
Z Á P I S 

  

na prázdninový provoz a přerušení a zabezpečení provozu mateřských škol 

 

 

Na základě rozhodnutí rady městského obvodu dne 12. 2. 2015 (usnesení č. 

0362/RMOb1418/6/15) se bude konat zápis na prázdninový provoz v měsících červenci a 

srpnu 2015 do mateřských škol zřízených statutárním městem Ostrava dne  

12. 5. 2015 od 8:00 do 16:00 hodin 
v místě provozu jednotlivých mateřských škol. 

 

Zároveň  na základě § 3 odst. (1) vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, souhlasí s přerušením a zabezpečením provozu mateřských škol 

zřízených statutárním městem Ostrava,městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz v 

měsících červenci a srpnu 2015, a to takto: 

 

Provoz v červenci 2015: 

01. 07. – 17. 07. 2015 – MŠO, Poděbradova 19, PO 

01. 07. – 17. 07. 2015 – MŠO, Varenská 2a, PO 

01. 07. – 17. 07. 2015 – WZŠaMŠO, PO 

20. 07. – 31. 07. 2015 – MŠO, Dvořákova 4, PO 

20. 07. – 31. 07. 2015 – MŠO, Špálova 32, PO 

20. 07. – 31. 07. 2015 – MŠO, Šafaříkova 9, PO, PO 

 

Provoz v srpnu 2015: 

03. 08. – 21. 08. 2015 – MŠO, Repinova 19, PO 

03. 08. – 14. 08. 2015 – MŠO, Hornická 43A, PO 

03. 08. – 14. 08. 2015 – MŠO, Blahoslavova 6, PO 

17. 08. – 21. 08. 2015 – MŠO, Lechowiczova 8, PO 

 

Ve dnech 24. – 31. 8. 2014 budou všechny mateřské školy uzavřeny z důvodu 

probíhajících příprav k zahájení školního roku. 

 

V mateřských školách Křižíkova 18, Ostrčilova 10 (Josefa Lady 6) a Na Jízdárně 19a budou 

probíhat v prázdninových měsících opravy a rekonstrukce budov. 

Spádová oblast pro zápisy dětí pro prázdninový provoz je celý městský obvod. Z důvodu 

rekonstrukcí budou tři mateřské školy uzavřeny zcela, ostatní budou mít provoz omezený 

částečně. 

Kapacita mateřských škol bude v prázdninových měsících tudíž značně nižší než v běžném 

školním roce.  

Pokud budete žádat o docházku svého dítěte do náhradní MŠ o prázdninách, je třeba u třídní 

učitelky naší MŠ požádat o 1 kopii Evidenčního listu, vyplnit Žádost o přijetí na prázdninový 

provoz, kterou si stáhnete na webových stránkách příslušné MŠ. K zápisu musíte přijít 

osobně. 

Rovněž nahlásíte prostřednictvím třídní učitelky požadavek na prázdninový provoz v naší 

MŠ. Platbu školného za červenec nebudete platit, za srpen bude snížena z důvodu omezení 

provozu.  

 

 

V Ostravě dne 11.3.2015                                                    Marie Benešová, ředitelka školy 


