
Mateřská škola „ Kamarád “, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace  

460 06 Liberec 6, IČO 72742585, tel: 485 132029 
 

Ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka 
Mateřské školy “Kamarád”, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvkové organizace, následující 

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

Provoz mateřské školy bude denně od 6:30 do 17 hodin.  

datum (den) popis poznámka 

2. září 2019 (pondělí) 
 
 
Září - srpen 

začátek školního roku, nástup nových dětí do MŠ 
(zahájení povinného předškolního vzdělávání pro děti v 
posledním roce před zahájením povinné školní 
docházky) 

projekt – OPVVV - „Kamarádi“  
projekt – S angličtinou ze školky do školy 

nezapomeňte 
přinést vyplněné 
formuláře! 

28. říjen 2019 (Po) státní svátek MŠ uzavřena 

29. – 30. října 
22222018(pátek) 

podzimní prázdniny  

3. – 4. Prosinec út –st 
(st.-čtčt.) 

“Tradiční vánoční trhy”  

4. prosinec (středa) “Rozsvícení vánočního stromu”  

21. prosinec 
22018(středa) 

ověření dovedností dětí individuálně  
vnnvvzdělvzdělávaných 

řádný termín 

23. prosinec 2019 (Po) 
až 1. leden 2020 (St) 

 
vánoční prázdniny 

MŠ uzavřena 

2. leden 2020 (čtvrtek) 
zahájení provozu MŠ po vánočních 
prázdninách 

 

11. leden 2020 So.  ověření dovedností dětí individuálně vzdělávaných náhradní termín 

31. leden (pátek) pololetní prázdniny  

9. – 15. březen jarní prázdniny  

1. – 2. duben st.-čt. “Tradiční velikonoční trhy”  

2. duben čtvrtek Den otevřených dveří  

9. duben 2020 velikonoční prázdniny  

10. – 13. duben 2020 
(pá-po) 

Velikonoce MŠ uzavřena 

1. květen 2020 (Pá) státní svátek MŠ uzavřena 

8. květen 2020 (Pá) státní svátek MŠ uzavřena 

12. květen 2020 Zápis dětí do mateřské školy  

30. červen (úterý) 
ukončení povinného předškolního vzdělávání pro děti v 

posledním roce před zahájením povinné školní docházky 
 

6. červenec 2020 
(Po) 

státní svátek MŠ uzavřena 

20. červenec 
2020(pondělí) 
až 
28. srpen 2020 (pátek) 

 
čerpání dovolené 

 
MŠ uzavřena 

31. srpen 2020 
(pondělí) 

zahájení provozu MŠ po prázdninách  

31. srpen 2020 (pátek) konec školního roku 2019/2020  

 

14. 1. 2020 Mgr. Marie Vrkoslavová 

  ředitelka školy 


