
 
 

 Mateřská škola Dobětice,  
Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, 

                                       příspěvková organizace 

                                               IČO 70225907 

 

 

 

SMĚRNICE  č. 1/2022 

 

 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání  

 
 

Obsah 
Obecná ustanovení ..................................................................................................................... 2 
Výše úplaty ................................................................................................................................ 2 
Úhrada úplaty ............................................................................................................................. 2 
Doba placení úplaty.................................................................................................................... 2 
Osvobození od úplaty ................................................................................................................. 2 
Porušení úhrady úplaty ............................................................................................................... 3 
Použití úplaty ............................................................................................................................. 3 
Závěrečná ustanovení ................................................................................................................. 3 
 
 

 

Účinnost :     1.9. 2022 – 31.8. 2023 

Zpracoval :     Mgr. Jitka Tržilová    

Schválil :        Mgr. Jitka Tržilová        

Počet stran :   3  

Příloha: 1  

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 

součást tohoto předpisu. 

 

 

 



Stránka 2 z 3 

 

Obecná ustanovení 
V souladu s ustanovením § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 6 vyhlášky 

č.14/2005 Sb. v pozdějším znění stanovuje výši úplaty za vzdělávání a školské služby (dále 

jen „úplata“) v mateřské škole ředitel školy. 

Výše úplaty 
 Mateřská škola je s celodenním provozem a úplata činí 465 Kč měsíčně na jedno dítě. 

V době školních prázdnin je provoz mateřské školy přerušen. Úplata se v tomto období platí 

poměrnou částí dle počtu dní, kdy je mateřská škola otevřena. Tento výpočet ředitelka 

zveřejní vyvěšením na nástěnkách v jednotlivých šatnách nejpozději dva měsíce před 

uzavřením.(podle §6 odst. 5 vyhl. 14/2005 Sb.) 

 

Úhrada úplaty 
   Úplatu hradí rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci. 

   Úhradu platí za všechny děti zapsané v mateřské škole dle § 34 zák. č. 561/2004 Sb.,    

Doba placení úplaty 
 

Úplata je vybírána bezhotovostně, společně s platbou za stravné, na účet mateřské školy 

vedený u Raiffeisen banky v Ústí nad Labem pod číslem 500 700 7021/5500 

Úplatu je možné platit i v hotovosti u vedoucí stravovny. 

Úplata je vybírána vždy v příslušném měsíci, nejpozději však do 15. dne kalendářního měsíce, 

pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady.   

Výběrem peněz jsou pověřeny: vedoucí stravovny MŠ. 

Osvobození od úplaty 
 

Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, kte 

rý: 

 pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (dle §4 odst. 2 zákona č.111/2006 

Sb. O pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č.366/2011 Sb.) 

 pečuje o dítě, jemuž náleží zvýšení příspěvku na péči (dle §12 ods.1 zákona 

č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění zákona č.366/2011 Sb.) 
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 o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost řediteli prokáže 

(§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 

předpisů)  

 

Od počátku školního roku, který následuje po dosažení pěti let věku dítěte, se úplata neplatí.  

Porušení úhrady úplaty 
 

Nebude-li příspěvek zaplacen včas nebo ve správné výši nebo v případě, že zákonní zástupci 

dítěte opakovaně neuhradí úplatu ve stanoveném termínu a nedohodnou s ředitelkou školy 

jiný termín úhrady, může ředitelka školy (po předchozím písemném upozornění) rozhodnout 

o ukončení předškolního vzdělávání dítěte dle § 35  zák.č. 561/2004 Sb.  

Použití úplaty 

Úplata je použita na úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy. 

Závěrečná ustanovení 
    

Platnost předpisů 

Platnost předpisu vzniká dnem vydání ředitelkou školy v souladu s platnou legislativou. 

Účinnost směrnice 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022.  

Tato směrnice ruší směrnici č. 1/2021 a její Dodatky ke dni 31. 8. 2022 

 

Zpracovala: Mgr. Jitka Tržilová 

 

 

V Ústí nad Labem 30. 6. 2022 
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