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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 13.2.2018 byla Úřadu městské části Praha 15 doručena Vaše žádost o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, v níž žádáte:
1. zaslání kopie dokumentu/ů na základě kterého se „Výbor pro školství, výchovu, vzdělávání
a kulturu“ na svém jednání ze dne 12.6.2017 – viz bod 3 zápisu z výše uvedeného jednání
rozhodl omezit provoz mateřských školek v době prázdnin ve srovnání s předchozími lety
(analýza, studie, referendum občanů, nařízení nadřízeného orgánu,…)
2. zaslání výsledků hlasování (jmenovité) členů výboru o tomto bodu.
Na základě vyjádření odboru školství, kultury a zdravotnictví zdejšího úřadu Vám k uvedené
žádosti sdělujeme následující.
Právní úprava prázdninového provozu mateřských škol a jeho realizace je stanovena zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
V ustanovení § 3 odst. 1 uvedené vyhlášky č. 14/2005 Sb. jsou určené podmínky pro
prázdninový provoz, resp. omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci
nebo srpnu, cit.:
§ 3 Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy
(1) Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci
nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel
mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň
projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního
vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení
provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na
přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání
podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v
souladu se zvláštním právním předpisem 2a) v době omezení nebo přerušení provozu.
Dne 27.4.2017 se konala porada ředitelek mateřských škol zřizovaných MČ Praha 15, odboru
školství, kultury a zdravotnictví ÚMČ Praha 15 a místostarostky pro školství, na níž byl po
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vyhodnocení prázdninového provozu mateřských škol v minulých letech stanoven systém pro
další období. Po vzájemné shodě bylo rozhodnuto vrátit se k modelu, který byl obvyklý
v předchozích letech. To znamená, že o letních prázdninách bude mít otevřeno každá
mateřská škola po dobu 14 dní, a to pouze pro své děti.
K výše uvedené změně týkající se prázdninovému provozu mateřských škol vedly následující
důvody.
Největším problémem v minulých letech byla nedostatečná kapacita některých mateřských
škol a docházelo k tomu, že řada dětí nemohla být přijata k docházce v jiné mateřské škole
zajišťující prázdninový provoz.
Vzhledem k tomu, že k přijetí dětí do jiné mateřské školy zajišťující prázdninový provoz se
vede správní řízení, stejně tak jako k běžnému zápisu, docházelo k tomu, že rodiče nepřijatých
dětí se odvolávali proti takovému rozhodnutí a odvolací orgán řešil tyto případy během
měsíce září, tedy až po skončení letního provozu. To znamenalo velkou administrativní zátěž
pro jednotlivé ředitelky mateřských škol a s žádným výsledkem z hlediska přijetí dítěte.
Pokud byly děti přijaty, často docházelo k řadě problémů (vyzvedávání dětí, nedostatečná
znalost zdravotního stavu dětí, apod.).
V neposlední řadě byl problém s čerpáním dovolených pedagogických i nepedagogických
pracovníků mateřských škol a nebylo možné provádět potřebné opravy a údržbu škol.
Na této poradě ředitelek mateřských škol dne 27.4.2017 bylo zároveň stanoveno, jak
postupovat v případech, kdy je ze závažných důvodů nutné umístit dítě do jiné mateřské
školy. V tomto případě byly ředitelky instruovány, aby každou situaci posoudily individuálně
a v opravdu nejnutnějších případech ji řešily na základě žádosti rodičů s ředitelkami
příslušných mateřských škol, které budou mít v požadovaném termínu zajištěn letní provoz,
což je v praxi již uplatňováno.
Termíny, kdy bude konkrétní mateřská škola zajišťovat prázdninový provoz v roce 2018, jsou
zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 15 na adrese:
http://www.praha15.cz/urad/odbory-uradu/odbor-skolstvi-kultury-azdravotnictvi/skolstvi/prazdninovy-provoz-v-materskych-skolach-zrizovanych-mc-praha-15v-roce-2018.html
Výbor pro školství, výchovu, vzdělávání a kulturu ZMČ Praha 15 byl o realizaci
prázdninového provozu MŠ v dalších letech informován na jednání dne 12.6.2017. Vzhledem
k tomu, že městská část není povinna ze zákona zajišťovat letní prázdninový provoz
v mateřských školách, výbor o předmětné záležitosti nerozhodoval, ale byl pouze informován.
Je nutné si uvědomit, že hlavním úkolem mateřské školy je výchova a vzdělávání, nikoli
služba, jak je mnohdy mylně interpretováno. Přesto městská část letní prázdninový provoz
v MŠ realizuje, i když za jiných podmínek než v minulých letech.

S pozdravem

Mgr. Aleš Cejnar, MPA
tajemník Úřadu městské části Praha 15
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