Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Důvodová zpráva:
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr.
Lenka Novotná, požádala Radu města Kuřimi o souhlas s přerušením provozu mateřské školy v době
hlavních prázdnin od 09.08.2021 do 31.08.2021 z důvodu umožnění čerpání řádné dovolené
zaměstnancům školy (vizte příloha A).
Pedagogičtí pracovníci mají ze zákona 8 týdnů řádné dovolené (dále jen „ŘD“) a 12 dnů studijního
volna (dále jen „SV“). U pedagogů základních škol není s vybíráním ŘD a SV problém, 8 týdnů ŘD
pokryjí hlavní prázdniny a 12 dnů SV prázdniny vedlejší. Navíc má ještě ředitel základní školy možnost
vyhlásit ze závažných důvodů 5 dní ředitelského volna. U pedagogů mateřské školy však vyvstává
problém. Naše mateřská škola má provoz celý rok téměř bez přerušení (kromě přípravného týdne na
konci srpna), což způsobuje problém s vybíráním ŘD nebo SV. Oproti základní škole není v mateřské
škole možnost vyhlásit ředitelské volno, ani se na ni nevztahují vedlejší prázdniny. Pedagogické
pracovnice tak nemají možnost souvislého vyčerpání ŘD.
Dle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, může být, podle místních
podmínek, provoz mateřské školy v měsících červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících,
přerušen nebo omezen. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po
projednání se zřizovatelem. Pokud je v obci ještě jiná mateřská škola mohou se ředitelky mezi sebou
dohodnout na pomoci při zajištění předškolního vzdělávání, což v Kuřimi nelze.
Jedinou možností, jak umožnit pedagogům vyčerpat ŘD je buď přerušení provozu, nebo pokud by k
přerušení nedošlo, sjednat na tuto dobu zástupy učitelek z jiných mateřských škol. Toto řešení je však
velmi ekonomicky nevýhodné z důvodu finančního zatížení rozpočtu mateřské školy (je třeba platit
mzdy zastupujícím „cizím“ učitelkám i dovolenou „vlastním“ učitelkám).
Zaměstnaní zákonní zástupci dětí mají dle zákoníku práce právo na 4 týdny dovolené na zotavenou,
mnozí mohou čerpat navíc 1 týden dodatkové dovolené. Z toho důvodu se domnívám, že povolení
uzavření provozu mateřské školy by nemělo zásadním způsobem narušit chod rodin.

Vytvořeno 09.04.2021 14:02:08
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Ředitelka mateřské školy musí o přerušení provozu prokazatelně informovat zákonné zástupce dětí
nejméně 2 měsíce před plánovaným uzavřením mateřské školy.

Návrh na usnesení:
RM
souhlasí
s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové
organizace, a to v době od 09.08.2021 do 31.08.2021.
Termín plnění: 31.03.2021
Zodpovídá: Mgr. Hana Němcová - referent - školství

Vytvořeno 09.04.2021 14:02:08
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Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ: 70988293
statutární orgán: Mgr. Lenka Novotná
tel.: +420 541 230 368, e-mail: mskurim@mskurim.cz
č.ú.: 27-7487100207/0100

Váš dopis zn.:
ze dne:
naše zn.: MŠ 4/2021
Vyřizuje: Mgr. Lenka Novotná
tel.: + 420 541 230 368
mob.: + 420 606 305 352
e-mail: novotna@mskurim.cz
datum: 22. 02. 2021

Rada města Kuřimi
Jungmannova 968/75
664 34 KUŘIM

Žádost o souhlas s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres
Brno-venkov, příspěvkové organizace.

Dle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, žádám Radu města Kuřimi o
souhlas s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové
organizace ve dnech 9. 08. až 31. 08. 2021.
Důvodem je umožnění zaměstnancům příspěvkové organizace čerpat řádnou dovolenou (ŘD
pedagogických pracovníků je 8 týdnů + 12 dní studijního volna). Ve výše požadovaných 17 pracovních
dnech přerušení provozu, je zahrnuto i 5 pracovních dní „přípravného týdne“, ve kterém je třeba připravit
školu na následující školní rok.
Zákonní zástupci dětí musí být informováni o přerušení provozu mateřské školy nejméně dva měsíce
předem. Jsem přesvědčena, že včasným informováním zákonných zástupců dětí o přerušení provozu
mateřské školy, nedojde k zásadnímu narušení chodu rodin.
Žádám proto Radu města Kuřimi, aby moji žádost zvážila a dala k přerušení provozu mateřské školy svůj
souhlas.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Mgr. Lenka Novotná
ředitelka školy

