
Vyhláška č. 14/2005 §3 Sb. : Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, 

popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel 

ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání 

dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu 

zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty 

třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem2a) v době 
omezení nebo přerušení provozu. 
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Přerušení provozu Mateřské školy, Říčany v měsících červenec a srpen 2019 
 
V souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů bylo po 
projednání se zřizovatelem stanoveno omezení a přerušení provozu v Mateřské škole, Říčany, okres Brno – 
venkov takto: 
 
V měsíci červenci 2019 bude přerušen provoz od 15. 7. do 31. 7. 2019. 
V měsíci srpnu 2019 bude přerušen provoz od 1. 8. do 31. 8. 2019. 
 
Rodiče mohou využít příměstské tábory organizované SVČ Rosice a poboček SVČ Lužánky nebo podat žádost o 
přijetí dítěte do jiné MŠ na dobu měsíců červenec a srpen. 
 
Mateřská škola bude mít provoz od 1. 7. – 12. 7. 2019. 
 
 

Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole, Říčany v době přerušení provozu 
Na základě vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění, dále podle § 23, 34, 123 
zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), stanovila ředitelka Mateřské školy, Říčany, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, Rosická 440, 
664 82 Říčany výši úplaty za měsíc: 
 
červenec 2019         162,- Kč 
srpen 2019                 0,- Kč 
 
 
Důvodem přerušení provozu jsou plánované opravy a čerpání řádné dovolené všech zaměstnanců. Opravy: 
rekonstrukce topení ve třídě Ráček, oprava mokré zdi (odpadu) ve sborovně, nová kuchyňská linka v Ráčku, 
malování třídy Ráček, přípraven a celé kuchyně (musí se každé 2 roky), oprava podlahy v prádelně, potřebné 
nátěry na zahradě, oprava zahradního domečku, další potřebné opravy, které se vyskytnou během roku. Od 19. 
8. 2019 pak generální úklid všech prostor, úklid po malování, umývání všech oken, čištění koberců, dezinfekce 
všech hraček, vymývání všech kontejnerů na hračky, praní 84 pokrývek, polštářů a přikrývek, omývání všeho 
nábytku, sanitační úklid všech prostor kuchyně (lednice, mrazáky, sklady…). Úklid celé zahrady a potřebné 
opravy, výměna písku v pískovišti, revize zahrady. Od 26. 8. 2019 pedagogové chystají třídy a všechny potřebné 

dokumenty na nový šk. rok. Koná se provozní a pedagogická porada, školení BOZP, 1 den seminář. 

Pokud bude zřízena nová třída tak ji budeme zařizovat a připravovat na nový školní rok.  
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