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Mateřská škola Pardubice, Benešovo nám. 2115  
s odloučeným pracovištěm – 

Mateřská škola Pardubice, Češkova 1985 

 
 

 
Č.j.:  6/2021 

 
 

     Informace o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte          
                       v mateřské škole ve školním roce 2021/2022  a  
                                 o podmínkách splatnosti úplaty  

 
 
Obsah :   Čl. 1 Úvodní ustanovení 
  Čl. 2 Plátci 
  Čl. 3 Měsíční výše úplaty 
  Čl. 4 Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu  

Čl. 5 Podmínky splatnosti úplaty 
Příloha   Výpočet úplaty dle výkazu zisku a ztrát k 31.12. kalendářního roku 

 
 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 

V souladu s ustanoveními vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších 
předpisů je povinna ředitelka mateřské školy stanovit měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání dětí 
v mateřské škole a výši této úplaty v období omezení nebo přerušení provozu mateřské školy a zveřejnit je 
na přístupném místě ve škole.  
 
Z tohoto důvodu předkládáme zákonným zástupcům základní informace z této oblasti pro školní rok 
2021/2022 a zároveň je informujeme o podmínkách splatnosti úplaty.  
 
 

Čl. 2 

Plátci 
 
Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce dítěte, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo 
druhém ročníku mateřské školy. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti 
bezúplatně. 
 

Čl. 3 

Měsíční výše úplaty 
 
(1) Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 400,- Kč 

za příslušný kalendářní měsíc. 

Pro školní rok 2021/2022 byly přijaty všechny děti na celodenní provoz. 
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Čl. 4 

Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu 
 

 
 

(1) V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy ze závažných důvodů v jiných kalendářních              
měsících než je červenec nebo srpen, které přesáhne 5 vyučovacích dnů, se úplata stanovená plátci  podle 
čl. 3  za příslušné  kalendářní měsíce bude krátit v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů 
přerušení provozu vůči celkovému počtu vyučovacích dnů v příslušném kalendářním měsíci. Takto 
stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole – na hlavní 
nástěnce, a to neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu. 

 

(2) V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu, bude výše úplaty 
stanovena nejpozději dva měsíce před uzavřením nebo přerušením provozu. Takto stanovenou výši úplaty 
zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve školce – na hlavní nástěnce, a to formou dodatku 
k této směrnici. 

 

Čl. 5 

Podmínky splatnosti úplaty 
 
(1) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne předcházejícího kalendářního měsíce. 

(2) Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty. 

(3) Neuhradí –li zákonný zástupce opakovaně úplatu za vzdělávání v daném termínu ředitelka může po 
předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení docházky dítěte, dle ŠZ § 35 odstavec d/. 

(4) Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet Mateřské školy Pardubice, 
Benešovo nám. 2115., č. účtu 19-2373080217/0100, variabilní s. – přidělené číslo dítěti. 

 

Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a je účinná od 1. 7 2020 

 
 

V Pardubicích                dne 1. 7. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 ---------------------------------- 

Fišerová Šárka 
 ředitelka MŠ  Pardubice, 

Benešovo nám. 2115 
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Výpočet měsíční úplaty za předškolní vzdělávání 
   na období školního roku  
  2021-2022 
  

    Název organizace:Mateřská škola Pardubice, Benešovo nám. 2115 
   

      Náklady celkem (údaje z výkazu zisku a ztrát k 31.12.2020) - hlavní činnost 
   

  

v Kč 
   účet název částka 

   501 spotřeba materiálu 978 974,78 
   502 spotřeba energie 429 570,24 
   511 opravy a údržování 93 814,18 
   512 cestovné 2 160,00 
   513 náklady na reprezentaci   

   518 ostatní služby 320 742,55 
   521 mzdové náklady 8 252 170,00 
   524 zákonné sociální pojištění 2 759 355,00 
   525 jiné sociální pojištění 34 281,50 
   527 zákonné sociální náklady 233 883,21 11 279 689,71 

  549 ostatní náklady z činnosti 20 469,75 
   

551 
odpisy dlouhodobého 
majetku (DM) 48 240,00 

   558 náklady z drobného DM 182 088,76 
   

5.. 
ostatní náklady shora 
neuvedené - rozepište 1 160,00 

         
         
