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Mateřské školy: 
 
1. Mateřská škola Zlín, Kúty 1963 
2. Mateřská škola Zlín, Sokolská 3963 
3. Mateřská škola Zlín, Potoky 4224 
4. Mateřská škola Zlín, Slínová 4225 + M. Alše 558 
5. Mateřská škola Zlín, M. Knesla 4056  
 
 
Zřizovatel mateřských škol  
 
Statutární město Zlín 
Odbor školství 
nám. Míru 12 
761 40 Zlín 

Ve Zlíně dne 2.února 2021 
 
 

Projednání rozsahu přerušení provozu mateřských škol 

a možností předškolního vzdělávání dětí mateřských škol  

v jiných mateřských školách po dobu přerušení provozu jejich mateřské školy 

 

Ředitelky výše uvedených mateřských škol v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdě-
lávání, v platném znění projednaly se zřizovatelem rozsah přerušení provozu v jednotlivých mateřských školách 
v době hlavních prázdnin ve školním roce 2020/2021, které trvají od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 
31. srpna 2021.  
Přehled o rozsahu přerušení provozu jednotlivých mateřských škol v tomto období je součástí tohoto zápisu a 
bude zveřejněn na portále www.zlin.eu a na veřejně přístupném místě ve výše uvedených mateřských školách. 
Ředitelky ve spolupráci se zřizovatelem projednaly zároveň možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí 
mateřských škol v nejbližších mateřských školách po dobu přerušení provozu výše uvedených mateřských škol 
s tímto výsledkem: 
 
Přehled uzavření mateřských škol v období hlavních prázdnin 2021  
 
 

2021 
 

MŠ Kúty 
MŠ 

Sokolská 
MŠ Potoky 

MŠ 
Slínová 

MŠ 
M.Alše 

MŠ 
M. 

Knesla 

Po-
znám-

ka 

 
 1.7. - .2.7. 
(2 prac. dny) 

v provozu v provozu zavřeno v provozu zavřeno zavřeno 26. týden 

 7.7. - 9.7. 
(3 prac.dny) 

v provozu v provozu zavřeno v provozu zavřeno zavřeno 27. týden 

12.7. - 16.7. 
 

v provozu v provozu zavřeno v provozu zavřeno zavřeno 28. týden 

19.7. - 23.7. 
 

v provozu v provozu zavřeno v provozu zavřeno zavřeno 29. týden 

26.7. – 30.7. zavřeno zavřeno v provozu zavřeno zavřeno zavřeno 30. týden 

 2.8. - 6.8. zavřeno zavřeno v provozu zavřeno zavřeno v provozu 31. týden 

 9.8. - 13.8. zavřeno zavřeno v provozu zavřeno zavřeno v provozu 32. týden 

16.8. - 20.8. zavřeno zavřeno v provozu zavřeno zavřeno v provozu 33. týden 

23.8. – 27.8. zavřeno v provozu zavřeno zavřeno zavřeno v provozu 34. týden 

30.8. – 31.8. 
(2 prac.dny) 

zavřeno v provozu zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno 35. týden 

 
 

1. Na základě dohody ředitelek výše uvedených mateřských škol, které jsou v daném období v provozu, mají 
možnost přijímat k předškolnímu vzdělávání děti z mateřských škol, jejichž provoz bude přerušen.  

2. Podmínky pro přijetí dítěte v náhradní mateřské škole: 
Volná kapacita: V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to 
nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Na přijímání dětí podle věty první se ne-
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vztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení. Ředitel mateřské školy 
však je povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší 
povolený počet dětí. 
Podání žádosti o přijetí dítě v jiné mateřské škole: Zákonní zástupci dítěte podávají žádost o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání dítěte v měsíci červenci nebo v srpnu, případně v obou měsících, samostatně 
v každé uvedené mateřských škole, o jejíž provoz mají zájem. Součástí žádosti o přijetí je potvrzení (vydá 
mateřská škola, do které je dítě přijato), že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má do-
klad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 
zákona č.  561/2004 Sb., školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). 
 

3. Termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v jiné mateřské škole v měsíci červenci nebo 
srpnu, případně v obou měsících, je stanoven na 27. května 2021 v době od 13:00 do 15:30 hodin.  
 

4. Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka smluvní školy tato 
kritéria: 

 Přednostně jsou přijímány děti ze smluvních mateřských škol: Kúty 1963, Sokolská 3961, Potoky 4224, 
Slínová 4225, M. Alše 558 a M. Knesla 4056 (a to nejvýše na dobu, po kterou daná mateřská škola pře-
rušila provoz). 

 Rozhoduje pořadí - datum a čas přijatých žádostí (včetně potvrzení od lékaře o očkování – viz bod 2) 
 
5. V případě, kdy smluvní mateřské školy nebudou v období hlavních prázdnin disponovat dostatečným po-

čtem uvolněných míst, mají rodiče možnost podat žádost o předškolní vzdělávání v další mateřské škole 
v obci. Právo rodičů na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání není dotčeno. 
 

6. Možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřských škol v dalších mateřských školách v obci po 
dobu přerušení provozu byly s ředitelkami ostatních mateřských škol a ve spolupráci se zřizovatelem pro-
jednány dne 2. února 2021. Výsledky projednání budou zveřejněny ve školách nejpozději 30. dubna 2021. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

Mateřská škola Zlín, Sokolská 3961, Mgr. Lívia Popesková, ředitelka 
příspěvková organizace 
 
 
 
Mateřská škola Zlín, Potoky 4224,   Bc. Lenka Neubauerová, ředitelka 
příspěvková organizace 
 
 
 
Mateřská škola Zlín, Slínová 4225,   Mgr. Zuzana Malaníková, ředitelka 
příspěvková organizace 
+ MŠ v budově ZŠ M. Alše 558 
 
 
 
Mateřská škola Zlín, M. Knesla 4056, Bc. Miroslava Nowaková, ředitelka 
příspěvková organizace 
 
 
 
Mateřská škola Zlín, Kúty 1963,  Mgr. Zdeňka Polášková, ředitelka 
příspěvková organizace 
 
 
 
 
Za zřizovatele: 
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