Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 904
ze dne 19.4.2022
k návrhu na rozsah provozu školních družin a rozsah provozu mateřských škol v příspěvkových
organizacích zřizovaných hlavním městem Prahou v době hlavních prázdnin
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

souhlasí
1.

s rozsahem provozu školních družin v příspěvkových organizacích zřizovaných
hlavním městem Prahou v době hlavních prázdnin ve školním roce 2021/2022,
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 2021/2022,
v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

ukládá
1. MHMP - SML MHMP
1. informovat ředitele příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem
Prahou uvedených v příloze č. 1 a č. 2 tohoto usnesení o souhlasu Rady
hlavního města Prahy s rozsahem provozu školních družin a rozsahem provozu
mateřských škol v době hlavních prázdnin dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 22.4.2022

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
R-43676
MHMP - SML MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 904 ze dne 19. 4. 2022
Seznam školních družin v příspěvkových organizacích zřizovaných hlavním městem Prahou
1. Plánovaný provoz školních družin v době hlavních prázdnin (1. 7. 2022 – 31. 8. 2022)
Příspěvková organizace – sídlo

Termíny provozu v době
hlavních prázdnin (v pracovních
dnech)

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, se
sídlem Praha 5, Na Zlíchově 254/19

18.7. - 29.7.2022

Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, nám. Míru 19

1.7. - 8.7., 22.8. - 31.8.2022

Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576

1.7. - 12.7.2022

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

22.8. -26.8.2022

Základní škola LOPES, Praha 8, Libčická 399

1.7. - 15.7.2022

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 (místo poskytování zájmového
vzdělávání: V Cibulkách 1265/26)

25.8. - 31.8.2022

Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570

24.8. - 31.8.2022

Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83

1.7. - 8.7.2022

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

11.7. - 15.7.2022

Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická 45

1.7., 24. - 26.8.2022

Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941

1.7. - 8.7.2022

Základní škola, Praha 10, Práčská 37

22.8. - 31.8.2022

Základní škola a střední škola waldorfská, se sídlem Praha 4,
Křejpského 1501/12

1.7. - 15.7.2022

Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4

1.7. - 8.7., 24.8. - 31.8.2022

Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 2*

1.7.2022

*Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha
2, Ječná 2 organizuje v termínu 29.8. - 31.8.2022 pro žáky školní družiny a žáky 1. – 3. tříd základní
školy příměstský tábor

2.
Plánované přerušení provozu školních družin po celou dobu hlavních prázdnin
(1. 7. 2022 – 31. 8. 2022)
Název příspěvkové organizace - sídlo

Důvod přerušení provozu

Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743

organizace tří turnusů integračního
tábora ve spolupráci se spolkem Rarach
z. s.

Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6,
Rooseveltova 8 (místa poskytování zájmového vzdělávání:
Rooseveltova 169/8 a Alžírská 647/1)

organizace letního tábora

Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54

nezájem zákonných zástupců

Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Praha
8, Ústavní 91 (místo poskytování zájmového vzdělávání:
Poznaňská 830/32)

nezájem zákonných zástupců

Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1

nezájem zákonných zástupců

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

nezájem zákonných zástupců

Základní škola Vokovice, se sídlem Praha 6, Vokovická 3

nezájem zákonných zástupců

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

nezájem zákonných zástupců z důvodu
zahájení prací na developerském
projektu v bezprostřední blízkosti školy

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017

plánovaná rekonstrukce budovy

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 904 ze dne 19. 4. 2022

Seznam mateřských škol v příspěvkových organizacích zřizovaných hlavním městem Prahou
Plánovaný provoz mateřských škol v době hlavních prázdnin (1. 7. 2022 – 31. 8. 2022)

Název příspěvkové organizace

Místo poskytovaného
předškolního vzdělávání
(odlišné od sídla organizace)

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10,
Moskevská 29
Praha 10, Sasanková 2903/12
Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro
sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, se sídlem
Praha 2, V Pevnosti 4
Praha 4, Sevřená 1707/12
Mateřská škola speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené,
Praha 5, Výmolova 169
Mateřská škola speciální, Praha 8, Drahanská 7
Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, se sídlem Praha 4, Vídeňská 28 Praha 2, nám. Míru 601/19
Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1
Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83

Mateřská škola speciální, Praha 4, Na Lysinách 6

Praha 9, Litvínovská 300/7

Termíny provozu v době hlavních prázdnin
(v pracovních dnech)
1.7. - 15.7.2022
1.7., 29.8. - 31. 8.2022
1.7. - 8.7.2022
1.7. - 8.7.2022
22.8. - 26.8.2022
11.7. - 15.7.2022
1.7. - 8.7.2022
organizace ozdravného pobytu
1.7.2022; dále nezájem zákonných zástupců
z důvodu zahájení prací na developerském
projektu v bezprostřední blízkosti školy
bez provozu z důvodu zahájení nadstavby
budovy mateřské školy
bez provozu z důvodu plánované opravy
havarijního stavu zastřešení budovy školy
a rekonstrukce dětských koupelen a toalet

