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1. Omezení provozu v měsíci červenci a srpnu 2018

V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů byl po projednání se zřizovatelem stanoven níže uvedený rozsah omezení a 
přerušení provozu v MŠ v měsících červenec a srpen 2018:

Provoz na pracovišti Květnická bude zajištěn i pro pracoviště Humpolka
od 2. 7. do 3. 8. 2018 a dále
od 27. 8. do 29. 8. 2018

Provoz na pracovišti U Humpolky bude z důvodů plánované rekonstrukce
od 2. 7. do 31. 8. 2018 UZAVŘEN

Uzavření obou pracovišť MŠ
od 6. 8. do 24. 8. 2018 přerušení provozu celé MŠ (Květnická i Humpolka)

Od 3. 9. 2018 bude zahájen nový školní rok 2018/2019 na obou pracovištích – U Humpolky                   
i Květnická.

V termínu plánovaného přerušení provozu (6. 8. 2018 – 24. 8. 2018) bude v případě potřeby 
umožněno přijetí dětí Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace, na dobu 
určitou, na MŠ Sluníčko od 6. 8. do 24. 8. 2018 nebo MŠ Na Paloučku (MŠ Horova) od 13. 8. do 
24. 8. 2018, které budou v tomto termínu v provozu. Tato možnost byla projednána a 
odsouhlasena ředitelkami uvedených mateřských škol. Přihlášky k přijetí dítěte do těchto MŠ 
projednejte předem s ředitelkou MŠ U Humpolky (předá Vám potřebné doklady) a potom 
zažádejte ředitelku dané školy o Rozhodnutí o přijetí do 11. 5. 2018 – při podání žádosti v 
pozdějším termínu nebude možno z organizačních důvodů žádosti vyhovět.

V době od 30. 8. 2018 do 31. 8. 2018 budou všechny mateřské školy uzavřeny.
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2. Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v červenci a srpnu 2018

Z důvodu přerušení provozu MŠ v termínu od 6 8. 2018 – 24. 8. 2018 a v době od 30. 8. – 31. 
8. 2018 bude úměrně zkrácena výše úplaty za předškolní vzdělávání dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Výše úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc červenec 2018 činí 435,- Kč.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc srpen 2018 činí 113,- Kč.

3. Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne daného 
měsíce, pokud se ředitelka nedohodla se zákonným zástupcem dítěte na základě písemné 
žádosti na jiném termínu.
V případě ukončení předškolního vzdělávání na základě žádosti zákonného zástupce dítěte 
v průběhu měsíce je vždy požadována úhrada úplaty za celý měsíc.
Dítěti se poskytuje bezúplatně vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, ve 
kterém dítě dosáhlo pátého roku.

4. Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

Na základě písemné žádosti o prominutí od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, podané před 
termínem splatnosti úplaty a za předpokladu splnění podmínek uvedených v § 6 odst. 6 
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, rozhodne ředitelka školy o 
prominutí od úplaty za daný kalendářní měsíc.

Osvobozen od úplaty je:
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na 

péči,
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 

pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 2. července 2018

V Tišnově dne 3. 4. 2018 Mgr. Iva Valová
ředitelka školy


