
Organizace školního roku 2021/2022 

▪ začátek školního roku – ve středu 1. září 2021 

▪ podzimní prázdniny – středa 27. října – 29. října 2021 

▪ vánoční prázdniny – čtvrtek 23. prosince – neděle 2. 1. 2022 

▪ začátek vyučování po vánočních prázdninách – pondělí 3. ledna 2022 

▪ vydání vysvědčení za 1. pololetí – pondělí 31. 1. 2022 

▪ pololetní prázdniny – pátek 4. února 2022 

▪ jarní prázdniny – 14.února – 20. února 2022 

▪ velikonoční prázdniny čtvrtek 14. dubna 2022 

▪ vydání vysvědčení za 2. pololetí – čtvrtek 30 června 2022 

▪ hlavní prázdniny – pátek 1. července 2022  –  středa 31. 8. 2022 

▪ začátek školního roku 2022/2023  –  čtvrtek 1. září 2022 

 

Organizace vyučování 1. září 2021 

▪ slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 – ve třídách v 8,00 hodin       
(2. – 9. třída) 

▪ slavnostní zahájení pro 1. třídu a přípravnou třídu v 8,15 hodin na hřišti 
nebo v tělocvičně (podle počasí) 

▪ testování žáků 2. až 9. ročníků 

▪ konec vyučování pro žáky 8.45 hod. 

▪ vydávání obědů od 11,30 do 13,00 hodin 

▪ provoz ŠD od 6,00 do 16,30 hodin 

 

Organizace 2. září 2021 

▪ 4 vyučovací hodiny 

▪ testování 1. třídy a PT od 8, 00 v šatnách u TV (vchod z Divadelní ulice) 

▪ konec 1. stupeň v 11.20, druhý stupeň v 11.40 hod. 

▪ přípravná třída – konec výuky v 10,00 hodin 

▪ 1. třídy – konec výuky v 10,00 hodin 

▪ žáci si přinesou do školy sešity, psací potřeby a ostatní pomůcky 

 

Přihlášky do ŠD a ŠK lze vyzvednout v ŠD u p. vychovatelky Simbartlové. 



Přihlášky ke stravování lze vyzvednout u vedoucího ŠJ p. R. Vitouše. 

Informativní třídní schůzky pro žáky 1. tříd a přípravné třídy se konají 2. 9. 2021 
od 16.00 hod. ve třídách. 

 

Organizace 3. září 2021   

▪ 4 vyučovací hodiny, 

▪ konec 1. stupeň v 11.40, druhý stupeň v 11.20 hod. – dle rozvrhu 

 

Nabídka zájmových kroužků na škole bude předložena žákům a rodičům v polovině září, poplatek činí 
150 Kč za návštěvu libovolného počtu kroužků. 
 

 

 


