
ŠKOLNÍ ROK 2022-2023 – KALENDÁRIUM 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A INFORMATIVNÍ ODPOLEDNE 

1. třídní schůzky = čtvrtek 8. září  

informativní odpoledne = čtvrtek 24. listopadu 

2. třídní schůzky = čtvrtek 5. ledna 

informativní odpoledne = čtvrtek 20. dubna 

3. třídní schůzky = čtvrtek 1. června 

 

PEDAGOGICKÉ RADY 

čtvrtletní pedagogická rada II. stupeň = čtvrtek 10. listopadu  

pololetní pedagogická rada = pátek 20. ledna 

třičtvrtletní pedagogická rada a velikonoční prázdniny = čtvrtek 6. dubna 

závěrečná pedagogická rada = pátek 26. května 

 

ŘEDITELSKÉ DNY 

ředitelské dny = pondělí 24. října a úterý 25. října 

ředitelský den = pátek 20. ledna 

ředitelský den = pátek 26. května 

ředitelský den = pátek 30. června 

 

KALENDÁRIUM – SVÁTKY, PRÁZDNINY, UDÁLOSTI 

 

28. 9. středa – státní svátek Den české státnosti  

24.10. - 25.10. pondělí, úterý – ředitelské dny  

26.10. – 27.10. středa, čtvrtek - podzimní prázdniny 

28. 10.  pátek – státní svátek Den vzniku samostatného českého státu  

17.11. čtvrtek – státní svátek Den boje za svobodu a demokracii  

24.11. čtvrtek – informativní odpoledne  



27.11. neděle – rozsvěcení vánočního stromu  

5.12. pondělí – Mikulášský den  

6.12. – 7.12. úterý, středa – projekt Aktivní občanství  

15.12 čtvrtek vánoční trhy  

21.12. – 22.12. středa, čtvrtek – Dny třídy – Vánoce   

23.12. (pátek) – 2.1. (pondělí) vánoční prázdniny  

5.1. čtvrtek – třídní schůzky  

17.1. úterý – den otevřených dveří   

20.1. pátek – ředitelský den  

26.1. čtvrtek – Terezčin memoriál 

31.1. úterý – den třídy (předání výpisu pololetního vysvědčení)  

3.2. pátek – pololetní prázdniny  

16.2. čtvrtek – projekt Čteme si navzájem  

3.3. pátek – společenský večer pro rodiče a zaměstnance školy   

13.3. – 17.3. - jarní prázdniny  

7.4. (pátek) – 10.4. (pondělí) – Velikonoce 

11.4. (úterý) – 14.4. (pátek) - 3. TýdDen Země – celoškolní projekt  

20.4. čtvrtek – informativní odpoledne  

26.5. pátek – ředitelský den  

1.6. čtvrtek – třídní schůzky  

2.6. pátek – Den dětí – sportovní den  

6.6. úterý – prezentace a obhajoby magisterských prací žáků 9. ročníku  

15.6. čtvrtek – uzavření klasifikace za 2. pololetí  

19.6. – 23.6. - Týden sportů  

26.6. – 29.6. (pondělí–středa) - dny třídy, konec školního roku  

29.6. čtvrtek – předání vysvědčení, poslední zvonění 

Hlavní prázdniny = sobota 1. července – neděle 3. září 


