
44.mateřská škola Plzeň, Tomanova 3,3 příspěvková organizace 

   

PLATBY 2019/20 
1. Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 412,-Kč na měsíc 

 

 Převodem z účtu na účet mateřské školy 

 Složenkou u Komerční banky 

 Provádí se do 10.daného měsíce 

Účet MŠ: 57431311/0100 

VS: 44 

KS: 379 u složenky a 308 u převodu 

SS: evidenční číslo dítěte 

Poznámka: jméno dítěte 

 

2. Úplata za školní stravování ve výši           33,-Kč -3-6leté dítě 

                                                                                     36,-Kč -7leté dítě 

Školní stravování zahrnuje: 

 Dopolední přesnídávka 

 Oběd – polévka a hlavní jídlo 

 Odpolední svačina 

 Pitný režim 

Děti, které odcházejí po obědě domů, dostanou svačinu s sebou. 

Při nástupu do MŠ vyplní zákonní zástupci přihlášku ke stravování. Během 

měsíce září je splatná jednorázová záloha 1000,-Kč. Stravné se platí inkasem za 

skutečně odebranou stravu. Při zúčtování stravného se vychází ze stravy 

odebrané dítětem v měsíci červnu. Případný přeplatek bude vrácen na účet 

zákonného zástupce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44.mateřská škola Tomanova 3,5, příspěvková organizace 
 

I. 

 

Zástupce statutárního orgánu  mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4, příspěvkové organizace  

podle § 123  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon)  

a § 6 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů 

s t a n o v u j e 

pro období od 01.09. 2019 do 31. 08. 2020 

výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole 

v částce   412,- Kč měsíčně 
                                                                         II. 

 

Osvobození  od úplaty  

Podle § 6 odst. 6 novelizované vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění účinném 
od 1. 7. 2012 je od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozen:  

a)   zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (dle 

zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění) 

b)   zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku   

na péči (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění);  
c)   rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo 

d)   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 (dle zákona č. 

117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění). 

                                                                        III. 

Zákon č. 472/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), mění 

ustanovení § 123 odst. 2 tohoto zákona -  nově se v § 123 odst. 2 stanovuje bezúplatnost 

dětem posledního ročníku mateřské a dětem s odkladem školní docházky v mateřských 

školách. Děti se zdravotním postižením (ve smyslu § 16 odst. 2 školského zákona) se 

v posledním ročníku veřejné MŠ vzdělávají vždy bezúplatně (předškolní děti i děti s odkladem 

školní docházky) 

IV. 

 

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy se řídí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb.  

o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů § 3 a § 6 odst. 4. 

                                                                        V. 

 

Povinnosti k úhradě úplaty za předškolní vzdělávání  jsou specifikovány 

 ve školním řádě 44. mateřské školy Plzeň, Tomanova 3,5, příspěvkové organizace. 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne příslušného kalendářního měsíce. 

 

V Plzni dne 01.09. 2019                                               Mgr. Vlasta Willová – ředitelka školy 


