
Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, 

příspěvková organizace 

Ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů 

stanovuje ředitelka Mateřské školy, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, 

příspěvková organizace 

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 

Datum  popis poznámka 

1. 9. 2021  Začátek školního roku 2021/2022   

1. 9. 2021  Nástup nových dětí do MŠ 

(zahájení povinného předškolního 

vzdělávání pro děti v posledním 

roce před zahájením povinné školní 

docházky 8-12 hodin) 

Přidána 1 hodina týdně ve 

dvou blocích týdně pro 

cizince co mají povinnou 

předškolní docházku – 

bezplatná, pokud se splní 

děti cizinci s povinnou 

docházkou úterý a čtvrtek 

od  7.30 – 8.00 hod. 

7. 9. 2021  

 

8. 9. 2021 

Schůzky rodičů - 15, 30 hod. Ježci, 

Krtci 

Schůzky rodičů - 15, 30 hod. 

Myšky, Žabky 

 S rouškou, pouze jeden 

ze zákonných zástupců   – 

COVID 19 

Na třídách, kam dítě 

dochází. 

28. 10. 2021 Státní svátek MŠ uzavřena 

17. 11. 2021 Státní svátek MŠ uzavřena 

23. 12. 2021 – 31. 12. 2021  Z provozních důvodů uzavřeno – 

opravy, …..(Vánoční prázdniny) 

MŠ uzavřena 

Včetně 23. 12. 2021 

Otevřeno 3. 1. 2022 

schváleno zřizovatelem 

1. 1. 2022  Státní svátek Nový rok  

3. 1. 2022  Zahájení provozu po vánocích  A po opravách – 

provozní důvody 

2. 4. 2022  

5. 4. 2021  

Státní svátek Velký pátek 

Státní svátek Velikonoční pondělí 

MŠ uzavřena 

MŠ uzavřena 

11. 7. – 31. 7. 2022 

1. 8. – 12. 8. 2022 

Z provozních důvodů uzavřeno - 

rekonstrukce, opravy, 

malování…………. (letní 

prázdniny).  

 

MŠ uzavřena 

schváleno zřizovatelem 

15. 8. 2022  Zahájení  provozu  MŠ    

31. 8. 2022 Konec školního roku 2021/2022   

 Schůzky se zákonnými zástupci jsou v září 21 a v červnu 22 – přesné termíny vyvěsíme 

dopředu na web mateřské školy a na nástěnky u tříd. Popř. mimořádné. 



Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, 

příspěvková organizace 

Konzultace se zákonnými zástupci leden 2022 a červen 2022 na třídách dětí, vždy se s paní 

učitelkou dohodne den a čas. 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – TERMÍNY DLE ŠKOLNÍHO ŘÁDU. 

Den otevřených dveří – duben 2022.  

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2022-2023 KVĚTEN 2022 od 2. 5. 2022 – 16. 5. 2022. Měsíc 

dopředu vyvěsíme přesný termín a čas na web mateřské školy a na nástěnky u tříd, na 

autobusové zastávky, do města, k České poště apod. 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních 

prázdnin (viz webové stránky MŠMT), zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole 

po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno. 

Pro informaci z MŠMT: Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních 
prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. 
Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů. 

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních 
uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021. 

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

Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 
2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022. 

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.  

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

14. 2. -
 20. 2. 2022    

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, 
Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál               

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022. 

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

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022. 

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022. 

 

V Hodkovicích nad Mohelkou 1. 9. 2021                               Mgr. Irena Ryplová, ředitelka 



Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, 

příspěvková organizace 

 

Úřední hodiny 

Vedoucí školní jednotky: 

Pondělí - pátek: 7:30 - 12:30 hod. – VŽDY po telefonické, e-mail dohodě. 

Paní ředitelka: 

VŽDY po TELEFONICKÉ, E-MAIL dohodě možné konzultační hodiny 

Paní učitelky: dvakrát ročně konzultační dny pro zákonné zástupce v lednu a červnu, termíny 

si dohodnete přímo ve třídě s paní učitelkou. Vždy se dopředu dohodnete. 

Konzultace během roku jsou také – dle potřeb dítěte a zákonného zástupce. 

Nabízejí Vám možnost hovořit o dětech, jejich problémech, starostech, přáních. Případně 

máme možnost přizvat k debatě dětského psychologa, pracovníka z PPP, nebo SPC, 

speciálního pedagoga, právníka, Ospod apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, 

příspěvková organizace 

Povinné předškolní vzdělávání 

Od 1. 9. 2017 se mění zákon č. 561/2004, o předškolním vzdělávání. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v 

kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

K 1. září 2017 dochází ke změně v předškolním vzdělávání. Předškolní vzdělávání je pro 

Vaše děti povinné a má formu pravidelné denní docházky v rozsahu 4 hod/ denně, tj. 20 

hod/týdně v pracovních dnech. Od 8 hod – do 12 hod. 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u 

základních a středních škol). 

Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodu nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce 

bude mít povinnost doložit důvody nepřítomnosti, pomocí tzv.„omluvného listu“. Bližší 

informace u třídních učitelek. 

Jiné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte 

1.       individuální vzdělávání dítěte – bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské 

školy, 

Individuální vzdělávání Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, 

pro něj může  

v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno (v případě, že se bude 

jednat o převážnou část školního roku). Tuto skutečnost písemně oznámí řediteli mateřské 

školy. 

2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy 

speciální, 

3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo 

plnění povinné školní docházky. 

 


