
Školní rok 2021-2022 = kalendárium 

Akce 9.ročníku 

přivítání prvňáčků = středa 1. září 

začátek tanečního kurzu = středa 6. října 

https://www.danceexpert.cz/tanecni-kurzy-pro-mladez = (Kurz K17 a K19) 

Profi testy (testy profesní orientace) = pátek 15. října 

Schoola Pragensis (veletrh středních škol) = čtvrtek 25. 11. – sobota 27.11. 

Odevzdání přihlášek na školy s talentovou ZK + zápis. lístek = do úterý 30.11. 

Vánoční trhy = čtvrtek 2. prosince  a Miklulášský den = pátek  3. prosince  

Přijímací zkoušky na talentově zaměřené školy = od neděle 2.1. do soboty 15.1. 

Přijímací zkoušky pro obory konzervatoří= od soboty 15.1. do pondělí 31.1. 

Odevzdání přihlášek na čtyřleté SŠ= do úterý 1. března (zápis. lístek do 15.3.) 

Šroťák žáků 9. tříd = pondělí 14. března – pátek 18. března 

Přijímací zkoušky na čtyřleté obory SŠ = úterý 12.dubna a středa 13.dubna 

příprava magister.pr. a jejich prezent.  = pondělí 9. května – pátek 13. května 

Přijímací ZK na čtyřleté obory SŠ (náhr. termíny) = úterý 10.5. a středa 11.5. 

prezentace a obhajoby magisterských prací žáků 9. ročníku = úterý 14. června 

ples deváťáků  =  čtvrtek 16. června 

Týden sportů = pondělí 20. června – pátek 24. června 

rozloučení s deváťáky = středa 29. června 

Den třídy – ukončení II. pololetí + předání vysvědčení = čtvrtek 30. června 

poslední zvonění deváťákům + oběd se zaměstnanci školy = čtvrtek 30. června 

https://www.danceexpert.cz/tanecni-kurzy-pro-mladez


Třídní schůzky a informativní odpoledne 

1. třídní schůzky = čtvrtek 9. září  

informativní odpoledne = čtvrtek 18. listopadu 

2. třídní schůzky = čtvrtek 6. ledna 

informativní odpoledne = čtvrtek 21. dubna 

3. třídní schůzky = čtvrtek 2. června 

Dny třídy 

Dny třídy - začátek školního roku = středa 1. září – pátek 3. září 

Dny třídy – Vánoce  = úterý  21. prosince – středa 22. prosince 

Den třídy - předání výpisu pololetního vysvědčení = pondělí 31. ledna 

Dny třídy - Velikonoce = pondělí 11. dubna – středa 13. dubna 

Dny třídy – konec školního roku = pondělí 27. června – středa 29. června 

Dny třídy -ukončení II. pololetí + předání vysvědčení = čtvrtek 30. června 

Projektové týdny a týdny 9.ročníku 

1. projektový týden - humanitní = pondělí 15. listopadu – pátek 19. listopadu 

2. projektový týden - čtenářský = pondělí 24. ledna – pátek 28. ledna 

3. TýdDen Země – celoškolní projekt = úterý 19. dubna – pátek 22. dubna 

4. proj. týden – dem. kult. a aktiv. obč.= pondělí 2. května – pátek 6. května 

Šroťák žáků 9. tříd  =  pondělí 14. března – pátek 18. března 

Příprava magister.pr. a jejich prezent.  = pondělí 9. května – pátek 13. května 

 

 



Ředitelské dny 

ředitelské dny = pondělí 25. října a úterý 26. října 

ředitelský den = pátek 21. ledna 

ředitelský den = pátek 29. dubna 

ředitelský den = pátek 10. června 

 

Harmonogram školního roku 2021-2022    

(zahájení, vysvědčení, prázdniny, ukončení)    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

začátek školního roku: středa 1. září 2021 

podzimní prázdniny: středa 27. října a pátek 29. října 2021 

vánoční prázdniny: od čtvrtka 23. prosince 2021 do neděle 2. ledna 2022 

konec 1. pololetí (předání vysvědčení): pondělí 31. ledna 2022  

jednodenní pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022 

jarní prázdniny: od pondělí 7. března do neděle 13. března 2022 

velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022 

konec 2. pololetí: čtvrtek 30. června 2022 

hlavní prázdniny: od pátku 1. července do středy 31. srpna 2022  

vyučování v novém školním roce začne: ve čtvrtek 1. září 2022 


