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Dodatek č. 5 

ke směrnici č. 10 K výši a podmínkám pro prominutí úplaty za předškolní vzdělávání 

v mateřské škole a zájmové vzdělávání ve školní družině 

ze dne 1. 9. 2017 

 

Č. j.: 669/20 

 

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

odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 423/2020 upravuji měsíční výši úplaty pro školní rok 

2020/2021. 

 

Měsíční výše úplaty pro školní rok 2020/2021 byla stanovena dodatkem č. 3 ke směrnici č. 10 ze 

dne 1. 4. 2020, a to takto: 

 

školní zařízení výše úplaty 

2. mateřská škola 355 Kč 

15. mateřská škola 355 Kč 

nezapočtený žák (2/3 úplaty) 237 Kč 

prázdninový provoz v MŠ červenec – 1 den 16 Kč 

prázdninový provoz v MŠ srpen – 1 den 17 Kč 

školní družina 150 Kč 

 

22. 10. 2020 vešla v platnost vyhláška č. 423/2020 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti 

školství. Základní školy Edvarda Beneše a Mateřské školy Písek, Mírové nám. 1466 se konkrétně 

týká čl. II a čl. V 

 

Čl. II 

V § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., 

vyhlášky č. 214/2012 Sb., vyhlášky č. 280/2016 Sb. a vyhlášky č. 151/2018 Sb., se na konci 

odstavce 5 doplňuje věta „Obdobně podle věty první postupuje ředitel školy v případě přerušení 

nebo omezení provozu mateřské školy podle jiného právního předpisu; pokud ředitel školy zná 

délku přerušení nebo omezení provozu mateřské školy v příslušném měsíci, neprodleně o výši 

úplaty vhodným způsobem informuje zákonné zástupce.“. 

 

Čl. V 

V § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 279/2012 Sb., se 

doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, 

úplata se účastníkovi poměrně sníží. 

 

Pokud dojde k přerušení nebo omezení provozu školní družiny nebo mateřské školy na dobu delší  

než 5 vyučovacích dní, bude snížena měsíční úplata v mateřské škole o 17,-Kč, ve školní družině o 

7,- Kč za každý den přerušení nebo omezení provozu. 

 

V Písku 1. 11. 2020 

 

 

Mgr. Filip Rádr 

ředitel školy 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDVARDA BENEŠE A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK, 

MÍROVÉ NÁM. 1466 


