
VYHLÁŠKA č.2/2000 

Obecního úřadu ve Vraném nad Vltavou 

o částečné úhradě neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy 

 

 

článek 1. 

Obecní zastupitelstvo ve Vraném nad Vltavou se na svém zasedání usneslo v souladu s ustanovením zákona č. 

367/1990 sb., o obcích, a zákona  č. 564/1990 sb., o státní správě a samosprávě ve školství. Článek V. § 19 a) až 

e), vydat tuto obecně závaznou vyhlášku. 

 

Článek 2. 

Obecní  zastupitelstvo  na  návrh  Obecní  rady  projednalo znění vyhlášky č. 5/97  o povinnosti rodičů přispívat 

na provoz  mateřské školy a schválilo novelizaci této vyhlášky ve znění této nově vydané vyhlášky číslo 2/2000. 

 

Článek 3. 

Příspěvek rodičů na úhradu provozních nákladů školy se stanovuje s ohledem na skutečně vynaložené 

neinvestiční náklady  ve výši  270.-Kč (slovy dvěstěsedmdesátkorunčeských)  na jedno dítě umístněné ve škole a 

na dobu jednoho měsíce. 

 

Článek 4. 

Povinnost platby mají  rodiče (zákonní zástupci) dítěte, umístněného ve škole, spravované Obecním úřadem ve 

Vraném  nad Vltavou. Příspěvek se platí obci Vrané na finanční konto k tomuto účelu zřízenému (provozní 

konto mateřské školy). 

 

Článek 5. 

Příspěvek smí být  použit pouze  a jen na částečné krytí neinvestičních nákladů  provozu mateřské školy, ne na 

mzdy pracovníků a učební pomůcky. 

 

Článek 6. 

Příspěvek musí být  zaplacen a doklad o zaplacení předložen ředitelce mateřské školy do konce předchozího 

měsíce. O platbách vede ředitelka řádnou a přehlednou evidenci. 

 

Článek 7. 

Poplatek je stanoven jako pevná částka, od  které se neodečítají  srážky za dny,  ve kterých dítě není ve škole.  

Placení poplatku týká se i  rodičů, jejichž děti jsou sice zapsány do mateřské školy, ale školu z různých důvodů 

nenavštěvují (protože náklady na provoz školy jsou stejné, je-li škola dětmi obsazena plně nebo jen částečně). 

 

Článek 8. 

Výjimka v placení  příspěvku může přesto být udělena  a to jen na základě písemné  žádosti rodičů obecnímu  

zastupitelstvu, které o žádosti rozhodne. Výjimka může být udělena z důvodů: 

-- že  dítě je dlouhodobě  nemocné (nejméně 15  dnů v kalendářním  měsíci a jeho nemoc je potvrzena 

ošetřujícím lékařem, 



-- klesne-li v době, na kterou je příspěvek placen, součet příjmů  příslušníků v domácnosti ve které  dítě žije, pod 

1,25 násobek částky  potřebné  k  zajištění  výživy  a ostatních základních osobních  potřeb (viz  § 3. odst. 2.  

zákona 463/1991 sb. o životním minimu) a nezbytných nákladů na domácnost (§ 3. odst.   3.výše citovaného 

zákona). Tento fakt je nutno doložit výpisy mezd. 

V obou  případech  se  výjimka  týká  jen  doby  prokazatelné pro poskytnutí úlevy. 

 

Článek 9 

Zaměstnanci mateřské školy jsou od poplatku osvobozeni. 

 

Článek 10. 

Za dobu, po kterou je přerušen provoz mateřské školy se souhlasem nebo z rozhodnutí Obecního úřadu, se 

příspěvek neplatí. 

 

Článek 11. 

Ode dne nabytí účinnosti této  vyhlášky č. 2/2000 pozbývá účinnosti a ruší se vyhláška Obecního úřadu ve 

Vraném nad Vltavou č. 5/97. 

 

Článek 12. 

Nedodržení  ustanovení  této  vyhlášky  může  být posuzováno jako přestupek  a  může  mít  m.j.  za  následek  i 

vyloučení dítěte z mateřské školy. 

 

Článek 13. 

Tato  vyhláška  byla  schválena  Obecním  zastupitelstvem na jeho zasedání  dne 15.3.2000, vyhlášena byla dne 

16.3.2000, poslední den vyvěšení 31.3.2000 a nabývá účinnosti dnem 1.4.2000. 

 

 

 

Poznámka:  všechny  citované  právní  předpisy  ze  Sbírky zákonů rozumí se ve znění pozdějších předpisů a 

změn. 
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