Mapa školního roku 22/23
Organizace školního roku 2022 / 2023
Výuka ve školním roce začíná 1. září 2022 (čtvrtek), první pololetí bude ukončeno
v úterý 31. ledna (datum vydání vysvědčení za 1. pololetí),
druhé pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Termíny prázdnin a volných dnů:
Podzimní prázdniny – středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
Ředitelská volna – 24. a 25. října, 18. listopadu 2022.
Vánoční prázdniny začnou v pátek 23. prosince 2022 (čtvrtek 22.12. – poslední den
školy v kalendářním roce 2022), vyučování v kalendářním roce 2023 začne 3. ledna
2023 (úterý).
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny jsou od 20. do 26.2. 2023 (škola pokračuje v pondělí 27.2. 2023).
Velikonoční prázdniny budou 6.4., 7.4. a 10.4. 2023
(konec školy středa 5. dubna, do školy se jde v úterý 11. dubna).
Hlavní prázdniny začnou v sobotu 1. července 2023 a skončí v neděli 3. září 2023.
(Školní rok 2023/2024 tedy začne v pondělí 4. září 2023.)
Další důležité termíny:
Maturitní zkoušky (jarní zkušební termín) – 3. až 5. duben 2023 (PP-profil), 2. až 5.
květen 2023 (testy dle JZS-společná část), 16. až 19. květen 2023 (ÚZ-profil)
Přijímací zkoušky – termín JPZ bude stanoven do konce září 2022.
Ostatní termíny:
Dny otevřených dveří – 5. prosinec 2022 (81), 6. prosinec 2022 (41)
Maturitní plesy – 20. leden 2023 (8.A), 3. únor 2023 (4.C) – oba plesy v KD Střelnice
v Turnově
Sportovní kurzy – lyžařské – leden, únor 2023
letní – květen 2023 (3.C, 7.A),
Pro rodiče a vyučující:
třídní schůzky – 23. listopad 2022, 12. duben 2023
Pro vyučující:
pedagogické rady – 23. listopad 2022 (čtvrtletí), 30. leden 2023 (pololetí), 12. duben
2023 (čtvrtletí), 28. duben 2023 (4. C a 8.A), školní výlety – 27. a 28. červen 2023,
29. červen 2023 – závěrečná porada
inventarizace – listopad ( dokončení v prosinci) 2022
pozn.: operativní změna termínů v rubrikách „pro rodiče a vyučující“ vyhrazena
Turnov, 29. 8. 2022
Mgr. Miroslav Vávra - ředitel školy v.r.

