
Pravidla pro přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují 
soukromá    předškolní zařízení v Českých Budějovicích platná od 1. září 2017 

 
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – podpora rodin 

s předškolními dětmi – příspěvek na školné pro děti s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích,  které 

navštěvují českobudějovická soukromá předškolní zařízení – mateřské školy, miniškolky, lesní školky…  

Alokovaná částka v návrhu rozpočtu města České Budějovice pro rok 2018 - A/U 3565, OM 105, položka 5213, 

paragraf 3111:    800 tis. Kč.  

Pravidla:  

 Žadatelem je zařízení poskytující péči o děti předškolního věku (dále jen soukromá mateřská škola) 

působící na území města České Budějovice  

 Příspěvek je určen všem soukromým mateřským školám působícím na území města České Budějovice 

pro refundaci školného dětí s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích, která splňují kritéria pro 

poskytnutí tohoto příspěvku. Soukromá mateřská škola se ve smlouvě zaváže, že příspěvek města 

České Budějovice použije na snížení školného pro děti uvedené v žádosti o příspěvek.  

 Příspěvek na refundaci školného je na jedno dítě v maximální částce 1.000 Kč /1 měsíc,  

tj. 12 tis./1 rok  

 Příspěvek je vyplácen městem České Budějovice ve čtyřech splátkách v jednom roce (jednou za 

čtvrtletí) a příjemcem příspěvku je soukromá mateřská škola   

 Administrátorem je Odbor školství a tělovýchovy MMČB (finanční částka v rozpočtu 2018 je 

alokována na tomto odboru)  

Kritéria pro přiznání příspěvku na refundaci školného:   

1) Dítě má trvalý pobyt na území města České Budějovice a v daném čtvrtletí  je  DVOULETÉ   

tj. do dovršení tří let v příslušném měsíci požadovaného čtvrtletí a nebylo u zápisu přijato do 

mateřské školy zřizované městem České Budějovice 

2) Výše školného v zařízení v roce 2018 je pro dítě (bez započtení příspěvku od města České Budějovice) 

stejná jako v roce 2017 nebo je navýšena maximálně o 5% 

3) Dítě je zapsané v soukromé mateřské škole v měsících daného čtvrtletí uvedených v příloze č. 1 k 

žádosti o příspěvek města České Budějovice a výše příspěvku je stanovena podle počtu měsíců 

docházky dítěte 

4) Dítě je zapsané v soukromé mateřské škole na docházku nejméně 4x v týdnu jednoho měsíce 

5) Soukromá mateřská škola zašle Žádost o přiznání příspěvku na podatelnu města České Budějovice - 
odbor školství a tělovýchovy nejpozději   

        na 

 I. čtvrtletí 2018  do 15. ledna 2018 

 II. čtvrtletí 2018 do 15. dubna 2018  

 III. čtvrtletí 2018 do 15. července 2018 

 IV. čtvrtletí 2018 do 15. října 2018 
včetně řádně vyplněných a podepsaných příloh k žádosti o příspěvek (označit pořadovými čísly) 

6) vyúčtování a případnou finanční vratku je povinnost předat přes podatelnu města České Budějovice 

(odbor školství a tělovýchovy) a nevyčerpaný příspěvek  vrátit  na účet města do 5. dne po 

ukončeném čtvrtletí.  


