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STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  
NA OBDOBÍ OD 1.9.2022 DO 31.8.2023 

 

 
 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen úplata) se stanoví v souladu          

se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve  znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), ve znění 

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Čl. 2 
Stanovení výše úplaty – základní částky 

 Při stanovení výše základní částky nebyla překročena nejvyšší možná výše úplaty, která se 

na základě zmocnění v § 123 odst. 5 zákona školského zákona stanoví v § 6 odst. 2 vyhlášky 

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Měsíční výše 

úplaty nepřesahuje 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů 

právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní 

vzdělávání dítěte v mateřské škole. 

  Výše úplaty (základní částka) zohledňuje potřebu neinvestičních výdajů mateřské školy                   

a stanoví se jako 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě 

v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výslovně uvedených výdajů poskytnutých                                

ze státního rozpočtu. Výčet výdajů ze státního rozpočtu v § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 

Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů je totožný s výčtem v § 160 

odst. 1 písm. c) školského zákona. 

 Počtem dětí rozhodným pro určení nejvyšší možné úplaty podle § 6 odst. 2 vyhlášky                          

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je počet dětí 

přijatých k předškolnímu vzdělávání.  
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 Úplata za předškolní vzdělávání se stanoví na období od 1. září do 31. srpna následujícího 

kalendářního roku. Promítnou se tu tedy dva údaje – počet dětí ve školním roce                                      

od 1. ledna do 31. srpna = P1 a ve školním roce od 1. září do 31. prosince = P2. Průměrný 

počet dětí v kalendářním roce se stanoví vyváženým aritmetickým průměrem na základě 

vztahu 8x P1(42) + 4x P2(42)/12. Vychází se z údajů ve statistických výkonových výkazech 

za školní rok 2019/2020 (P1) a 2020/2021 (P2). Tímto počtem je pro školní rok 2022/2023 

počet 42. 

 Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování, ani když je poskytováno 

školní jídelnou, jejíž činnost vykonává tatáž právnická osoba, která vykonává činnost 

mateřské školy. Mateřská škola a školní jídelna jsou od sebe oddělené a vůči sobě jasně 

obsahově vymezené činnosti. Proto do výdajů, z nichž se vypočítá nejvyšší možná úplata, 

nelze zahrnout výdaje na poskytování školního stravování. 

 Základní částka se pro období od 1. září 2022 do 31. srpna 2023 stanovuje                               

na 500,00 Kč. 
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