
 

Mateřské škola:

Mateřská škola Zlín, Dětská 4689 , příspěvková organizace 

 

Zřizovatel mateřské školy: 

Statutární město Zlín 

                                                                                                             Ve Zlíně dne 27. 09. 2022 

 

Projednání přerušení provozu mateřské školy v měsíci prosinci 2022 

 

Ředitelka Mateřské školy Zlín, Dětská 4689 v souladu s platnou legislativou o předškolním vzdělávání, 

projednala se zřizovatelem rozsah přerušení provozu mateřské školy v měsíci prosinci 2022. 

Ředitelka zároveň se zřizovatelem projednala důvody přerušení provozu, způsob informování rodičů  

o přerušení provozu a o výši úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci prosinci 2022, dále projednala zájem 

rodičů dětí této mateřské školy o předškolní vzdělávání dětí v jiných mateřských školách po dobu přerušení 

provozu a činnost zaměstnanců v době přerušení provozu MŠ s těmito výsledky: 

 

1. Provoz mateřské školy se přerušuje v době od 23. prosince 2022 do 2. ledna 2022, to je na kalendářních 

11 dnů – z toho jsou 5 pracovní. Důvodem přerušení provozu je nezájem o předškolní vzdělávání dětí 

v době mezi vánočními a novoročními svátky.  Výsledky zjišťování zájmu rodičů na zajištění provozu 

mateřské školy v tomto školním roce, kopírují zjištění z předchozích období a zájem je doložen 

písemným vyjádřením rodičů. 

2. O plánovaném rozsahu přerušení provozu mateřské školy v měsíci prosinci 2022 byli rodiče 

prokazatelně informování již na začátku školního roku 2022/2023, to je v září 2022, kdy byli současně 

vyzvání k vyjádření zájmu o předškolní vzdělávání svého dítěte v jiné mateřské škole ve Zlíně. 

3. O předškolním vzdělávání dítěte v jiné mateřské škole neprojevil zájem žádný z rodičů dětí, které 

navštěvují tuto mateřskou školu. 

4. Vzhledem k tomu, že v měsíci prosinci 2022 a v měsíci leden 2023 nebude provoz přerušen po dobu 

delší než 5 vyučovacích dnů se úplata za předškolní vzdělávání, stanovená pro školní rok 2022/2023, 

v těchto měsících nesnižuje. 

5. V době přerušení provozu mateřské školy budou pedagogičtí zaměstnanci mateřské školy čerpat řádnou 

dovolenou, popř. ostatní zaměstnanci budou mít náhradní práci. 

6. Informaci o přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole 

neprodleně poté, co o přerušení provozu rozhodne, to je ihned po projednání přerušení provozu  

se zřizovatelem. 

 

Ve věci projednání přerušení provozu mateřské školy na 4 pracovních dnů v prosinci 2022 a jeden den 

v měsíci ledne 2023 bylo postupováno také v souladu s Právním výkladem 2/2006 MŠMT ČR ze dne 

31.5.2006 zveřejněným pod číslem jednacím 11966/2006-14, v němž se v bodě číslo 1 uvádí: Přerušení nebo 

omezení provozu mateřské školy není věcí dohody ředitelky se zákonnými zástupci, ale jde o jednostranný 

úkon ředitele podmíněný předchozím projednáním se zřizovatelem. (§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., podle něhož „ředitel stanoví rozsah omezení nebo přerušení 

provozu po projednání se zřizovatelem“; § 3 odst.  2 Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se 

zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci nebo srpnu. Za závažné důvody se považují 

organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení 

nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení 

nebo přerušení provozu rozhodne.).  
 

 

 

 

   

za zřizovatele  Mgr. Ivana Scharfová, ředitelka MŠ 

 


		2022-10-18T06:17:36+0200
	Mgr. Ivana Scharfová


		2022-10-18T08:58:48+0200




