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Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání
v souvislosti s mimořádným opatřením MZ
částečné otevření MŠ
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 43/2006 Sb. o předškolním
vzdělávání, v souvislosti s přijetím usnesení vlády ČR č. 200 o přijetí krizového opatření,
kterým byl omezen provoz mateřských škol a s přijetím Mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví - č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN, ze dne 6. 4. 2021, stanovuji výši úplaty
za předškolní vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Brno, Kotlářská 4, s účinností
od 1. dubna 2021 takto:

děti s neomezenou dobou pobytu – 0,– Kč.

Od 12. 4. 2021 s výjimkou dětí, kterým je umožněna osobní přítomnost na předškolním
vzdělávání, tedy dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:
a. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b. 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
c. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy,
d. zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e. příslušníci ozbrojených sil,
f. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g. 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,
h. zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení,
j. zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Děti, jimž je umožněn přístup k předškolnímu vzdělávání – 600,-Kč
Tyto částky jsou platné pro období duben 2021 nebo do ukončení mimořádných opatření.
V případě, že na tato období byla již platba za předškolní vzdělávání provedena a jedná se
o platbu za dítě, pro nějž je docházka omezena, bude převedena jako platba za další měsíc
(květen).
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