
Rozpis provozu mateřských škol zřizovaných Městem Bruntál v období hlavních prázdnin v roce 2023

5. - 6. 7. státní 
svátek

so - ne po - pá po - pá po - pá po - pá po - pá po - pá po - pá po - pá po - út st - pá

Název školy 1. - 2. 7. 3 - 7. 7. 10. - 14. 7. 17. - 21. 7. 24. - 28. 7. 31.7 - 4. 8. 7. - 11. 8. 14. - 18. 8. 21. - 25. 8. 28. - 29. 8. 30.8 - 1.9 .

1. Mateřská škola Komenského 7

1a) odloučené pracoviště Smetanova 21

2. Mateřská škola Okružní 23

3. Mateřská škola Pionýrská 9

3a) odloučené pracoviště Školní 2

4. Mateřské škola u Rybníka 3

4a) odloučené pracoviště Cihelní 6

Poznámka:

uzavření mateřské školy

kmenová mateřská škola mateřská škola, kterou dítě navštěvuje v průběhu školního roku

vybraná/náhradní mateřská škola mateřská škola s otevřeným provozem

převod možnost dočasného umístění dítěte v jiné mateřské škole (pouze po dobu uzavření kmenové mateřské školy)

státní svátek
30. 8 -  1. 9. 2023 přerušen - uzavřen provoz všech mateřských škol

INFORMACE  pro rodiče, jejichž děti se ve školním roce 2022/2023 účastní předškolního vzdělávání v mateřských školách zřizovaných Městem Bruntál

Informaci o umístění v náhradní mateřské škole se dozvíte v kmenové mateřské škole nejpozději do 11. 6. 2023.

5. - 6. 7.  2023

V případě uzavření provozu kmenové mateřské školy zřizované Městem Bruntál v období hlavních prázdnin (červenec - srpen) v roce 2023 informujeme rodiče o možnosti dočasného umístění 

jejich dětí v jiné mateřské škole zřizované Městem Bruntál s otevřeným provozem. 

Pokud mají rodiče o předškolní vzdělávání zájem i v době hlavních prázdnin, nahlásí svůj záměr ředitelce náhradní mateřské školy v termínu  od 3. 5. do 28. 5. 2023 elektronickou nebo 

písemnou formou. Potřebné dokumenty: žádost + kopii evidenčního listu si vyžádejte u třídní učitelky nebo ředitelky kmenové mateřské školy.


