
1. pololetí

Zahájení školního roku – sekunda - oktáva 8:30 h, prima 9:30 h 01.09.2022

Logická olympiáda – registrace soutěžících 1.9.-30.9.2022

Třídnické hodiny (do 13 h) 2. + 5. 9. 2022

Prima seznamka 5. - 9. 9. 2022

Zahájení výuky včetně dopoledních volitelných seminářů 06.09.2022

Poskytnutí nabídky kroužků studentům do 6. 9. 2022

Zahájení výuky cizích jazyků a odpoledních volitelných seminářů 12.09.2022

Poskytnutí témat seminárních a ročníkových prací studentům do 12. 9. 2022

Rodiče – odevzdání žádosti o uvolnění z TV třídnímu učiteli do 12. 9. 2022

Žáci – výběr kroužků do 16. 9. 2022

Srdíčkové dny

Státní svátek (středa) 28.09.2022

Prima  - tercie - projektový den (pátek, termín se může změnit) 30.09.2022

Kvarta – septima – výběr témat projektů do 30. 9. 2022

Zahájení kroužků 03.10.2022

Žáci sexta – výběr tématu ročníkové práce (elektronicky, do té doby povinná 1. konzultace) do 4.10.2022

Učitelé – vedoucí ročníkových prací+žáci septima – povinná 4. konzultace do 4. 10. 2022

Logická olympiáda - nominační kolo pro kategorii B (2. st. ZŠ a odp. ročníky 

víceletých G
8. - 14. 10. 2022 

Žáci sekunda – oktáva – výběr témat seminárních prací (elektronicky, do té doby povinná 1. 

konzultace
do 10. 10. 2022

Logická olympiáda - nominační kolo pro kategorii C (SŠ) 15. – 21.10.2022

Ředitelské volno (po+út) 24. – 25.10.2022

Podzimní prázdniny (st+čt) 26. + 27.10.2022

Státní svátek (pátek) 28.10.2022

Týden vědy a techniky+další exkurze 31.10.-6.11.2022

Talent základek od 14:30 3.      11. 2022

Krajské kolo LO – kategorie B a C 04.11.2022

Učitelé - uzávěrka klasifikace za 1. čtvrtletí do 20 hodin 14.11.2022

Čtvrtletní pedagogická rada od 14:15 hodin (úterý), odpolední výuka odpadá 15.11.2022

Třídní schůzky 15.11.2022

Učitelé – vedoucí seminárních prací + žáci sekundy - oktáva - povinná 2. konzultace do 15. 11. 2022

Učitelé – vedoucí ročníkových prací+žáci sexta – povinná 2. konzultace do 15. 11. 2022

Státní svátek (čtvrtek) 17.11.2022

Distanční výuka (pátek) 18.11.2022

Logická olympiáda - finále 28.11.2022

Výběrové zjišťování ČŠI (1. a 2. ročník SŠ) listopad/prosinec

Přihlašování studentů k MZ pro jarní zkušební období do 1. 12. 2022

Den otevřených dveří 07.12.2022

Organizace školního roku 2022/2023

Termínový kalendář pro studenty



Vánoční prázdniny
23. 12.  2022 –   2. 

1. 2023

Splátka školného za 2. pololetí do 31. 12. 2022

LVK kvinta – oktáva, prima – kvarta, termín bude upřesněn
leden - březen 

2023

Zahájení vyučování (úterý) 03.01.2023

Třídní učitelé - uzavírání absence za 1. pololetí k 20. 1. 2023

Žáci - ředitelské volno 23.01.2023

Učitelé – uzavření klasifikace za 1. pololetí 23.01.2023

Pololetní pedagogická rada od 14:15 hodin, odpolední výuka ODPADÁ (út) 24.01.2023

Prima - septima – projektový den (čtvrtek, termín se může změnit) 26.01.2023

Vydání pololetního výpisu z vysvědčení (čas bude upřesněn), odpolední výuka 

NEODPADÁ
31.01.2023

Vedení školy - zveřejnění kritérií přijímacího řízení a vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 31. 1. 2023

2. pololetí

Den otevřených dveří 01.02.2023

Kvarta - přestupové zkoušky únor, březen 2023

Učitelé – vedoucí ročníkových prací+žáci septima – povinná 5. konzultace do 2. 2. 2023

