
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 1098 

ze dne  15.5.2018 

k návrhu na přerušení činnosti školních družin a k návrhu na rozsah provozu mateřských škol v 
příspěvkových organizacích zřizovaných hlavním městem Prahou 

 
Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  
1.  s přerušením provozu školních družin v příspěvkových organizacích zřizovaných 

hlavním městem Prahou v době hlavních prázdnin ve školním roce 2017/2018, tj. od 
30. 6. 2018 do 31. 8. 2018, v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o 
zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení 

2.  s rozsahem provozu mateřských škol v příspěvkových organizacích zřizovaných 
hlavním městem Prahou v době hlavních prázdnin ve školním roce 2017/2018, v 
souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění 
vyhlášky č. 43/2006 Sb., dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy  

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Ropková  
Tisk: R-29432  
Provede:   
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1098 ze dne 15. 5. 2018 

Seznam příspěvkových organizací se školní družinou zřizovaných hlavním městem Prahou – 
přerušení provozu školních družin v době hlavních prázdnin (30. 6. 2018 – 31. 8. 2018) 
 

1. Základní škola a Střední škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, 
Josefská 4 

2. Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54 

3. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 

4. Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 
2, Ječná 27 

5. Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 

6. Základní škola a střední škola waldorfská, se sídlem Praha 4, Křejpského 1501 

7. Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 

8. Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1 

9. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169 

10. Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, se sídlem Praha 5, Na Zlíchově 19 

11. Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 

12. Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 

13. Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 

14. Základní škola Vokovice, se sídlem Praha 6, Vokovická 3 

15. Základní škola LOPES, Praha 8, Libčická 399 

16. Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1 

17. Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570 

18. Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83 

19. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 

20. Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická 45 

21. Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941 

22. Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29 

23. Základní škola, Praha 10, Práčská 37 



Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1098 ze dne 15. 5. 2018 

 

Seznam mateřských škol zřizovaných hlavním městem Prahou  - provoz v době hlavních 
prázdnin   (30. 6. 2018 – 31. 8. 2018)   

Název příspěvkové organizace - sídlo 
Místo poskytovaných služeb 

MŠ (odlišné od sídla 
organizace) 

Termín provozu v době 
hlavních prázdnin 

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29 Praha 10, Sasanková 12 do 13. 7. 2018 
Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, 
Ječná 27    X 
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, se sídlem Praha 2, V Pevnosti 4 Praha 4, Sevřená 1707/12 X 
Mateřská škola speciální, Praha 4, Na Lysinách 6   X 
Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, se sídlem Praha 4, Vídeňská 28 Praha 4, Horáčkova 1 X 
Mateřská škola speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3    X 
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169    X 
Mateřská škola speciální, Praha 8, Drahanská 7    X 
Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691   X 
Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1    X 
Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83 Praha 9, Litvínovská 300 X 
 



DŮVODOVÁ ZPRÁVA R-29432 
 
Radě HMP je předkládán návrh na přerušení provozu školních družin a návrh na rozsah provozu mateřských 
škol v příspěvkových organizacích zřizovaných hlavním městem Prahou v době hlavních prázdnin ve školním 
roce 2017/2018. 
 
Hlavní město Praha zajišťuje v souladu s § 181 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vzdělávání dětí, žáků 
a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Za tímto účelem zřizuje 
mateřské, základní a střední školy, školská zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením, základní školy 
speciální a školy při zdravotnických zařízeních.  
 
Přerušení provozu školních družin v době hlavních prázdnin 
Zájmové vzdělávání je v příspěvkových organizacích poskytujících základní vzdělávání zajišťováno školními 
družinami. Podle § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 
může ředitel školy po projednání se zřizovatelem činnost školní družiny v době školních prázdnin přerušit.  
 
Ředitelé příspěvkových organizací HMP poskytujících vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 
byli odborem školství a mládeže MHMP vyzváni k podání informace o provozu školních družin v době hlavních 
prázdnin. Řediteli bylo konstatováno, že zákonní zástupci zájem o pobyt dětí ve školní družině v době hlavních 
prázdnin neprojevují, případně je zájem velmi nízký a z ekonomického hlediska by byl provoz školní družiny 
neefektivní. Některé příspěvkové organizace budou realizovat rekonstrukce a stavební úpravy svěřených 
objektů, pedagogičtí pracovníci budou čerpat řádnou dovolenou. 
 
Návrh předpokládá uzavření školních družin v době hlavních prázdnin, tj. od 30. 6. 2018 do 31. 8. 2018. 
Seznam příspěvkových organizací poskytujících zájmové vzdělávání ve školní družině je přílohou č. 1 
k usnesení. 
 
Provoz mateřských škol v době hlavních prázdnin 
V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., lze 
provoz v mateřských školách 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. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném 
místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.  
Také ředitelé mateřských škol vzdělávajících děti se speciálními vzdělávacími potřebami konstatovali, že zájem 
ze strany zákonných zástupců je velmi nízký, plánovány jsou rekonstrukce svěřených objektů, údržba a opravy, 
které nelze realizovat v době provozu. Pedagogičtí pracovníci budou čerpat řádnou dovolenou. Vyšší zájem o 
prodloužení provozu byl pouze v jedné příspěvkové organizaci, která zákonným zástupcům vyhoví.  
 
Zajištění prázdninového provozu spádově na jednom pracovišti nelze realizovat vzhledem k široké škále 
různých druhů zdravotních postižení dětí v mateřských školách zřizovaných HMP, a s tím souvisejících 
odlišných nároků na podmínky péče o tyto děti. Většina mateřských škol bude uzavřena po celou dobu 
hlavních prázdnin, tj. od 30. 6. 2018 do 31. 8. 2018. Seznam příspěvkových organizací poskytujících předškolní 
vzdělávání v mateřské škole s uvedením provozu je přílohou č. 2 k usnesení.  
 
Specifické postavení mají mateřské školy a školní družiny při zdravotnických zařízeních. Jejich provoz není 
přerušován po celou dobu hlavních prázdnin, ale v závislosti na provozu dětských oddělení nemocnic a čerpání 
dovolených zaměstnanci škol. Vzhledem ke specifičnosti škol při zdravotnických zařízeních (děti je navštěvují 
dočasně, pouze v době hospitalizace v nemocnici) není jejich provoz v předkládaném materiálu řešen.  
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