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V Karlových Varech dne 1.4.2020 
Naše č.j.: 33/2020 
Vyřizuje: Štaif Petr, DiS.  
Tel: 353 034 600 (kl. kancelář jednatele školy) 
 
 
Vážení zákonní zástupci žáků a dětí docházejících do škol Moudrá sova, 

s ohledem na momentální vývoj situace pandemického stavu COVID-19, který v 
současné době probíhá na celém území ČR a prakticky v celém světě, si Vám 
dovolujeme zaslat stanovisko školy k uzavření provozů MŠ, ZŠ a dalšímu 
fungování školy v budoucích obdobích. 

1. Důvody vedoucí k uzavření jednotlivých provozů školy 

Základní škola, Keramická 92/6, Březová 

• K uzavření základní školy došlo dne 11.3.2020 v souladu s opatřením vlády 
ČR směřujícího k zamezení šíření nemoci COVID-19 vyloučením žáků a 
studentů z přímé výuky ve školách a školských zařízeních. 

Mateřská škola, Studentská 312/65 Karlovy Vary 

• K uzavření mateřské školy došlo dne 17.3.2020 na návrh ředitelky školy  
a po souhlasu zřizovatele školy. Přestože vláda ČR ve svém prohlášení k 
plošnému uzavření škol vyšších stupňů deklarovala, že mateřské školy 
mohou zůstat otevřeny a jejich uzavření ponechává v kompetenci 
zřizovatele školy a následně řediteli mateřské školy, je potřeba uvést 
důvody, které vedly plošně ředitele i zřizovatele mateřských škol 
k postupnému uzavření provozů mateřských škol v souladu s platnou 
legislativou. 
 
Zákon č. 561/2004Sb. Školský zákon: 
• §29 stanovuje škole povinnost zabezpečit ochranu zdraví dětí, žáků  

a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. 
• §22b tuto povinnost stanovuje také všem pedagogickým pracovníkům 
školy. 
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Zákon č. 258/2000Sb. o ochranně veřejného zdraví: 
• §7 zákona stanovuje škole splnit hygienické podmínky provozu a 

předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění. 
• §19 - §20 zákona pak stanovuje provozu školní jídelny, jakožto 

epidemiologicky závažnému provozu zajistit u osob působících v 
tomto provozu dostatečnou vybavenost OOP a dodržovat hygienické 
normy. 

Výčet dalších ustanovení zákonů a vyhlášek upravující provozy škol a 
přidružených školských zařízení je nadbytečný, neboť ochrana zdraví dětí a žáků 
je jednou z priorit citovanou v každém zákonném či podzákonném předpisu. 

Skutečnost, že Vláda České republiky ponechala rozhodnutí o uzavření 
mateřské školy na řediteli případně zřizovateli školy je dle nás nutným 
alibismem. Nutnost spočívá v udržení mateřských škol v provozu, neboť stát 
jednoznačně potřebuje, aby neklesl počet ekonomicky aktivních lidí o cca 
150.000 neboť tolik dětí se ve školním roce 2019-2020 vzdělává v mateřských 
školách v ČR.  

Podle našich informací v České republice k dnešnímu dni fungují pouze 
vybrané mateřské školy určené pouze pro pracovníky IZS, do kterých jsou děti 
přijímány příslušným úředníkem příslušného obecního úřadu. 

Soukromost školy ve výčtu výše uvedených informací nehraje žádnou roli, 
neboť zákon postihuje všechna školská zařízení stejně.  

Další, o nic méně závažnou otázkou je, zda by do mateřské školy v současné 
době zákonní zástupci své dítě vůbec byli ochotni dát a s tím spojenou úvahu 
proč se dobrovolně udržovat v karanténě, když si své „nakažené“ dítě mohu 
domů přivést z mateřské školy kdykoliv poté, co v ní propukne nákaza.  

Škola, žádný její pracovník a v konečném důsledku ani žádný rodič by jistě 
nedokázal nikdy odpustit vedení školy nemoc nebo dokonce úmrtí v souvislosti 
s nákazou v prostoru školy, které šlo předejít prostým uzavřením školky, které 
se však nerealizovalo, neboť vláda, úředník, či kdokoliv jiný nebyl schopen 
vyhodnotit rizika dalšího provozu zařízení správně. 

Tolik k vysvětlení důvodu uzavření mateřské školy po straně legislativní i 
lidské.  
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2. Školou přijatá opatření k snížení dopadů COVID-19 na zákonné zástupce 
žáků, dětí a provoz školy 

Vážení zákonní zástupci, věřte, že i naše škola se v současné době ocitla 
stejně jako většina z nás v situaci plné nejistoty plynoucí z dalšího průběhu 
šíření nemoci COVID-19 a možných budoucích dopadů této nemoci na naši 
společnost i celý svět. I přes nejistou budoucnost se však vždy budeme 
snažit nalézt společně s vámi cestu, jak minimalizovat dopady této krize na 
vaše rodiny i školu samotnou. Škola tedy v rámci měsíce dubna přijímá níže 
uvedená opatření k udržení provozu a zároveň snížení ekonomického 
dopadu na zákonné zástupce žáků a dětí. 

