OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTA ŠUMPERKA č. 1/2004
O STANOVENÍ PŘÍSPĚVKŮ NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU
NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL V ŠUMPERKU,
ŠKOLNÍCH DRUŽIN A ŠKOLNÍCH KLUBŮ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
V ŠUMPERKU.

Zastupitelstvo města Šumperka se na svém zasedání dne 18. 3. 2004 usneslo v souladu
s ustanovením § 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 19c odst. 1 zákona č. 564/1990
Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).
Čl. 1
Na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů
zřízených Městem Šumperk je vybírán příspěvek od rodičů nebo jiných zákonných zástupců dětí
/žáků (dále jen „plátce“), které toto zařízení navštěvují.
Čl. 2
1. Výše měsíčního příspěvku může činit maximálně 30% nákladů1 vynaložených Městem Šumperk
jako zřizovatelem na provoz jednotlivých mateřských škol, školních družin nebo školních klubů
v uplynulém roce na jedno dítě/žáka.
2. Příspěvek je stanoven:
§ pro každou mateřskou školu ve výši 225,- Kč/měsíc/dítě,
§ pro každou školní družinu nebo školní klub ve výši 50,- Kč/měsíc/žák.
Příspěvek hradí plátce bez ohledu na četnost docházky dítěte/žáka do mateřské školy, školní
družiny nebo školního klubu v daném měsíci.
3. Finanční příspěvek u dětí navštěvujících mateřskou školu maximálně 5 dnů v daném měsíci je
stanoven částkou 45,- Kč/den/dítě.
Čl. 3
Příspěvek se platí obci na účet zřízený vždy pro mateřskou školu, školní družinu nebo školní klub
za daný kalendářní měsíc a je splatný nejpozději do 10. dne daného kalendářního měsíce.
Čl. 4
V případech, ve kterých příspěvek nebude plátcem zaplacen včas (dle čl. 3) a ve správné výši (dle
čl. 2), je plátce povinen uhradit penále ve výši 10,- Kč za každý i započatý den prodlení, maximálně
však do výše dlužné částky.
Čl. 5
Příspěvek neplatí rodiče nebo jiní zákonní zástupci v případě, kdy po jeho zaplacení by klesl součet
příjmů všech společně posuzovaných příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobku
částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních potřeb a nezbytných nákladů
na domácnost2.
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Čl. 6
Zrušovací ustanovení a účinnost
1. Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 83/02, o stanovení
příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a
školních klubů, která byla schválena dne 24. 10. 2002 a nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2003.
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2004

Mgr. Zdeněk Brož v.r.
starosta města

Ing. Marek Zapletal v.r.
1. místostarosta
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§19c odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších
předpisů
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zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů
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