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Organizace školního roku 2022/2023
začátek školního roku: čtvrtek 1. září 2022.
podzimní prázdniny: na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023
konec 1. pololetí: úterý 31. ledna 2023
jednodenní pololetní prázdniny: na pátek 3. února 2023
jarní prázdniny: od pondělí 13. března do neděle 19. března 2023
velikonoční prázdniny: na čtvrtek 6. dubna 202
konec 2. pololetí: čtvrtek 29. června 2023
hlavní prázdniny: 1. července 2023 do 3. září 2023
vyučování v novém školním roce začne:  v pondělí 4. září 2023.
Ředitelské dny: 24. a 25.10., 20.1., 26.5., 30.6.
Pedagogické rady: 26. a 31.8., 8.9., 3. a 10.11., 20.1., 6.4., 26.5., 30.6.
Třídní schůzky a informativní odpoledne: 8.9., 24.11., 5.1., 20.4., 1.6.

 
 

Dny třídy (1.-2.9., 21.-22.12., 31.1., 26. – 29.6.) 
Projekt aktivní občanství 6. – 7.12.
Projekt čteme si navzájem 16.2.
Projekt Den Země (Den stromů) 11. – 14.4. 
Sportovní den 2.6.



D, Čj, Nj, Inf, Aj, Hv, Fy



• školní řád 
mobily –  mobilní zóny
příchody do školy, omlouvání – 48 hodin, 
všechno hodnocení i chování v ŠOL  - rodiče mají jedinečný přístup
radek.ivanov@zskunratice.cz 

• Školní diáře - od 5.tříd na plánování školních záležitostí 
 – odpadlé hodiny a důležité info pro rodiče zapisujeme do volných políček v daném
týdnu (pod neděli) – zde i rodiče podepisují

• NEVJÍŽDĚT NA PARKOVIŠTĚ ŠKOLY jen pro zaměstnance a invalidy 

organizačně: navrácení rozdaných dokumentů - zdrav. způsobilost, karta žáka….,
doplnit emailové adresy…, rozvrhy, suplování, klasifikace…
·školní fond – složení -pracovní sešity, portfolia, připojení na internet, kopírování
materiálů, sešity, materiál na VV, kancelářské potřeby na výuku a příspěvek do
třídních fondů + DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK NA SPOLEK PATRON 
·Patron – sdružení rodičů – dobrovolné příspěvky zůstávají jako v minulém roce –
300,- Kč (dobrovolná platba zahrnuta ve školním fondu) – vedení spolku – paní J.
Maršálková



• školní klub – zatím pondělí - středa 12:00 -17:30 hodin – 5. – 9. třídy – nyní z
důvodu nemoci čtvrtky a pátky uzavřen
• knihovna – studovna + počítače – denně – možnost doučování a vypracování
úkolů – Ing. Jitka Závodná, Mgr. Tereza Doudová – aktuální informace o
otevírací době budou vždy na webu
jídelna - platby bezhotovostně

• Přijímačky na gymnázia 
Šestileté a osmileté – 17. a 18. dubna 2023
• kroužky – R. Linhová - Přehled kroužků SVČ na webu (aktivity – fialová sekce) 
• provoz školy hl. vchod se pro děti otevírá 6:45 hodin na nultou hodinu a 7:40
hodin před 1. hodinou, 7:55 se škola zamyká
• vchod do školy – hlavní recepce – do 17:00 hodin, hala od 17:00 hodin – vchod
zadem od hřiště    
• školní web
• Školní poradenské pracoviště: služby psychologa PhDr. K. Fořtové Mgr.
Kostadina Panusheva a spec. pedagoga – Mgr. I. Havlové, Mgr. S. Křižákové,
výchovného a kariérového poradce Mgr. E. Hilčerové a Mgr.Kostadin
Panusheva, metodika prevence Bc. K. Círové
• Účty ve ŠkoleOnLine a jejich slučování u sourozenců 



výjezdy
  

lyžáky LVZ 7.tř. – 26.2. – 3.3. 2023 - Portášky

ozdravné pobyty pro 1. stupeň i týden sportů 2. stupeň – 19. – 23. 6. 2023 –
cena? Návrhy?

• platby – číslo účtu 2016970000/6000, vždy uvádět variabilní symbol (má dítě v
ŠK), specifický symbol – číslo akce, do popisu jméno a třídu



Dotazy? 
Poznámky?

Nápady?


