Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace
Strážek 27, 592 53, okres Žďár nad Sázavou

Rozhodnutí ředitelky školy
o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole po dobu přerušení provozu
mateřské školy počínaje dnem 16. 3. 2020

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu se
Směrnicí o úplatě za předškolní vzdělávání a po projednání se zřizovatelem školy stanovuji
výši úplaty po dobu přerušení provozu mateřské školy od 16. 3. 2020 takto:
1. Pro kalendářní měsíc, v němž bude přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5
vyučovacích dnů, stanovuje ředitelka školy výši úplaty měsíčně na poměrnou část
odpovídající délce provozu. V měsíci březnu 2020 je stanovena úplata na 70 Kč.
2. Pro kalendářní měsíc, v němž bude přerušen provoz mateřské školy ve všech vyučovacích
dnech, se úplata nevybírá.

Platnost rozhodnutí je po celou dobu platnosti mimořádných opatření, kdy bude provoz
mateřské školy přerušen.
Vyúčtování úplaty za předškolní vzdělávání bude provedeno v průběhu hlavních prázdnin.

podepsal Anna Knoflíčková
Anna Knoflíčková Digitálně
Datum: 2020.04.02 09:14:51 +02'00'

Ve Strážku dne 2. 4. 2020
Digitálně podepsal Vlastimil

Vlastimil Tvarůžek Tvarůžek
Datum: 2020.04.02 10:48:40 +02'00'
Telefon: 731 107 933
e-.mail: zs.strazek@seznam.cz

IČO 70998779
ID datové schránky: 2wbmhu6

Mgr. Anna Knoflíčková
ředitelka školy

KB Bystřice nad Pernštejnem
č. ú. 864779940247/0100

Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace
Strážek 27, 592 53, okres Žďár nad Sázavou

Rozhodnutí ředitelky školy
o stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině po dobu přerušení provozu
školní družiny počínaje dnem 16. 3. 2020

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu se
Směrnicí o úplatě za zájmové vzdělávání ve školní družině a po projednání se zřizovatelem
školy jsem rozhodla, že
úplata za školní družinu bude prominuta, a to za každý celý měsíc po dobu přerušení
provozu školní družiny z důvodu opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 11. 3. 2020,
zákona 258/ 2000 sb. o ochraně veřejného zdraví.

Vyúčtování úplaty za zájmové vzdělávání bude provedeno v průběhu hlavních prázdnin.

podepsal Anna Knoflíčková
Anna Knoflíčková Digitálně
Datum: 2020.04.02 09:15:26 +02'00'

Ve Strážku dne 2. 4. 2020
Digitálně podepsal Vlastimil

Vlastimil Tvarůžek Tvarůžek
Datum: 2020.04.02 10:49:21 +02'00'
Telefon: 731 107 933
e-.mail: zs.strazek@seznam.cz

IČO 70998779
ID datové schránky: 2wbmhu6

Mgr. Anna Knoflíčková
ředitelka školy

KB Bystřice nad Pernštejnem
č. ú. 864779940247/0100

