
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice – Staré Mesto 

 

Prerušenie prevádzky materskej školy 

v školskom roku 2018/2019 

 
 Školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho 

roka. Člení sa na obdobie školského vyučovania, po ktorého skončení nasleduje obdobie 

školských prázdnin; školské prázdniny môžu byť aj v období školského vyučovania. Obdobie 

školského vyučovania sa končí 30. júna príslušného kalendárneho roka; po ňom nasleduje 

obdobie školských prázdnin, ktoré sa končí 31. augusta príslušného kalendárneho roka. 

 Na materské školy sa nevzťahuje vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach 

o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných 

umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových 

školách. V materských školách preto nehovoríme o školských prázdninách. 

 Materská škola však môže v priebehu školského roka, pred jednotlivými 

školskými prázdninami, zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku 

detí do materskej školy v čase školských prázdnin. Táto možnosť vyplýva z potreby včas 

aktuálne (zmenou organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti, rozsahom a spôsobom 

zabezpečenia stravovania, vykurovania a pod.) reagovať na prípadný znížený záujem 

zákonných zástupcov o materskú školu v danom čase.  

 Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 v znení Vyhlášky č. 308/2009 o materskej škole 

podľa § 2 ods. 6 prevádzku v materskej škole možno obmedziť alebo prerušiť.  

Každoročne je prevádzka materskej školy v čase letných prázdnin prerušená na  

4 týždne, ak zriaďovateľ neurčí inak. V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci 

veľké upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci čerpajú 

náhradné voľno a dovolenku podľa plánu dovoleniek. V čase prerušenia prevádzky majú deti 

možnosť navštevovať náhradnú materskú školu na Jarnej ulici v Košiciach, mimo detí, 

ktorých rodič poberá príspevok z ÚPSVaR. 

 Prerušenie prevádzky v materskej škole počas školského roka (Vianoce, jarné 

a jesenné prázdniny...) sa uskutoční podľa pokynov zriaďovateľa. Počas krátkodobého 

prerušenia dochádzky, podľa počtu nahlásených detí, z prevádzkových, hygienických 

a technických dôvodov je obmedzená prevádzka na nižší počet tried. 

 

Jesenné prázdniny: 31.10.-02.11.2018 

MŠ – OTVORENÁ !!! 

 

Vianočné prázdniny: 24.12.2018-07.01.2019 

MŠ – OTVORENÁ  !!! 

 

Jarné prázdniny: 18.02.-22.02.2019 

MŠ – ZATVORENÁ!!! 

 

Veľkonočné prázdniny: 18.04.-23.04.2019 

MŠ – ZATVORENÁ!!!  

 

Letné prázdniny: JÚL 

MŠ – ZATVORENÁ !!! 



 

P O Z O R!!! 

 

Pred každým prerušením prevádzky,  

či už je MŠ otvorená alebo zatvorená,  

sa bude robiť  

 

predbežné zisťovanie záujmu  
 

 

o dochádzku dieťaťa do domovskej MŠ alebo  

do náhradnej MŠ. 
 