Pololetní prázdniny (pátek) 03.02.2023

Jarní prázdniny 6. – 12. 2. 2023

Žáci septima – termín odevzdání ročníkových prací do 17. 2. 2023

Učitelé – vedoucí seminárních prací + žáci kvinty - oktávy - povinná 3. konzultace do 24. 2. 2022 

Učitelé – vedoucí seminárních prací + žáci sekundy - kvarty - povinná 3. konzultace 27. 2. – 20. 3. 2023

Odevzdání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do 1. 3. 2023

Žáci kvinta – oktáva – termín odevzdání seminárních prací (před odevzdáním povinná 4. 

konzultace)
do 20. 3. 2023

Odevzdávání přihlášek do SOČ (krajská přehlídka) - ročníkové a seminární práce březen

Učitelé - vedoucí seminárních prací - návrhy vhodných seminárních prací na SOČ vedení 

školy
březen

Žáci oktávy – odevzdání seznamu literatury k maturitě ředitelce školy do 31. 3. 2023

Krajské přehlídky SOČ duben

Písemné práce a písemné zkoušky vázané a profilové MZ Od 1. 4. 2023

Velikonoční prázdniny 6. - 9. 4. 2023

Velikonoční pondělí 10.04.2023

Učitelé – uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí 11.04.2023

Přijímací zkoušky jednotné i školní – řádný termín+ školní exkurze 17. a 18. 4. 2023

Čtvrtletní pedagogická rada od 14:15 hodin (čtvrtek) 13.04.2023

Třídní schůzky od 17 hodin 13.04.2023

Třídní oktávy – uzavření absence k 21. 4. 2023

Projektové dny
24.+25.4(+26.4.) 

2023

Uzavírání klasifikace pro oktávu do 20 h (bodové i slovní, termín se může změnit) 26.04.2023



Klasifikační porada pro oktávu, 14.15 h (čtvrtek), termín se může změnit, odpolední výuka 

NEODPADÁ
27.04.2023

Vedení školy - zpřístupnění nabídky volitelných seminářů na školní rok 2023/2024 do 28. 4. 2023

Žáci septima – termín obhajob ročníkových prací – KC Průhon??škola? dopo? Odpo? Dva dny?

Didaktické testy společné části MZ+plánování exkurzí 2.      – 5. 5. 2023

Žáci sekunda - kvarta – termín odevzdání seminárních prací (předtím nutná 4. konzultace) do 12. 5. 2023

Žáci kvinta – oktáva – termín obhajoby seminárních prací do 12. 5. 2023

Přijímací zkoušky jednotné – náhradní termín 10. a 11. 5. 2023

Dny studijního volna na přípravu k maturitě-oktáva, termín se může změnit 8.-12.5. 2023

Žáci – dokončení přihlašování volitelných předmětů na šk. rok 2023/2024 do 14. 5. 2023

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ, termín se může změnit 16.- 18. 5. 2023

Teambuildingová akce prima-septima 15. – 19. 5.2023

Učitelé – vedoucí ročníkových prací + žáci sexta – povinná 3. konzultace do 26. 5. 2023

Učitelé – vedoucí ročníkových prací + žáci sexta + člen vedení – půlobhajoby RP 29. 5. - 16. 6. 2023

Celostátní přehlídka prací SOČ VI.23

Žáci sekunda - kvarta – termín obhajoby seminárních prací do 2. 6. 2023

Třídní - uzavírání absence za 2. pololetí k 16. 6. 2023

Učitelé – uzavření bodové a slovní klasifikace za 2. pololetí do 21. 6. 2023

Žáci - ředitelské volno (středa) 21.06.2023

Závěrečná klasifikační porada od 14:15 hodin, odpolední výuka odpadá (čtvrtek) 22.06.2023

Školní výlety (pá-út) 23. - 27. 6. 2023

Přihlašování studentů k MZ pro podzimní zkušební období do 25. 6. 2023

Evaluační den+odevzdávání učebnic, úklid tříd a šaten, sportovní den 28.-29. 6. 2023

Ukončení školního roku – vydání vysvědčení v 8:30 30.06.2023

Splátka školného na 1.pololetí šk. roku 2023/2024 do 30. 6. 2023

Hlavní prázdniny 1. 7. – 3. 9. 2023

Zahájení školního roku 2023/2024  4. 9. 2023


