
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
12. Rady města

konané dne 16.9.2019

MŠ - prodloužení délky provozu mateřské školy ve škol. roce 2019/2020

Ředitelka mateřské školy dle § 165 písm. a) zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví organizaci a podmínky provozu školy, školského zařízení. 
Ředitelka MŠ informuje radu města o stanovení délky provozu MŠ pro škol. rok 2019/2020, a to od 6,15 do 
16,15 hod. (tj. provozní doba mateřské školy se pro tento školní rok prodlužuje na 10 hod. na den na všech 
pracovištích MŠ z původní provoz 6,15 - 16,00 hod.). Mateřská škola nepožaduje na prodloužení provozu 
finanční prostředky zřizovatele.

§ 102 odst. 3 písm. z. o obcích

I. Rada města bere na vědomí
informaci ředitelky Mateřské školy Nové Město na Moravě o stanovení délky provozu mateřské školy pro 
škol. rok 2019/2020 od 6:15 do 16:15. 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová

Vyjádření: Úpravy provozu MŠ byly projednány, s tím, že změna je nutná vzhledem 
k novému způsobu financování škol, ale byla přivítána i zákonnými 
zástupci dětí.
Mateřská škola nepožaduje na prodloužení provozu finanční prostředky 
zřizovatele.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: V souvislosti reformou financování regionálního školství v rámci přechodu 
z normativního financování na tzv. PHmax a nastavení pedagogické práce 
učitelů mateřské školy  hodnotami PH max, které jsou upraveny ve vyhl. 
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č. 14/2005 Sb, o předškolním vzdělávání, rozhodla ředitelky MŠ o 
prodloužení provozu mateřské školy na 10 hod. denně, a to od 
6,15 - 16,15 hod., původní délka provozu byla od 6,15 do 16,00 hod.
Podmínky provozu školy stanovuje ředitel dle ustanovení § 165 písm. a) 
zák. č. 561/2004 Sb., o přeškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Přínosem nového způsobu financování je skutečnost, že financování 
mateřských škol bude lépe odpovídat novým trendům ve vzdělávání dětí 
s ohledem na přijímání dětí dvouletých, zařazování dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami i v souvislosti se zavedením povinného 
předškolního vzdělávání. Rozhodujícím faktorem nebude počet dětí ve 
třídě mateřské školy, ale skutečný počet hodin přímé pedagogické 
činnosti učitelek mateřské školy.

Změna byla projednána se zákonnými zástupci dětí a většina prodloužení 
provozu mateřské školy přivítala.

Materiál obsahuje: Příloha - Oznámení o prodloužení délky provozu MŠ (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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