
MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Rada městské části

U S N E S E N Í
č. 857

ze dne 09.12.2020

Přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 3 v 
období od 23. 12. 2020 do 1. 1. 2021 - vánoční prázdniny

Rada městské části

I. s c h v a l u j e
1. Přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 3 v období od 23. 

12. 2020 do 1. 1. 2021 

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

1.1. zajistit informovanost rodičů dětí zapsaných v mateřských školách 
zřizovaných MČ Praha 3

Jiří Ptáček 
starosta městské části

Jan Bartko 
uvolněný člen rady



Důvodová zpráva
Zpracoval: Odbor školství

Vyhláškou MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku je pro školní rok 2020/2021 stanoven termín 
vánočních prázdnin na období od 23. 12. 2020 do 1. 1. 2021.  

V období vánočních svátků již tradičně rodiče odhlašují děti z docházky do MŠ mimo jiné i z toho důvodu, že starší 
sourozenci, kteří již chodí do školy, mají prázdniny. Mateřské školy proto zajišťují provoz pro malý počet dětí. Tato 
praxe je však ekonomicky značně náročná. 

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 několikaletých zkušeností týkající se minimálního zájmu rodičů o docházku dětí do mateřských škol v 
době vánočních, prázdnin, podloženého letošním průzkumem zájmu rodičů, doporučujeme přerušit provoz v 
mateřských školách zřízených MČ Praha 3 v době od 23. 12. 2020 do 1. 1. 2021. Vedle nezájmu rodičů vánoční 
provoz je důvodem i snaha uspořit finanční prostředky na provoz MŠ (náklady na energie, stravování). 

Provoz v mateřských školách bude obnoven v pondělí 4. ledna 2021. 
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