Podmínky pro poskytování příspěvku na školné v mateřské škole
pro školní rok 2022/2023 – aktualizace ze dne 9. 5. 2022
1. Obec Horoušany stanoví následující podmínky pro poskytování příspěvku na školné
v mateřské škole pro školní rok 2022/2023 (dále jen „příspěvek“).
2. O příspěvek může žádat zákonný zástupce dítěte, za splnění následujících podmínek:
a) žadatel (postačí alespoň jeden zákonný zástupce dítěte) a dítě mají trvalý pobyt v obci
Horoušany, a to minimálně v období od 1. 5. 2022 do dne podání žádosti o příspěvek,
b) dítě dosáhlo ke dni 31. 8. 2022 věku tří (3) let,
c) dítě se zúčastnilo zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 do
Mateřské školy Horoušany,
d) dítě nebylo přijato pro školní rok 2022/2023 k předškolnímu vzdělávání do Mateřské
školy Horoušany; důvodem pro nepřijetí dítěte však nesmí být skutečnost, že dítě se
nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že nepředložilo doklad, že je
proti nákaze imunní nebo se nemohlo podrobit očkování z důvodu trvalé
kontraindikace,
e) dítě nebylo přijato pro školní rok 2022/2023 k předškolnímu vzdělávání v žádném
veřejném předškolním zařízení zřízeném obcí (městem) nebo svazkem obcí,
f) dítě navštěvuje tzv. soukromou mateřskou školu, tj. jiné předškolní zařízení, které není
zřízeno obcí (městem) nebo svazkem obcí (dále též jen „soukromá mateřská škola“),
a smlouvou s tímto předškolním zařízením má zákonný zástupce dítěte sjednánu
pravidelnou měsíční docházku dítěte do tohoto předškolního zařízení,
g) žadatel uhradil školné v soukromé mateřské škole nejméně ve výši příspěvku, o který
žádá.
3. O příspěvek může žádat také zákonný zástupce dítěte, které bylo přijato pro školní rok
2022/2023 k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Horoušany, avšak pouze pokud
bylo dítě přijato z důvodu nedostatečné kapacity Mateřské školy Horoušany na denní (platí
i pro sdílenou) docházku do Mateřské školy Horoušany a současně pouze pokud jsou
splněny všechny podmínky pro podání žádosti o příspěvek s výjimkou odst. 2 písm. d) a e)
výše.
4. Výše příspěvku je stanovena na částku 7.000 Kč pro jedno dítě na školní rok 2022/2023.
Výše příspěvku podle odst. 3 výše je zkrácena o 1/5 za každý pracovní den v týdnu (nebo
jeho část), na který bylo dítě k pravidelné docházce přijato pro školní rok 2022/2023
k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Horoušany (např. pokud dítě bylo přijato
k pravidelné jednodenní docházce v Mateřské škole Horoušany, je výše příspěvku
stanovena na částku 5.600 Kč). Pokud žadatel doloží uhrazení školného v soukromé
mateřské škole v nižší částce, bude mu poskytnuta nejvýše pouze prokázaná nižší částka.
5. Přílohou žádosti o příspěvek je písemné potvrzení soukromé mateřské školy, které je žadatel
povinen si nechat vystavit v soukromé mateřské škole, o:

a) úhradě školného, s uvedením výše uhrazené částky, data úhrady takové částky
(akceptovány budou úhrady provedené nejdříve ode dne 1. 9. 2022 a později) a období
ze školního roku 2022/2023, na které se takto uhrazené školné vztahuje,
b) sjednání pravidelné měsíční docházky dítěte do soukromé mateřské školy; pro
poskytnutí příspěvku není rozhodné, zda je docházka sjednána na pět dní v týdnu nebo
jako zkrácená, musí však být sjednána nejméně do 28. 2. 2023.
6. Žádost o příspěvek může podat také zákonný zástupce dítěte, pokud dítě bylo přijato pro
školní rok 2022/2023 k předškolnímu vzdělávání ve veřejném předškolním zařízení
zřízeném jinou obcí (městem) než obcí Horoušany nebo svazkem obcí, a která tak nesplňuje
podmínky pro poskytnutí příspěvku podle odst. 2 písm. e), f) a g) těchto podmínek, a přesto
za docházku dítěte do tohoto předškolního zařízení nebo v souvislosti s touto docházkou
žadatel hradí (resp. uhradil) zvýšenou úplatu, což je povinen při podání žádosti obci
prokázat. Taková žádost bude posouzena společně starostou a místostarostkou obce
Horoušany, a lze jí vyhovět výjimečně z důvodů zvláštního zřetele hodných, zejména pokud
by se požadavek na splnění všech podmínek pro poskytnutí příspěvku podle těchto
podmínek jevil v posuzovaném případě jako nepřiměřeně přísný.
7. Žádost o příspěvek je možné podat pouze v období od 1. 11. 2022 do 28. 2. 2023 na Obecní
úřad Horoušany v úředních hodinách, výhradně na formuláři žádosti o příspěvek na školné
v mateřské škole, který je k dispozici na Obecním úřadu Horoušany a na internetových
stránkách obce www.horousany.cz.
8. Příspěvek bude po posouzení splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku podle těchto
podmínek poskytnut bezhotovostně na účet žadatele uvedený v žádosti, a to zpravidla do
30ti dnů od podání žádosti o příspěvek.
9. O splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku rozhoduje s konečnou platností starosta obce
Horoušany.
10. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. Záměna příspěvku za jakékoli jiné plnění není
možná. Obec Horoušany si vyhrazuje právo příspěvek neposkytnout, zejména pokud by
mělo či mohlo dojít ke zneužití příspěvku.
11. Obec Horoušany si vyhrazuje právo kdykoliv a bez náhrady zrušit poskytování příspěvku.
12. Žadatel souhlasí s tím, že obec Horoušany je oprávněna ověřit splnění podmínek pro
poskytnutí příspěvku, a dále uchovávat žádost o poskytnutí příspěvku, včetně všech příloh,
pro potřeby evidence poskytnutých příspěvků a kontrolu dodržování podmínek pro
poskytnutí příspěvku, po dobu stanovenou ve Spisovém a skartačním řádu obce.
13. Informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách obce
Horoušany www.horousany.cz a na webových stránkách Mateřské školy Horoušany
www.ms-horousany.cz , a to pod odkazem Zásady zpracování a ochrany osobních údajů.
V Horoušanech, dne 9. 5. 2022
Jan Bohuněk, starosta
obec Horoušany

