
DŮLEŽITÉ TERMÍNY pro organizaci školního roku 2022/2023 

 

Termíny rodičovských schůzek a konzultací pro rodiče 

První schůzka bude společná pro celou třídu. Na 1. stupni bude schůzka zahájena v 15:00 hod, na 2. stupni 
v 16:00 hodin. Společnou schůzku si třídní učitel může podle potřeby svolat i v jiných termínech. 

pondělí 
první společná schůzka s rodiči 19. 9. 2022  

Pravidelné konzultace pro rodiče žáků se budou konat od 15:00 do 18:00 hodin v uvedených termínech. 
Na konzultacích doporučujeme účast žáků společně s rodiči. Individuální konzultace v jiných 
termínech si mohou rodiče s kterýmkoliv vyučujícím domluvit telefonicky nebo písemně předem. 

pondělí 
konzultace  21. 11. 2022  

pondělí 
konzultace 

24. 4. 2023  

úterý 

konzultace  
     3. 1. 2023 pondělí 

konzultace  
29. 5. 2023 

zejména pro pozvané rodiče   zejména pro pozvané rodiče  

 

Termíny sběru odpadového papíru:  

pondělí 19. 9. 2022          7:00 – 9:45 a 13:00 – 17:00 hodin 

pondělí 21. 11. 2022        7:00 – 9:45 a 13:00 – 17:00 hodin 

pondělí 24. 4. 2023          7:00 – 9:45 a 13:00 – 17:00 hodin 

 

Prázdniny, dny volna, svátky  

školní rok 2022/2023 začíná čtvrtek 1. 9. 2022 

podzimní prázdniny středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2022 (pátek 28. 10. státní svátek) 

vánoční prázdniny pátek 23. 12. až pondělí 2. 1. 2023, vyučování začne 3. 1. 2023 

pololetní prázdniny pátek 3. 2. 2023 

jarní prázdniny sobota 18. 2. až neděle 26. 2. 2023 

velikonoční prázdniny čtvrtek 6. 4. 2023 (7. 4. a 10. 4. státní svátek) 

ředitelské volno pátek 16. 6. 2023 

hlavní prázdniny sobota 1. 7. až neděle 3. 9. 2023 

školní rok 2023/2024 začíná pondělí 4. 9. 2023 

 

Termíny pravidelných pedagogických rad 

po 1. čtvrtletí - pondělí 14. 11. 2022 po 3. čtvrtletí - pondělí 17. 4. 2023 

po 2. čtvrtletí - pondělí  23. 1. 2023 po 4. čtvrtletí - pondělí 12. 6. 2023 
 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 pondělí  3. 4. 2023 

Schůzka s rodiči budoucích prvních tříd  úterý  9. 5. 2023 

 


