Zastupitelstvo obce Tehov na svém zasedání dne 7. 8. 2017 usnesením
č. 5/29/2017 schválilo příspěvek na docházku dítěte do předškolního
zařízení, které není zřízeno městem či obcí.


Příspěvek se netýká předškoláků, protože ty jsou přijímány automaticky v obecní (spádové)
MŠ a je na rodičích, zda tuto nabídku využijí. Diskutované rozšíření příspěvku na děti již od
dvou let nepovažujeme za spravedlivé vzhledem k tomu, že v obecní školce takové děti zatím
přijímat nemusíme a ani neumíme. Paradoxně bychom tak zvýhodnili rodiče bohatší, kteří si
mohou soukromou MŠ dovolit oproti těm, které zůstávají s dětmi doma do 3 let, kdy je v
obecní MŠ odmítáme výhradně z kapacitních důvodů.



Předškolní zařízení - obecně nemusí jít o předškolní zařízení schválené MŠMT, je na rodičích,
jaké formě vzdělávání dětí dávají přednost, příspěvek je takto navržen již od roku 2015.



Příjemcem dotace je předškolní zařízení. Rodič je pouze žadatel, ale dotace putuje přímo do
předškolního zařízení, jak vyplývá z návrhu usnesení. Sám rodič si hlídá vrácení příspěvku,
pokud dítě přestane zařízení navštěvovat. Na daný měsíc lze získat podporu pochopitelně jen
jednou.

Usnesení č. 5/29/2017:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje poskytnutí účelového příspěvku pro školní rok 2017/18
z rozpočtu obce Tehov ve výši 1200,- Kč měsíčně na docházku dětí narozených v rozmezí 1. 9.
2012 - 31. 8. 2014 do předškolního zařízení, které není zřízeno městem či obcí. Tento finanční
příspěvek je poskytován po splnění níže uvedených podmínek:


dítě i jeho zákonný zástupce mají platný trvalý pobyt v Tehově po celou dobu poskytování
příspěvku,



zákonný zástupce dítěte má se zařízením sjednanou pravidelnou měsíční docházku dítěte,



poskytnutí příspěvku žádá zákonný zástupce dítěte, lze žádat kdykoli v průběhu školního
roku, součástí žádosti je potvrzení zařízení o docházce a o výši školného,



příspěvek bude přiznán na docházku v době od měsíce následujícího po měsíci, kdy byla
žádost podána, výjimkou je září, kdy pro žádosti podané do 9. 10. 2017 může být příspěvek
přiznán od 1. 9. 2017,



fakturu vystaví předškolní zařízení, lze i na více měsíců současně,



při zkrácené docházce bude výše příspěvku následující:



o

docházka 1 den v týdnu = 240,- Kč na měsíc

o

docházka 2 dny v týdnu = 480,- Kč na měsíc

o

docházka 3 dny v týdnu = 720,- Kč na měsíc

o

docházka 4 dny v týdnu = 960,- Kč na měsíc.

příspěvek bude přiznán maximálně ve výši školného na daný měsíc.

