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Mateřská škola Brno, Brechtova 6 

příspěvková organizace 
 

 
 

 

 

Dodatek 7 – letní prázdniny školního roku 2022/2023 

 – úplata za předškolní vzdělávání v době hlavních letních školních prázdnin 

 

Příloha k dodatku směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brno, Brechtova 6, příspěvková 

organizace, 638 00 Brno, rozhodla podle ustanovení § 43 odst. 10, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s § 3 odst. 1 

vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů v platném znění, takto: 

 

v době školních prázdnin 

➢ v měsíci červenci školního roku 2022/2023 probíhá provoz ve dnech 24.7.-31.7. 2023. Provoz 

mateřské školy je přerušen – uzavřen v době od 1.7.2023 do 21.7.2023. 

 

➢ v měsíci srpnu ve školním roce 2022/2023 probíhá provoz ve dnech od 1.8.2023 do 4.8.2023. Provoz 

školy je přerušen – uzavřen v době od 7.8.2023 do 31.8.2023. 

 

Podle § 6 odst. 5 vyhlášky č.14/2005 Sb. v platném znění je stanovena úplata za předškolní vzdělávání 

snížena v měsíci červenci z 510,- Kč na 150,-Kč, v měsíci srpnu z částky 510,-Kč na částku 100,- Kč. 

Celková částka úplaty v době školních letních prázdnin činí 250,- Kč. 

 

Zákonný zástupce, který s ředitelkou školy uzavře dohodu o ukončení vzdělávání nebo ukončení vzdělávání 

na dobu určitou v době školních prázdnin, je od úplaty za předškolní vzdělávání v daném období 

osvobozen. 

V této době školních prázdnin se nemůže vzdělávat a uvolní své místo zájemcům z jiných mateřských škol. 
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ředitelka školy 
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