
6. mateřská škola Plzeň, Republikánská 25, příspěvková organizace, 312 00 Plzeň 
 

I. 
Ředitelka 6. mateřské školy Plzeň, Republikánská 25, příspěvková organizace, 312 00 Plzeň 
podle § 123  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 odst. 2 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání, ve znění posledních předpisů. 

s t a n o v í 
 

výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole  
 

v částce 600,-- Kč měsíčně pro období od 1. září 2021 do 31. srpna 2022. 
 

II. 
 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se podle § 123 odst. 2 školského zákona 
poskytuje bezúplatně. Vzdělávání v mateřské škole je bezúplatné pro všechny děti, které 
dosáhnou do 31. srpna 2021 věku 6 let a starší. 

 
III. 
 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. 
 

IV. 
Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci 
nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. 
 
V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu, jsou tyto měsíce 
bez úhrady školného. 
 
Má-li mateřská škola provoz v měsíci červenci nebo srpnu stanovuje ředitelka konkrétní 
školy: 

- dobu prázdninového provozu  
- termín výběru úhrady  
- částku úplaty  
 

Dítě bude umístěno do mateřské školy na základě písemné žádosti zákonného 
zástupce dítěte, kterou podá ředitelce mateřské školy. Ředitelka školy nabídne v případě 
překročení kapacity školy nebo minimálního počtu zájemců o docházku ve spolupráci se 
zřizovatelem pobyt dítěte v jiné mateřské škole s prázdninovým provozem. 
 

                                                            V. 
Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem       
od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím 
pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci 
nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného 
pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.  

  
 
 
 

 
 

V Plzni dne  7. 6. 2021                  Martina Baníková 
                ředitelka mateřské školy 

 


