
Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 

 

 

 

V Praze dne 3. 6. 2020 

č.j.:  ZŠ/91/20 

 

 

Směrnice, kterou se stanoví výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole 

 v měsících červenci a srpnu 2020, tj. od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 

 
1. Tato směrnice určuje náležitosti týkající se stanovení a způsobu úhrady úplaty za předškolní 

vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen „úplata“) v souladu se zněním § 123 zákona 

č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) a v souladu s prováděcím předpisem k tomuto zákonu, tj. § 6 vyhlášky 

č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů v době letního provozu 

2018. 

 

2. Výše úplaty v době letního provozu 2020 vychází z usnesení Rady MČ Praha 12 č. R-74-020-

20 a je stanovena takto: 

 

- za období 1. 7. 2020 – 10. 7. 2020, kdy zajišťuje letní provoz MŠ Urbánkova 3374 a MŠ 

Pertoldova 3373, činí úplata sedminásobek denní výše úplaty, tj. 213,- Kč bez ohledu na počet 

dnů, po které bude dítě v daném období přihlášeno, 

 

- za období 24. 8. 2020 – 31. 8. 2020 činí úplata šestinásobek denní výše úplaty, tj. 200,- Kč 

bez ohledu na počet dnů, po které bude dítě v daném období přihlášeno, 

 

V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání vybere 

ředitel školy úplatu od všech kmenových dětí bez ohledu na to, zda možnost docházky 

v těchto dnech využijí. 

 

3. Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc červenec je splatná do 12. 6. 2020, za měsíc srpen 

do 24. 6. 2020. 

 

4. Úplata bude prováděna bezhotovostně (bankovním převodem, složenkou) na účet školy 

č. 70 244 369/0800, pod přiděleným variabilním symbolem. 

 

5. V ostatním se podmínky úplaty řídí Směrnicí, kterou se stanoví výše úplaty za předškolní 

vzdělávání dítěte v mateřské škole s účinností od 1. 9. 2019 ze dne 20. 6. 2019, 

č.j. ZŠ/119/19. 
 

6. Úplata za školní stravování není tímto dotčena. 
 

7. Závěrečná ustanovení 
      Ředitele školy ve výše uvedených věcech zastupují vedoucí zaměstnanci mateřských škol a to 

v MŠ Urbánkova 3374 – Mgr. Lenka Wackerová, 

v MŠ K Výboru 8 – Zuzana Gregorová, 

v MŠ Pertoldova 3373 – Mgr. Kateřina Štěpánová. 

 

 

Mgr. Jiří Soukup v.r. 

ředitel školy 


