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Obec Jezbořice obdržela poštou dne 27. 07. 2020 písemnost, v jejímž záhlaví je uvedeno: 

Návrh k projednání – zřízení státní/obecní mateřské školky v obci Jezbořice. 

 

Anonymní pisatel se odvolává na zákonnou lhůtu 30 dnů na vyřízení dokumentu. 

Protože však není, komu jej konkrétně doručit (přiložený podepsaný arch nelze brát v potaz 

a pátrat, zda jeden ze signatářů není i autorem a zda uvedené osoby mají či nemají zákonné 

právo vyjadřovat se k záležitostem domovské obce), představitelé obce jsou v plném 

zákonném právu tento dokument odložit jako nepodložený a bez vyřízení!                 Ale i 

přes tuto skutečnost předkládáme níže uvedené stanovisko a souvislosti k doložení 

průběžné konkrétní činnosti v dané problematice. Na způsob komunikace autora, nechť 

si každý spoluobčan vytvoří názor sám.  

 

Vážená paní xy, Vážený pane xy,  

 
záležitost budoucnosti a vzdělávání našich dětí je pro nás všechny tou nejvyšší prioritou. 

Ne vždy však jsou okolnosti a podmínky v dané době nakloněny realizaci konkrétního záměru. 

Zkratkovitý pohled anonymního autora dokumentu bohužel reflektuje neznalost detailních 

podmínek a legislativních souvislostí. Přání je věc jedna, reálnost druhá. Tím se nezříkáme 

zodpovědnosti za nekonání kroků v dané věci, ale pouze předkládáme věcné a 

nezpochybnitelné argumenty k dalšímu (věříme, že již čestně otevřenému) korektnímu jednání. 

 

Zřízení mateřské školky se řídí danou legislativou, kterou je nutno, před zhodnocením 

záměru jejího vybudování a provozování prostudovat: 

a) Zákon číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon); 

b) Vyhláška číslo 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání; 

c) Zákon číslo 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících; 

d) Zákon číslo 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví; 

e) Vyhláška číslo 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých; 

f) Vyhláška číslo 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných; 

g) Vyhláška číslo 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a 

h) Vyhláška číslo 107/2005 Sb. o školním stravování. 

 

Každý investiční záměr má své zákonitosti. Musí zhodnotit možnosti a reálnost 

vybudování MŠ. 

Možnosti: OBEC NEDISPONUJE VHODNÝMI PROSTORY ANI POZEMKY 

Obec disponuje volnými prostory pouze v č.p. 54 – bytový dům, ty jsou však dle platných 

norem nevyhovující (nejsou dostatečně veliké, nelze je stavebně upravit dle požadavků na úkor 

bytových jednotek, které byly vybudovány s dotační podporou a jejichž podmínky nelze 

měnit!), pozemky vhodnými pro výstavbu MŠ obec nedisponuje. 

Reálnost/finanční potřeby: OBEC NEDISPONUJE FINANČNÍMI PROSTŘEDKY NA 

VYBUDOVÁNÍ NOVÉ MŠ ČI NÁKLADNOU REKONSTRUKCI Č.P.54 A 

PROVOZNÍMI PROSTŘEDKY 
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Protože stávající objekt č.p. 54 je prostorově nevyhovující (dílčími stavebními úpravami 

normové požadavky nelze zajistit), muselo by dojít ke kompletní nákladné rekonstrukci.             I 

v případě, že by byly k dispozici pozemky, nákladovost výstavby nového objektu MŠ je reálně 

ověřena na min. 7 mil.Kč bez DPH, provozní prostředky běžného roku se pohybují okolo 400 

000,-Kč. Obec danými prostředky nedisponuje. V případě využití bankovního úvěru by musela 

v budoucnu razantně finančně omezit akce obce a podporu činnosti spolků.  

Reálnost/požadavky počtu dětí na umístění v MŠ Jezbořice: POČET DĚTÍ JE PRO 

PROVOZ SAMOSTATNÉ MŠ NEEFEKTIVNÍ 

Dle statistických a matričních údajů jsou uvedeny počty dětí s trvalým bydlištěm v Jezbořicích 

jak narozených, tak reálně odhadovaných následovné: 

2017:2, 2018: 5, 2019:4, 2020: 1, 2021-25: každý rok 3. 

Na základě daného počtu dětí není reálné docílit legislativního zřízení MŠ v rámci řízení 

Pardubického kraje ani prokázat podloženou potřebnost, protože v rámci sledovaného území 

dle ORP jsou v jiných MŠ místa volná, i když ne přímo dle představy a potřeb rodičů. 

 

ZÁVĚR: 

Anonymní pisatel má přání vybudovat pro místí děti MŠ. I to je našim přáním, ale záměr 

je to nereálný, protože obecní zastupitelstvo musí jednat s přístupem řádného hospodáře a 

nelze vynakládat enormní veřejné finanční prostředky na nereálné aktivity. 

 

Zastupitelstvo obce učinilo dosud tyto objektivní variantní kroky: 

1) nabídlo zřízení prostor pro dětskou skupinu, která nemusí plnit legislativní normy 

v takovém technickém rozsahu, avšak informace o menší kvalitě vzdělávání je 

neoprávněná a nepodložená pouze v rovině subjektivního názoru, DS je plně vyhovující 

nástroj na překlenutí období nárazových požadavků na zajištění vzdělávacích služeb pro 

děti  TOTO ŘEŠENÍ ANONYMNÍ PISATEL PŘEDEM ODMÍTÁ 

2) zahájilo jednání v rámci mikroregionu Heřmanoměstecko (11 členských obcí) o 

vybudování MŠ pro děti z více okolních obcí právě z důvodu efektivity, sdružení a 

rozložení finančních nákladů jak na výstavbu, tak na budoucí provoz na území obce 

Rozhovice, která disponuje odpovídajícím pozemkem – bude zpracován investiční 

záměr s finančními požadavky pro každou zainteresovanou obec s předpokladem 

zahájení provozu ve školním roce 2021-22, vč. Jezbořic  VÝSLEDKY JEDNÁNÍ A 

DALŠÍ POSTUP BUDE ZNÁM CCA NA PODZIM 2020, o výsledku budou občané 

daných obcí shodně informováni  
 

 

TÍMTO ZAHAJUJEME VEŘEJNOU DISKUZI NA DANÉ TÉMA 
 

Vyzýváme Vás, občany obce, seznamte se s legislativními předpisy, které jsou výše uvedené, 

zamyslete se nad danými možnostmi a dospějete-li k jakékoli realistické variantě, jež by mohla 

vést k úspěšnému cíli, neváhejte, přijďte nám ji sdělit do 30.9.2020, vždyť „víc hlav víc ví“ a 

my Vás přivítáme vždy s otevřenou náručí. Ani nám, stejně jako Vám, není lhostejný další osud 

obce ani našich spoluobčanů ať jsou v jakémkoli věku. 
 

jménem zastupitelstva obce Jezbořice 

 

Josef Šlégr 

starosta 
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