
Základní škola a Mateřská škola Březnice, okres Zlín, příspěvková organizace 

Březnice 15, 760 01 Zlín 

Základní škola a Mateřská škola Březnice,okres Zlín, příspěvková 
organizace, Březnice 15, 760 01Zlín / dále jen „mateřská škola“ / 

Č.j.: 228/2022 v Březnici 11.4.2022

Výše úplaty za předškolní vzdělávání 

Ředitelka mateřské školy,podle § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/20114 
Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání / dále jen „ školský zákon“/ a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., 
o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů 

Stanovuje 

- Základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte 

Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 ve výši 350,- Kč za měsíc; 
- Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte, které 

nedocházelo do mateřské školy ani jeden den v příslušného 
kalendářního měsíce , ve výši 350,- Kč za měsíc. 

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo 
svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního 
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 
- V případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky 
č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání, se úplata za dítě snižuje 
o částku, která je úměrná počtu dnů přerušení provozu mateřské 
školy. . Bude-li dítě v měsíci červenci a srpnu navštěvovat 
mateřskou školu déle než 4 dni, uhradí zákonný zástupce 
poměrnou částku – v letošním školním roce stanovuji 180,- Kč. 

Stanovená roční úplata na neinvestiční náklady 
v mateřské škole se hradí hotově proti příjmovému dokladu 
ředitelce školy p. Janě Strnadové ve dvou splátkách, pokud 
ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem 
dítěte jiný termín úhrady. 

1. splátka do 30. září /4 měsíce/ v daném roce ve výši: 1400,- Kč 

2. splátka do 28. února / 6 měsíců/ v daném roce ve výši: 2100,- Kč

za jeden rok celkem : 3500,- Kč 

- Příspěvek na školní družinu se stanovuje ve výši 
80,00 ,-Kč měsíčně na jedno pravidelně docházející dítě, které 



navštěvuje 1. – 5. ročník ZŠ./Do školní družiny jsou přijímány 
přednostně žáci 1. a 2. ročníku. V případě volné kapacity jsou 
přijímáni i žáci starší. 

- 
Splatnost příspěvku 
Roční úplata za školské služby/školní družinu/ za každé dítě 
navštěvující toto zařízení se stanovuje ve výši 800,- Kč a hradí 
jednorázově do 30. září nebo ve dvou splátkách – do 30. září a 
do 28. února hotově proti příjmovému dokladu ředitelce 
základní školy p. Janě Strnadové / ředitelna v základní škole/ 

- V případě růstu neinvestičních nákladů bude výše 
příspěvku/úplata za předškolní vzdělávání/ upravena. 

- Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti 1. 9. 2022. 

Mgr. Jana Strnadová, ředitelka školy 


