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SMĚRNICE č. 1/2022 

 
KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE A O PODMÍNKÁCH SPLATNOSTI ÚPLATY 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 

 
 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 

V souladu s ustanoveními vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších 

předpisů je povinna ředitelka mateřské školy stanovit měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání dětí 

v mateřské škole a výši této úplaty v období omezení nebo přerušení provozu mateřské školy a zveřejnit 

je na přístupném místě ve škole.  

 

Směrnice se řídí Školským zákonem (561/2004 Sb.) v platném znění a Vyhláškou č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Čl. 2 

Plátci 
 

(1) Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce dítěte, jehož vzdělávání probíhá v prvním 

nebo druhém ročníku mateřské školy. 

(2) Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje 

bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.  

 

 

Čl. 3 

Měsíční výše úplaty 
 

(1) Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 650 Kč za 

příslušný kalendářní měsíc. 

 

(2) Měsíční výše úplaty ve výši 2/3 stanovené pro celodenní provoz tj. 488 Kč  mají zákonní zástupci 

v tomto případě: 

 Dítě, které se nezapočítává do počtu dětí v MŠ pro účely posouzení  souladu s nejvyšším 

povoleným počtem dětí (dítě se vzdělává ve zbývající době než jiné dítě, které se vzdělává 

pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu MŠ) 
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Čl. 4 

Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu 

 
(1) O školních vánočních prázdninách bude přerušen provoz MŠ od 27.12. 2022 do 31.12.2022. 

(2) V měsíci červenci a srpnu 2023 bude provoz mateřské školy přerušen na  6  týdnů. Měsíční výše 

úplaty za předškolní vzdělávání dítěte bude zkrácena  (viz čl. 4, odst. 3)  pro všechny. Ředitelka 

termín přerušení provozu zveřejní ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní informace o 

možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v době přerušení provozu. 

(3) V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy ze závažných důvodů i v jiných 

kalendářních měsících než je červenec a srpen, které přesáhne 5 vyučovacích dnů, se úplata 

stanovená plátci  podle čl. 3  za příslušné  kalendářní měsíce bude krátit v poměru odpovídajícímu 

počtu vyučovacích dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu vyučovacích dnů v příslušném 

kalendářním měsíci. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném 

místě ve školce - na nástěnce ve vstupním vestibulu mateřské školy neprodleně po rozhodnutí o 

přerušení nebo omezení provozu. 

(4) Ředitelka promine úplatu v případě uzavření MŠ z důvodu havárie, opravy a rekonstrukce MŠ, 

pokud bude trvat déle než měsíc a rodiče si po tuto dobu nechají dítě doma a nebudou požadovat 

umístění dítěte v náhradních prostorách. 

 

 

Čl. 5  

Osvobození od úplaty 
 

(1) Úhradu neplatí zákonný zástupce dítěte, které od počátku školního roku, který následuje po dni, 

dosáhne pátého roku věku. ( viz čl. 2 odst. 2 této směrnice) 

 

(2) Na žádost  plátce a prokázání skutečnosti může ředitelka osvobodit od placení úplaty: 
 

a) zákonného zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 

 

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 

 

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě 

 

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské 

péče 

 

 

Čl. 6 

Podmínky splatnosti úplaty 
 

(1) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce. 

(2) V případě, kdy bude přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou 

ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu 

uvedeném v čl. 5 této směrnice, nenastane splatnost úplaty dříve, než rozhodne ředitelka MŠ. 

(3) Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty. 

(4) Plátce uhradí úplatu v hotovosti v pokladně mateřské školy nebo po dohodě s hospodářkou školy 

trvalým příkazem. 
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Čl. 7 
 

Závěrečné ustanovení 
 

Vnitřní směrnice upravuje podrobnosti k výběru úplaty za předškolní vzdělávání. 

 

Ředitelka seznámí se Směrnicí č.7/2021 zákonné zástupce dětí, kteří jsou povinni se tímto 

předpisem řídit. 
 

Tento předpis je závazný i pro všechny zaměstnance školy. 
 

 Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9. 2022 a končí 31.8. 2023 

 

 V Ústí nad Labem dne  30.6. 2022 

 

 

 

 

         

        

 

       Bc. Neuvirthová Iva, ředitelka  

      Mateřské školy, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10 

        příspěvková organizace 

 

 

 

 

 


