
Organizace školního roku 2022/2023 
 

 školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. září 2022 
 vyučování za I. pololetí bude ukončeno v úterý 31. ledna 2023 
 vyučování za II. pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023 
 školní vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023 

Prázdniny 
 

 podzimní prázdniny   středa 26. října 2022 a čtvrtek 27. října 2022 
 vánoční prázdniny   od pátku 23. prosince 2022 do pondělí 2. ledna 2023,     

vyučování začne v úterý 3. ledna 2023 
 pololetní prázdniny   pátek 3. února 2023 
 jarní prázdniny    od pondělí 13. března 2023 do neděle 19. března 2023 
 velikonoční prázdniny   čtvrtek 6. dubna 2023 
 hlavní prázdniny   od soboty 1. července 2023 do čtvrtka 31. srpna 2023 

 
Státní svátky a dny pracovního klidu 
 

 středa 28. 9. 2022   Den české státnosti 
 pátek 28. 10. 2022   Den vzniku samostatného československého státu 
 čtvrtek 17. 11. 2022    Den boje za svobodu a demokracii 
 neděle 25. 12. 2022   1. svátek vánoční 
 pondělí 26. 12. 2022    2. svátek vánoční 
 neděle 1. 1. 2023   Den obnovy samostatného českého státu 
 pátek 7. 4. 2023   Velký pátek 
 pondělí 10. 4. 2023   Velikonoční pondělí 
 pondělí 1. 5. 2023   Svátek práce 
 pondělí 8. 5. 2023   Den vítězství 

 
Ředitelské volno  

  
 pondělí 24. října a úterý 25. října 2022 
 pátek 18. listopadu 2022 

 
Třídní schůzky rodičů 

 
 zahajovací TS  (během prvních 14 dnů) určí třídní vyučující           

 
Akce školy  
 

 pondělí 5. 12. 2022    Mikuláš ve škole (+ MŠ)  
 úterý 13. 12. 2022    Vánoční dílny + Den otevřených dveří 
 úterý 20. 12. 2022    Vánoční vystoupení v kostele 
 úterý 21. 3. 2023    Den otevřených dveří 
 pondělí 3. 4. 2023    Zápis do 1. ročníků pro rok 2023/2024 
 úterý 4. 4. 2023    Zápis do 1. ročníků pro rok 2023/2024 
 --------------------     Fotografování tříd  
 čtvrtek 1. 6. 2023    Den dětí (+ MŠ) 
 čtvrtek 15. 6. 2023 (22. 6.)   Akademie  
 ---(podzim)---     Soutěž v keramice 
 ---leden, únor---    Kurz předškoláků 
 ---červen---     Setkání budoucích prvňáčků  

 
 

Termíny pro školy v přírodě- dle plánu TU  
   

V Praze 22. 8. 2022                                                 Mgr. Bc. Jana Páčová 


