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Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a za školské služby v MŠ Krouna 

Na základě § 123 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) a na základě §6 vyhlášky č. 14/2005 
Sb. (o předškolním vzdělávání) a v souladu s §5 vyhl. 107/2005 Sb. (o školním stravování) 

s t a n o v u j i 
a) na období školního roku 2021/2022 výši úplaty za předškolní vzdělávání poskytované Mateřskou 
školou Krouna: 

předškolní vzdělávání v MŠ 
- dítě v posledním ročníku MŠ (od počátku školního roku, který následuje po dni, 
kdy dítě dosáhne pátého roku věku)    ze zákona bezplatně 
- ostatní děti       300,- / měsíc 

b) od 1.9.2021 výši úplaty za školské služby poskytované Mateřskou školou Krouna: 
 žáci do 6 let věku 

- stravování celodenní    39,- Kč 
- stravování polodenní    32,- Kč 

žáci ve věku 7 až 10 let  
- stravování celodenní    42,- Kč 
- stravování polodenní    35,- Kč 

Do vyšší věkové skupiny jsou strávnici zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují 
příslušného věku, tj. od 1.9. školního roku, ve kterém dosáhnou věku 7 let. 
 
Způsob výběru je stanoven vnitřní směrnicí k výběru úplaty za předškolní vzdělávání, která je 
k dispozici u vedení MŠ. 
Podle § 123 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. v platném znění a podle §6 odst. 6 vyhlášky 14/2005 Sb. 
v platném znění lze požádat o snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání. Žádost se 
podává písemně prostřednictvím učitelky pověřené vedením mateřské školy a rozhoduje o ní ředitel 
školy. 

 

Mgr. Josef Kyncl 
ředitel školy 


