MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Rada městské části

USNESENÍ
č. 196
ze dne 10.04.2019
Letní provoz mateřských škol v MČ Praha 3 v období červenec a srpen
2019

Rada městské části

I.

schvaluje
1. letní provoz mateřských škol v období červenec a srpen 2019 takto:
v termínu od 01.07. – 12.07.2019 budou v provozu:
MŠ Jeseniova 4,6
MŠ Jeseniova 204
MŠ Libická
MŠ Milíčův dům
MŠ Na Vrcholu
MŠ nám. J. z Lobkovic (mimo budovu v ulici Zvěřinova)
MŠ Sudoměřská
MŠ U Zásobní zahrady
ZŠ a MŠ Chelčického (pouze v budově Roháčova)
ZŠ a MŠ Jarov
v termínu od 12.08. – 23.08.2019 bude v provozu:
MŠ Pražačka
v termínu od 19.08. – 30.08.2019 bude v provozu:
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta

Jiří Ptáček
starosta městské části

Mgr. Ondřej Rut
uvolněný člen rady

Důvodová zpráva
Zpracoval: Jana Vargová, vedoucí odboru školství
Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění § 3 umožňuje po
projednání se zřizovatelem omezit, nebo přerušit provoz mateřské školy podle místních
podmínek v měsíci červenci nebo srpnu.
Na základě prokazatelného dotazníkového šetření ve všech mateřských školách zřízených MČ
Praha 3 byl zjištěn zájem/nezájem rodičů o provoz v červenci a v srpnu 2019. Ředitelé a
ředitelky všech mateřských škol zřízených MČ Praha 3 předali odboru školství text:
„Potvrzuji, že máme k dispozici podepsané vyjádření všech rodičů o zájmu/nezájmu o využití
letního provozu. Na základě tohoto zjištění bude mít naše MŠ otevřeno v termínu od …………
do ………….. . Mimo tento termín budeme provádět záruční opravy a připravovat MŠ na nový
školní rok.“

Jednotlivci, kteří ve zbývajících týdnech projevili zájem o umístění svého dítěte do MŠ, se
s ředitelkami a řediteli MŠ v Praze 3 dohodli na alternativním řešení.
V této souvislosti a s ohledem na plánované opravy a investiční akce předkládáme návrh na
souhlas s přerušením provozu mateřských škol zřízených MČ Praha 3 v ostatních týdnech
července a srpna 2019.
Provoz v mateřských školách bude obnoven v pondělí 2. září 2019.

