Dohoda o zajištěnípředškolního vzděIávání dětí
v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky
1, Obec

Chlumín
Chlumín 44,277 43 Chlumín
00 236 853
Zastoupená RSDr. Václavem Pokorným, starostou obce
(dále jen zřizovatel mateřské školy)

Sídlo

lč

a
2.

Obec
Sídlo
lč

Dřínov
Dřínov 38,277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou
00236802
Zastoupená Jitkou Bockovou, starostkou obce

uzavřely nížeuvedeného dne, měsíce a roku na základě § 178 odst.2 písm, b)
zákona č, 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyššímodborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znéní,

dohodu o zajištěnípředškolního vzdělávání dětí v posledním roce před
zahájením povinné školnídocházky
v následujícím znění:
l,

Smluvní strany se dohodly na zajištění předškolního vzdělávání dětí v posledním
roce před zahájením povinné školnídocházky. Spádovou mateřskou školou se
určuje Základni škola a mateřská škola Ghlumín, okres Mě!ník, Ghlumín
čp.8, 277 43 chlumín, lČzsog+gsg.
ll.

Obec Dřínov se zavazuje hradit zřlzovateli mateřské školy neinvestičnívýdaje dle
§178, odst. 6 zákona č. 56112004 Sb. (školského zákona) ve výši dle
předloženéhofinančníhovyúčtovánína účetč. 491888349/0800 u České
spořitelny, ?.s., a to vždy do 14 dnů od obdrženívyúčtování.
Zřizovatel mateřské školy je povinen provést finančnívyúčtovánídaného školního
roku (září - srpen) zpětně dle skutečných neinvestičníchvýdajů a to vždy ve dvou
částech:
za období záři - prosinec daného roku, nejpozději do 15.3, následujícího roku
za období leden - srpen daného roku, nejpozději do 15.1 1. stejného roku.

ll!.

Tato dohoda byla schválena zastupitelstvem zřizovatele příspěvkové organizace
Základní škola mateřská škola Chlumín, okres Mělník dne 25.4,2012
a zastupitelstvem obce Dřínov dne 4.6.2012.

a
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Tato dohoda se uzavirá na dobu neurčitou a nabývá účinnostipočínaješkolním
rokem 201212013. Platnost dohody lze ukončit dohodou smluvních stran nebo
jednostrannou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran. Výpovědní doba se
v tomto případě sjednává v délce do ukončenítrvání daného školníhoroku, ve
kterém byla jedné ze stran této dohody výpověd'doručena.
V.

Touto dohodou

se rušíplatnost

dohody

o

příspěvku

na úhradu části

neinvestičníchnákladů Mateřské školy Chlumín platné ode dne 1.1.1994.
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Jitka Bocková, starostka obce Dřínov

v chlumině,
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RSDr. Václav Pokorný, starosta obce
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