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Mateřská škola Koníček Pardubice, Bulharská 119 
 
 

Vnitřní předpis ke stanovení výše úplaty za předškolní 
vzdělávání dítěte v Mateřské škole Koníček. 

 
 

Ředitelka Mateřské školy Koníček Pardubice, Bulharská 119 (dále jen mateřská 
škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání – v posledním znění a vyhlášky MŠMT č. 
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání – v posledním znění, vydává tuto 
směrnici:  

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole 
(dále jen „úplata“), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty 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. 

  

Čl. 3 

Základní částka úplaty 
 
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte se stanoví ve výši 50% 
skutečných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním 
roce. Z této částky je ještě odečtena suma za provoz školní jídelny v tomto 
období. 

 

 

 

 



Čl. 4 
Snížení úplaty v případě přerušení provozu 

 
(1) V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu 

se úplata stanovená plátci podle čl. 3 a 4 této směrnice za uvedené měsíce 
krátí v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu 
vůči celkovému počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci. 

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

 
Čl. 5 

Prokázání nároku na osvobození od úplaty 
 
(1) Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu 

písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání dávky 
pěstounské péče. 

(2) Dále ředitelka osvobodí od úplaty zákonného zástupce dítěte, pokud 
originálem oznámení nebo rozhodnutím Úřadu práce ČR prokáže, že pobírá 
dávky pomoci v hmotné nouzi. 

/Dle §123 ŠZ, odstavec 4 – rozhoduje ředitel školy./ 

(3) Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém 
plátce nárok na osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže.  

 

 

Čl. 6 

Podmínky splatnosti úplaty 
 
(1) Úplata za kalendářní měsíc /mimo měsíc září/ je splatná /dle dohody se 

zákonnými zástupci/ od 20. dne do konce předcházejícího kalendářního 
měsíce. 

(2) Úplata za měsíc září je splatná do 20.září t.r. 

(3) Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů jednorázově 
dohodnout jiný termín splatnosti úplaty. 

(4) Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout 
předložení potvrzení o příjmu sociálních dávek v pozdějším termínu. 

(5) Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet 
mateřské školy pod přiděleným VS. 



(6) V dohodnutých výjimečných případech lze úplatu zaplatit v hotovosti 
v pokladně mateřské školy. 

 

 

Čl. 7 

Přechodná a závěrečná ustanovení 
 
(1) Stanovení konkrétní částky úplaty mateřské školy pro stávající školní rok 

bude řešeno vždy formou dodatku této směrnice. 

 
 
 
 
 
Tento vnitřní předpis Mateřské školy Koníček ze dne 29.8.2012 
 
byl aktualizován dne 4.7.2017, s účinností od 1.9.2017. 
 
 
 
 
        Bc. Dagmar Jičínská 
        ředitelka MŠ Koníček 
 
 
V Pardubicích dne 4.7.2017 
 

 
 

         


