
                       Mateřská škola „Klíček“, Liberec 
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01. září 2021  Bc. Jana Hermanová, ředitelka školy 
 

Ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka 

Mateřské školy Liberec, Žitná 832/19, příspěvkové organizace následující 

 

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 

datum (den) popis poznámka 

1. září (středa) nástup po prázdninách, příchod nových dětí 
(zahájení povinného předškolního 
vzdělávání dětí v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky 

doplnění informací 
z předchozí srpnové 
schůzky pro nové rodiče 

od 9. září pravidelně 
čtvrtky 

plavání v městském bazénu pro předškoláky 

září 2021 – listopad 2021 program - Podzim bere za kliku informace na dveřích tříd 

28. září (úterý) státní svátek MŠ uzavřena 

říjen 2021 setkání s rodiči na školní zahradě tvořivé dílničky, opékání 
vuřtů 

středy od října cvičení v tělocvičně ZŠ Dobiášova všechny třídy se střídají 

28. říjen (čtvrtek) státní svátek MŠ uzavřena  

prosinec 2021 návštěva kostela v Rochlicích adventní betlémy 

prosinec 2021 vánoční besídky s rodiči v MŠ termín upřesněn 

24. prosince 2021(pátek) 
až 2. leden 2022(neděle) 

vánoční prázdniny MŠ uzavřena 

3. leden 2022 (pondělí) zahájení provozu MŠ po vánočních 
prázdninách 

 

únor 2022 
 (7.2.-11. 2. 2022) 

lyžařský výcvik na Dolině termín upřesníme…zatím 
zamluvený 

1. březen – 31. květen jarní akce s rodiči na školní zahradě- tvořivé 
dílničky 

termín dle počasí 

15. – 18. duben 2022 Velikonoce MŠ uzavřena 

květen 2022 škola v přírodě Penzion pod Severákem termín upřesníme 

10. květen 2022 zápis do MŠ pro nové uchazeče 

červen 2022 rozloučení se školáky na školní zahradě děti ze všech tříd s rodiči 

5.-6. červenec 2022 
(úterý a středa) 

státní svátek MŠ uzavřena 

18. červenec 2022 
(pondělí) až 
19. srpna 2020 (pátek) 

hlavní školní prázdniny  
v okolí lze využít prázdninovou školku 

MŠ uzavřena 
 

v týdnu od 22. 8. 2022 
(pondělí) do 26. 8. 2022 
(pátek) 

individuální schůzky nově přijatých dětí 
v 10,00hodin v příslušné třídě 

dle emailové či telefonické 
objednávky 

 

tel:485130939-40
mailto:ms54.lbc@volny.cz