3. Úprava úhrady školného a dalších poplatků plynoucích z platně uzavřené 
smlouvy mezi zákonnými zástupci žáků a dětí docházejících do škol Moudrá 
sova. 
 

3.1. Úhrada poplatku stravného pro žáky navštěvující základní školu se od 
1.4.2020 do odvolání nehradí, neboť žáci se v zařízení nestravují.  
 

3.2. Úhrada poplatku stravného pro děti navštěvující mateřskou školu se od 
1.4.2020 do odvolání nehradí, neboť děti se v zařízení nestravují. 
 

3.3. Úhrada školného poplatku pro žáky zapsané k plnění povinné školní 
docházky v základní škole Moudrá sova zůstává v platnosti a jeho výše 
se prozatím nemění. 
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Odůvodnění rozhodnutí bodu 3.3. stanoviska: 

Výuka žáků aktuálně probíhá v souladu s nařízením vlády ČR, rámcovým  
a školním vzdělávacím programem, a to distanční formou, tedy obsah plnění 
smlouvy je v tomto případě zachován i přes vládou deklarované omezení 
přítomnosti žáků v prostorách školy. 

Výše školného neodráží pouze a jedině náklad vzniklý přítomností žáka v 
budově školy a na realizované výuce, nýbrž vyjadřuje souhrn nákladů vzniklých 
škole v přímé souvislosti se vzděláváním žáků, tedy v této částce se odráží také 
náklady spojené s provozem budovy, okolí školy, náklady na mzdy zaměstnanců, 
opravy a údržbu. 

Z rozhodnutí ředitele a zřizovatele školy bude v období měsíců 7-8/2020 
realizován při ZŠ příměstský tábor, a to po celou dobu hlavních školních prázdnin 
tak, aby zákonní zástupci žáků mohli ekonomickou ztrátu za období platnosti 
nařízení vlády „dohnat“ svou účastí na pracovišti nebo při výkonu své 
podnikatelské činnosti. Základní informace k příměstským táborům naleznete na 
webu školy www.msmoudrasova.cz 

 
3.4. Úhrada poplatku za umístění žáka do školní družiny při základní škole 

Moudrá sova se upravuje na částku 200,- Kč za kalendářní měsíc. 
Toto opatření vstupuje v platnost dnem 1.4.2020 a je v platnosti do 
opětovného otevření provozu ZŠ a školní družiny. 

Odůvodnění rozhodnutí bodu 3.4. stanoviska: 

Opět, jak jest uvedeno výše, poplatek za využití školní družiny není 
odrazem nákladů dne, kdy se žák do školní družiny dostavil, ale je sumou 
nákladů uvedených výše. 

Škola dále nabízí zákonným zástupcům slevu ve výši 1000,- Kč na následně 
realizované příměstské tábory jako kompenzaci za současnou nemožnost 
docházet do školní družiny. 

  



Základní škola, mateřská škola a dětské jesle Moudrá sova  
Studentská 312/65, 360 07, Karlovy Vary, ID-DS: v4cassf 
 
IČO: 291 251 62          TEL:   +420 353 034 600 
RED IZO: 691004269   WEB:   www.msmoudrasova.cz 
IZO ZŠ:        181076632          MAIL:  info@msmoudrasova.cz 
IZO MŠ:        181037319      facebook.com/msmoudrasova 
IZO šk. jídelna: 181067048   facebook.com/zsmoudrasova 
 
 
 
 

3.5. K omezení ekonomických dopadů na rodiče dětí docházejících do 
mateřské školy i samotnou školu navrhujeme následující postup pro 
hrazení poplatku školného: 

3.5.1. Zákonným zástupcům ekonomicky aktivním, zasaženým současným 
opatřením vlády minimálně nebo vůbec, snížit po dobu měsíce dubna 
2020 částku školného o 1. 000,- Kč. 

3.5.2. Zákonným zástupcům ekonomicky neaktivním (OSVČ, matky 
samoživitelky, lidem bez pracovního poměru z důvodu propouštění, 
matkám na RD, rodičům sourozenců umístěných v ZŠ a MŠ atd.) 
navrhuje škola postupovat v souladu s čl. VIII. bod 9) smlouvy o 
poskytování vzdělávání za úplatu a požádat vedení školy o 
individuální úpravu podmínek splácení nebo samotné snížení 
poplatku školného na dobu přechodnou. Žádost v tomto případě 
zákonný zástupce podává písemně na podatelnu školy (v době 
uzavření školy zasílejte elektronicky na adresu 
info@msmoudrasova.cz), současně s návrhem výše či způsobu 
požadované úpravy úhrady školného, a to včetně odůvodnění této 
žádosti. Škola žádosti ve zkráceném termínu projedná a pokusí se 
pro všechny, kteří se ocitli ve svízelné situaci, udělat maximum.   

