
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092 

Mateřská škola Mrštíkova 752 a Mateřská škola Štefcova 1128, Hradec Králové 

 

Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání 
 
Č.j.: STEFC/896/2022 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

Účelem tohoto vnitřního předpisu je stanovit způsob úplaty části neinvestičních nákladů na 

pobyt dítěte v mateřské škole v souladu s vyhláškou č. 43/2006 Sb., o předškolním 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Mateřská škola se ve věci úplaty za předškolní vzdělávání řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

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

Tento vnitřní předpis stanovuje následující pravidla pro úplatu za předškolní vzdělávání 

v Mateřské škole Mrštíkova 752 a v Mateřské škole Štefcova 1128, Hradec Králové, od 1. 9. 

2022 do 31. 8. 2023.   

 

II. Výše úplaty 

 

1. Rada města Hradec Králové na svém zasedání dne 10. 5. 2022 usnesením  RM/2022/517, 

schválila jednotnou úplatu za předškolní vzdělávání v mateřských školách ve školním 

roce 2022/2023 ve výši 600 Kč na dítě/měsíc. 

2. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí se 

poskytuje bezúplatně dítěti, které dosáhne věku 5 let k 31. 8. 2022.  

3. Jestliže se dítě v posledním ročníku mateřské školy vzdělává déle než 12 měsíců (dítě 

s odkladem školní docházky), jeho vzdělávání se poskytuje bezúplatně. 

 

III. Osvobození od úplaty 

 

Osvobozen od úplaty bude na základě písemné žádosti: 

 

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi - § 4 

odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 

Sb. 

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

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

366/2011 Sb. 

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči - § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb., o nezaopatřené dítě  

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

pěstounské péče - § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

 

Tuto skutečnost je nutno prokázat řediteli školy. 

 

 

 

 



IV. Způsob úhrady 

 

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 25 dnů předcházejícího kalendářního 

měsíce, nejpozději do 15. dne daného měsíce. Platí se na účet ZŠ (číslo účtu: 

597890287/0100, variabilní symbol: datum narození dítěte). Evidenci plateb provádí 

administrativní pracovnice v ZŠ, která má přístup k internetovému bankovnictví na základě 

seznamu dětí, které jí předá vedoucí mateřské školy. 

 

Úplata za měsíc červenec a srpen, kdy bude provoz částečně přerušen, se stanovuje na 

polovinu výše měsíční úplaty v celodenním provozu, tj. za červenec 300 Kč a za srpen 300 

Kč.  

 

Úhrada školného v době hlavních prázdnin platí i pro děti, které jsou na celou dobu hlavních 

prázdnin odhlášeny a budou pokračovat v docházce do mateřské školy.  

  

V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiných MŠ, a to nejvýše na 

dobu, po kterou je jejich MŠ uzavřena. Zákonní zástupci těchto dětí jsou povinni uhradit naší 

mateřské škole poměrnou část školného. Přihlášeným dětem, které nenastoupí k prázdninové 

docházce, se zaplacené školné nevrací. 

 

V. Postup při neplacení úplaty 

 

Jestliže nebude stanovená úplata opakovaně uhrazena ve stanoveném termínu a rodiče si 

nedohodnou s ředitelem školy jiný termín, může ředitel školy po předchozím písemném 

upozornění ukončit docházku dítěte do mateřské školy. 

     

VI. Platby školného v mateřské škole za občany z třetích zemí 

 

Pro dítě cizince pocházející ze státu mimo EU, je-li jeho délka pobytu na území ČR delší než 

90 dnů, platí tato Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v plném rozsahu. 

 

VII. Závěrečné ustanovení 

 

Tato směrnice ruší účinnost vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Č.j.: 

STEF/677/2021 ze dne 10. 8. 2021. Tato směrnice nabývá účinnosti a platnosti dnem 15. 8. 

2022. 

 

 

 

V Hradci Králové dne 15. 8. 2022                    

 

 

 

 

 

 

………………………………                                             ……….………………………... 

        Mgr. Eduard Hlávka                                                     Mgr. Taťána Metelková, Ph.D. 

      ředitel školy                                                             zástupkyně ředitele pro MŠ 

  


