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Mateřská škola, Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace
666 03 Tišnov, Horova 960

prázdninová

rnýše úplatv -

oznámení pro rodiče.

Na základě vyhlášky vtŠuré.t4lz}CIs 5b. o předškolním vzdělávání v platném znění, dále
podle § Z3,34,t23 zákona č.56tl2}04 Sb. o předškolním, zák|adním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, stanovila ředitelka nnŠrua Paloučku, Tišnov,
příspěvková organizace, úplatu za předškolní vzdělávání.

Pro období měsíce července 2018

:

Provoz školy bude přerušen ve dnech: Z3.7,2Ot8-3t.7.2Ot8

Ředitelka školy stanovila

částku: 355.- na dítě a měsíc

Pro případy dětí přijatých na kratšínež celodenní docházku {méně než 6,5 hodiny) stanovila
ředitelka školy částku odpovída jícíZ/3 stanoveného příspěvku na měsíc a pro dítě, které se v

souladu s § 34 odst. 9 školskéhozákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro
účelyposouzení souladu s nejvyššímpovoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a
školských zařízení, stanoví výši riplaty ředitel mateřské školy ve výši odpovídaiící2l3výše
úplaty v celodenním provozu na měsíc 7l20t8.

235.- na dítě a měsíc

Tato částka činí:

Pro období měsíce srpna .3018:
Provoz školy bude přerušen ve dnech: 1.8.2018
Ředitelka školy stanovila

-

10.8.2018 a od 30.8.

- 31.8.2018

částku: 310.- na dítě a měsíc

Pro případy dětí přUatých na kratšínež celodenní docházku {méně než 6,5 hodiny) stanovila
ředitelka školy částku odpovídající2/3 stanoveného příspěvku na měsíc a pro dítě, které se v

souladu s § 34 odst, 9 školskéhozákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro
účelyposouzení souladu s nejvyššímpovoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a
školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitel mateřské školy ve výši odpovídající2/3 výše

riplaty v celodenním provozu na měsíc 8/20L8.
Tato částka činí:

206.- na dítě a měsíc.

Uhrada úplaty za předškolnívzděláváníza měsíce červenec a §rpen 2018 se týká všech dětí,
které byly přiiaty k docházce do MŠna školnírok}Ot712018 (pokud nebyly od úplaty za
předškolní vzdělávání osvobozeny).
-^Hl'J"Tá":T3'^iln O
přispěvková organizace

960
lČ: 720 í9 634
a,4'

unn o.,f;,.§o?u;

V Tišnově 5.3.2018

HoRoVA

E.Brnková, ředitelka školy
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