Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristi ka
Schválení změny zřizovací listiny 87. mateřské školy Plzeň, Komenského 46, příspěvkové
organizace v souvislosti se záměrem realizovat službu péče o dítě v dětské skupině.
2. Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
Dne 16. 2. 2015 požádal Městský obvod Plzeň 1 (dále jen „MO Plzeň 1“) OŠMT MMP
o změnu zřizovací listiny 87. mateřské školy Plzeň, Komenského 46, příspěvkové organizace
(dále jen „87. MŠ“) z důvodu záměru zřídit službu péče o dítě v dětské skupině na uvedené
mateřské škole. Cílem MO Plzeň 1 je aktuálně reagovat na demografický vývoj s proměnnou
porodností a zájem o umístění dětí mladších tří let, jejichž rodiče by se rádi znovu zařadili do
pracovního procesu. Usnesení MO Plzeň 1 je přílohou č. 1 tohoto materiálu.
Záměrem nové právní úpravy dětské skupiny provedené zákonem č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, je rozšířit
škálu služeb péče o předškolní děti o jiné možnosti a zvýšit místní i cenovou dostupnost
služeb péče o děti od jednoho roku. Dětská skupina představuje alternativní a poměrně rychle
realizovatelný způsob řešení poptávky rodičů po umístění dětí mladších tří let, když do
mateřských škol mohou být přijímány děti zpravidla až od tří let věku.
Ve prospěch zřízení dětské skupiny přispějí především nižší náklady na její vznik. Jak již bylo
zmíněno, mohou zde být umístěny děti od jednoho roku věku, o které se starají odborně
způsobilé pečující osoby. V dětské skupině je vypracován a dodržován plán výchovy a péče,
jenž upravuje základní obsah jejích aktivit. Uvedený plán se soustřeďuje na rozvoj schopností
kulturních a hygienických návyků dítěte a dále na formování jeho osobnosti, na jeho fyzický
a psychický vývoj.
Zřízení služby péče o dítě v dětské skupině na 87. MŠ je plánováno v rámci hlavní činnosti
organizace za podmínky oddělení této činnosti od činnosti mateřské školy po stránce
organizační, pedagogické a finanční.
S ohledem na shora uvedené je třeba 87. MŠ jako budoucímu provozovateli služby péče o dítě
v dětské skupině změnit zřizovací listinu tak, aby byla rozšířena v bodu 6.1 její hlavní činnost
o činnost:
- zajištění služby péče o dítě v dětské skupině podle platných právních předpisů.
87. MŠ souhlasí s realizací a následným poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině po
získání oprávnění k poskytování této služby u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Úplné stávající znění zřizovací listiny 87. MŠ je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
3. Předpokládaný cílový stav
Schválení změny zřizovací listiny 87. MŠ v souvislosti se zřízením služby péče o dítě
v dětské skupině.
4. Navrhované varianty řešení
Rada města Plzně navrhuje Zastupitelstvu města Plzně schválit změnu zřizovací listiny
87. MŠ.
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5. Doporučená varianta řešení
Doporučená varianta řešení je uvedena v bodě 4.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech
následných napříkl ad provozních nákl adů)
Navrhované řešení bude financováno z rozpočtu MO Plzeň 1.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení – ukládací část.
8. Dří ve vydaná usnesení orgánů mě sta nebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisí
Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 37 ze dne 10. 2. 2015.
Usnesení RMP č. 346 ze dne 26. 3. 2015.
9. Závazky a pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Příl ohy:
Příloha č. 1 - usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 37 ze dne 10. 2. 2015
Příloha č. 2 - úplné znění zřizovací listiny 87. MŠ
Příloha č. 3 - usnesení RMP č. 346 ze dne 26. 3. 2015
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