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Přerušení provozu Mateřské školy, Říčany v měsíci červenec a srpen 2021
V souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů bylo po
projednání se zřizovatelem stanoveno omezení a přerušení provozu v Mateřské škole, Říčany, okres Brno –
venkov takto:
V měsíci červenci 2021:
Mateřská škola bude mít provoz od 1. 7. – 16. 7. 2021.
V měsíci srpnu 2021 bude přerušen provoz od 1. 8. do 31. 8. 2021.
Rodiče mohou využít příměstské tábory organizované SVČ Rosice a poboček SVČ Lužánky nebo podat žádost o
přijetí dítěte do jiné MŠ na dobu uzavření MŠ.
Nový školní rok 2020/2021 bude zahájen ve středu 1. 9. 2021.

Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole, Říčany v době přerušení provozu
Na základě vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění, dále podle § 23, 34, 123
zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), stanovila ředitelka Mateřské školy, Říčany, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, Rosická 440,
664 82 Říčany výši úplaty za měsíc:
červenec 2020
srpen 2020

225,- Kč
0,- Kč

Mgr. Ivana Zajícová
ředitelka mateřské školy

Vyhláška č. 14/2005 §3 Sb. : Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu,
popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel
ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání
dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu
zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty
třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem2a) v době
omezení nebo přerušení provozu.

