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INFORMACE K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

A 

K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU MŠ 

 

V Praze, 28. 1. 2022 

Vážení rodiče,  

provoz školy před letními prázdninami bude ukončen v pátek 1. 7. 2022. 

V období letních prázdnin naše škola nebude v provozu. V případě, že potřebujete zajistit 

docházku Vašeho dítěte do náhradní MŠ, vezměte na vědomí následující informace  

a postupujte dle níže uvedeného. 

 

1) KRITÉRIA PRO ZAPSÁNÍ DÍTĚTE k prázdninovému provozu 
K náhradnímu prázdninovému provozu je možné zapsat dítě, které je již zapsané do některé  

z MŠ zřizovaných MČ Praha 10. 

Období MŠ 

4. – 8. 7. 2022  všechny MŠ uzavřeny 

11. 7. – 22. 7. 2022 v náhradním provozu MŠ Mládežnická 

MŠ Přetlucká 

MŠ Troilova  

MŠ U Vršovického nádraží 

25. 7. – 5. 8. 2022 všechny MŠ uzavřeny 

8. 8. – 19. 8. 2022 v náhradním provozu MŠ Tuchorazská 

MŠ Vladivostocká 

MŠ Zvonková 

MŠ Bajkalská (ve Vladivostocké) 

22. 8. – 31. 8. 2022 všechny MŠ uzavřeny 

ZAČÁTEK PROVOZU NAŠÍ ŠKOLY – 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK  

1. 9. 2022 
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➢ zákonný zástupce dítěte bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních 

důvodů (home office není relevantním důvodem k umístění dítěte do MŠ) / nemůže 

zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ 

➢ děti zákonných zástupců na RD/MD mohou být přijaty na prázdninový provoz pouze 

na doplnění dané kapacity MŠ. 

➢ zákonní zástupci dodrží lhůty stanovené pro odevzdání potřebných dokumentů škole 

a rovněž termín připsání platby školného a stravného na účet zvolené školy 

2) POSTUP PRO ZAPSÁNÍ DÍTĚTE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU 

(DO JINÉ ŠKOLY) 
Pro zapsání dítěte k prázdninové docházce do jiné MŠ je zapotřebí: 

➢ do 30. 3. 22 oznámit v kmenové třídě, zda prázdninový provoz v jiné MŠ 

budete chtít využít, případně ve které MŠ a konkrétně ve kterých dnech 

➢ na základě Vaší informace Vám škola připraví kopii evidenčního listu, který je 

součástí dokumentace, kterou budete předávat ve Vámi zvolené škole při zápisu 

➢ ZÁPIS K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU PROBÍHÁ NA ŠKOLÁCH, KTERÉ 

MAJÍ PROVOZ – VIZ. TABULKA VÝŠE  

➢ termín a  režim zápisu v jednotlivých školách bude uveden na jejich webových 

stránkách, nejpozději však bude probíhat 7. 4. 2022 

 

➢➢➢ je zapotřebí sledovat webové stránky vybrané školy, stáhnout a vyplnit formuláře školy 

pro zápis dítěte k náhradnímu provozu (případně po telefonické domluvě si je v náhradní MŠ 

osobně vyzvednout)  

➢ vyplněné dokumenty doručit vybrané škole dle informací a pokynů 

uvedených na jejích webových stránkách, ve stanoveném termínu 

➢  uhradit dle pokynů vybrané školy úplatu za předškolní vzdělávání a stravné 

Potřebujete-li umístit dítě během prázdnin do více MŠ, je nutné do každé MŠ zaslat žádost  

o přijetí zvlášť. Není možné podávat žádost na jeden termín do více škol. 

Vážení rodiče, režim prázdninového provozu v jiné než kmenové MŠ s sebou nese zvýšené 

nároky na děti (jiné prostředí, jiný personál, jiný a měnící se kolektiv třídy…). Zvažte, zda je 

proto docházka Vašeho dítěte do jiné než kmenové školy nezbytná. 

 

Děkujeme Vám za spolupráci. 

 

viz. také https://praha10.cz/mestska-cast/aktualne/aktuality-z-mestske-

casti/artmid/8652/nahradni-prazdninovy-provoz-materskych-skol?articleid=3593 

 

 

Mgr. Jitka Krupičková 

ředitelka školy 
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