
           Mateřská škola Lidečko, okres Vsetín 

           756 15 Lidečko 440 

 

           STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

           V MATEŘSKÉ ŠKOLE LIDEČKO, ŠK. ROK 2018 - 2019 

 
              Podle § 123, odst 4 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním , základním, středním, 

              vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou  

              MŠMT č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání , ve znění pozdějších předpisů 

              stanovuji: 

                                                     VÝŠI ÚPLATY 
                                 od 1. září 2018 do 31. srpna 2019 

                                                 za předškolní vzdělávání  

 

              VÝŠE ÚPLATY ČINÍ :                                                200,- Kč 

 

              OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY: 

                a/ zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,  

                    o toto osvobození písemně požádá a tuto skutečnost prokáže řediteli školy 

                b/ zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení 

                    příspěvku na péči             

                c/ 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 

 

               ÚPLATA PŘI PŘERUŠENÍ PROVOZU : v měsíci červenci  a srpnu, pokud je MŠ v 

                                                   provozu, činí výše úplaty:         100,-Kč 

                                                   V případě, že je dítě zákonným zástupcem řádně odhlášeno                 

                                                    po celou dobu letních prázdnin, je od úplaty zcela osvobozeno                              

 

               ÚPLATA V POSLEDNÍM ROČNÍKU MŠ: vzdělávání v mateřské škole Lidečko se  

                                                    poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje  

                                                    po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až do doby, kdy dítě  

                                                    zahájí povinnou školní docházku 

 

               PROMINUTÍ ÚPLATY:v souladu s §123,odst.4školského zákona ředitelka mateřské 

                                                    školy promíjí úplatu za předškolní vzdělávání dětem s  doporu- 

                                                    čením SPC pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

                                                    potřebami                                       

                                                    

 

              SPLATNOST ÚPLATY:úplata je splatná v hotovosti u vedoucí školní jídelny v termínu 

                                                      platby stravného nebo inkasním způsobem. Je splatná do 15. dne  

                                                      dne stávajícího měsíce 

 

 

              Vydala     :   Mateřská škola Lidečko, okres Vsetín 

              Schválila :   ředitelka školy Magda Šviráková 

              Účinnost : od 1.9.2018                                                          Podpis : Magda Šviráková 

 



 

 

 

 

 

BEZÚPLATNÉ  VZDĚLÁVÁNÍ V POSLEDNÍM ROČNÍKU                    

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 
Na základě novely zákona č.472/2011Sb., kterou byl novelizován zákon č. 561/2004Sb., školský 

zákon,se nově stanovuje bezúplatnost posledního ročníku mateřské školynejvýše na 12 měsíců. 

 

 

PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK PLATÍ: 

 

Dítě, které ve školním roce 2013/2014 dovrší šesti let věku a poprvé se vzdělává v posledním 

ročníku mateřské školy, čerpá bezúplatnou docházku od 1.9.2013 do 31.8.2014. 

 

Dítě, které ve školním  roce 2013/2014 dostalo odklad povinné školní docházky,  již bezúplatnou  

12 měsíční docházku v posledním ročníku mateřské školy vyčerpalo v minulém školním roce. 

                                                

Od 1.9. do 31.8.2014 proto hradí úplatu za předškolní vzdělávání ve výši stanovené ředitelkou školy 

na základě vyhlášky č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č. 214/2012Sb. 

 

 

 

 

 

V Lidečku 1.9.2013 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                

                                                  

                 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE 

 

 
Odpolední svačinka pro děti, které jsou přihlášeny na celý den, ale někdy si je rodiče 

mimořádně vyzvadávají po obědě, jim nemůže být vydána. 

Tuto zásadu musíme dodržovat z hygienického hlediska, kdy pomazánky, máslo  

i sýr  musí být spotřebovány do dvou hodin od jejich přípravy. 

Také z provozních důvodů nalze tyto svačinky chystat dříve. 

 

Svačinka bude vydána  v případě, pokud je plánováno pečivo, jogurt, či ovoce a rodič 

si o tuto svačinu sám požádá. 

 

 

V Lidečku 1.9.2014 

 
              


