
Mateřská škola „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace 

 
Ředitelka mateřské školy „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace, 
na základě ustanovení § 123, odstavec 4 zákona číslo 472/2011 Sb., kterým se mění zákon 
číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  
(ve znění pozdějších novel), a v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky MŠMT číslo 214/2012 
Sb., 
 o předškolním vzdělávání ( ve znění pozdějších novel) 
 
 

S T A N O V Í 
úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole 

na 675,-Kč ( slovy šestset sedmdesát pět) měsíčně 
 

 úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu MŠ ve 
stejné měsíční výši.  

 pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do  počtu dětí v MŠ 
pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a 
školských zařízení, stanoví výši úplaty  ředitel  MŠ, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty 
v příslušném provozu 

 osvobozen od úplaty je  zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v 
hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení 
příplatku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené 
dítě, nebo fyzická osoba, které o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 
pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. 

 
- pro kalendářní měsíc, v němž bude přerušen provoz po dobu  delší než 5 vyučovacích dnů  
- ( zejména o prázdninách), stanoví ředitelka školy výši úplaty, která nepřesáhne 

poměrnou část stanovené úplaty. 
 
- úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce 

 

- předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované obcí 
se poskytuje bezúplatně. 

 

- úplata je stanovena na školní rok  2019 /2020, tedy na období 

                      
    od 1.9.201 9 do  30.8.2020 
 
 
 

 
 
 
v Liberci dne 2.7.2019    Vladimíra Jurigová 
       ředitelka školy 
 
 



 

 

 

 


