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MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBEREC, Klášterní 466/4, příspěvková organizace 
IČ: 72742810 

 
pracoviště Klášterní 466: tel.: 485110179/-180 
pracoviště Husova 991: tel.: 485146208 

 
                                    email:  info@msklasterni.cz           
                                    http://www.msklasterni.cz 

 
           č.j. KLA/0613/2021 
 

Ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje 
ředitelka Mateřské školy Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkové organizace, následující  
 

 
HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 

 

datum (den) popis poznámka 

1. září 2021 (středa) Nástup nových dětí do MŠ  
(zahájení povinného předškolního vzdělávání dětí 
v posledním roce před zahájením povinné školní 
docházky) 

Nezapomeňte s sebou 
přinést  evidenční list! 

1. září – 30.června Povinná každodenní 4hodinová docházka do MŠ 
pro děti v posledním roce před zahájením školní 
docházky 

Zpravidla 8:00 – 12:00 

září 2021 - květen 2022 Celoškolní projekt   „Za  dobrodružstvím“  

28. září 2021 (úterý) státní svátek MŠ uzavřena 

 
20. září – 31. říjen 2021 

 
Sázíme s rodiči školkový sad a vřesoviště 

Součást projektu „Za  
dobrodružstvím“ 

1. říjen 2021  až  
30. duben 2022 

Hledáme sportovní poklady v tělocvičně TJ 
Lokomotiva Liberec 

Součást projektu „Za  
dobrodružstvím“ 

28. říjen 2021 (čtvrtek) státní svátek MŠ uzavřena 

9. prosinec 2021 (čtvrtek) Ověření dovedností dětí  individuálně vzdělávaných Řádný termín 

15. prosinec 2021 (středa) HUSOVA:         11. adventní zpívání v zahradě  

16. prosinec 2021 (čtvrtek) KLÁŠTERNÍ:     11. adventní zpívání v zahradě  

23. prosinec 2021 (čtvrtek) 
až 

2. leden 2022 (neděle) 

 
Vánoční prázdniny 

 
MŠ uzavřena 

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

14. leden 2022 (pátek) Ověření dovedností dětí  individuálně vzdělávaných Náhradní termín 

únor 2022  Týdenní lyžařský výcvik pro předškoláky v 
Bedřichově 

Součást projektu „Za  
dobrodružstvím“  

1.duben – 31. květen 2022 Jarní sportování (sportovní klání rodičů a prarodičů 
s dětmi a učitelkami) 

Součást projektu „Za  
dobrodružstvím“ 

15. – 18.duben 2022  (pá-po) Velikonoce MŠ uzavřena 

10.květen 2022 (úterý) ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY S podporou  
www:zapisyms.liberec.cz 

11. květen 2022 (středa) HUSOVA:  9. zpívání maminkám   

12. květen 2022 (čtvrtek) KLÁŠTERNÍ:  9. zpívání maminkám   

Červen 2022 Školková maturita a pasování předškoláků Zveme rodiče 

4.červenec 2022 (pondělí) Sanitární den MŠ uzavřena 

5.- 6. červenec 2022 (út-st) státní svátek MŠ uzavřena 

11. červenec 2022 (pondělí)  
až  

14. srpen 2022 (pátek) 

 
hlavní školní prázdniny  
 

 
MŠ uzavřena 

15. srpen 2022 (pondělí) Zahájení provozu MŠ po prázdninách  

31. srpen 2022 (středa) Konec školního roku 2021/2022  (ukončení 
povinného předškolního vzdělávání dětí 
v posledním roce před zahájením povinné školní 
docházky) 

 

 
 
01. září 2021     PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D., ředitelka školy, v.r. 


