
 

 

Dodatek č.3 Školního řádu mateřské školy 
 

Mateřská škola Řevnice 

Dodatek Školního řádu mateřské školy 

Č. j.: 14/2022 Účinnost od:  6.4.2022 

Spisový znak: 14/2022 Skartační znak: S10 

Změny: 6.4. 2022 

Ředitelka školy:   Pavlína Neprašová 
Adresa školy: Mníšecká 676, Řevnice, okres: Praha - západ 
Telefon: 255720581 
e-mail: msrevnice@centrum.cz 
webové stránky: www.msrevnice.cz 

 

 

Platby v mateřské škole 

 
Úplata za předškolní vzdělávání 
Je stanovena směrnicí „Rozhodnutí o výši úplaty za vzdělávání a školské služby“ a je vyvěšena 
na nástěnce ve vstupní hale – viz. Informace pro rodiče. 
Výše úplaty je stanovena vždy na školní rok a při omezení provozu delším než 5 dní, stanoví 
ředitelka školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu 
omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Toto omezení zveřejní ředitelka nejpozději 
2 měsíce před uzavřením provozu, nebo neprodleně při přerušení nebo omezení provozu. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§ 123 odst. 1 školského zákona) 

= Dítě plní povinnou předškolní docházku a to i v případě odkladu povinné školní 

docházky. 
 

Ředitelka MŠ může rozhodnout o osvobození od úplaty, či její snížení za předškolní vzdělávání 
v případě /vyhláška č. 14/2005 sb./: 
 
1/ zákonný zástupce dítěte pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi   
2/ zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči   
3/ fyzická osoba, která o dítě pečuje, pobírá dávky pěstounské péče 
4/ v případě dlouhodobé nepřítomnosti dítěte (např. lázeňský ozdravný pobyt, pobyt mimo 

ČR…) 
 



Zákonný zástupce musí podat písemnou žádost ředitelce školy a tyto skutečnosti 
prokazatelně doložit. 
Ředitelka rozhoduje na základě žádosti podané zákonným zástupcem, není povinna ani 
oprávněna zkoumat, zda v případě konkrétního dítěte jsou či nejsou splněny podmínky pro 
osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
Úplata za školní stravování dětí 
Výše stravného je stanovena v Provozním a stravovacím řádu školní jídelny, který je zveřejněn 
na nástěnce ve vstupní hale mateřské školy. 
Veškeré záležitosti týkající se stravování vyřizuje vedoucí školní jídelny paní Jana Hertlová.                                                                                                                                       
Telefon do kanceláře školní jídelny - 25772 0129, 608327663 mobilní tel. 

 
Úřední hodiny Pondělí 7:00 - 9:00 hod. 
 Středa 15:00 - 16:30 hod. - nebo kdykoliv po předchozí 
domluvě 
 
Úplata za předškolní vzdělávání se hradí bezhotovostně do 15. dne stávajícího měsíce na 
účet  č. 390870369/0800, nebo v hotovosti v kanceláři školní jídelny. 
Úhrada stravného se hradí bezhotovostně do 25. dne předchozího měsíce na účet  
 č. 390870369/0800, nebo v hotovosti v kanceláři školní jídelny. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
V „Rozhodnutí o výši úplaty za vzdělávání a školské služby“ jsou platby, které jsou pro 
zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení 
těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku 
může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., 
školský zákon, § 35, odst. 1 d). 

 

 


