LETNÍ (PRÁZDNINOVÝ) PROVOZ
Vážení rodiče,
v případě vážného zájmu o letní provoz v mateřských školách a termínech uvedených níže,
vyplňte formulář „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – prázdninový provoz“ do
vybrané MŠ, „Přihlášku dítěte k prázdninové docházce“ do naší MŠ a odevzdejte nám je,
prosím, nejpozději do 15.05.2018 (formuláře jsou k vyzvednutí v šatnách obou budov nebo v
ředitelně MŠ). Po tomto datu již nebude možné se na prázdninový provoz přihlásit. Do
30.04.2018 dostanete informace ohledně plateb a vyzvedávání „Rozhodnutí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání – prázdninový provoz“.

Prázdninový provoz:
02.07. - 06.07.2018 provoz MŠ Měšice
(školné 100,- Kč/týden)

7:00 – 16:30 hod.

09.07. - 13.07.2018 provoz MŠ Mratín
(školné 240,- Kč/týden)

7:00 – 17:00 hod.

30.07. - 03.08.2018 provoz MŠ Líbeznice
(školné 250,- Kč/týden)

7:00 – 17:00 hod.

06.08. - 10.08.2018 provoz MŠ Bašť
(školné 250,- Kč/týden)

7:00 – 17:00 hod.

Dále je naší povinností upozornit zákonné zástupce, že i když dítě mateřskou školu o
prázdninovém provozu navštěvovat nebude (týká se pouze Mateřské školy Mratín), jsou povinni
hradit úplatu za předškolní vzdělávání. Stanoveno vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 odst. 5 výše zmiňované vyhlášky:
„Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší
než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše
úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské
školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve
škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1,
v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení
provozu.“
13. Dotazy a odpovědi MŠMT k předškolnímu vzdělávání:
Je zákonný zástupce povinen hradit úplatu za předškolní vzdělávání, i když dítě mateřskou školu o
prázdninách nenavštěvuje?
V případě přerušení provozu na dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka školy úplatu ve výši,
která nepřesahuje poměrnou část měsíční úplaty stanovené na školní rok. Pokud má mateřská škola provoz
14 dní, úplata je stanovaná na nejvýše polovinu měsíční úplaty. Povinnost hradit tuto úplatu má zákonný
zástupce i v případě, že dítě do MŠ nebude v tuto dobu docházet. Je to stejné jako kterýkoli jiný měsíc ve
školním roce.
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