
č.j.: 224/2017

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Rada městské části

U S N E S E N Í
č. 221

ze dne 19.04.2017

Letní provoz mateřských škol v MČ Praha 3 v období červenec a srpen 
2017

Rada městské části

I. s c h v a l u j e
1. letní provoz mateřských škol v období červenec a srpen 2017 tak, jak je uvedeno v 

příloze č.1 tohoto usnesení

II. u k l á d á
1. vedoucí odboru školství

1.1. informovat o tomto rozhodnutí ředitelky mateřských škol

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části

Mgr. Lucie Vítkovská 
zástupkyně starostky



Provoz v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 3 v červenci a v srpnu 2017  
   

          
 

3.-7.7. 10.-14.7. 17.-21.7. 24.-28.7. 31.7.-4.8. 7.-11.8. 14.-18.8. 21.-25.8. 28.8.-1.9. 
MŠ Jeseniova 204                   
MŠ Jeseniova 4                   
MŠ Jeseniova 98 rekonstrukce umývárny, chodby     
MŠ Libická                   
MŠ Milíčův dům     rekonstrukce výdejny jídel, tělocvičny, malování 
MŠ Na Balkáně sociální zařízení, stoupačky           
MŠ Na Vrcholu rozsáhlé úpravy, zprovoznění dalšího oddělní 
MŠ nám. J. z Lobkovic     odstávka plynu; stavební práce - opravy odpadů 
MŠ Pražačka výměna podlah. krytiny, malování, opravy stěn       
MŠ Sudoměřská                   
MŠ U Zásobní zahrady                   
MŠ Vozová sanace zdiva, oprava zabezpečovacího systému, opravy vytopeného pavilonu 
MŠ Waldorfská                   
ZŠ a MŠ Chelčického     výměna oken 
ZŠ a MŠ J. Seiferta                   
ZŠ a MŠ Jarov       opravy omítek, malování jídelny 
ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic výměna oken  

          Vysvětlivky: otevřeno     
      

 
bez provozu   

      
 

bez provozu - investiční akce 
       

Příloha č.1 usnesení č.221 ze dne 19.04.2017 - Provoz v mateřských školách - červenec a srpen 2017



Důvodová zpráva
Zpracoval: Jana Vargová, vedoucí odboru školství

Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění v § 3 umožňuje provoz 
mateřské školy ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit, nebo přerušit. 
Na základě dotazníkového šetření ve všech mateřských školách zřízených MČ Praha 3 byl zjištěn zájem 
rodičů o provoz v červenci a v srpnu 2017. V této souvislosti a s ohledem na plánované opravy a 
investiční akce předkládáme návrh na přerušení provozu mateřských škol zřízených MČ Praha 3 dle 
přiloženého přehledu. Provoz v mateřských školách bude obnoven v pondělí 4. září 2017. 
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