
Prázdninový provoz mateřských škol 2022

oblast: Smĺchov, Košíře, Jinonice, Radlice a Motol v těchto termínech:

oblast: Barrandov, Hlubočepy a Z!íchov v těchto termínech:

Všechny MŠ a MŠ při ZŠ budou uzavřeny v termínech í. - 8.7.2022 a dále 22.8. - 3í. 8. 2022.*

ZahĄení školního roku je 1.9.2022.
* Vyhláška ě'. 1412005 Sb., o předškolním vzdělávánĺ, $ 3

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

(í) Provoz mateřské Školy lze podĺe mĺstních podmínek omezit nebo přeruŠit v měsíci červenci nebo
srpnu, popřÍpadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přeruŠení stanoví ředitel mateřské Školy
po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jinýcń
mateřských škol v obci moŽnosti a podmínky předŠkolnĺho vzdělávání dětí mateřské školy v jinýcn
mateřských Školách po dobu omezenÍ nebo přerušení provozu' lnformaci o omezení nebo přeŕuŠení
provozu zveřejní ředitel mateřské Školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem;
zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřĺpadě také ĺnformaci o moŽnostech
a podmÍnkách zajiŠtění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem v době omezení nebo
přerušení provozu.

ffi

11.7. - 22.7. 2022 25.7. - 5. 8. 2022 8. 8. - 19. 8. 2022
Mateřská škola ,,U
Krtečka", Praha 5 - Moto!,
Kudrnova 235, příspěvková
oľganizace

Mgr. Dagmar Vávrová
Cermáková

Základni a mateřská škola
Praha 5 - Smíchov
Gľafická í3l1060,
příspěvková organizace

Mgr. Radmila Jedličková

Mateřská škola, Pľaha 5 -
Smĺchov, Nad Palatou 6í3,
přĺspěvková organizace

Bc. Pavla Vocelková

Základni a mateřská škola
Praha 5 - Smíchov,
Kořenského 10176o,
příspěvková organ izace

Mgr' Bc. Libuše Daňhelková

11.7. - 22.7. 2022 25.7. - 5.8. 2022 8. 8. - 19.8. 2022
Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov ll při
PedF UK, Praha 5 - HlubočePY, V Remízku 71919,
přĺspěvková organ lzace

Mgr. Milan Holub

Mateřská škola, Praha 5 -
Barrandov, Kurandové 669,
příspěvková oľgan izace

Alexandra Svobodová


