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SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ

ŠKOLE 
Č. j. MŠ ČzB/4–12/ 2022

Účinnost od 1. 9. 2022

Ředitel  Základní školy a mateřské školy Pardubice – Pardubičky, Kyjevská 25 na základě
ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném  a  jiném  vzdělávání,  dále  §  6  vyhlášky  MŠMT č.  14/2005  Sb.,o  předškolním
vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č.214/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb.,  o
předškolním vzdělávání vydává tuto směrnici: 

Čl. 1

Úvodní ustanovení
Tato  směrnice  stanoví  výši  úplaty  za  předškolní  vzdělávání  v  mateřské  škole  (dále  jen
„úplata“) a podmínky splatnosti úplaty.
 

Čl. 2

Plátci
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole,
jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku (§1a odst. 2 vyhl. č. 43/2006 Sb.). 

Čl. 3

Základní částka úplaty
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí
620,- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2022/2023 pro všechny děti v tomtéž
druhu provozu. 



Čl. 4

Snížení základní částky úplaty
Pro  případy,  kdy  dítě  nebude  docházet  do  mateřské  školy  ani  jeden  den  příslušného
kalendářního měsíce z důvodu pozdního nástupu, ředitel ZŠ a MŠ stanovuje úplatu ve stejné
výši 620,-Kč měsíčně. 

Čl. 5

Snížení úplaty v případě přerušení provozu
V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu, případně bude-li
provoz omezen nebo přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů se úplata stanovená plátci
podle  čl.  3  a  4  této  směrnice  za  uvedené  měsíce  krátí  v  poměru  odpovídajícímu  počtu
kalendářních dnů omezení nebo přerušení provozu vůči celkovému počtu kalendářních dnů v
příslušném měsíci. Platí to i v případě, když mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním
způsobem. 

Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu odpovídající
výše úplaty vrácena v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem.  

Čl. 6

Osvobození od úplaty 
Osvobozen od úplaty je:

• zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

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

• rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
nebo 

• fyzická osoba, která o dítě a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení
nebo rozhodnutí příslušného úřadu.

Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém plátce nárok na
osvobození od úplaty vedoucí učitelce mateřské školy prokáže. 



Čl. 7

Podmínky splatnosti úplaty

(1) Úplata na kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího měsíce.

(2) Zástupkyně ředitele MŠ může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost
úplaty.

(3) Plátce uhradí úplatu v hotovosti v den vybírání ve třídě mateřské školy jedné z učitelek
mateřské školy.

(4) V  případě,  že  nebude  úplata  uhrazena  včas,  nebo  ve  správné  výši,  zaplatí  zákonný
zástupce penále ve výši 100,- Kč. Při opakovaném neplacení a nedodržení termínu může
být docházka dítěte do MŠ ukončena.

Čl. 8

Přechodná a závěrečná ustanovení

Výše  úplaty,  která  se  vypočítává  podle  ustanovení  jednotlivých  článků  této  směrnice,  se
zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu (viz. právní
výklad MŠMT č. 1/2006, stanovisko č.6).

Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitele základní školy Pardubice – Pardubičky,
Kyjevská 25 a vedoucí učitelky mateřské školy Černá za Bory, Hostovická 25. 

Tímto zaniká směrnice ze dne 1.9.2021

V Pardubicích dne 1.9.2022

                                                                                                         

………………………….                                                                    ………………………...

      Dvorská Eliška                                                                                 Mgr. Jaroslav Karcol 
zástupkyně ředitele MŠ                                                                              ředitel ZŠ a MŠ




