
Organizace školního roku 2022/2023 

 

Provoz mateřské školy bude po letních prázdninách ve školním roce 
2022/2023 zahájen ve čtvrtek 1. září 2022. 
 

   
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. 

října 2022. Ve středu nebude provoz mateřské školy přerušen, ale bude 
zjišťován počet dětí z důvodu organizačního zajištění provozu. Ve čtvrtek 

bude MŠ uzavřena – sanitární den. V pátek je státní svátek. 
 

 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a 

skončí v pondělí 2. ledna 2023.  Provoz mateřské školy bude v tyto 

dny přerušen. Zahájení provozu po vánočních prázdninách bude v úterý 3. 

ledna 2023. 

 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023 

MŠ bude uzavřena – sanitární den. 

  
 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Kroměříž 
stanoveny od 13. do 19. února 2023. Provoz mateřské školy nebude 

přerušen, ale bude zjišťován počet dětí z důvodu organizačního zajištění 
provozu. 

 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.  Provoz 

mateřské školy bude přerušen – sanitární den. Pátek 7. dubna 2023 je 
tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb. o státních svátcích, o 

ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 
Hlavní prázdniny stanovuje MŠMT od 1. července do 3. září 2023. MŠ 

bude v provozu do 21. července - bude zjišťován počet dětí z důvodu 

organizačního zajištění provozu. Od 24. července do 1. září 2023 bude 
MŠ uzavřena. 

 
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne v 

pondělí 4. září 2023. 
 

Organizace školního roku byla projednána se zřizovatelem školy. 

 



Státní svátky 

1. leden – Den obnovy samostatného českého státu 

8. květen - Den vítězství  

5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

6. červenec - Den upálení Mistra Jana Husa. 

28. září - Den české státnosti 

28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu 

17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii 

Ostatní svátky   

1. leden - Nový rok 

5. dubna - Velikonoční pondělí 

1. květen - Svátek práce 

24. prosinec - Štědrý den 

25. prosinec - 1. svátek vánoční 

26. prosinec - 2. svátek vánoční 

 

Zákon č. 245/2000Sb. o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu ve 

znění zákona č. 101/2004 Sb. 
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