
Časový plán vyučovacích hodin: 

 

1. vyučovací hodina            8:00 - 8:45 h.  

2. vyučovací hodina      8:55 – 9:40 h.  

3. vyučovací hodina          10:00 – 10:45 h. 

4. vyučovací hodina          10:55 – 11:40 h.  

5. vyučovací hodina    11:50 – 12:35 h. 

6. vyučovací hodina          12:45 – 13:30 h. 

7. vyučovací hodina          14:00 – 14:45 h. 

8. vyučovací hodina          14:45 – 15:30 h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informace k organizaci školního roku 2021/2022 

 
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, 

středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021. 

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.   

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 

2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.  

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února  

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou: 28. 2. – 6. 3. 2022 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022 (pátek 15. 4. je tzv. ostatním 

svátkem).  

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.  

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.  

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve čtvrtek 1. září 2021.  

 

Ředitelské volno: 8. října 2021 

 

Konec letního času: 31.10.2021 

Začátek letního času: 27.3.2022 

 

Výpis z vysvědčení za 1. pololetí bude vydáno v pondělí 31. ledna 2022. 

Vysvědčení za 2. pololetí bude vydáno ve čtvrtek 30. června 2022. 

 

Třídní schůzky: 21. září 2021, 20. dubna 2022 

Konzultace: 11. ledna, 7. června 2022 

Individuální konzultace po předběžné domluvě (emailem, telefonicky). 

Schůzky Sboru rodičů: 21. září 2021, 11. ledna 2022, 7. června 2022 

Konzultace ŠPP: dle uvedené doby (web školy) po předběžné domluvě (emailem, 

telefonicky). 

Zápis ke vzděláván   

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v 

době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou 

školní docházku. 

Řádný termín: 11. a 12. dubna 2022 

Dodatečný zápis: 25. dubna 2022 

Den otevřených dveří: 8. 3. 2022                                                                                                                                                                                                                      

 

 *Změna termínů vyhrazena.                                     Mgr. Jaroslava Naďová-ředitelka školy 

 


