
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

Název: Dohoda o spolupráci mezi obcí Psáry a organizacemi  

  poskytujícími péči o děti ve věku od 3 do 6 let 

 

 

 

Zdůvodnění: 
 

Na základě jednání v rámci porady starosty byl avizován problém některých zastupitelů s 

podporou RC Dolní Jirčany o.s. v dosavadní míře. Abychom pokud možno zabránili zhoršení 

stavu péče o děti v naší obci ve věku 3-6 let, je předkládán návrh kompromisní, který by měl 

mít šanci získat podporu většiny zastupitelů. Návrh je zpracován ve dvou variantách. 

 

 

Řešení nepřijatých dětí do mateřské školy pro školní rok 2013/2014 

1/ stav ve školním roce 2012/2013:  

Uzavřená smlouva o spolupráci mezi Rodinné centrum Dolní Jirčany (dále jen RC), Obcí 

Psáry a ZŠ a MŠ Psáry s obsahem:  

Obec – poskytuje bezplatně prostory a náklady na ně, hradí RC 500,-Kč na polodenní péči a 

700,-Kč na celodenní péči měsíčně na umístěné dítě 

RC – zajistí péči o maximálně 32 dětí, z toho 30 dětí dle pořadníku nepřijatých do MŠ a 2 

místa dle rozhodnutí vedení obce a sociální komise 

ZŠ – zajistí stravování všech umístěných dětí ve školní jídelně za stejných podmínek jako dětí 

v MŠ, zajišťuje metodické vedení lektorek a výpůjčku ve škole nevyužívaného vybavení 

2/ nový stav pro rok 2013/2014 

Předpoklad cca 25 dětí, které k 1. 9. 2013 dovršily 3 roky věku, zúčastnily se zápisu do MŠ, 

avšak z nedostatku místa nebudou do MŠ přijaty. Současné prostory, které Klubíčko využívá, 

z hlediska zákona o dětské skupině, který má vejít v platnost od 1. 1. 2014, nevyhovují 

stanoveným standardům. 

Možnosti řešení:  

a) uzavřít obdobnou smlouvu s RC, s tím, že obec neposkytne prostory a ty si bude muset 

zajistit a uhradit RC samo, předpokládaná kapacita v novém objektu cca. 25-30 dětí, 

příspěvek obce na dotované místo 920,- Kč měsíčně, stravování a funkční model spolupráce 

jinak beze změny. Cena pro rodiče 3100,- za měsíční celodenní docházku. Garance ceny za 

stravné 43,- Kč za 1 den (2x svačina, oběd) 



DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Shrnutí: 

 exkluzivní dohoda s jedinou organizací 

 navýšení příspěvku na dítě 

 úspora za nájem a energie 

 garance ceny pro rodiče 

 garance umístění všech dětí tříletých k 1. 9. 2013 

 záruka kvality a fungování služby na základě dosavadní tříleté spolupráce a 

metodického vedení, které poskytuje ZŠ a MŠ Psáry 

 

b) nabídnout uzavření smlouvy všem organizacím – podnikatelům v oboru péče o děti od 3 

do 6 let s příslušným oprávněním, splňujícím podmínky – sídlo i provozovna, kde bude péče 

o děti probíhat, v katastru obce Psáry, maximální cena za celodenní docházku bez stravného 

5000,- Kč měsíčně. Smlouva by byla pouze dvoustranná, bez školy.  

Shrnutí: 

 počet dohod neomezen 

 navýšení příspěvku na dítě 

 úspora za nájem a energie 

 cena pro rodiče není garantována, stanoven pouze maximální limit 

 rezignace na garanci dostatečného počtu volných míst 

 nemožnost garantovat a kontrolovat kvalitu služeb jednotlivých organizací 

 

 

Po schválení zastupitelstvem bude advokátní kancelář pověřena přípravou dohody. 

 

 

 

 

Vypracováno pro účely: Zasedání zastupitelstva obce Psáry 

Č. zasedání/ datum konání: ZO č. 4-2013/ 19. 6. 2013 

Vypracoval: Milan Vácha 

 


