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Organizace školního roku 2022/2023 

Začátek vyučování:                                 01.9. 2022 (čtvrtek) od 7:30 hodin na hřišti  

Adaptační kurz:                                        5.10. – 7.10. 2022 ( 5.roč.+ 6.roč.)  

Podzimní prázdniny:                               26.10.2022 (středa) a 27.10. 2022 (čtvrtek) 

Ředitelské volno:                                     29.09. 2022 - 30. 09. 2022 

Vánoční jarmark:                                     25. 11. 2022 (pátek)  

Vánoční prázdniny:                                 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023 včetně (pátek-pondělí) 

Vyučování začne :                                    03. 1. 2023 (úterý) 

Lyžařský výcvik :                                       25. 02. – 4. 3. 2023  

Projektový týden :                                   25. 02. . – 4..3. 2023 

Ukončení 1. pololetí, vysvědčení:         31. 1. 2023 (úterý) 

Pololetní prázdniny:                                 03. 2. 2023 (/pátek /platí i pro ŠD) 

Jarní prázdniny:                                        13. 2. - 19. 2. 2023 (platí i pro ŠD/pondělí-neděle) 

Velikonoční prázdniny:                            06. 04. 2022 (čtvrtek/platí i pro ŠD) 

Státní svátek:                                            07.04.2023 (pátek) a 10.04. 2023 (pondělí) + 10.4.2023 

Školní akademie :                                     27. 6. 2023 útterý  

Ukončení 2. pololetí, vysvědčení:         30. 6. 2023 (pátek) 

Hlavní prázdniny:                                     01.07. 2023 – 03. 09. 2023 (sobota-neděle) 

Nový školní rok 2023/24 začne:            04. 09. 2023 (pondělí) 

Přerušení provozu MŠ: 

Ředitelské volno              29.09.2022 - 30. 09.2022 

Podzimní prázdniny         26.10.2022 - 27.10.2022 

Vánoční prázdniny           23.12.2022- 02.01.2023 
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Klasifikační porada:  čtvrtletní : 7.11.2022 pondělí, pololetní   23.1.2023,                                  
čtvrtletní  17.4.2023, závěrečná  19.6.2023                                                              
Třídní schůzky:                                                                                                                     
06. 10. 2022   1.ročník      od 15:30 hodin                                                                                                                                    

10. 11.  2022 - všechny ročníky - 1. stupeň od 15:30, 2. stupeň od 16 hod.                                                        

02. 02. 2023 -    9. ročník - přihlášky na střední školy od 16 hodin/ M.Němcová/uč. 9.ročníku                                                                                                                                      

20. 4. 2022 -    všechny ročníky - 1. stupeň 15:30 , druhý stupeň od 16:00 do 17:00 hodin                                                                                                                                            

Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských 

knížek a deníčků.                                                                                                                                                                      

Třídní schůzky budou organizovány prezenční formou. Změna vyhrazena dle vývoje 

epidemiologické situace v ČR. Změna bude uvedena na stránkách školy nebo Facebooku.                                                 

Kromě třídních schůzek mají rodiče možnost navštívit vyučující v době jejich konzultačních 

hodin, které jsou zveřejněny - viz Škola /konzultační hodiny vyučujících, nebo si předem 

sjednat schůzku na jiný vyhovující termín. V tomto školním roce lze sjednat schůzky online v 

době jejich konzultačních hodin. Prosíme rodiče, aby nenavštěvovali pedagogy v době 

vyučování, protože v tuto dobu se žákům nemohou věnovat. 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ:          10. 02.2023                                                                        

Den otevřených dveří MŠ:                    13.4.2023                                                                                  

Odevzdání přihlášek na SŠ:                 do 1. 3. 2023                                                                                         

Zápis do 1. ročníku :                            13. 4. 2023 – 14.4.2023  NÁHRADNÍ TERMÍN                      

Zápis do MŠ :                                       květen  (bude upřesněno)                          

Plán schůzí a důležitých dnů 

Metodická sdružení, předmětové komise: poslední nebo první pondělí v měsíci  říjen (3.10.), leden 
(30.1.), květen (29.5.) – zaměření na podporu čtenářské gramotnosti, mezipředmětovými vztahy, 
kompetence.                                                                                                                                                      
Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy jsou zařazovány převážně 
v pondělí, při akutních záležitostech i mino tento den.                                                                                  
Schůzovní den je zpravidla v pondělí. Pro práci na školních vzdělávacích záležitostech bude vyčleněno 
vždy první/poslední pondělí v měsíci odpoledne - od 15 hodin.                                                              
Provozní doba školy je denně od 7.05 do 16.00 hodin.                                                                     
Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno, propustky 
k lékaři) na přípravný týden, závěr školního roku, rovněž na dobu schůzí a porad.                                      
Plán práce byl projednán na pedagogické radě dne 26.8. 2022, kde ředitelka předala přehled 
organizace školního roku.                                                                                                                       
Pedagogičtí pracovníci: každé první/poslední/ či jiné určené pondělí v měsíci / 26.8.2022/  
30.8.2022/  26.9.2022 / 24.10.2022/ 7.11.2022 klasif./ 21.11.2022 /,  9.1.2023/,23.1.2023 klasif./, 
6.3.2023/, 17.4.2023 klasif./, 15.5.2023/, 19. 6.2023/klasifikační 

Porady vedení: každé první pondělí v měsíci /4.10 /1.11/ 6.12./ 2.1.2023/ 6.2.2023/ 7.3.2023/ 4.4./ 
2.5.2023/ 6.6.2023/   

Porady v MŠ – každé první pondělí v měsíci od 16:00-18:00 hodin 4.10 /1.11/ 6.12./ 2.1.2023/ 
6.2.2023/ 7.3.2023/ 4.4./ 2.5.2023/ 6.6.2023/   
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