
Základní škola a MateŤsklL :šk,.lla ild'lir ^:'"r|4 !2 Žď'ái

Spiso,,;á zrr:

Věc: ozrrámetrí o přerušení provozlr Mateř,ské sliloiy l)oubra,v,a
Dne: 25.3.20 i 9

0znárnení
Ředitelka Zá\rtac]níškoly a ]Wat,eřLiké škoh 'Íd',,,r^,29l1;',L Žd'^r po dohodě se zřizovatelerLt ,a

l,soula,du s vl,hláškou č. 14l200,S, o předškrrnrrínri,zdělár,ání, § 3, oznamujezákonnýrn zál;tu1l.i,,l,
dětí docházejících k předškcrlnírnu vzděláv,ární clo ,\{ate.i':ui<é školy Doubrirva 2l0,294 t1 í-iiurli,3t

.ienž je odloučenýrn pracovi§těnl Záklaclrri štrot;l a Matei'ské školy Žd'ár,294 2 Žc]'ár, trermrin
přenušení provozu rýše uvetlené mateřslié školy ." měsí,:íctr červenci a srpnu 2019:

přerušeni proyozu od 1.'7" do !t.8.201!F

od 19.[i. do 2-1;.8.2019

Zároyeň,rnbízí zákonrrým zástupcúrn ve spolupráci se zi,izc,r,ateli matei'skýcll škol Loukovec., 
-Ir'j:,'}

Příšo.,,ice a Březina možnost umísx.ríní tlítěte k před!íkotn,irnu r,zdělávání v době přerušemí |}l,0,i i];,: i

Mateřské šíioly Doubrava v čenu,enci a srpnu 20l9 dc,,,,;še jmenova,rrých r:rateřskjch škoi.
Rozpis provozu mateřských škol ,[}oubra,i,a,, f.t)ukor,,et;, \/šeň, Příšo,v-ice v měsících červe,nci ,} srl i

201 9:
T-ýden provclz: .,-MŠ ilontakt
|.7.* 4.7.2019

8.7. - l2.7 "2a19

i pro děti z.\4S \':;eri" ])rlr,tblavlr.
MS F'ř,íšovice

vtŠ všeli
i pro Cěti z VtS Příšor,,ice.

1ťw\1/"msp ris oyice.cz
Březina. Lc,ukol,ec

}y\\i!v. z svs en. estra n k_1, 
" 
cz

DclullL,a.;a. Březina. Loukol,ec-:-:-=_-
l5.i. - 19.7 .2019 prlfvo7{ \41S trli,e:,ušen

22.7.-26.7.2019 pr{]voz N4S přeruše_n

29,7 . - 2.8,2019 proVo;1 lvlS pi:eru:šcr

5.8. - 9.8,2019 provoZ Iz[S ořeruš:rt

12.8. - 16.8.2019 ]VIS D,o ili:lrar,,a

i pro clěii z M.S B:ezina
rvlt, w. sko lla-z d a r. eu

l' oukrri,,r;,:. Příšol,ice" Všeň
19.8. _ 23.8.20t9 i\{|i L o,uLltovr:c

i pro ctěl,i z MŠ, Březina" ]],oubrz:,,,ir"

i\{|š D,clu]:,rar,,a

$,\r1,1v.ZslO,u kove c.cz
\,'šeň. Příšovice

26.8. _ 30.E.;2019

V době přeru:íení piovozu všech nra-;řsk),-ch ši:ol
veselav,:da .cz ^ ŽIuá ponor_ra fu,in,f,t,. přírněsl,sk.(,

Jan Sůsser
starosta ob,ce Žďár

OBEC ŽĎ
Okres Ml. 1av

Břehy 20, 294 11 Loukov
IČ: Crj2;8945 o

možnr:lst l-imístěni dítéte v těchto institucí,:,l:
teLbor 1,41a,lá Bolesla.v

_f /

,. ,., /7

Mgr. Petra Ricl-,trová
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