Príloha č. 13:
Harmonogram prerušenia prevádzky materskej školy v priebehu školského roka
2020/2021
V čase letných prázdnin, bude prevádzka MŠ v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní, v súlade s § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/08 Z. z. o materskej škole, prerušená
z hygienických a prevádzkových dôvodov v mesiaci august, spravidla najmenej na
4 týždne. V tomto období prevádzkoví zamestnanci vykonávajú podľa pokynov riaditeľky,
dôkladné čistenie priestorov, dezinfekciu prostredia, hračiek a zabezpečujú potrebné,
jednoduché údržbárske práce. Počas letných prázdnin zamestnanci čerpajú náhradné voľno
a prevažnú časť dovolenky, podľa plánu dovoleniek.
Prevádzka materskej školy počas zimných a jarných prázdnin je v prevádzke za podmienky,
ak počet prihlásených detí na dané prázdninové obdobie neklesne pod 15 detí.
Prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré
ohrozujú zdravie zverených detí alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku.
Prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená v súčinnosti zo zákonom, aj po
mimoriadnom udelení riaditeľského voľna, ktoré je oznámené a vopred prerokované so
zriaďovateľom.
 V čase jesenných prázdnin – slávenia Sviatku všetkých svätých, bude od
30.októbra 2020 (piatok) prevádzka materskej školy prerušená.
Nástup do MŠ 2.novembra 2020 (pondelok).
 V čase vianočných prázdnin od 23.decembra 2020 (streda) do 6.januára 2021
(streda), bude prevádzka materskej školy prerušená.
Nástup do MŠ 7. januára 2021 (štvrtok).
 V čase jarných prázdnin od 1.marca 2021 (pondelok) do 5.marca 2021
(piatok), sa pri zníženom počte detí, aktuálne obmedzí prevádzka na nižší počet
tried. (deti budú spojené v dvoch triedach). Od 8.marca 2021 (pondelok) riadna
prevádzka vo všetkých štyroch triedach.


V čase veľkonočných sviatkov od 1.apríla 2021 (štvrtok) do 6. apríla 2021
(utorok), bude prevádzka materskej školy prerušená.
Nástup do MŠ 7. apríla 2021 (streda).

V čase letných prázdnin – letnej prevádzky materskej školy od 01.júla 2021 (štvrtok)
do 23.júla 2021 (piatok), sa aktuálne obmedzí prevádzka na nižší počet tried.
Prevádzka materskej školy bude zabezpečená na základe vopred nahláseného záujmu
rodičov, uhradených poplatkov za stravu a čiastočnú úhradu na prevádzku.
Prevádzka MŠ bude v upravenom čase od 7.00h do 16.30h, z dôvodu psycho hygienických požiadaviek pre deti a zamestnancov v teplom, letnom období,

organizačných dôvodov, ako je znížený počet zamestnancov čerpajúcich náhradné
voľno, dovolenku.


Od 26.júla 2021 (pondelok) do 30.augusta 2021 (piatok), bude prevádzka
materskej školy prerušená, z dôvodu letnej dovolenky zamestnancov.
V tomto období prevádzkoví zamestnanci vykonávajú podľa pokynov riaditeľky,
dôkladné čistenie priestorov, dezinfekciu prostredia, hračiek a zabezpečujú potrebné,
jednoduché údržbárske práce. Zamestnanci čerpajú náhradné voľno a prevažnú časť
dovolenky podľa plánu dovoleniek.



Začiatok školského roka 2021 / 2022, bude 02. 09. 20201 (štvrtok) od 7.00 h.

Harmonogram prerušenia prevádzky v materskej škole nebol prerokovaný na spoločnom,
plenárnom združení rodičov a pedagógov dňa 7. septembra 2020, z dôvodu mimoriadnych
pandemických opatrení, a v záujme dodržania protiepidemiologických opatrení.
Uvedený harmonogram bol zverejnený na webovom sídle CMŠ a na výveskách v
priestoroch CMŠ od 19.10.2020 do 29.10.2020, k pripomienkovaniu rodičov s možnosťou
telefonického, e-mailového kontaktu riaditeľky CMŠ G.B.Mollovej Mgr. Ivety
Jánošíkovej.
Plenárne ZR v šk. roku 2021/2022 bude 06.09.2021 (pondelok) o 17.00h

Mgr. Iveta Jánošíková
riaditeľka CMŠ

