
INFORMACE PRO RODIČE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU 

 Prázdninový provoz není běžný provoz školského vzdělávacího zařízení, ale služba 

rodičům v případě nutnosti. Nabízený program pro děti je zaměřen pouze rekreačně. 

Vzdělávání dětí v povinné předškolním roce není v době prázdnin povinné, děti není potřeba 

z docházky omlouvat. Jelikož na některých mateřských školách probíhají rozsáhlé 

rekonstrukce a opravy, nelze zaručit umístění všech zájemců. V případě, že by byla v době 

letních prázdnin překročena kapacita mateřských škol, může být dítě v případě nutnosti 

umístěno v mateřské škole, která bude v daném termínu letní provoz zajišťovat souběžně. 

 Chceme tímto požádat všechny zákonné zástupce, aby zvážili přihlášení svého 

dítěte na letní provoz v mateřské škole. Zhruba čtvrtina zákonných zástupců dítě přihlásí, 

zaplatí školné a dítě do školky v létě vůbec nenastoupí. Blokuje tím místo pro další, kteří 

by umístění nutně potřebovali a nemají jinou možnost. Prázdninový provoz je určen prioritně 

dětem zaměstnaných rodičů. Toto opatření vyplývá z relevantních ustanovení Listiny základních 

práv a svobod. Podle jejího čl. 26 odst. 3 - "Každý má právo získávat prostředky pro své životní 

potřeby prací". Toto právo je v Listině postaveno na roveň právu na vzdělání podle čl. 33 "Každý má 

právo na vzdělání". Takže je nutno každou žádost o přijetí posuzovat v kontextu obou uvedených 

ustanovení. Pokud bychom nečinili mezi zájemci rozdílu, docházelo by ke zjevné diskriminaci těch 

rodičů, jejichž zaměstnání (a tedy i možnost získávání prostředků pro jejich životní potřeby) by 

mohlo být v důsledku nepřijetí jejich dítěte do mateřské školy během prázdninového provozu 

reálně ohroženo.               

Děkujeme za porozumění 

 

Případnou docházku dítěte do mateřské školy nahlaste učitelce na třídě do 20.3. 

 

Kritéria k přijímacímu řízení k předškolnímu vzdělávání v době prázdninového 

provozu 

1. Dítě, které plní předškolní vzdělávání v kmenové mateřské škole. 

2. Ostatní děti s místem trvalého pobytu v městské části Prahy 14, které navštěvují jinou 

MŠ na Praze 14  

V případě splnění zadaných podmínek více dětmi bude dle doporučení Odboru školství, 

mládeže a sportu MHMP o umístění dětí z důvodu transparentnosti a nastavení rovných 

podmínek losováno pod přidělenými registračními čísly. 


