
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 
 
Zahájení školního roku   čtvrtek 1. září 2022 
Konec prvního pololetí   úterý 31. ledna 2023 
Konec druhého pololetí   pátek 30. června 2023 
 
PRÁZDNINY 
Podzimní prázdniny   středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022 
Vánoční prázdniny   pátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023 

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023. 
Jednodenní pololetní prázdniny  pátek 3. února 2023 
Jarní prázdniny    13. až 19. února 2023 
Velikonoční prázdniny čtvrtek 6. dubna 2023 (pátek 7. dubna 2023 je tzv. ostatním 

svátkem) 
Hlavní prázdniny   od soboty 1. července do čtvrtka 31. srpna 2023 

Školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. září 2023. 
 
Zápis do 1. tříd: 
   čtvrtek  13. dubna 2023  14:00-17:00 hod. 

pátek  14. dubna 2023  14:00-17:00 hod. 
 
PEDAGOGICKÉ RADY 
Úvodní   čtvrtek  1. září 2022  od 12:30 hod. 
1. čtvrtletí  pondělí  21. listopadu 2022 od 14:10 hod. 
1. pololetí  čtvrtek  26. ledna 2023  od 14:10 hod. 
3. čtvrtletí  pondělí  17. dubna 2023  od 14:10 hod. 
2. pololetí  pondělí  26. června 2023 od 14:10 hod. 
 
SCHŮZE METODICKÉHO SDRUŽENÍ, KOMISÍ VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ 
Dle potřeby  pondělí     od 14:10 hod. 
 
PORADY ŠIRŠÍHO VEDENÍ ŠKOLY 
Úvodní   středa  31. srpna 2022  od 08:00 hod. 
Dle potřeby  pondělí     od 14:10 hod. 
 
PROVOZNÍ PORADY 
Úvodní   pátek  26. srpna 2022  od 09:00 hod. 
Dle potřeby  pondělí     od 14:10 hod. 
 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY + KONZULTACE 
Úvodní   úterý  6. září 2022  od 16:00 hod. 
1. čtvrtletí  úterý  22. listopadu 2022 16:00-17:30 hod. 
3. čtvrtletí  úterý  18. dubna 2023  16:00-17:30 hod. 

(vždy od 15:30 hod. v budově Hradební) 

 
INFORMAČNÍ SCHŮZKA K NABÍZENÝM JAZYKOVÝM KURZŮM 
Tělocvična  úterý  6. září 2022  16:40-17:40 hod. 
 
PŘEDÁVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK 
Klub kultury  pondělí  19. září 2022  15:30-17:00 hod. 
 
 
 



DNY BEZ VYUČOVÁNÍ DLE ROZVRHU 
Branný den II. st. pátek  21. října 2022  akce školy 
Den Země  pondělí  24. dubna 2023  akce školy 
Pěší putování II. st. pátek  19. května 2023 akce školy 
Olympiáda I. st.  pátek  26. května 2023 akce školy 
Den dětí I. st.  čtvrtek  1. června 2023  akce školy 
Den cizích jazyků středa  28. června 2023 akce školy 
 
ŠKOLNÍ PLES SRPD pátek  17. března 2023 (Klub kultury UH) 
 
 
Veškeré plánované akce mohou být v závislosti na aktuální epidemické situaci přesunuty na jiný 
termín či bez náhrady zrušeny. 
 
 
Přijímací řízení na střední školy 
 
Pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023 platí zejména: 

• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 
30. listopadu 2022; 

• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 
1. března 2023; 

• uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva 
obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách 
vždy uvádí ve stejném pořadí; 

• termín pro talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou je 
stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2023; pro talentové zkoušky do oboru 
vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 
2023; 

• termín pro talentové zkoušky do oborů vzdělání v konzervatoři je stanoven v pracovních 
dnech od 15. do 31. ledna 2023; 

• termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez 
maturitní zkoušky je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2023; 

• přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky  
se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2023; v tomto termínu se rovněž 
koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. 

 
 
 