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

R-43676

Radě HMP je předkládán návrh na rozsah provozu školních družin a návrh na rozsah provozu mateřských
škol v příspěvkových organizacích zřizovaných hlavním městem Prahou v době hlavních prázdnin ve
školním roce 2021/2022.
Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) 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 speciálními vzdělávacími potřebami. Za tímto účelem zřizuje
mateřské, základní a střední školy, školská zařízení pro děti a žáky dle § 16 odst. 9 školského zákona
a školy při zdravotnických zařízeních.
Hlavní prázdniny ve školním roce 2021/2022 proběhnou v termínu od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022, zahájení
období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
stanoveno na čtvrtek 1. 9. 2022.
Provoz školních družin HMP 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. Informaci o přerušení provozu zveřejní ředitel na vhodném veřejně
přístupném místě.
Ředitelé příspěvkových organizací HMP, poskytujících základní vzdělávání žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami, jejichž součástí je školní družina, byli odborem školství, mládeže a sportu
MHMP vyzváni k podání informace o provozu školních družin v době hlavních prázdnin, a to na základě
prokazatelně zjištěného zájmu zákonných zástupců. Ředitelé měli rodičům nabídnout alespoň týdenní
provoz. Informace příspěvkových organizací byly soustředěny ke dni 25. 3. 2022. Odbor školství, mládeže
a sportu MHMP vycházel ze skutečnosti, že pro děti s potřebou vysoké míry podpůrných opatření nejsou
v době prázdnin dostupné prázdninové aktivity jako pro děti intaktní, nabídka je značně omezena, nebo
je cílena pouze na některé skupiny dětí.
Zájem o zajištění zájmového vzdělávání v době hlavních prázdnin projevili zákonní zástupci dětí
v převážné většině oslovených příspěvkových organizací. Školní družiny zůstanou uzavřeny pouze
v příspěvkových organizacích, které pro děti připravily jiné aktivity, dále v příspěvkových organizacích, ve
kterých nebyl ze strany rodičů o provoz družiny zájem nebo v nich jsou naplánovány rozsáhlé
rekonstrukce budov. Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 namísto provozu školní družiny
nabízí dětem ve spolupráci se spolkem Rarach z. s. tři turnusy letních integračních táborů v termínech
3. 7. - 10. 7., 31. 7. - 7. 8. a 15. 8. - 22. 8. 2022. Pobytový tábor pro žáky školy v termínu 23. 7. - 30. 7.
2022 organizuje Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8. Gymnázium, Střední
odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 2 organizuje
v termínu 29. 8. - 31. 8. 2022 pro žáky školní družiny a žáky 1. - 3. tříd základní školy příměstský tábor.
V Základní škole, Praha 4, Ružinovská 2017 neumožní provoz školní družiny plánovaná rekonstrukce
hlavní budovy (výměna oken, zateplení budovy, oprava střechy). Předkládaný provoz školních družin
respektuje i čerpání řádné dovolené pracovníky příspěvkových organizací.

Seznam příspěvkových organizací poskytujících zájmové vzdělávání ve školní družině a jejich provoz
v době hlavních prázdnin je přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP.
Provoz mateřských škol HMP v době hlavních prázdnin
V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů, 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 dva měsíce předem.
Také ředitelé mateřských škol vzdělávajících děti se speciálními vzdělávacími potřebami v příspěvkových
organizacích HMP zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona, byli shodně osloveni a poskytli informaci o
provozu mateřských škol na základě zjištěného zájmu zákonných zástupců k 25. 3. 2022. Po celou dobu
hlavních prázdnin bude uzavřena Mateřská škola speciální, Praha 4, Na Lysinách 6 (plánovaná oprava
havarijního stavu zastřešení školních prostor, rekonstrukce dětských koupelen a toalet), dále mateřská
škola v příspěvkové organizaci Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83 (zahájení nadstavby
budovy mateřské školy). Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 nabídne dětem v termínu 3. 7. 8. 7. 2022 týdenní ozdravný pobyt mimo Prahu. Vzhledem k zahájení prací na developerském projektu
v bezprostřední blízkosti příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za
Invalidovnou 1, a s nimi spojenou prašností a zvýšeným hlukem, neprojevili rodiče dětí navštěvujících
mateřskou školu o letní provoz zájem.
Seznam příspěvkových organizací poskytujících předškolní vzdělávání v mateřské škole s uvedením
provozu v době hlavních prázdnin je přílohou č. 2 k usnesení Rady HMP.
Příspěvkové organizace HMP budou poskytovat předškolní a zájmové vzdělávání vždy pouze pro děti a
žáky, kteří je ve školním roce 2021/2022 navštěvují. Zajištění provozu spádově na jednom pracovišti,
tak jako je realizováno ve školách hlavního vzdělávacího proudu, nelze ve školách zřízených dle § 16
odst. 9 školského zákona uskutečnit, a to vzhledem k široké škále různých druhů zdravotních postižení
dětí v těchto školách, a s tím souvisejících odlišných nároků na podmínky potřebné při realizaci jejich
vzdělávání.
Provoz mateřských škol a školních družin v příspěvkových organizacích HMP při zdravotnických
zařízeních
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.