3.6. Škola zároveň jako kompenzaci umožní všem dětem navštěvovat 
mateřskou školu v období měsíců července a srpna 2020, ve kterých 
nebude realizována obvyklá třítýdenní odstávka školy, nýbrž pouze 
čtyřdenní, která proběhne v posledním týdnu měsíce srpna z důvodu 
přípravy tříd mateřské školy k zahájení nového školního roku.  

3.7. Výše uvedený prázdninový provoz je vázán na uvolnění opatření vlády 
ČR a zlepšení situace ve zvládání šíření nákazy COVID-19 na území 
našeho státu.  

3.8. Pro děti docházející do dětských jeslí škola stanovuje udržovací 
poplatek 500,- Kč měsíčně. Denní školné za docházku do dětských jeslí 
se do odvolání nebude vybírat. 
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Vážení zákonní zástupci,  

přestože věřím, že s tímto rozhodnutím bude většina z vás souhlasit, dovolím si 
předem zodpovědět dotazy, které škola zaznamenala z řad rodičů před vydáním 
tohoto prohlášení. 

• Proč škola musí i nadále vybírat školné i přes momentální nemožnost dítě 
do prostor školy umístit? 

• Proč škola nadále vyžaduje úhradu školného, je-li dotována ze strany 
MŠMT? 

Proč není v současné době možno umístit dítě do prostor mateřské školy a 
tím naplnit závazek školy o toto dítě pečovat, jsme uvedli výše v textu pod 
bodem 1 tohoto prohlášení.  

Důvod, proč škola nemůže přistoupit k úplnému prominutí poplatků školného 
je potřeba hledat ve způsobu, jak jsou soukromé školy financovány a dále jaká 
opatření vláda ČR k současnému stavu přijímá. 

Je pravdou, že škola čerpá na docházku dětí i žáků dotační prostředky 
stanovené zákonem a určené tzv. krajským normativem. Tento finanční zdroj 
kryje přibližně 60 % provozních nákladů školy a je složen ze základních 
příspěvků na děti a žáky školy a také z dalších prostředků poskytovaných na 
úhradu služeb poskytovaných dětem a žákům v souladu s §16 zákona č. 
561/2004Sb. Školský zákon, tedy všem s individuálními potřebami vzdělávání. 
Zbylých 40 % provozních nákladů škola realizuje v souladu s ustanoveními 
zákona č. 561/2004Sb. Školský zákon výběrem školného od zákonných zástupců 
žáků a dětí docházejících do školy. 

Současná situace v ČR a výroky MŠMT naznačují, že stát zruší v rámci 
úsporných opatření úhrady všech náhrad poskytovaných v souvislosti s §16, 
tedy např. zrušení plateb na asistenty pedagoga. Tímto opatřením se podíl dotací 
na úhradě provozních nákladů školy dostane na úroveň 50 %. 

Naše pokusy o snížení nákladů například na pronájmech budov (kde 
pronajímatelem je obec), jenž vláda také předeslala ve svém prohlášení v 
návaznosti, jak minimalizovat ekonomické dopady na firmy a podnikatele, 
prozatím nevypadají příliš optimisticky. Samy obce v současné době nemají 
možnost vybírat některé své poplatky, jelikož finanční úřady nerealizují výběry 
některých daní a obce jsou právě těmito prostředky provozně financovány. 
Rozumíme pak starostům, že se jim do odkladu splátek nájmu nebo jeho 
snižování upřímně nechce.  
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Školský odbor při krajském úřadu Karlovarského kraje v situaci provozního 
financování soukromých škol také nemá žádné informace od nadřízeného orgánu 
(MŠMT) a ani nebyl zatím stanoven postup, zda školy mohou čerpat náhrady 
mezd v rámci balíčků „kurzarbeitu“ nebo „antivirus“. 

Z těchto a mnohých dalších důvodů prozatím nemůže škola plošně vyhlásit 
jakousi „amnestii“ na výběr školného, protože by do 2 měsíců přestala existovat 
nebo by byla nucena propustit všechny své zaměstnance. Soukromé školy 
nemají oproti obecním školám možnost žádat od obecních zřizovatelů finanční 
pomoc ve smyslu překlenutí těžkého období formou mimořádných dotací nebo 
převzetím nákladů na provoz školy.  

V tomto ohledu a bez znalosti toho, jak se k nám všem stát zachová, se s 
maximální mírou snažíme vyjít rodičům vstříc a učinit alespoň tato základní 
opatření k zachování provozu školy a zmírnění ekonomických dopadů směrem k 
rodičům.   

Žádáme Vás také, abyste chápali toto stanovisko školy jako první krok 
z mnohých dalších, které škola bude realizovat v návaznosti na vývoj opatření 
COVID-19 a prohlášení vlády tak, aby vždy nalezla odpovídající kompromis pro 
obě strany. 

 

Děkujeme vám, že nám i v těchto těžkých dobách zachováváte přízeň a přejeme 
vašim dětem, vám i vašim blízkým pevné zdraví v této virulentní době. 

 

Za ZŠ, MŠ a dětské jesle Moudrá sova s.r.o. 

 

 

 

________________________ 

Petr Štaif, DiS., jednatel školy 

 


