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INFORMACE KE ŠKOLNÉMU OD 01.09.2022 

 

I. VÝŠE ŠKOLNÉHO 

1. Školné je stanoveno dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání. 

2. Pro školní rok 2022/2023 na dobu od 1. září 2022 do 31. srpna 2023 je školné stanoveno 

statutární zástupkyní ředitelky školy ve výši 450,00 Kč/měsíčně. Úhrada školného se týká všech 

dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání, tedy i dětí, které nastupují v průběhu školního roku. 

Školné Děti 3 - 6 let Poslední rok před 

nástupem do ZŠ 

s OŠD 

měsíčně 450,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

 

II. ÚHRADA ŠKOLNÉHO 

1. Úhradu školného provádí zákonný zástupce bezhotovostně měsíčně buď jednorázovým nebo 

trvalým příkazem k úhradě, ze svého účtu na účet MŠ, případně vložením hotovosti na účet MŠ.  

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

V praxi to znamená, že úhrada musí probíhat každý měsíc v období mezi 1. – 15. dnem daného 

měsíce, na který se školné hradí. Úhradu v jiném termínu musíme účetně zpracovat jako mylnou 

platbu. Proto jsme Vám povinni přeplatky vracet a vyžadovat úhrady na další měsíc. Chápeme, že 

je to zbytečně složité, nicméně nám legislativa neumožňuje přeplatky použít na úhradu jiných 

měsíců. 

3. Nedodržení platebních podmínek je podle § 35 odst. 1 písmene d) zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon, důvodem k ukončení předškolního vzdělávání ředitelkou MŠ. 

4. Co je třeba pro úhradu školného udělat: 

4.1 V bance, v níž máte zřízen svůj účet, zadat přes internetbanking, mobilní aplikaci nebo 

osobní návštěvou banky jednorázový příkaz (každý měsíc) nebo trvalý příkaz k úhradě. 

Případně vložit každý měsíc hotovost na účet MŠ. 

Údaje pro zavedení příkazu k úhradě: 

• Číslo účtu příjemce platby (účet MŠ): 2902025935 

• Kód banky příjemce platby (účet MŠ): 2010 (Fio banka, a. s.) 

• Částka: 450,00 Kč 
v případě sourozenců, je nutná úhrada za každé dítě samostatně z důvodu různých 
variabilních symbolů 

• Datum splatnosti: mezi 01. a 15. dnem každého měsíce  

• Poznámka pro příjemce: příjmení a jméno dítěte 
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• Variabilní symbol: registrační číslo dítěte přidělené při zápisu bez lomítka (př. registrační 

číslo 1/214/2022 = variabilní symbol 12142022) 

 

III. OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ) 

1. Osvobozen od úplaty, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ, je: 

1.1  zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,  

1.2  zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na 

péči, 

1.3  rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči,  

1.4  fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 

pěstounské péče.  

2. Nárok na osvobození od úplaty prokáže ředitelce MŠ plátce předložením originálu písemného 

oznámení nebo rozhodnutí, nebo jeho úředně ověřené kopie příslušného úřadu státní sociální 

podpory o přiznání příspěvku v hmotné nouzi, a to každý měsíc nebo o přiznání dávky 

pěstounské péče. 

3. Plátce, který žádá o osvobození od úplaty, podá žádost o osvobození a prokáže tuto skutečnost 

nejdéle do posledního dne v měsíci, ve kterém o osvobození žádají. 

 

IV. ŠKOLNÉ V DOBĚ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE 

1. Povinnost hradit školné má zákonný zástupce i v případě, že dítě do mateřské školy nedochází 

(nemoc, jiná omluvená absence). 

 

V. KONTAKT  

statutární zástupce ředitelky MŠ: Kateřina Kanclířová 

Telefon: 725 580 253 

E-mail:  reditelka@msnovabela.cz 

kancelář MŠ: Ing. Andrea Šugárková 

Telefon: 722 974 072 

E-mail:  ekonom@msnovabela.cz 

WEB: www.msnovabela.cz 

 

V Ostravě – Nové Bělé dne 13.06.2022 
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