
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 

Zahájení školního roku středa 1. září 2021 

Zahájení výuky podle rozvrhu čtvrtek 2. září 2021 

GO kurz třídy 1. C od pondělí 30. srpna do středy 1. září 2021 

GO kurz třídy 1. A od středy 1. září do pátku 3. září 2021 

Volno ředitele školy pro žáky pondělí 27. září 2021 

Den prevence pátek 1. října 2021 

Podzimní prázdniny středa 27. října a pátek 29. října 2021 

Pedagogická rada pondělí 22. listopadu 2021 

Třídní schůzky rodičů, zákonných zástupců žáků pondělí 22. listopadu 2021 

Den otevřených dveří pro gymnaziální obory středa 24. listopadu 2021 (pro učební obory dle domluvy s vedením podniků) 

Vánoční prázdniny od čtvrtka 23. prosince 2021 do neděle 2. ledna 2022 (nástup do školy v pondělí 3. ledna 2022) 

Lyžařský kurz třídy 2. A od pondělí 17. ledna do pátku 21. ledna 2022 (termín může být změněn dle sněhových podmínek) 

Uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí pátek 21. ledna 2022 

Pedagogická rada pondělí 24. ledna 2022 

Ukončení prvního pololetí, vydání vysvědčení pondělí 31. ledna 2022 

Pololetní prázdniny pátek 4. února 2022 

Začátek druhého pololetí úterý 1. února 2022 

Přijímací zkoušky nanečisto čtvrtek 3. února 2022 

Jarní prázdniny od pondělí 28. února do neděle 6. března 2022 

Lyžařský kurz třídy 5. A, 1. C, 1.H od pondělí 7. března do pátku 11. března 2022 (termín může být změněn dle sněhových podmínek) 

Velikonoční prázdniny čtvrtek 14. dubna 2022 

Pedagogická rada středa 20. dubna 2022 

Třídní schůzky rodičů, zákonných zástupců žáků středa 20. dubna 2022 

Přijímací zkoušky na gymnaziální obory (1. kolo) duben 2022 (dle státních termínů) 

Uzavření klasifikace maturitních ročníků za 2. pololetí pátek 22. dubna 2022 

Pedagogická rada pondělí 25. dubna 2022 

Volno k přípravě na písemné maturitní zkoušky pátek 29. dubna 2022 (ukončení vyučování ve čtvrtek 28. dubna 2022) 

Majáles neděle 1. května 2022 

Volno ředitele školy pro žáky pondělí 2. května 2022 (náhrada za Majáles) 

Písemné maturitní zkoušky od pondělí 2. května 2022 (dle státních termínů) 

Volno k přípravě na ústní maturitní zkoušky od pondělí 9. května do pátku 13. května 2022 

Ústní maturitní zkoušky od pondělí 16. května do pátku 20. května 2022 

Uzavření klasifikace třídy 3.M za 2. pololetí pátek 27. května 2022 

Pedagogická rada pondělí 30. května 2022 

Výstava výtvarných prací od pondělí 30. května do pátku 3. června 2022 

Volno k přípravě na závěrečné zkoušky od středy 1. června 2022 (ukončení vyučování v úterý 31. května 2022) 

Písemné závěrečné zkoušky pondělí 6. června 2022 

Praktické závěrečné zkoušky středa 8. června a čtvrtek 9. června 2022 

Ústní závěrečné zkoušky čtvrtek 16. června 2022 

Sportovní kurz třídy 7. A, 3. C od pondělí 20. června do pátku 24. června 2022 

Projektový týden od středy 22. června do středy 29. června 2022 

Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí pátek 24. června 2022 

Pedagogická rada pondělí 27. června 2022 

Ukončení druhého pololetí, vydání vysvědčení, 

závěrečná pedagogická rada 
čtvrtek 30. června 2022 

Hlavní prázdniny od pátku 1. července do středy 31. srpna 2022 (čtvrtek 1. září 2022 zahájení šk. roku 2022/2023) 

 


