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Informace o přípravě letního provozu MŠ a školních družin ZŠ v roce 2019

Vážení rodiče,
tak, jako v předchozích letech bychom chtěli vyjít vstříc pracujícím rodičům v době
letních prázdnin zajištěním letního provozu škol alespoň po část prázdnin. Stejně jako
v předchozích letech bude zajištěn letní provoz mateřských škol a to v režimu první dva týdny
v červenci a poslední týden v srpnu 2019. Poprvé bychom rádi nabídli letní provoz školních
družin základních škol.
Někteří z Vás plánujete letní dovolenou a obracíte se na ředitelky a ředitele škol,
pedagožky, pedagogy a vychovatelky školních družin s dotazy, zda již ví, kdy budou mateřské školy
otevřené nebo jestli bude školní družina o prázdninách otevřená.
Přesný harmonogram, kdy jak bude otevřená která mateřská škola a školní družina
základních škol je každý rok dlouhodobě projednáván a je zveřejňován až jeho finální podoba.
Ovlivňován je dvěma faktory. Jednak je to čerpání dovolených, na které mají pedagožky
a pedagogové nárok a musí si ji vyčerpat zejména v letních měsících, aby nekomplikovali provoz
škol v průběhu školního roku. Dále je nutné vzít v potaz realizaci investičních akcí v budovách škol
– jedná se o zásadní opravy, úpravy a budování prostor, které znemožňují provoz školy, proto se,
pokud je to možné, realizují v době letních prázdnin.
Investiční akce jsou oprávněnou překážkou, proč není možné stanovit letní provoz
mateřských škol a školních družin základních škol v potřebném předstihu, i když bychom Vám
velmi rádi vyšli vstříc. Realizace plánovaných investičních akcí je závislá na výši přidělených
finančních prostředků od hl. m. Prahy a přidělených evropských dotací, která bývá známa až na jaře
každého roku.
Předpokládáme tedy, že vyjádření zřizovatele o tom, které konkrétní mateřské
školy a školní družiny základních škol budou v daných týdnech letních prázdnin zajišťovat
letní provoz, budeme moci zveřejnit v průběhu dubna tohoto roku na webových stránkách
městské části Praha-Libuš a na webových stránkách a úředních deskách mateřských a základních
škol.
Děkujeme za pochopení.
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