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Ředitelství Mateřské školy Hudlice na základě zákona č. 561/2004 Sbírky zákonů. § 123, odst. 2 až 5 ve znění 

pozdějších předpisů, učinilo toto rozhodnutí:           

 

 

I. Stanovení výše školného 

 

Výše školného za dítě umístěné v Mateřské škole Hudlice se stanovuje na 650 Kč měsíčně. 

 

Dětem, které se vzdělávají v posledním ročníku mateřské školy, je vzdělávání poskytováno bezúplatně po dobu 

nejvýše 12 měsíců. Děti s odkladem školní docházky po uplynutí 12 bezplatných měsíců platí školné v plné výši. 

 

                                                  

II. Osvobození od placení školného 

 

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 

podle § 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., ve znění zákona č. 366/2011 Sb., o pomoci v hmotné nouzi nebo 

fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče dle § 36 až 

43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské 

školy. O osvobození od placení je nutno písemně požádat ředitelku školy. 

 

 

III. Snížení školného 

 

Zákonnému zástupci dítěte, kterému je docházka do MŠ omezena na 4 hodiny denně nebo na pět dní v měsíci 

(podle § 6 odst. 3 věty druhé vyhlášky č. 14/2005 Sb.) se výše školného stanovuje na 430 Kč měsíčně. 

 

 

IV. Způsob úhrady školného 

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná předem a to dvojím způsobem. 

1) Bezhotovostně převodem z účtu na účet školy, a to vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. 

2) Při placení školného v hotovosti ji vybírá vedoucí školní jídelny zároveň s úhradou stravného na příslušný 

měsíc, nejpozději poslední den předcházejícího měsíce. 

 

 

V. Sankce za neplacení školného 

 

Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu  

a nedohodne jiný termín úhrady, může ředitelka MŠ po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci 

dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte (§ 35 odst. 1d Zákona 561/2004 Sb.). Toto 

rozhodnutí neopravňuje zákonného zástupce dlužnou částku neuhradit. 

 

 

 

V Hudlicích dne 26. 8. 2014                                                                       D. Žihlová, řed.  


