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INFORMACE
O MATEŘSKÉ ŠKOLE

1. Název a sídlo:
MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ
Třebíz 6
2. Datum vzniku: 20.2.2004 Zřizovatelem je obec Třebíz
3. Registrace IČ 75002825
4. Předmět činnosti : dle zřizovací listiny
5. Statutární zástupce je ředitelka: Mgr. Terezie Rulíšková
6. Druh jednotky: p r á v n i c k á o s o b a – příspěvková organizace
7. Mateřská škola Třebíz tel.: 311 240 301
8. Web www.skolkatrebiz.cz
9. email skolka@trebiz.cz

Obsah:
1. Úhrada za pořízení kopií
2. Úhrada za odeslání informace na adresu udanou žadatelem

Článek 1.
Úhrada za pořízení kopií
1. za pořízení jedné strany kopie A4 …………………………. 1,00 Kč
2. za pořízení oboustranné kopie A4 …………………………. 1,50 Kč

Článek 2.
Úhrada za odeslání informace na adresu udanou žadatelem:
3.
4.
5.
6.
7.

hmotnost zásilky do 50 g ……………………………...…… 10,- Kč
hmotnost zásilky do 100 g …………………………………. 12,- Kč
hmotnost zásilky do 500 g …………………………………. 18,- Kč
hmotnost zásilky do 1 kg ………………………………...… 24,- Kč
úhrada za doporučenou zásilku standard …………………... 26,- Kč
Ostatní zásilky dle aktuálního sazebníku České pošty s.p.

Žadatel podává žádost škole písemně nebo při osobní návštěvě:
a) písemná žádost je zaevidována odpovědným zaměstnancem, který stanoví
předpokládanou úhradu dle sazebníku. Úhrada bude provedena žadatelem složenkou,
která mu bude zaslána s vyznačením úhrady. Požadovaná informace bude vydána
žadateli po obdržení platby na účet školy nebo po předložení dokladu o zaplacení,
b) při osobní návštěvě je postup obdobný s tím, že žadatel může uhradit složenkou ihned
a po předložení dokladu o zaplacení mu bude požadovaná informace vydána
bezprostředně,
c) u obou forem podání žádosti je možno zaslat požadovanou informaci na adresu
udanou žadatelem. V tomto případě je náklad na dobírku při nevyzvednutí žadatelem
výdajem školy.

V Třebízi dne 12. 1. 2015
Tento sazebník nabývá účinnosti dne 12. 1. 2015

………………………………………
Mgr. Terezie Rulíšková
Ředitelka Mateřské školy

