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Čl.1 

Stanovení výše úplaty  
v období uzavření MŠ - pandemie Covid 19 

 
1. Mateřská škola byla rozhodnutím vlády ČR od 1. 3. – 31.3. 2021 uzavřena z důvodu 

pandemie Covid-19. Škola byla uzavřena celý měsíc březen, tzn. že úplata za 
předškolní vzdělávání je za toto období nulová (NEHRADÍ se). 

 

Úplata za tento měsíc nebyla zák.zástupci dětí hrazena – nevznikl žádný přeplatek. 

  

2. Rozhodnutí vlády ČR o uzavření mateřských škol pokračuje do měsíce dubna, tzn. MŠ 

byla od 1.4. do 11.4.2021 stále uzavřena pro všechny děti. 

 

3. Mimořádným opatřením vlády ČR bylo rozhodnuto, že se od 12. 4. 2021 povoluje 

přítomnost v mateřské škole dětem s povinným předškolním vzděláváním a dětem, 

jejichž zákonní zástupci jsou:  

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb 

- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,  

  základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola  

  jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských  

  zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

- zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

- příslušníci ozbrojených sil, 

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle  

  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního     

   zabezpečení, 

- zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

 

3a) Zák. zástupci dětí, kterým je povoleno od 12.4.21 účastnit se vzdělávání v mateřské 

škole osobní přítomností, hradí úplatu za měsíc duben v plné výši Kč 410,-. 

3b) Zák. zástupci, kteří nevykonávají zaměstnání ve výše uvedených složkách a jejich 

dětem není povolena od 12.4.21 účast na vzdělávání v mateřské škole osobní 

přítomností, nehradí úplatu za předškolní vzdělávání za celý měsíc duben – výše úplaty 

je pro ně nulová. 

4. Dětem, kterým bylo povoleno od 12.4.21 účastnit se vzdělávání v mateřské škole 

osobní přítomností a jsou ze třídy 3.B-rybiček, byla jejich osobní přítomnost v MŠ 

znemožněna uzavřením této třídy z rozhodnutím KHS č.j.KHSUL 43348/2021 z důvodu 

karantény v období  od 22.4. do 4.5.2021.  
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Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro tuto třídu je stanovena dle vyhlášky č. 
14/2005 Sb. §6 odst.5, v kterém je uvedeno:  
 
„Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích 

dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu 

omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.“ 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že doba uzavření MŠ pro děti této třídy je: 

 5  prac.dnů uzavření celé MŠ: 1. – 11.4. 2021 z rozhodnutí vlády ČR 

 7  prac. dnů uzavření třídy 3.B v měsíci dubnu: 22.4. – 30.4.21 z rozhodnutí KHS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 prac.dnů celkem v měsíci dubnu 2021 

 

Úplata za předškolní vzdělávání pro děti uvedené v tomto bodu 4. je pokrácena  

za měsíc duben na Kč 164,- . 
(za 8 pracovních dnů, v kterých byla umožněna osobní přítomnost v MŠ). 

 

Zák.zástupci dětí uvedených v tomto bodu 4., uhradili v první polovině měsíce dubna 

úplatu za tento měsíc v plné výši Kč 410,-.  

Tímto jim vznikl přeplatek Kč 246,-, který jim bude mateřskou školou vrácen. 

 

 

 

V Ústí nad Labem 30. 4. 2021 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                        Mgr. Tržilová Jitka, ředitelka školy 
                                                                 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem,Rabasova 3207/45, 

                                                                                                           příspěvková organizace 

 

 

 

  Strana 3 (celkem 3) 

 


