
Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun, Osov 93 
 
 
Ředitelství ZŠ a MŠ Osov, okres Beroun v souladu se zákonem č, 561/2004 Sb, o předškolním, 
základním , středním ……..a jiném vzdělávání vydává dne 24. 5.2021 závaznou vyhlášku na úplatu za 
předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. 
 

1. Příspěvek na úplatu za vzdělávání dítěte v MŠ je stanoven ředitelkou ZŠ a MŠ Osov, po 
projednání se zřizovatelem školy a nepřesahuje 50% neinvestičních výdajů na dítě. 

2. Základní částka pro období školního roku 2021/2022 je 500,-Kč měsíčně. 
3. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.  
4. Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v 

mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v 
rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitel školy, nejvýše však ve výši 
odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu. 

5. Úplata za vzdělávání v měsíci, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší 
než 5 vyučovacích dnů, stanovuje ředitelka výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše 
odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ. 

6. Děti, které nebudou v době letního omezení provozu docházet do MŠ, jsou od úplaty 
osvobozeny.  

7. Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního 
měsíce, lze částku za příslušný kalendářní měsíc snížit o polovinu stanovené základní částky – 
tj. 250,- Kč 

8. Úplata za kalendářní měsíc je splatná vždy do 15. dne daného měsíce . 
9. Úplata je hrazena převodem z účtu. Nebo vkladem na účet školy. 
10. Rodič je povinen bezpodmínečně dodržet termíny k úhradě. 
11. Osvobozen od úplaty je na základě žádosti 

 zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 
 zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku 

na péči 
 rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, 

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. 
 

Závěrečná ustanovení 
Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o 
ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za 
vzdělávání v mateřské škole ve stanovené době a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady. 

 
Tato vyhláška nabývá platnosti dnem 1. 9.2021. 

 
 
 
Zodpovídá:                                                                          Zpracovala: 
Mgr. Soňa Kocmanová      Jitka Karmazínová 
ředitelka ZŠ a MŠ Osov      vedoucí učitelka v MŠ  


