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Základní škola a Mateřská škola Hořepník  
 

náměstí Prof. Bechyně 53, 394 21 Hořepník 
 

  V Hořepníku 29. 08. 2019 
 
 
Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 

 
Na základě § 123 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyhlášky č.14/2005Sb, o předškolním vzdělávání  
 
stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání v ZŠ a MŠ Hořepník ve školním roce 2019-2020 
v základní výši 160,-Kč za dítě na jeden měsíc. 
 
Snížení úplaty 
 
Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného 
kalendářního měsíce, je základní částka úplaty snížena na 80,- Kč měsíčně.  
 
Zákonnému zástupci dítěte, kterému je docházka do MŠ omezena na 4 hodiny denně, je základní částka 
úplaty snížena na 110,- Kč měsíčně. 
 
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 10 
vyučovacích dnů se úplata snižuje na 80 Kč za dítě a měsíc.  
 
Osvobození od úplaty 
 
Osvobozen od úplaty je v souladu s vyhláškou č. 14/2015, ve znění pozdějších předpisů: 

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 
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 
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské 

péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy. 
 
Děti, které mají ve školním roce 2019/2020 odklad povinné školní docházky, hradí vzdělávání v plné 
výši. 
 
Děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020, se budou celý školní rok 
2019/2020 vzdělávat bezúplatně. 

                       
 
 

 
   

  
Ing. Milan Hupka 

ředitel školy 
 
 


