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ČL. 1 

ÚVOD 

 

1. Výše úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen „úplata“) je stanovena v souladu 

s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu se zákonem 

č. 117 /1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění, v souladu se zákonem č. 

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění, v souladu se zákonem č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 

14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. 

 

2. Směrnice je zpracována pro Základní školu a Mateřskou školu Ústí nad Labem, SNP 

2304/6, příspěvkovou organizaci. Škola byla zřízena městem Ústí nad Labem, jako 

příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 1993. 

 

 

 

ČL. 2 

VÝŠE ÚPLATY 

 

1. Výše úplaty je stanovena na období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního 

roku, a to ve výši 450,- Kč měsíčně na jedno dítě v mateřské škole (dále jen MŠ).  

 

2. Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo z důvodu nemoci do MŠ ani jeden den 

příslušného kalendářního měsíce, je výše úplaty stanovena rovněž na 450,- Kč. 

V době uzavření či omezení provozu MŠ je úplata snížena o poměrnou část. 

 

3. V době uzavření či omezení provozu MŠ delší než 5 pracovních dnů mimo 

prázdninové měsíce (červenec, srpen) je výše úplaty snížena o poměrnou část. 

 

4. V době přerušení provozu MŠ v době prázdninových měsíců (červenec, srpen) je 

stanovena výše úplaty na nulu, a to i v případě, že bude otevřeno max. 2 dny. Ve 

druhém prázdninovém měsíci, kdy bude provoz MŠ obnoven, je úplata stanovena na 

450,- Kč. 

 

 

 

ČL. 3 

ÚHRADA ÚPLATY 

 

Úplatu hradí zákonný zástupce (dále jen „plátce“). 

 

 

 

ČL. 4 

DOBA PLACENÍ ÚPLATY 

 

1. Úplata bude vybírána v zařízení, kde je dítě zapsané. 
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2. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího 

kalendářního měsíce. 

 

3. Výběrem peněz je pověřena provozářka ve Vaňově. 
 

 

 

ČL. 5 

OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY 
 

1. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, 

který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.  

 

2. Osvobozen od úplaty je 

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

nouzi (dle § 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., v platném znění), 

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

příspěvku na péči (dle § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., v platném 

znění) 

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (dle § 12 odst. 1 zákona č. 

108/2006 Sb., v platném znění) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo 

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

dávky v pěstounské péči, 

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. 

 

 

 

ČL. 6 

SANKCE 

 

Poskytování služeb je podmíněno jejich úhradou, v případě neuhrazení nebudou tyto služby 

poskytovány. 

 

 

 

ČL. 7 

POUŽITÍ ÚPLATY 
 

Úplata bude použita na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ. 

 

 

 

ČL. 8 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Tato směrnice je závazná pro vybrané pracovníky Základní školy a Mateřské školy 

Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace – zástupci ředitele, učitelé MŠ, 

rozpočtář, admin. a spisový pracovník, mzdová účetní, provozář ve Vaňově. 

 

2. Tímto se ruší Směrnice k úhradě úplaty za předškolní vzdělávání č. 7/2020. 
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3. Tato směrnice nabývá účinnosti od 1. 9. 2021. 

 

4. Odpovědnost za kontrolu dodržování předpisu má ředitelka školy. 

 

5. Ustanovení o přílohách: počet příloh: 0 

 

6. Rozdělovník:  

Směrnici obdrží: 

 zástupci ředitele 

učitelé MŠ 

rozpočtář 

 admin. a spisový pracovník 

 mzdová účetní 

 provozář ve Vaňově 

 

 

V Ústí nad Labem dne 10. 6. 2021 

 

 

 

 

       Základní škola a Mateřská škola 

       Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 

       příspěvková organizace, 

       Mgr. Ramona Grohová 

ředitelka školy 


