PŘÍSPĚVEK NA ŠKOLNÉ – SOUKROMÁ PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ

Obec Křenice poskytuje účelový příspěvek na docházku dětí, které navštěvují předškolní zařízení,
které není zřízeno městem nebo obcí.
Tento finanční příspěvek je poskytován za níže uvedených podmínek:
-

-

-

-

-

alespoň jeden ze zákonných zástupců dítěte má platný trvalý pobyt v Křenici a to po celou dobu
poskytování příspěvku,
příspěvek je vždy poskytován na celý školní rok a je určen pro děti, které v daném školním roce
dosáhnou min. věku 3 let,
zákonný zástupce dítěte má se zařízením sjednanou pravidelnou plnou měsíční docházku dítěte,
tj. 5 dní v týdnu, při zkrácené docházce nebude příspěvek poskytnut (krátkodobé nemoci a
absence vyplácení příspěvku neovlivňují),
o poskytnutí příspěvku žádá zákonný zástupce dítěte a to podáním vyplněné žádosti na OÚ
Křenice, součástí žádosti je potvrzení zařízení o sjednané plné docházce a o výši školného,
žádá se vždy před začátkem školního roku, v individuálních případech lze i v průběhu školního
roku. Pro docházku v MUSK Křenice musí být žádosti podány nejpozději během 1. týdne v měsíci
srpnu, pro ostatní zařízení je stanoven termín podání žádostí nejpozději do 31.8. V individuálních
případech a při podání žádosti během školního roku, bude příspěvek po splnění všech podmínek
vyplácen od měsíce následujícího po měsíci, kdy byla žádost podána,
příspěvek na školné je poskytován vždy na celý školní rok a to i včetně obou prázdninových
měsíců, tedy celkem na 12 měsíců (platí pro zařízení, která jsou otevřená i během prázdnin),
pro školní rok 2020/2021 bude obec Křenice poskytovat příspěvek na docházku dítěte ve výši
1.650,- Kč/ měsíc, kdy o tuto částku vám bude následně snížena vaše povinnost platby školného
danému předškolnímu zařízení, kontrolu správného snížení školného si provádí zákonný zástupce
sám,
fakturu na příspěvek školného vystaví předškolní zařízení a tuto zašle přímo obci, na faktuře musí
být uvedeno jméno dítěte a měsíce, na které se fakturace vztahuje, standardně bude fakturace
probíhat po 3 měsících (příklad „Jan Novák 9,10,11/2020“). Fakturační údaje: Obec Křenice, IČ
00640182, K Návsi 8, 250 84 Křenice,
v případě, že dojde k předčasnému ukončení docházky (např. změna zařízení) a nebude
„dochozeno“ období, na které byl již příspěvek obcí poskytnut, je povinností zákonného zástupce
tento příspěvek za toto nerealizované období docházky uhradit zpět OÚ Křenice a to do 30 dnů
od takto ukončené docházky.

Jakoukoliv změnu, která má vliv na vyplácení příspěvku, je zákonný zástupce dítěte povinen na OÚ
Křenice nahlásit neprodleně. V případě zjištění neoprávněně vypláceného příspěvku, bude
požadováno jeho vrácení v plné výši.

OÚ Křenice

