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Věc:  Rozhodnutí ředitelky školy č. 2020/6 o přerušení (uzavření)  

           provozu školy MŠ Lánice 300, Velká Bíteš, dne  12. 11. 2020 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo 

náměstí 86, příspěvková organizace, podle §165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

v platném znění a v souvislosti s tím podle §3, odst. 2) Vyhlášky č.14/2004 Sb., o předškolním 

vzdělávání, v platném znění, dne 10. 11. 2020, po projednání se zřizovatelem Městem Velká Bíteš, 

rozhodla ze závažných technických příčin o přerušení, tj. uzavření provozu odloučeného 

pracoviště MŠ, Lánice 300, 595 01 Velká Bíteš ve čtvrtek dne 12. listopadu 2020. 

 

Odůvodnění:  

k vydání Rozhodnutí ředitelky školy o přerušení (uzavření) provozu pracoviště Mateřské školy 

Lánice 300, 595 01 Velká Bíteš ve čtvrtek dne 12. 11. 2020 dochází z důvodu přerušení dodávky 

vody dodavatelem Vodárenskou akciovou společností, a.s., Žďár nad Sázavou od 8,00 do 14,00 

hodin, v souvislosti s opravou vodovodního řadu. Odstávku nelze přesunout na jiný termín.    

Hlavní příčinou k uzavření provozu je ten, že škola nemůže v současné epidemiologicky závažné 

situaci zabezpečit bez tekoucí vody potřebné hygienické podmínky pro předškolní vzdělávání  

a zajistit tak bezpečný provoz školy.  

 

Citace: 

§3, odst. 2, vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů: Provoz 

mateřské školy lze ze závažných důvodů, a po projednání se zřizovatelem,  omezit nebo přerušit  

i v jiném období než stanoveném v odstavci 1., §3, odst. 2, vyhlášky č.14/2005 Sb. 

Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování 

předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel školy 

na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.                                      

 

 

 

 

 

                                                                                  Mgr. Hana Sedláková 

                                                                                  ředitelka školy 

 

Ve Velké Bíteši, dne 10. 11. 2020  
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