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ŠKOLKOVNÉ – SLEVA NA DANI ZA 
ROK 2022 AŽ DO VÝŠE 16200,- KČ 

  

 

Vážení rodiče dětí, navštěvujících mateřskou školu Kotlaska, 

chceme Vás upozornit na skvělou možnost, kdy si daňový poplatník (zákonný zástupce 

dítěte) může uplatnit slevu na dani ze zaplaceného školného, vždy za předchozí kalendářní 

rok (i pouze část kalendářního roku). 
 

Školné Vám může výrazně snížit daň z příjmu a přinést daňovou vratku. Tuto slevu na 

dani může uplatnit jeden z rodičů při umístění dítěte v předškolním zařízení, žijící s dítětem ve 

společné domácnosti. Tuto slevu nelze dělit, tudíž druhý rodič nemůže školné 

uplatnit. Školné je sleva přímo na dani, takže snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu a 

ne jen daňový základ. 
 

Není podstatné, navštěvuje-li dítě předškolní zařízení po celý kalendářní rok nebo jen po určitou 

část roku. Rozhodující je výše nákladů za umístění dítěte v předškolním zařízení. Slevu tedy 

můžete využít, i když vaše dítě v září 2022 do školky teprve nastoupilo. Slevu pak můžete 

využít do výše skutečně zaplacených poplatků za péči o dítě předškolního věku, které byly 

vynaloženy v poměrné části roku. 
 

Osoby samostatně výdělečně činné mohou též uplatnit slevu za umístění dítěte, výjimkou je 

osoba samostatně výdělečně činná, která si výdaje za předškolní zařízení uplatní jako výdaj na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů dle § 24 ZDP. Slevu si nemohou ale uplatnit osoby 

samostatně výdělečně činné platící paušální daň. 

 

  

POZOR!!! 
Do potvrzení se nezapočítá úhrada stravného, ani různých příspěvků na akce MŠ.  

Jde o formu „slevy“ na dani, vypočítaná částka se odečítá přímo od výsledné daně vypočtené v 

daňovém přiznání, ne ze základu daně. Sleva se uplatní v daňovém přiznání, tedy jednou v roce, 

proto o potvrzení o úhradě úplaty lze rodičům vydat jen jednou za rok, na začátku nového 

kalendářního roku. 

 

Potvrzení za kalendářní rok 2022 se bude vydávat osobně rodičům 
od 9. 1. - 15. 2. 2023, kteří si požádají na svých kmenových třídách. 

 

 

      

       Alena Kostrbová 

       Ředitelka MŠ 
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