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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo m�sta Chropyn�
B e r e  n a  v � d o m í  

informaci o zahájení školního roku 2017/2018 v Mate�ské škole Chropyn�, okres Krom��íž, p�ísp�v-
kové organizaci  

D�vodová zpráva: 

Mate�ská škola p�edkládá následující informace o zahájení školního roku 2017/2018:  
� v MŠ je k 1. 9.2017 zapsáno 159 d�tí 
� d�ti jsou rozd�leny do 6-ti t�íd s celodenním provozem 
� 3 t�ídy jsou v�kov� smíšené (heterogenní), 3 t�ídy jsou homogenní a ur�eny pouze pro p�ed-

školní d�ti v�etn� d�tí s odkladem školní docházky 
� všechny t�ídy pracují podle školního vzd�lávacího programu  
� v mate�ské škole je následující složení zam�stnanc� školy: 

10 u�itelek na plný pracovní úvazek  
�editelka a zástupkyn� s plným pracovním úvazkem (ale sníženým úvazkem u d�tí z d�vodu 
výkonu funkce) 
3 provozní zam�stnankyn� mají plný úvazek 
1 asistentka pedagoga 

� úplata za školní vzd�lávání �iní od 1.9.2011 300,-K�/m�síc 
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� vzd�lávání ve 3. ro�níku je nadále bezplatné, op�tovn� se s ú�inností od 1.9.2017 týká i d�tí 
s odloženou školní docházkou, které navšt�vují školu 4. rok  

� osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dít�te, který pobírá dávku v hmotné nouzi, nebo má 
dít� v p�stounské pé�i a tuto skute�nost prokáže 

� B�hem letních prázdnin bylo provedeno:   
� drobné opravy v budov�
� vybavení d�tské šatny novým nábytkem 
� vybavení 2 šaten pro zam�stnance 
� vybavení umýváren novým nábytkem 
� letní úprava školní zahrady 


