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ČL. 1 
Úvodní ustanovení 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších 
předpisů. 

 Zákon č. 117/1995 Sb. o státní soc. podpoře, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 
366/2011 Sb. 

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 
366/2011 Sb. 

Tímto dodatkem stanoví ředitelka mateřské školy snížení úplaty v období od 1. 5. 2021 
do 31. 5. 2021, kdy z důvodu USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. 
února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 196 
ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 
Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu 
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS 
CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o 
přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 
písm. b) krizového zákona a to v bodě 5. pro mateřské školy takto:  

5. provoz mateřských škol podle školského zákona - zakazuje se osobní přítomnost 
dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole od 1. 5. do 9. 5. 2021 

 
 v měsíci  květnu 2021 je základní částka úplaty stanovena na 300 Kč 



Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu 
odpovídající výše úplaty převedena na následující měsíc.   
Ostatní ustanovení Směrnice Úplata za předškolní vzdělávání se tímto nemění. 

V Ústí nad Labem 21. 5. 2021      Krausová Regina  

 
 


