 

                                                                                                   Děkujeme. 

 

 

                                                                                                         Bc.Milena Říčařová 

                                                                                                             ředitelka školy 


