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Schůzovním dnem je obvykle středa. Jedná se pouze o stručný přehled, ve kterém nejsou např. uváděny termíny všech ped. rad (se snahou o 

jejich konání jednou měsíčně), schůzky pracovních týmů (zápisy na konci měsíců: září, listopad, únor a květen), schůzky škol. por. prac., 

evaluační šetření, školní akce v návaznosti na školní vzdělávací program, vzdělávací akce…Na tento stručný kalendář navazují týdenní 

plány práce – uvažované akce musí být předem konzultovány se zástupci a zapsány do plánu nejpozději ve čtvrtek předchozího týdne. 

V závorkách uvedeni garanti akce. 

Kalendář školního roku 2022/2023 

září  čt  1.   Zahájení školního roku (7,55 a 8,15 pro prvňáčky) 

  po 5.   Uvítací zvonění - přivítání prvňáčků (9,40 špalír)  

po 12. – st  14.    Adaptační kurz 6. ročníků (Hů)    

  st 21.   PgR, třídní schůzky informativní (14 a 17 hod.) 

  pá 23.    Ředitelské volno (volby) /30. 9. omezení provozu školy – volby/ 

  kontrola sezení žáků v 1. třídách (Chu, Pom); fotografování tříd (Pom)   

říjen  út 4.   1. Edukavárna v 17 hod.   

  st 26. a čt 27.  Podzimní prázdniny   

  sázení stromků 1. třídy (Pom, Pn)     

listopad  tripartitní schůzky TU + rodiče + žák (TU) 

  út 8.   2. Edukavárna v 17 hod.   

  st 9.   PgR čvrtletní, 1. setkání Předškoláček Edeňáček (14 a 16 hod.)

  st 16., pá 18.  Ředitelské volno (16. 11. DVPP)    

prosinec po 5.   Mikulášská nadílka (Pom) 

  předvánoční program (dílny) pro rodiče dětí 1. st. – kdykoliv během měsíce (sdělit Pom) 

  čt 22.   Předvánoční burza (akce parlamentu; 8-10 hod.)   

  pá 23. – po 2. 1.  Vánoční prázdniny   

výběr či návrhy absolventských prací (Če); kontrola šatních skříněk před prázdninami (TU)  

leden  st 11.   PgR pololetní, třídní schůzky pro rodiče 9. ročníků  (14 a 17 hod.) 

  pá 13.   Ředitelské volno (volby) /27. 1. omezení provozu školy – volby/ 

st 25.    2. setkání Předškoláček Edeňáček  (16 hod.) 

út 31.   Vysvědčení za 1. pololetí 

únor  žáci odevzdávají TU vyplněné přihlášky na SŠ (Kf, Ča); TU kontrola šatních skříněk před 

 prázdninami: pá 3.   Pololetní prázdniny 

    po 6. – 10. 2.   Jarní prázdniny 

  út 14.   3. Edukavárna v 17 hod. 

  st 22.    3. setkání Předškoláček Edeňáček (16 hod.)  

březen  návštěvy dětí z MŠ (Pom)  

  pá 3. – pá 10.  Lyžařský kurz Horský hotel na Černé hoře 

  út 7.   4. Edukavárna v 17 hod. 

  út 21.   Superstar (14hod. Hm a Ha) 

  st 22.   4. setkání Předškoláček Edeňáček (16 hod.)  

  út 28.   Den naruby (akce parlamentu)/Den učitelů 

  st 29.   Jarní jarmark a třídní schůzky (16 a 17 hod.)   

duben  út 4.   5. Edukavárna 17 hod. 

  bude upřesněno (4.,5.?) Zápis do 1. tříd 14 – 18 hod.(Šm)  

  čt 6. (a pá 7.)  Velikonoční prázdniny      

  st 19.   PgR čtvrtletní; sch. s rodiči – zájemci o přestup (14 a 17 hod) 

event. dopravní soutěž (Sai)    

květen  út 2.   6. Edukavárna 17 hod. 

  st 24.      Pasování prvňáčků na čtenáře (Mo, Šm, Du; 16 hod.)  

  pá 26.      Odevzdání absolventských prací  

   

červen  čt 1. a pá 2.   Sportovní dny (To a Ha) včetně Run and Help 

v týdnu od 5.  Obhajoby absolventských prací (Če) 

  st 14.   Pg R závěrečná; Inform. sch. pro rodiče bud. prvňáčků (14 a17 hod.) 

  pá 16. – pá 23.  Škola v přírodě Horský hotel na Černé hoře 

  čt 29.   Zahradní slavnost - žáci 9. ročníků (12 hod.; TU 9. roč.) 

  pá 30.   Vysvědčení, rozloučení s absolventy (8,45 hřiště)   


