
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/ 2023 

školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2022  

1. pololetí končí vydáním vysvědčení v úterý 31. ledna 2023.  

2. pololetí končí v pátek 30. června 2023. 

 

prázdniny a svátky 

Den české státnosti ve středu 28. září 2022. 

Podzimní prázdniny jsou ve středu 26. a ve čtvrtek 27. října, navazuje svátek Den 

vzniku české státnosti (i s víkendem je tedy volno od 26. do 30. října 2022). 

Den boje za svobodu a demokracii oslavíme ve čtvrtek 17. listopadu 2022. V pátek 

18. listopadu bude pro žáky školy volno z rozhodnutí ředitele (tzv. ředitel. volno). 

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a trvají do pondělí 2. ledna 

2023, do školy se jde v úterý 3. ledna 2023. 

Pololetní prázdniny jsou v pátek 3. února 2023. 

Jarní prázdniny máme jako poslední, od pondělí 13. do pátku 19. března 2023. 

Velikonoční prázdniny jsou ve čtvrtek 6. dubna, následují velikonoční svátky (volno 

je tedy od čtvrtka 6. do pondělí 10. dubna 2023). 

V pondělí 1. května 2023 oslavíme Svátek práce. 

Následující pondělí 8. května 2023 si připomeneme Den vítězství (osvobození). 

Velké letní prázdniny budou od soboty 1. července do neděle 3. září 2023. 

 

třídní schůzky 

úvodní – středa 7. září 2022 (kromě 1. tříd, ty mají hned 1. září) 

podzimní – v týdnu od 7. listopadu 2022  

zimní pro 9. třídy (případně pro zájemce o G6 a G8) 9. ledna 2023 

jarní – v týdnu od úterý 11. května. 

 

podávání přihlášek na střední školy 

Do 30. listopadu 2022 se podávají přihlášky pro obory vzdělávání s talentovou 

zkouškou. 

Od 1. února do 1. března 2023 se podávají přihlášky na všechny obory bez 

talentové zkoušky. 

přijímací zkoušky na střední školy – jednotný termín 

1. termín pro 4leté obory (G a SŠ s maturitou) – čtvrtek 13. dubna 2023. 

2. termín pro 4leté obory (G a SŠ s maturitou) – pátek 14. dubna 2023. 

1. termín pro 6G a 8G je pondělí 17. dubna 2023. 

2. termín pro 6G a 8G je úterý 18. dubna 2023. 

Opravné termíny pro všechny typy škol: ve středu 10. a ve čtvrtek 11. května 2023. 

 

Školní parlament se schází v pondělí od 14 hodin. 

Volitelná angličtinka v 1. a 2. třídách. 

Volitelné náboženství pro 1. stupeň v pondělí od 8 hodin (od 12. září). 

Sbor – pondělí od 14 hodin (E. Mašatová – Kleinová). 

Kroužky DDM – Stanice techniků a mládeže P2. Sokol Vyšehrad – basketbal  

po a čt 15:30 – 17 (od 12. září) – zdarma pro žáky 1. stupně. 

 

plánované akce 

Adaptační kurz pro 6. třídu + TU v pondělí 5. a v úterý 6. září 2022.  

Adaptační exkurze pro 7. - 9. třídy + TU v úterý 6. září 2022. 

Plavecký kurz od 15. září – čtvrtky 3. třída (od 9), 2. třídy (od 9:45) – 20 lekcí. 

Dny evropských jazyků v pondělí 26. září 2022 (s M. Macourkem). 

Kurz pro členy školního parlamentu – 2. polovina října (3 dny mimo školu). 

Projekt ke Dnu veteránů – čtvrtek 4. listopadu 2022. 

Den veteránů – pátek 11. listopadu 2022 (školní, ÚMČ P2). 

Poslední týden v listopadu akce Krabice od bot. 

Adventní dílny ve čtvrtek 1. prosince 2022. 

Adventní koncert v bazilice sv. Petra a Pavla ve středu 14. prosince 2022 v 16:30. 

Lyžařský výcvik v první polovině února. 

Mezinárodní den civilní ochrany – 1. března 2023 (školní cvičení CO). 

Mezinárodní den ponožek (Downův syndrom) – úterý 21. března 2023. 

Noc s Andersenem – pátek 31. března – sobota 1. dubna 2023. 

Zápis do 1. třídy v pondělí 3. a v úterý 4. dubna 2023. 

Škola v přírodě: květen – červen 2023. 

Celoškolní divadelní představení – červen 2023. 

Loučení s 9. třídami a vítání budoucích prvňáčků. 

Tradiční T-mobile olympijský běh ve středu 21. června 2023. 

O pohár krále Vratislava – středa 28. června 2023. 

Zapojení do akcí Jeden svět na školách, Člověk v tísni, Afrikány pro Afriku atd.  

akce školní družiny (ŠD) 

pro tradiční akce školní družiny je vyhrazeno středeční odpoledne 

září – Sportovní odpoledne  říjen – Halloweenský bál 

listopad – Adventní dílny prosince – Mikulášská besídka (a cesta do pekla) 

leden – Tři králové   únor – Valentýnský bál 

březen – Velikonoční dílny  květen – Slet čarodějnic a čarodějů 

červen – Den dětí  

ŠD celoročně spolupracuje s institucemi: Dům dětí a mládeže Prahy 2 ve 

Slezské ulici, Stanice přírodovědců v Lublaňské ulici, Muzeum Police ČR na 

Karlově a účastní se jejich akcí.  


