
PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY, UL. SNP 27, HANDLOVÁ 

V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023 

 

Prevádzka materskej školy, s jej elokovanými pracoviskami v pracovných dňoch : 

 

Materská škola SNP –  od 06:00hod–do 16:00hod–celodenná prevádzka vo všetkých 

triedach 

EP Dimitrovova -  od 06:00hod – do 16:00hod celodenná prevádzka vo 

všetkých triedach 

EP Cintorínska -   od 06:00hod – do 16:00hod celodenná prevádzka vo všetkých 

triedach 

EP MC 1793/6 - od 06:00hod – do 16:00hod celodenná prevádzka vo všetkých 

triedach   

EP  ZŠ MC 1866/55 - od 06:30hod – do 15:45hod celodenná prevádzka v jednej triede 

    od 07:30hod – do 12:30hod poldenná prevádzka v jednej triede 

 

Prevádzku navrhujeme na základe prieskumu u zákonných zástupcov, v ktorom z 367 

opýtaných 364 vyjadrilo súhlas s predloženým návrhom a 3 vyjadrili iné návrhy (2 – otvoriť 

škôlku od 05:30hod a 1- požadoval prevádzku do 17:00hod). 

 
Prevádzka materskej školy v čase školských prázdnin: 

 

Jesenné prázdniny: 28.10.2022 – 31.10.2022 – Materská škola s elokovanými pracoviskami  

v prevádzke. 

 

Vianočné prázdniny: 23.12.2022 – 07.01.2023  

Prevádzka prerušená vo všetkých pracoviskách materskej školy od 27.12.2022 – do 

30.12.2022 (4 pracovné dni) 

 

Od 02.01.2023 – začína riadna prevádzka vo všetkých pracoviskách materskej školy.  

 

Záväzné nahlásenie detí na dni od 02.01.2023 do 05.01.2023 budeme zisťovať minimálne  

3 týždne vopred. 

 

 

Jarné prázdniny: 27.02.2023 – 03.03.2023 

Materská škola s elokovanými pracoviskami v prevádzke. 

 

Budeme zisťovať záujem o záväzné nahlásenie detí minimálne 3 týždne vopred. 

 



Veľkonočné prázdniny: 06.04.2023 – 11.04.2023 

Materská škola v prevádzke okrem sviatkov (Veľký piatok 07.04.2023 a veľkonočný pondelok  

10.04.2023) 

Budeme zisťovať záujem o záväzné nahlásenie detí minimálne 3 týždne vopred. 

 

 

 

Letné prázdniny: 01.07.2023 – 31.08.2023  

 

 

Od 03.07.2023 – do 14.07.2023 – otvorené všetky pracoviská,  pre všetky deti bez rozdielu či 

sú rodičia zamestnaní alebo nie sú.  

Od 17.07. 2023 – do 04.08.2023 – zatvorené všetky pracoviská (3 týždne) 

Od 07.08.2023 – do 31.08. 2023 – otvorené všetky pracoviská,  pre všetky deti bez rozdielu 

či sú rodičia zamestnaní alebo nie. 

Budeme zisťovať záujem o záväzné nahlásenie detí minimálne 3 týždne vopred. 

 

 

 

 

Spracovala: Mgr. Marcela Jakubíková, riaditeľka MŠ 
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SÚHLASÍM - NESÚHLASÍM 

 

 

 

.................................................................. 

Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta   

 

 

 

 


