
 

 

 
Harmonogram 2. pololetí školního roku 2022 / 2023 

 

Únor  3. 2. 2023   jednodenní pololetní prázdniny 

13.2. – 17.2. 2023 jarní prázdniny  

20. 2. – 24.2 2023 odborná praxe 4. r. s realizací maturitní přípravy  
 

 

Březen 16. 3. 2023   odevzdání zpracované Přípravy pro praktickou maturitní zkoušku (4r.) 

18.3.2023  odevzdání zpracované Přípravy pro praktickou maturitní zkoušku (2D.) 

15.3.2023  odevzdání návratek odborných praxí  2.r, 3.r. 

17.3.2023  odevzdání návratek odborných praxí 1.r. 

 

Duben  3.4. 2023     profilová písemná MZk – písemná práce z českého jazyka 

4.4. 2023    profilová písemná MZk – písemná práce z anglického jazyka 

5.4. 2023 (středa) čtvrtletní pedagogická rada od 13,30 

5.4.2023 (středa) třídní schůzky prezenčně (možno i on-line) od 15:30 

6.4. – 10.4.2023 Velikonoce 

13. 4. 2023 (čtvrtek) 1. řádný termín Jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M 

14. 4. 2023 (pátek) 2. řádný termín Jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M 

18. 4. 2023 (úterý) 1. řádný termín Školní přijímací zkoušky – denní studium 

19. 4. 2023 (středa) 2. řádný termín Školní přijímací zkoušky – denní studium 

25. 4. 2023   ukončení klasifikace žáků 4. ročníku; klasifikační porada 4.r. 

26.4.2023  1. řádný termín Školní přijímací zkoušky – dálkové studium 

27.4. 2023  náhradní termín Školní přijímací zkoušky – dálkové studium 

28. 4. 2023  vydání vysvědčení žákům 4. ročníku 

 

Květen 2. 5. 2023  společné písemné MZk – DT  matematika 

  2. 5. 2023  společné písemné MZk – DT  anglický jazyk 

3. 5. 2023  společné písemné MZk – DT  český jazyk a literatura 

9.5. – 12.5.2023 praktické maturitní zkoušky – denní studium 

10.5. – 11.5. 2023 1.a 2.náhradní termín Jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M 

15.5. – 26.5. 2023 odborná praxe 1.r. = náslechy (MŠ a ŠD dle vlastního výběru žáka) 

15.5. – 26.5. 2023 odborná praxe 2.r. (MŠ a ŠD dle vlastního výběru žáka) 

15.5. – 26.5. 2023 odborná praxe 3.r. (MŠ a ŠD dle vlastního výběru žáka) 

16.5. – 19.5.2023     profilové ústní maturitní zkoušky – denní studium 

22.5. – 23.5.2023 praktické maturitní zkoušky – dálkové studium 

24.5. – 26.5.2023 profilové ústní maturitní zkoušky – dálkové studium 

 

Červen  Ročníkové zkoušky 

22.6. 2023   Pohádkové náměstí (celoškol.projekt, org.3.r.) 

26. 6. 2023  pololetní pedagogická rada  

27.6  – 29.6.2023 školní výlety; příprava příměstského tábora aj. 

30.6 2023 v 8 hod mše sv. v kostele sv. Vavřince na ukončení školního roku, a poté ve 

škole vysvědčení 
 

Červenec a Srpen 

Příměstský tábor:  10.7. – 14.7. 2023 (celoškolní projekt)  

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 3. září 2023. 

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí  4. září 2023. 


