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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 

Úřad městské části  
 

odbor školství 

 
Číslo jednací: Vaše značka: Vyřizuje / telefon: V Praze dne: 

MCP8 059921/2020  Benetková/ 283090413 28.02.2020 

 

Provoz mateřských škol MČ Praha 8 v měsíci červenci a srpnu 2020 

 

V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, v platném znění, stanovili ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem, 

městskou částí Praha 8, omezení a přerušení provozu mateřských škol v době letních prázdnin 

školního roku 2019/2020. V době přerušení provozu mateřských škol se lze obrátit na pražské 

dětské skupiny https://mpsv.cz/cs/19908 . 

 

Provoz mateřských škol bude zajištěn takto: 

 

od 01.07. do 10.07. mateřské školy uzavřeny 

 

od 13.07. do 24.07. Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3 

    Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1 

    Mateřská škola, Praha 8, Libčická 6 

 

od 27.07. do 07.08. ZŠ a MŠ, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6  

Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13 

    ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 – objekt Ústavní 16 

 

od 10.08. do 21.08. Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182 

    Mateřská škola, Praha 8, Klíčanská 20 

    ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1 – objekt Dolákova 3 

 

od 24.08. do 31.08. mateřské školy uzavřeny. 

 

Příslušné platby zašlou výhradně zákonní zástupci, kteří své děti přihlásili 

v daném termínu, a odešlou je bezhotovostně tak, aby na účtu mateřské školy 

s prázdninovým provozem byly nejpozději do 31. března 2020 a byly jednoznačně 

identifikovatelné. 

V případě neuhrazení v termínu nebude mateřská škola mající prázdninový provoz 

s dítětem na prázdninový provoz počítat, v případě uhrazení po termínu bude platba vrácena a 

mateřská škola také nebude s dítětem na prázdninový provoz počítat. V případě 

neidentifikovatelné platby bude platba vrácena a mateřská škola nebude rovněž s dítětem 

na prázdninový provoz počítat. 

 

Školní rok 2020/2021 bude v mateřských školách, zřízených městskou částí Praha 8, zahájen 

v úterý dne 1. září 2020. 
 

 Mgr. Petr Svoboda 
 vedoucí odboru školství 
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