Základní škola a Mateřská škola Dolní Heřmanice, přísp. organizace,
Dolní Heřmanice 11, 594 01 Velké Meziříčí
Tel: 566 547 527
e-mail:reditelkadolher@seznam.cz

Výše úplaty za předškolní vzdělávání a mimoškolní
vzdělávání za dítě, navštěvující
MŠ a ŠD při Základní škole Dolní Heřmanice
Dnem 1.1.2005 nabyl platnosti nový školský zákon č.561/2004 Sb.,který stanovuje
způsob úhrady neinvestičních nákladů na předškolní i mimoškolní vzdělávání - §
122 o hmotném zabezpečení a odměně za produktivní činnost,odst.3, § 123 o úplatě
za vzdělávání a školské služby, odst.3 a 4. Od 11.1.2005 je v platnosti Vyhláška o
předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb.
I.Místo platby úhrady na neinvestiční náklady
Úhrada neinvestičních nákladů za MŠ se bude uskutečňovat v mateřské škole u
učitelky MŠ, případně u ředitelky školy a úhrada za školní družinu - přímo na
Základní škole Dolní Heřmanice u vychovatelky družiny.
II.Účel platby
Od rodičů ( zákonných zástupců ) dětí, navštěvujících mateřskou školu nebo školní
družinu v Dolních Heřmanicích, bude vybírán příspěvek na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů na jejich dítě pobývající v předškolním či mimoškolním
zařízení.
III. Výše úhrady na neinvestiční náklady od 1.9.2016
Mateřská škola :
- Za dítě, navštěvující mateřskou školu posledním rokem před
vstupem do základní školy rodič neplatí – vzdělávání se
poskytuje bezúplatně.
V případě odkladu školní docházky se školní úplata hradí ve výši
210,-Kč měsíčně (Zákon č. 561/2004 Sb., §123 odst.2).
- Za dítě, které je přihlášeno k pravidelné docházce do MŠ
/celodenní, polodenní/, rodič zaplatí 210,- Kč / měsíc a to i
v případě, že dítě MŠ daný měsíc nenavštěvuje.
Platba se bude vybírat vždy v hotovosti předem na následující měsíc.
Školní družina:
- za dítě, které je přihlášeno k pravidelné docházce do školní
družiny, rodič zaplatí 80,- Kč / měsíc, platba se bude
vybírat vždy v hotovosti, a to buď na měsíc, na dva, či za celé
jedno pololetí - vždy dopředu!

……………………………
ředitelka školy
V Dolních Heřmanicích, 29.6. 2016

