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Článek I. 

Legislativní rámec 

 

Směrnice byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

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

vyhláškou č. 14/2005 ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání v platném 

znění. 

 

Článek II. 

Předmět směrnice 

 

Tato směrnice stanovuje podmínky provozu mateřské školy a základní částku úplaty za 

předškolní vzdělávání dítěte (dále jen úplata), osvobození od úplaty, snížení úplaty, splatnost 

úplaty v mateřské škole. 

 

Článek III. 

Podmínky provozu mateřské školy 

 

1. Mateřská škola je škola s celodenním provozem. 

 

2. Předškolní vzdělávání má 3 ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají 

děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily 

nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které 

v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 5 let 

věku. Ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v období od 1. září do 

31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 6 let věku, nebo děti, 

kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. 

Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků. 

 

3. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se 

zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho 

pobytu v těchto dnech v mateřské škole. 

 

Článek IV. 

Úplata 

 

1. Základní částka se stanoví při přijetí dítěte do mateřské školy k 1. září příslušného 

kalendářního roku. 

 

2. Ředitelka mateřské školy stanoví výši úplaty. Základní částka se pro období od  



 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku stanoví pro všechny děti 

v mateřské škole v jednotlivém provozu ve stejné výši. 

 

 

Článek V. 

Výše úplaty a její splatnost 

 

1. Od 1. 9. 2022 stanovuje výši úplaty ředitel školy dle zákonných předpisů, a to do výše 

50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém 

kalendářním roce. Úplata je příjmem mateřské školy a ukládá se na její účet. 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. 

 

2. Výše úplaty v Mateřské škole Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvkové 

organizace je stanovena na částku:     

 

600,- Kč 

 

Pro období 1. 9. 2022 až 31. 8. 2023 je stanovena úplata ve výši 49,94 % skutečných 

průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě – tj.  částka 600,- Kč měsíčně. 

Od úplaty bude osvobozen zákonný zástupce dítěte, kterému náleží zvýšení příspěvku 

na péči (§ 12 odst. 1 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 

366/2011 Sb., opakující se dávku hmotné nouze a tuto skutečnost prokáže řediteli 

školy v určeném termínu.  

 

3. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.  

Úplata bude vybírána inkasem nebo v hotovosti, a to vždy do 19. v příslušném měsíci 

ve stejném termínu jako úplata za stravování. Upozornění na termín výběru škola 

zveřejní na obvyklých informačních místech nejméně týden předem. Zákonný 

zástupce je povinen dodržet daný termín platby i v případě, že dítě nebude přítomno 

v mateřské škole. Po dohodě s ředitelkou lze určit náhradní termín platby. 

 

 

Článek VI. 

Osvobození od úplaty 

 

1. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, kterému náleží zvýšení příspěvku 

 na péči (§ 12 odst. 1 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 

 366/2011 Sb.), opakující se dávku hmotné nouze a tuto skutečnost prokáže řediteli 

 školy v určeném termínu, a to do 15. v daném měsíci.  

 

 

2. Skutečnost dle odstavce 1. prokazuje zákonný zástupce ředitelce mateřské školy 

„Přehledem vyplacených dávek za dané čtvrtletí“ vydaném Úřadem práce za předešlé 

období : 

  

• 3. čtvrtletí roku – tabulka za 3. čtvrtletí – do 20. října 

• 4. čtvrtletí roku – tabulka za 4. čtvrtletí – do 20. ledna 

• 1. čtvrtletí roku – tabulka za 1. čtvrtletí – do 20. dubna 

• 2. čtvrtletí roku – tabulka za 2. čtvrtletí – do 20. července 

 



Dojde-li ke změně rozhodných skutečností pro osvobození od placení úplaty za 

předškolní vzdělávání, je zákonný zástupce povinen nahlásit neprodleně tuto 

skutečnost. 

  

3. Zákonný zástupce žádá o osvobození od placení úplaty prostřednictvím Žádosti o 

osvobození od placení úplaty předanou ředitelce mateřské školy. Pokud vznikne 

zákonnému zástupci nárok na osvobození od úplaty, bude mu tato skutečnost sdělena 

Rozhodnutím o osvobození od úplaty vydaným ředitelkou Mateřské školy Jablonec 

nad Nisou, Palackého 37, p.o. (zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení, v platném 

znění) s platností s ohledem na prokazované období daného školního roku. 

 

 

Článek VII. 

Neuhrazená úplata 

 

1. Ředitelka mateřské školy při neuhrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za  

stravování písemně upozorní zákonného zástupce o možnosti ukončení předškolního 

vzdělávání. 

 

2. Opakované neuhrazení úplaty za vzdělávání je důvodem k vyloučení dítěte z docházky 

do mateřské školy (§35, zák. 561/2004 Sb., v platném znění). 

 

 

Článek VIII. 

Úplata v době omezení provozu 

 

 Úplata v době omezení provozu se řídí zvláštním režimem. 

 

 

 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Výše základní částky stanovené touto směrnicí může být upravena k 1.září podle 

skutečných neinvestičních výdajů na dítě.  

 

2. Tato směrnice nabývá účinnosti od 1. 9. 2022. 

 

…………………………… 

  ředitelka mateřské školy 

V Jablonci nad Nisou, dne 1. září 2022 


