
 
 

č. j.: 186/2021 

 

Oznámení o přerušení provozu Mateřské školy 

Sluníčko, příspěvková organizace v měsíci červenec  

a srpen 2021 
 

Po projednání se zřizovatelem Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace (dále jen MŠ) na všech 

svých pracovištích přerušuje svůj provoz v měsíci červenec a srpen ve  školním roce 2020/2021 (podle 

§ 3 a § 6, odst. 1, 2, 3 a, b vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a na základě Zákona č. 

561/2004 Sb. (Školský zákon) § 123, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů) a stanovuje tímto výši 

měsíční úplaty za předškolní vzdělávání a stravné takto: 

od 19. 7. 2021 do 15. 8. 2021 a od 30. do 31. 8. 

2021 včetně bude MŠ uzavřena. 

Důvodem je malování, sanitace, dezinfekce a úklid všech pracovišť MŠ. 
 

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) je stanovena na červenec v částce 524,- Kč (1. – 

16. 7.) a na srpen v částce 436,- Kč (16. – 27. 8.), v celkové částce 960,- Kč. 

 

Povinnost hradit tuto úplatu má zákonný zástupce i v případě, že dítě do mateřské školy nebude v tuto 

dobu docházet. Je to stejné jako kterýkoli jiný měsíc ve školním roce. 

Předškolní vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy 

dítě dosáhne pátého roku věku. 
 

  Platby za školné se provádějí na účet MŠ Sluníčko: 2246571339 /0800  
 

Stravování v MŠ v průběhu prázdnin je zajištěno od 1. do 16. 7. a od 16. do 27. 8.  po dobu provozu MŠ. 

 

Úplata za stravné je stanovena na měsíc červenec a měsíc srpen v celkové částce 800,- Kč. 

Placení záloh stravného: na účet Školní výdejny MŠ Sluníčko: 35- 2246571339 

/0800 
Měsíční paušál (záloha) je stanoven pro denní docházku částkou: 

 

Úplatu za stravné a školné na prázdniny je nutno uhradit do 24. 6. 2021. 

V září bude provedeno vyúčtování prázdninového provozu. 
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 

nachází soukromá mateřské školy Adventure School na Hlubočince, 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 20. 4. 2021 Vyvěšeno: 20. 4. 2021 

• děti do 7 let  - 800,- Kč (25,- oběd + 9,-přesnídávka+8,- svačiny+3,-pitný režim= 

45,- Kč)  a  40,-Kč za dietní (bezlepkový, bezmléčný) oběd pro děti 

Školní 349, Želivec 251 68 Sulice 
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