
 

 

Organizace školního roku 2022/2023 

I. POLOLETÍ 

 

Zahajovací pedagogická rada (VKS – 11.00 hod.)                          úterý 30. srpna 2022 

Dodatečné a opravné zkoušky                   30.8. – 31.8.2022 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zahájení školního roku                čtvrtek 1. září 2022 

Adaptační kurz pro 1. ročník                                                   pondělí 5. – středa 7. září 2022 

Opravné ústní maturitní zkoušky (DEH, HT)                                 12. září 2022 

Zasedání umělecké rady (sborovna – 12.30)            pondělí 19. září 2022 

Státní svátek                                                                                               středa 28. září 2022 

Ředitelské volno                                                                    čtvrtek 29. – pátek 30. září 2022 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Konkurz na Koncert sólistů a komorních souborů (VKS 9.00)      středa 19. října 2022 

Ředitelské volno (z důvodu stav. prací)                             pondělí 24. – úterý 25. října 2022 

Podzimní prázdniny                                                           středa 26.  – čtvrtek 27. října 2022 

Den otevřených dveří (9.00 - 13.00)                    čtvrtek 27. října 2022 

Státní svátek                                                                                             pátek 28. října 2022 

Pedagogická rada (VKS - 12.30)          pondělí 31. října 2022 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zasedání umělecké rady (sborovna – 12.30)                                  pondělí 7. listopadu 2022 

SCIO testy (4. ročník – maturanti)                                                               ?? listopadu 2022 

Státní svátek                                                                                    čtvrtek 17. listopadu 2022 

Ředitelské volno                                                                                pátek 18. listopadu 2022 

Soutěžní přehlídka konzervatoří – Praha                   pátek 18. – neděle 20. listopadu 2022 

Generální zkouška na Koncert sól. a kom. souborů (VKS 9.00-13.00) úterý 22. listopadu 2022  

Koncert sólistů a komorních souborů (VKS 19.00)                  středa 23. listopadu 2022 

Koncert pro Historický klub Jihoč. Muzea (16.00)                                    21. listopadu 2022 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vánoční prázdniny         pátek 23.12.2022 – pondělí  2.1.2023 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zahájení vyučování                 úterý 3. ledna 2023 

Uzavření klasifikace kolektivních předmětů (1. roč.)                            pondělí 9. ledna 2023 

Pololetní zkoušky z HO (1. ročník + problémoví žáci)             pondělí 9. - středa 11. ledna 2023 

Uzavření klasifikace kolektivních předmětů (ostatní ročníky)                pátek 13. ledna 2023 

Talentové zkoušky                             pondělí 16. a úterý 17. ledna 2023 

Uzavření klasifikace všech předmětů a zapsání známek             do pedagogické rady 

Pololetní pedagogická rada (12.30)         pondělí 23. ledna 2023 

Náhradní termín talentových zkoušek             středa 25. ledna 2023 

Předání vysvědčení za I. pololetí               úterý 31. ledna 2023 

Pololetní prázdniny                   pátek 3. února 2023 

 


