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Oznámení o přerušení provozu Mateřské školy 

Sluníčko, příspěvková organizace v měsíci červenec 

a srpen 2019 

Po projednání se zřizovatelem Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace 

(dále jen MŠ) přerušuje svůj provoz v měsíci červenec a srpen ve školním roce 

2018/2019 podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů takto:  

od 15. 7. 2019 do 16. 8. 2019 bude MŠ uzavřena. 

 Úplata za předškolní vzdělávání (školné) je stanovena na červenec v částce 

270,- Kč a na srpen v částce 300,- Kč, v celkové částce 570,- Kč.  

Důvodem je malování, sanitace a úklid všech prostorů mateřské školy. 

Stravování v MŠ v průběhu prázdnin je zajištěno na 9 dní v červenci a 10 dní 

v srpnu po dobu provozu MŠ. 

 

Úplata za stravné je stanovena na měsíc červenec 405,- Kč a měsíc srpen 450,- 

Kč, v celkové částce 855,- Kč. Platbu lze provést,  buď v hotovosti přímo pí. 

hospodářce MŠ, nebo převodem na účet stravného  35-2246571339/0800. 

 
(děti do 6 let - oběd stojí 25,- + přesnídávka a svačinka 20,- = celkem 45,-Kč!! 

 děti nad 6 let- oběd stojí 30,- + přesnídávka a svačinka 20,-= celkem 50,-Kč!!) 

 

Úplatu za stravné a školné na prázdniny  je nutno uhradit  do 20. 6. 2019. 
Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projednal možnosti a podmínky předškolního vzdělávání a 

zajištění péče o děti v jiných mateřských školách v obci po dobu přerušení provozu a uzavření MŠ. V obci se 

nenachází jiná mateřská škola, v sousední obci Kamenice je možnost zajištění péče o děti podle zákona o 

živnostenském podnikání a zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině s názvem Dětské centrum 

Zvoneček, z. s., na adrese Ringhofferovo nám. 550, 251 68 Kamenice. 

   

                        

                                                                                                         Mgr. Václava Kunická 

                                                                                                             ředitelka školy 

V Sulicích – Želivci dne  8. 4. 2019                             Vyvěšeno: 8. 4. 2019           
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