
Prerušenie prevádzky v Cirkevnej materskej škole G. B. Mollovej, počas nižšie 

uvedených prázdnin, bolo prerokované na spoločnom stretnutí rodičov a pedagógov dňa  

8. septembra 2015 

 
 V čase jesenných prázdnin v dňoch 29. októbra 2015 (štvrtok) až 30. októbra 
2015 (piatok), pri zníženom počte detí sa aktuálne obmedzí prevádzka na nižší počet 
tried. (deti budú spojené) 
 
 V čase vianočných prázdnin od 23. decembra 2015 (streda) do 7. januára 

2016 (štvrtok) bude prevádzka materskej školy prerušená.  

         Nástup do MŠ 8. januára 2016 (piatok). 

 

 V čase jarných prázdnin od 22. februára 2016 (pondelok) do 26. februára 
2016 (piatok) sa pri zníženom počte detí aktuálne obmedzí prevádzka na nižší počet 
tried. (deti budú spojené) 
 

 V čase veľkonočných sviatkov od 24. marca 2016 (štvrtok) do 29. marca 
2016 (utorok) bude prevádzka materskej školy prerušená. 
          Nástup do MŠ 30. marca 2016 (streda). 
 
 V čase letných prázdnin – letnej prevádzky materskej školy od 1. júla 2016 
(streda) do 22. júla 2016 (piatok) bude prevádzka materskej školy zabezpečená na 
základe vopred nahláseného záujmu rodičov, uhradených poplatkov za stravu a čiastočnú 
úhradu na prevádzku, v nižšom počte tried, v upravenom čase od 7.00 do 16.30 hod. 
z dôvodu psycho - hygienických požiadaviek pre deti a zamestnancov a organizačných 
dôvodov (ako je znížený počet zamestnancov čerpajúcich náhradné voľno, dovolenku). 
V prípade choroby dieťaťa je potrebné doniesť potvrdenie od lekára, inak nebude možné 
vrátenie peňazí za neodobratú stravu. 
  
 Od 25. júla 2016 (pondelok) do 2. septembra 2016 (piatok) bude 
prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu letnej dovolenky zamestnancov. 

 
 Začiatok  nového školského roka 2016/2017 bude 5. septembra 2016 
(pondelok) o 6.30 hod. 
 
Každé prerušenie prevádzky materskej školy je prerokované a odsúhlasené 
zriaďovateľom CMŠ. 
 
Letné prerušenie prevádzky školy oznámi riaditeľ oznamom, spravidla dva mesiace vopred 
(§ 2 ods. 6 Vyhláška č. 306/2008 Z. z.). 
 

Pri zníženom počte tried, zamestnanci materskej školy čerpajú náhradné voľno alebo 

dovolenku. 