   

 

Celkem v Kč ** 13 356 909,97 
   

      ** souhlasí s náklady celkem (HČ) ve výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2020 
           
 Rozpis jednotlivých účtů 

     

      501- spotřeba materiálu 
     v Kč 
     

název celkem 

odpočet 
nákladů 

hrazených ze 
SR odpočet ŠJ 

celkem po 
odečtu 

 výtvarný materiál 28 773,36 14 352,36   14 421,00 
 provozní materiál do 1000 201 947,42 4 941,00 8 348,27 188 658,15 
 kancelářský materiál 11 495,22   450,00 11 045,22 
 čistící potřeby 71 829,52   19 012,96 52 816,56 
 1000-3000/v tom did.pomůcky/ 52 433,00 14 547,64 2 499,00 35 386,36 
 další materiál(vč. potravin) 612 496,26   592 889,01 19 607,25 
   978 974,78 33 841,00 623 199,24 321 934,54 
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502- spotřeba energie 
     v Kč 
     

název celkem   odpočet ŠJ 
celkem po 

odečtu 
 elektřina 84 960,00   8 496,00 76 464,00 

 voda - vodné 24 110,60   6 027,00 18 083,60 
 plyn 8 702,70   8 702,70 0,00 
 teplo 311 796,94   31 179,00 280 617,94 
 celkem 429 570,24 0,00 54 404,70 375 165,54 
 

      511- opravy a udržování 
     v Kč 
     

název celkem   odpočet ŠJ 
celkem po 

odečtu 
 opravy a údržba 93 814,18   7 245,07 86 569,11 

 

      518- ostatní náklady 
     v Kč 
     

název celkem 

odpočet 
nákladů 

hrazených ze 
SR odpočet ŠJ 

celkem po 
odečtu 

 mobil 9 028,43   978,18 8 050,25 
 spoje, ceniny 27 369,26   1 901,00 25 468,26 
 voda stočné 49 391,40   12 347,75 37 043,65 
 prádlo 9 284,00   0,00 9 284,00 
 ostatní náklady-služby+revize 140 848,46 32 500,00 6 967,00 101 381,46 
 ostatní náklady-účetní 36 150,00   10 845,00 25 305,00 
 ost.nákl.-mzdy-zpracování 39 700,00   7 543,00 32 157,00 
 ostatní-popl.banka 8 971,00   1 205,00 7 766,00 
 dotace MO        0,00 
 celkem 320 742,55 32 500,00 41 786,93 246 455,62 
 

      

      521-528 mzdové a související náklady 
    v Kč 

     

název celkem 

odpočet 
nákladů 

hrazených ze 
SR šablony 

celkem po 
odečtu 

 
mzdové a související náklady 
včetně dotací od ÚP na asistenty 
a Personální podpory ESF,školení, 
OOP,závodní lékař 11 279 689,71 10 872 871,00 277 647,00 129 171,71 

 

      558 +512+551+549 ostatní náklady shora neuvedené z výsledovky v součtu 
   v Kč 
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název celkem 

odpočet 
nákladů 

hrazených ze 
SR odpočet ŠJ 

celkem po 
odečtu 

 cestovné 2 160,00     2 160,00 
 DDHM 182 088,76 6 800,00 7 748,00 167 540,76 
 pojistné 20 469,75   2 046,00 18 423,75 
 ostatní náklady+odpisy 49 400,00   1 160,00 48 240,00 
 KS nákladů 13 356 909,97 11 223 659,00 737 589,94 

  Celkové neinvestiční náklady po odečtu nákladů hrazených ze SR a ŠJ      
 

    

1 395 661,03 Kč 

počet dětí k 31.8.2020 dle výkonových výkazů (doplňte) 145 
   počet dětí k 31.12.2020 dle výkonových výkazů (doplňte) 145 
   průměrný počet dětí ve šk. roce  

 
145 

   

      výpočet úplaty 
 

401,05 
   

      Výše úplaty od 1. 9. 2021   401 zaokrouhleno  na 400,- Kč   

      Schválil/a: Fišerová Šárka 
     datum: 22.1.2021 
      


