Provozní informace MŠ a ZŠ 2018/2019
Vážení rodiče,
předkládám Vám provozní informace ke školnímu roku 2018/2019. Termíny jsou dostupné v systému
Školaonline nebo na www.skolastehelceves.cz.
27. 11. 2018 - Z technických důvodů (nejde el. proud) bude na pracovišti ve Stehelčevsi 27. 11. 2018
omezen provoz mateřské školy a v základní škole bude vyhlášeno ředitelské volno. Mateřská
škola ve Dřetovicích má provoz zajištěn na svém pracovišti beze změn.
24. 12. 2018 - 2. 1. 2019 - Dále Vám oznamuji, že v souvislosti s vyhláškou o mateřské škole jsem
učinila všechny kroky k tomu, abych mohla vyhlásit přerušení provozu v celé mateřské škole v době
od 24. 12. 2018 do 2. 1. 2019 (projednání se zřizovatelem viz usnesení 26.9.2018, průzkum mezi rodiči
- vážný zájem 2 rodiče v MŠD, částečný zájem 3 rodiče v MŠS). Vzhledem k tomu, že přerušení se týká
méně než 5 pracovních dnů v měsíci, úplata za vzdělávání nebude snížena.
3. - 4. 1. 2019 - Současně Vás informuji o vyhlášení dvou nových dnů ředitelského volna v ZŠ ve
dnech 3. a 4. 1. 2019 z organizačních důvodů (interní vzdělávání pedagogických pracovníků školy). Pro
žáky školní družiny bude v tyto dny nabízen celodenní provoz ŠD (je nutné se přihlásit u P. Šmídové).

Provoz MŠ v době letních prázdnin 2019
Omezení provozu pracoviště MŠ Dřetovice je plánováno od 1. 7. 2019 do 12. 7. 2019 z
organizačních a ekonomických důvodů. Přerušení provozu celé MŠ je plánováno od 15. 7. do 31.
8.2019 z organizačních a ekonomických důvodů. Vzhledem k tomu, že přerušení provozu je na delší
dobu než 5 pracovních dní, bude úměrně snížena úplata za vzdělávání v měsíci červenci a v měsíci
srpen nebude úplaty za vzdělávání vybírána vůbec.

Provoz MŠ v době vedlejších prázdnin v ZŠ (podzimní, jarní, velikonoční)
Z organizačních a ekonomických důvodů v době vedlejších prázdnin základní školy bude pravidelně
omezen provoz na pracovišti MŠ Dřetovice z důvodu nízkého počtu přítomných dětí (do 10 dětí). Provoz
bude zajištěn pro děti ze Dřetovic bez omezení v MŠ ve Stehelčevsi. I ve Stehelčevsi bývá výrazně
méně dětí. Vždy před těmito prázdninami ještě budeme zjišťovat zájem a jsme schopni reagovat na
zvýšené požadavky.
Informace o jiných možnostech: Vzhledem k tomu, že v obci není jiná mateřská škola, rodiče mohou
zajistit péči o své dítě např. prostřednictvím tzv. dětských skupin, jejichž seznam je k dispozici na
webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí viz http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php
.

