
Mateřská Škola Malá Morava, přís.organizace, Vysoký potok 40, Hanušovice 78833 

Organizace školního roku 2021-2022 

Vážení rodiče, přátelé naší školy. 

Ředitelka MŠ sestavila organizaci školního roku 2021-2022 na základě státních svátků, termínů prázdnin, doba vánočního 

období, plánovaných oprav a úprav prostředí MŠ. 

Pracoviště MŠ Malá Morava bude projednávat uzavření MŠ se zřizovatelem.  

V první polovině školního roku 2021-2022 plánujeme mimořádné uzavření MŠ MM v době konání školy v přírodě 

20.9.2021-24.9.2021 mimo oblast MŠ. Škola v přírodě je určena pouze pro děti od 4 let  

a výše. Děti musí být schopny zúčastnit se delšího pobytu bez rodičů, musí mít dobrý zdravotní stav.  Pro nízký počet dětí 

neúčastníků švp bude MŠ uzavřena, ředitelka není schopna zajistit jiný pomocný pracovní či pedagogický personál. 

Zřizovatel informován. Děkujeme za pochopení. 

Jiné mimořádné  uzavření pracoviště kromě státních svátků neplánujeme, pokud nedojde k nařízení vlády ČR. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech školách začne ve středu 1. září 2021. 

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021. MŠ funguje. 

Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v 
pondělí 3. ledna 2022. MŠ se řídí otevřením školní jídelny. Ale lze předpokládat tuto dobu uzavření. Před 
uzavřením vás budeme přesně informovat. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022. MŠ funguje. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 

21. 2. - 27. 2. 2022     Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, 
Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, 
Jeseník         

 

 

V době jarních prázdnin se bude odvíjet provoz od počtu nahlášených dětí na 
dané období prázdnin. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022. MŠ funguje, tento den není svátek. 

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna . Bude řešeno v dubnu 2022. 

MŠ uzavřena v době svátků: 28.9.2021                                       15.04.2022 

                                                   28.10.2021                                      18.04.2022 

                                                   17.11.2021                                      05.07. a 06.07.2022 

 

31.8.2021                                                                                          ředitelka MŠ Malá Morava 


