
 PRAVIDLA SLEV   

ZÁKLADNÍ ŠKOLY MOZAIKA, O.P.S. RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

A 

SPOLEČNOSTI PŘÁTEL ZÁKLADNÍ SOUKROMÉ ŠKOLY V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU 

 
Škola poskytuje tyto typy slev z ročního příspěvku pro školní rok 2019/2020  

 

1/ Sociální  

2/ Sourozenecká 

3/ Splátkování 

4/ Správní rady školy 

 

Veškeré slevy jsou poskytovány formou slevy z ročního příspěvku pro daný školní rok. Výše poskytnuté slevy může být maximálně ve výši 

předepsaného příspěvku. Sleva není nároková, je nutno o ni každý rok žádat znovu a rozhodnutí o jejím přiznání a výši je plně v kompetenci Správní 

rady ZŠ Mozaika, o.p.s. 

 

O poskytnutí slevy rodiče nebo zákonní zástupci (dále jen „rodiče“) žádají písemně ředitelku školy, která žádost předloží Správní radě školy (dále jen „SR“) 

k projednání. Jedním z kriterií pro přiznání jakékoliv slevy je i úsilí rodičů vynaložené ve prospěch školy. 

 

1/ Sociální sleva 

 

okruh žadatelů :  rodiče dětí navštěvujících ZŠ MOZAIKA, o.p.s. 

datum podání žádosti: do 30. 9. každého roku, případně v průběhu školního roku dle okolností 

Doba, na niž je sleva přiznána:   na jedno pololetí školního roku 

potřebné podklady: odůvodněná žádost rodičů + potvrzení o přiznání pomoci v hmotné nouzi nebo dávky státní sociální 

podpory 

podmínky přiznání: nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi nebo dávky státní sociální podpory 

výše slevy : maximálně 50% příspěvku na příslušné období 

 

2/ Sourozenecká sleva 

 

Okruh žadatelů:              rodiče, kteří mají v ZŠ Mozaika, o.p.s. již jedno dítě  

Datum podání žádosti:   do 15 dnů ode dne nástupu sourozence nebo při podpisu smlouvy o vzdělávání 

Doba, na kterou se přiznává:   sleva se přiznává na jeden školní rok a pak je nutno žádat znovu 

Potřebné doklady:     žádost rodičů a podepsaná smlouva o vzdělávání včetně přihlášky 

Systém a výše plnění:              sleva je poskytována formou snížené úhrady příspěvku na druhé, případně další dítě a o výši slevy 

rozhodne na svém jednání správní rada škola 

 

3/ Splátkování 

 

Okruh žadatelů:              rodiče dětí navštěvujících ZŠ MOZAIKA, o.p.s. 

Datum podání žádosti:   při podpisu smlouvy o vzdělávání, nejpozději do 30.9. každého školního roku 

Doba, na kterou se přiznává:   sleva se přiznává na jeden školní rok a pak je nutno žádat znovu 

Potřebné doklady:     žádost rodičů a podepsaná smlouva o vzdělávání včetně přihlášky 

Systém a výše plnění:              sleva je poskytována rozložením splátek dle dohody, která bude zaznamenána do smlouvy o vzdělávání.  

 

4/ Sleva Správní rady 

 

Okruh žadatelů:                      rodiče dětí navštěvujících ZŠ MOZAIKA, o.p.s. 

Datum podání žádosti: kdykoliv 

Doba, na kterou se přiznává:  sleva se přiznává ve výši a na dobu dle rozhodnutí Správní rady ZŠ MOZAIKA, o.p.s. 

Potřebné doklady: odůvodněná žádost, případně další podklady na vyžádání SR.  

Systém a výše plnění: Správní rada o poskytnutí slevy rozhodne individuálně po zvážení celkové finanční situace a to jak 

rodiny, tak i školy a Spolku přátel základní školy Mozaika (dále jen SPZŠM), spravedlivosti rozhodnutí  

ve vztahu k ostatním dětem, jakož i dalších obdobných okolností.  

 

 

 

Tato pravidla slev nabývají účinnosti dne 1. 5. 2019 

V Rychnově nad Kněžnou 30.4. 2018 

 

 

 

 

 

Mgr. Kamila Zemanová Stieberová      Mgr. Martina Novotná  Jiřina Randáková 

            ředitelka školy                                      předseda správní rady                  předseda SPZSŠ 

 


