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Mateřské školy: 
 

1. Mateřská škola Zlín, Osvoboditelů 3778, příspěvková organizace 
2. Mateřská škola Zlín, Návesní 64, příspěvková organizace 
3. Mateřská škola Zlín - Kudlov, Na Vrchovici 21, příspěvková organizace 
4. Mateřská škola Zlín, Lázeňská 412, příspěvková organizace 
5. Mateřská škola Zlín, Mariánské nám. 141, příspěvková organizace 
 
 
Zřizovatel mateřských škol ve Zlíně 
 
Statutární město Zlín 
 

   Ve Zlíně dne 3. února 2023 
 

Projednání rozsahu přerušení provozu v mateřských školách  

a projednání možností a podmínek předškolního vzdělávání dětí  

mateřských škol v jiných mateřských školách po dobu přerušení provozu 
 

v měsících červenci a srpnu 2023 a 1. září 2023 

 
 

       Ředitelky uvedených mateřských škol v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. a § 
3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. (týká se přerušení provozu 1.9.2023), o předškolním 
vzdělávání, v platném znění, projednaly se zřizovatelem rozsah přerušení provozu v 
jednotlivých mateřských školách.  

Zároveň ředitelky ve spolupráci se zřizovatelem a vzájemně mezi sebou projednaly 
možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřských škol v jiných mateřských 
školách po dobu přerušení provozu s těmito výsledky: 
 

1. Přehled o rozsahu přerušení provozu výše uvedených mateřských škol v období 
 7- 8/2023  a 1. 9. 2023  

 
 

Počet 
pracovních dnů 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 Počet 
dní  

provoz 

Mateřská škola 
Zlín  

3.7. - 7.7. 10.7.- 14.7. 17.7. - 21.7. 24.7.- 28 .7. 31.7. – 4.8. 
 

7.8.-11.8. 14.8 -18.8. 21.8.-25.8. 28.-.1.9.  

Osvoboditelů 
3778 

  XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX   XXXXX 
  

 

Návesní 64, 
Mladcová 

XXX XXXXX XXXXX XXXXX    XXXXX XXXXX 
 

 

-Kudlov 
Na Vrchovici 21 

 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX    

Lázeňská  412, 
Kostelec 

XXX XXXXX    XXXXX XXXXX XXXXX   

Mariánské nám. 
141, Štípa 

   XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX    

 

 

 

 

 
MŠ v provozu 

XXXXX 
 

 
Provoz MŠ přerušen 

 



2 

 

 

2.    Způsob informování zákonných zástupců o přerušení provozu:    
        - na veřejně přístupném místě v mateřské škole 

  
(termín – do 30. dubna 2023) 

 
 

 
3.  Přehled o rozsahu přerušení provozu všech mateřských škol ve Zlíně  

 
Způsob informování rodičů:  
 
- na veřejně přístupných místech v mateřských školách  
- na webových stránkách mateřských škol 
- na www.zlin.eu – sekce Jsem občan – Magistrát – Popis činnosti útvarů MMZ - Odbor 

školství – Informace z oddělení školství a správy zařízení                         
                                                                                                     (termín – do 30. dubna 2023) 

 
 
 
4. Podmínky pro přijetí dítěte v náhradní mateřské škole: 
 

Podání žádosti: 
  
Zákonní zástupci dítěte podávají písemné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
dítěte v měsíci červenci nebo v srpnu v té mateřské škole, jejíž provozní dobu chtějí využít; 
a to sami za sebe (nikoliv prostřednictvím ředitelky „své“ mateřské školy nebo 
prostřednictvím zřizovatele). Nezbytnou součástí žádosti je potvrzení, že se dítě podrobilo 
stanoveným pravidelným očkováním, případně předložení dokladu, že je dítě proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 zákona 
č. 561/2004 Sb., školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, vše ve znění pozdějších předpisů).  
 

 
5. Povinnost ředitelky mateřské školy zabezpečit ve spolupráci se zřizovatelem pobyt dětí 

v jiné mateřské škole zrušila vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 
vyhlášky č. 43/2006 Sb. (účinnost od 1. března 2006). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zlin.eu/
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MŠ Ředitelka MŠ 

Telefon 

Podpis  E-mail 

Mateřská škola 

Zlín, Osvoboditelů 

3778 

Mgr. Hana 

Kadlčáková 

577 437 376 
 

 

 

 info@mskolektivnidum.cz 

Mateřská škola 

Zlín, Návesní 64 

Mgr. Jaroslava 

Kvasničková 

577 142 133 
 

 

 

 msmlad@volny.cz 

Mateřská škola 

Zlín-Kudlov, 

Na Vrchovici 21 

Bc. Jarmila 

Řezníčková 

577 225 737 
 

 

 

 mskudlov@zlinedu.cz 

Mateřská škola 

Zlín, Lázeňská 412 Olga Leicmanová 

774 197 128 
 

 

 

 ms.kostelec@seznam.cz 

Mateřská škola 

Zlín, Mariánské 

nám. 141 Luďka Marcaníková 

577 914 266 
 

 

 

 msstipa@seznam.cz 

 
 
 
 
 
 

Za zřizovatele: 
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