Prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Poprad počas prázdnin
Termíny prázdnin v školskom roku 2017/2018
Jesenné:
Vianočné:
Polročné:
Jarné:
Veľkonočné:
Letné:

30. október – 31. október 2017
23. december 2017 – 5. január 2018
2. február 2018 (piatok)
26. február – 2. marec 2018
29. marec – 3. apríl 2018
2. júl – 31. august 2018

Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii výchovnovzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ
školy v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných
zástupcov detí.
Prevádzka MŠ počas prázdnin: materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad
budú počas prázdnin zabezpečovať prevádzku podľa záujmu zákonných zástupcov detí. Ak sú
dve materské školy pod riaditeľstvom jednej ZŠ a záujem rodičov o umiestnenie detí do MŠ
bude malý, riaditeľ školy určí jednu z MŠ, ktorá bude zabezpečovať prevádzku. V prípade, že
počas vedľajších prázdnin bude počet detí v MŠ nižší ako je počet zapísaných, prevádzka MŠ
bude zabezpečená z dôvodu šetrenia v obmedzenom stave (nižší počet tried a zodpovedajúci
počet pani učiteliek) tak, aby bolo vyhovené žiadosti všetkých zákonných zástupcov.
Jeden mesiac pred vianočnými alebo hlavnými prázdninami vyvesí materská škola na
nástenke zoznam detí, do ktorého sa rodičia podpíšu, keď budú mať záujem o umiestnenie
dieťaťa v materskej škole počas prázdnin. Tento oznam bude na nástenke zverejnený 2
týždne.
Koncom mája informujú MŠ zákonných zástupcov detí o tom, ktoré MŠ budú otvorené počas
júla a ktoré počas augusta, príp. ktoré budú zatvorené. Do 10. júna urobia prieskum medzi
zákonnými zástupcami detí o záväzný záujem o návštevu MŠ ich deťmi a tieto počty obratom
nahlásia tým MŠ, ktoré budú otvorené v danom mesiaci.
Vianočné prázdniny pre základné školy sú v čase od 23. decembra 2017 do 5. januára 2018.
V dňoch 27. 12. 2017 – 5. 1. 2018 bude v prevádzke Materská škola na Podtatranskej ulici.
Zástupkyne riaditeľov z ostatných materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Poprad o tom informujú rodičov detí. Do 12. 12. 2017 zistia ich definitívny záujem
o návštevu detí v MŠ počas vianočných prázdnin a zistený stav nahlásia obratom mailom
alebo telefonicky pani zástupkyni z MŠ na Podtatranskej ulici v Poprade.
Letné prázdniny júl – august 2018: činnosť v materských školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Poprad bude zabezpečená nasledovne:
Júl: MŠ na Záborského ulici, na Tajovského ulici, na Dostojevského ulici, na Letnej ulici, na
Lidickej ul. v Poprade – Matejovciach, Materská škola, Tranovského ul., Poprad – Veľká.
Materská škola, Podtatranská ulica (sídlisko Západ).
August: MŠ na Ulici mládeže 2349/5, Ulici mládeže 2614/11, na Jarnej ulici a na Okružnej
ulici.
Uzatvorená počas hlavných prázdnin: júl – august 2018 bude Materská škola, Vagonárska
ulica, Poprad – Spišská Sobota.

