
Mateřská škola Újezd u Rosic 

příspěvková organizace, okres Brno-venkov 

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č.630 

IČ 70993734, Újezd u Rosic 61, 664 84 Zastávka u Brna, tel. 721 249 946 

 

Rozhodnutí ředitelky č. 2/2022 

o výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Újezd u Rosic 

             

       Podle § 123, odst.2 a 4, § 16 odst. 9, zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a 
podle § 6 a § 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, rozhodla 
ředitelka Mateřské školy Újezd u Rosic o výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole 
Újezd u Rosic  pro období školního roku 2022/2023. 

Výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání dítěte částku 500,- Kč za měsíc. 

Bezúplatnou docházku má dítě v posledním roce předškolního vzdělávání, které je povinnou školní 
docházkou.  

Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte. 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne měsíce. Tento termín je možné po dohodě 
změnit. 

a) Osvobozen od úplaty je 
aa) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, 

bb) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na 
péči, 

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

dd) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské 
péče, 

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. 

b) Pokud byla přede dnem splatnosti úplaty podána zákonným zástupcem ředitelce mateřské školy 
žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než 
dnem uvedeném v rozhodnutí ředitelky mateřské školy. Splatnost se tak v případě osvobození od 
úplaty odkládá na den rozhodnutí o osvobození. Pokud ředitelka mateřské školy žádosti nevyhoví, 
bude zákonný zástupce povinen uhradit úplatu za kalendářní měsíc. Pokud ředitelka žádosti o 
osvobození vyhoví, splatnost úplaty vůbec nenastane. 

V Újezdě u Rosic, dne 21. 6. 2022   

                                                                            Bc. Marcela Onderková 

                                                                     ředitelka Mateřské školy Újezd u Rosic 
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