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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 

součást tohoto předpisu. 

 

 

1. Provoz MŠ je pravidelně v průběhu letních měsíců (červenec, srpen) přerušen na dobu 

6 týdnů z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců MŠ a různých oprav v MŠ. 

V případě přerušení provozu MŠ podle § 3 odst. 1 vyhlášky je ředitel povinen ve 

spolupráci se zřizovatelem zveřejnit informaci o uzavření MŠ na přístupném místě 

nejméně 2 měsíce předem (vyvěšení v šatně MŠ, na webových stránkách MŠ). 

Zároveň zveřejní výsledky projednání možnosti a podmínek předškolního vzdělávání 

dětí v jiné MŠ (např. „ Budulínek“ v Rudolticích, MŠ v Lanškrouně, apod.). Zákonní 

zástupci si sami musí zajistit předškolní vzdělávání v uvedené MŠ. 

 

2. V době vedlejších prázdnin a vyhlášení ředitelského volna v ZŠ má mateřská škola pro 

úbytek dětí uzavřenou MŠ nebo omezený provoz v jedné třídě. Přítomnost dítěte je 

potřeba nahlásit v MŠ v dostatečném předstihu v dotazníku v jednotlivých třídách 

(nahlášená docházka dítěte je závazná). V případě nahlášení či docházení menšího 

počtu dětí do MŠ – méně jak 8 dětí – bude MŠ uzavřena po oznámení zřizovateli.  

 

3. Provoz v MŠ lze krátkodobě ze závažných důvodů přerušit, a to z organizačních či 

technických příčin, které znemožňují řádné poskytování předškolní výchovy (např. 

výpadek elektrického proudu, apod.). Informaci o omezení či přerušení provozu MŠ 

zveřejní ředitel ZŠ a MŠ na přístupném místě (šatna MŠ, webové stránky MŠ) 

neprodleně poté, co o omezení či přerušení provozu MŠ rozhodne. Podle § 3 odst. 1 

vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. 

ředitel školy po předchozím projednání se zřizovatelem stanoví rozsah omezení či 

přerušení provozu MŠ. 

 

 

     V Tatenici  24.1.2017      

Mgr.Martin Joza 

ředitel školy 
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