
Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 
 

V Praze dne 3. 5. 2021 

č.j.: ZŠ/52/21 
 

Příloha č. 3 ke směrnici vydané dne 17. 6. 2020 s č.j.: ZŠ/105/20, kterou se stanoví podmínky 

vypořádání úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole 

v období od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021 
 

1. Tato příloha ke směrnici určuje veškeré náležitosti týkající se stanovení a způsobu vypořádání 

úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole v době uzavření a částečného uzavření mateřských 

škol v období od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021 z důvodu nařízení Vlády ČR. 
 

2. Výše úplaty pro školní rok 2020/2021 činí 700,- Kč za jeden měsíc na jedno dítě zapsané 

v mateřské škole ve školním roce 2020/2021. 
 

3. V případě, kdy byla nebo bude dítěti ve výše uvedeném období povolena po celý měsíc osobní 

přítomnost ve škole, přísluší dítěti povinnost hradit za daný měsíc úplatu za předškolní vzdělávání 

v plné výši, tj. 700,- Kč měsíčně. 
 

4. V případě, kdy byla nebo bude dítěti ve výše uvedeném období zakázána po celý měsíc osobní 

přítomnost ve škole, nepřísluší dítěti povinnost hradit za daný měsíc úplatu za předškolní vzdělávání. 
   

5. V případě, kdy byla nebo bude dítěti ve výše uvedeném období povolena osobní přítomnost ve 

škole pouze v části měsíce, přísluší dítěti povinnost hradit za daný měsíc úplatu za předškolní 

vzdělávání v upravené výši, která bude případně stanovena dalším předpisem. 
 

6. Dětem zaměstnanců vybraných profesí, kterým byla na základě mimořádného opatření MZ ČR 

povolena osobní přítomnost v mateřské škole v období od 12. 4. 2021 do 30. 4. 2021 a využívaly této 

možnosti, přísluší povinnost platit v tomto období úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 35,- Kč 

denně, tj. za období od 12. 4. 2021 do 30. 4. 2021 celkem 525,- Kč. 
 

7. Vzniklé nedoplatky za období 1. 9. 2020 do 30. 4. 2021 je třeba vypořádat do 15. 5. 2021.  

 

 

 

 

 
 

 

6. Závěrečná ustanovení 

a) Vyřizováním veškerých náležitostí týkajících se úplaty za předškolní vzdělávání jsou pověřeny 

vedoucí pracovnice mateřských škol. 

MŠ Urbánkova 3374, Praha 4 - Modřany – Mgr. Lenka Wackerová, 

MŠ Pertoldova 3373/20, Praha 4 - Modřany – Mgr. Kateřina Štěpánová. 

MŠ K Výboru 8, Praha 4 - Točná – Zuzana Gregorová, 

b) Tato příloha směrnice nabývá účinnosti dnem vydání. 

 

 

 

Mgr. Jiří Soukup, ředitel školy 


