Obecní úřad Rybitví
Školní 180
533 54 Rybitví
Bc. Eva Šmeralová, starostka obce
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
Č. j. ZŠ 157/2021

VYŘIZUJE/TEL./E-MAIL
Hujerová, 734 389 650
reditel@skolarybitvi.cz

RYBITVÍ
28. 4. 2021

Přerušení a omezení provozu mateřské školy v měsících červenec a srpen 2021
Tímto Vám oznamuji, že jsem podle místních podmínek v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, po předchozím projednání se
zřizovatelem stanovila přerušení a omezení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává
Základní škola a mateřská škola Rybitví, v měsících červenec a srpen:
Provoz bude přerušen od středy 7. 7. 2021 do pátku 20. 8. 2021 (po dobu 18 pracovních dnů
v měsíci červenec a 15 pracovních dnů v měsíci srpen).
V dalších pracovních dnech v měsících červenec a srpen bude provoz omezen. Vdělávání bude
poskytováno pro všechny předem přihlášené děti pouze na jednom místě (pracoviště Školní
126).
Informaci o přerušení a omezení provozu zveřejní ředitelka školy nejméně 2 měsíce předem na
nástěnkách mateřské školy. Zároveň informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče
o děti podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
v platném znění a zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
a o změně souvisejících zákonů, v platném znění) v době přerušení provozu.
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PROVOZ
MATEŘSKÉ ŠKOLY
bude v době letních prázdnin

PŘERUŠEN
od středy 7. července 2021
do pátku 20. srpna 2021*
V ostatních pracovních dnech bude pro nahlášené
děti zajištěno vzdělávání v budově MŠ, Školní 126.
Prosíme rodiče, aby důkladně zvážili docházku
svých dětí do MŠ během prázdnin a závazně ji
nahlásili učitelkám na třídě do pátku 11. 6. 2021.
Děkujeme za spolupráci .
* V době přerušení provozu lze využít možnosti a podmínky zajištění péče o děti podle zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, a zákona č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, v platném znění.

Podle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a podle vnitřní
směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole na školní rok
2020/2021 stanovuje ředitelka školy úplatu za předškolní vzdělávání na měsíce červenec a srpen 2021
v celkové výši 125,- Kč.
Uvedenou částku neposílejte na účet školy, bude odečtena z přeplatku, který vznikl uzavřením MŠ
v měsíci březen 2021 na základě mimořádného opatření MZdr ČR.

