
Organizace školního roku 2021/2022 

Zahájení školního roku ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021 – zahájení 

povinného předškolního vzdělávání pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky (narozené v době od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti s odkladem školní docházky). 

 

1. Provoz mateřské školy Kytička Liberec bude denně od 6 hodin do 17 hodin. Pro 

zdravý psychický vývoj dítěte by neměl pobyt v MŠ a mimo rodinu přesáhnout 10 hodin za 

jeden den. 

 

2. Svátky a prázdniny v roce 2021 / 2022: (třídy mohou být spojovány z důvodu menší 

aktuální docházky) 

 Podzimní prázdniny připadnou na středa 27. října a pátek 29. října 2021 – 

předškolní děti nepotřebují omluvení do Omluvného listu. 

 Vánoční prázdniny budou zahájeny ve pátek 24. prosince 2021 a skončí v neděli 2. 

1. 2022. MŠ bude opět otevřena v pondělí 3. ledna 2022. V době vánočních prázdnin 

bude MŠ uzavřena. 

 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022. 

 Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Liberecký 

kraj stanoveny v termínu od 12. - 20. února 2022. 

 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022 – MŠ bude otevřena. Děti 

nepůjdou do školy na Velký pátek 15. dubna 2022 (je tzv. ostatním svátkem podle 

zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního 

klidu, ve znění pozdějších předpisů) a na Velikonoční pondělí 18. 4. 2022. 

 

3. Uzavření mateřské školy v době: 

 Vánoční prázdniny budou zahájeny ve pátek 24. prosince 2021 a skončí v neděli 2. 1. 

2022. Mateřská škola bude opět otevřena v pondělí 3. ledna 2022. Uzavření mateřské 

školy v měsíci prosinec celkem 5 pracovních dnů. Úplata za předškolní vzdělávání se v 

tyto měsíce nemění. 

 Letní prázdniny – od 11. 7. 2022 do 12. 8. 2022. 

Prázdninová školka bude otevřena MŠ Sluníčko Bezová od 18. do 22. 7. 2022 a MŠ 

Motýlek Broumovská od 8. do 12. 8. 2022. V termínu od 25. 7. do 5. 8. 2022 budou 



uzavřeny všechny MŠ v Liberci z důvodů čerpání dovolených. Termín odevzdání 

přihlášek do prázdninové školky bude do 31. 3. 2022. 

 

 

Státní svátky ČR a jiné významné dny – uzavření MŠ 

Viz zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a 

o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. 

2021 

 

 

 

2022 

1. 1.  Den obnovy samostatného českého státu sobota 

1. 1.  Nový rok sobota 

15. 4.  Velký pátek pátek 

18. 4.  Velikonoční pondělí pondělí 

1. 5.  Svátek práce neděle 

8. 5.  Den vítězství neděle 

5. 7.  Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje úterý 

6. 7.  Den upálení mistra Jana Husa středa 

 

28. 9. Den české státnosti úterý 

28. 10. Den vzniku samostatného československého 

státu 

čtvrtek 

17. 11.  Den boje za svobodu a demokracii středa 

24. 12. Štědrý den pátek 

25. 12. 1. svátek vánoční sobota 

26. 12. 2. svátek vánoční neděle 


