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Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Jiráskovo náměstí 1166 

Směrnice ke stanovení výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání 

Čj. 7/2022      Účinnost od: 1. 9. 2022  

Vypracovala:      Gabriela Baranovičová 

Schváleno:      30. 8. 2022 

 
Mateřská škola, jako právnická osoba zřízena jako příspěvková organizace se ve věcech úplaty 

za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 

a prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, v platném znění. 
 

1. Úvodní ustanovení 
 

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen 

„úplata“) pro školní rok 2022/2023, zároveň informuje o možnosti snížení úplaty 

nebo osvobození od úplaty a o podmínkách splatnosti úplaty. 
 

•  Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční.  

•  Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku.  

 
2. Plátci 

 

• Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce dítěte přijatého do mateřské školy.  

• 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. 

 
3. Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání 

 

Pro školní rok 2022/2023, tj. od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023, je stanovena výše měsíční úplaty: 
 

a) vzdělávání dítěte v celodenním provozu činí 600,- Kč za příslušný kalendářní měsíc. 

 

b) Výše úplaty pro děti, které nejsou občany EU, je stejná jako výše úplaty dětí – občanů EU,   

     pokud  

- mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů,  

- jsou dětmi osob oprávněných pobývat na území ČR za účelem výzkumu, 

- jsou azylanty, 

- jsou osobami požívajícími doplňkové ochrany, 

- jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné 

ochrany. 

 

c) Pro kalendářní měsíce červenec a srpen je úplata za předškolní vzdělávání stanovena   

    ve výši 300,- Kč měsíčně (celkem proběhne ve školním roce za úplatu za předškolní   

    vzdělávání 11 plateb, měsíčně 600,- Kč). 
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4. Podmínky splatnosti úplaty 
 

• Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne v aktuálním měsíci. 
 

• Vedoucí učitelka může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty. 
 

• Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na bankovní účet školy 597870227/0100,  

     při platbě uvede variabilní symbol dítěte. 
 

• Zákonný zástupce dítěte je povinen zaplatit úplatu v plné výši za každý započatý měsíc   

     vzdělávání, dokud nepodá písemnou žádost o ukončení vzdělávání v mateřské škole. 
 

• V případě absence dítěte v mateřské škole se úplata nevrací. 
 

• Splatnost úplaty se řídí § 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění. Jestliže 

zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy 

rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 odst. 1d zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon. 

 

5. Osvobození od úplaty 
 

Osvobozen od úplaty je:  

a) zákonný 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, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. 
 

• Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce vedoucí učitelce mateřské školy 

předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní 

podpory o přiznání dávky, příspěvku nebo o přiznání dávky pěstounské péče. Zároveň 

předloží Žádost o osvobození od úplaty na příslušném formuláři. Pokud ředitelka školy 

žádosti pro její neoprávněnost nevyhoví, bude zákonný zástupce povinen uhradit úplatu 

za kalendářní měsíc.  

• Osvobození a prominutí od úplaty je platné od 1. dne následujícího kalendářního měsíce 

od podání písemné žádosti zákonným zástupcem dítěte. Údaj o osvobození úplaty je veden 

v dokumentaci dítěte v mateřské škole.  

• Změní-li se během doby, pro kterou bylo rozhodnutí vydáno, skutečnosti rozhodné 

pro jeho vydání, je plátce povinen tyto změny nejdéle do 8 dnů od jejich vzniku oznámit 

ředitelce školy. 

 

6. Závěrečná ustanovení 
 

Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinná od 1. 9. 2022. 

 
V Hradci Králové dne 30. 8. 2022      Mgr. Alena Hradílková 

                ředitelka školy 


