
   
 
 

Organizace školního roku 2022/2023 
 
Příprava vyučujících před zahájením školního roku 

• čtvrtek 25. 8. 2021 – středa 31. 8. 2021 – přípravný týden: 
o pedagogická porada – čtvrtek 25. 8. 2022 v 9:00  
o čtvrtek 25. 8. – úterý 30. 8. 2022 – doklasifikace  
o úterý 30. 8. - středa 31. 8. 2022 –  opravné zkoušky (komisionální) 

• tematické plány, kontrola a úprava ŠVP, porady odborných komisí atd. 
 
1. Slavnostní zahájení školního roku 

• 1. ročníky – čtvrtek 1. 9. 2022 v 8.30 – aula, třídnické práce  
• 2. – 4. ročníky – čtvrtek 1. 9. 2022 v 10.00 – aula, třídnické práce  
• nástavbové studium – úterý 6. 9. 2022 – 14.30 

 
2. Zahájení řádného vyučování 

• první ročníky: 
- 1. 9. 2022 – 2. 9. 2022 – třídnické práce 
- středa 7. 9. 2022 – výuka dle rozvrhu  

• 2. – 4. ročníky – od pátku 2. 9. 2022 výuka dle rozvrhu 
• nástavbové studium – úterý 6. 9. 2022 – 14.30 třídnické práce, od 15.15 výuka 

 
3. Adaptační kurz pro první ročníky 

• pondělí 5. 9. – úterý 6. 9. 2022  – rekreační středisko Kateřina – Štramberk 
• Dozor: Fr, Be, Ro, Di, Md 

 
4. Vyučování v I. pololetí školního roku 2022/2023 

• čtvrtek 1. 9. 2022 – úterý 31. 1. 2023  
 
5. Vyučování ve II. pololetí školního roku 2022/2023: 

• středa 1. 2. 2023 – pátek 30. 6. 2023 
 
6. Svátky: 

• středa 28. 9. 2022 – Den české státnosti (státní svátek) 
• pátek 28. 10. 2022 – Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek) 
• čtvrtek 17. 11. 2022 – Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek)  
• neděle, pondělí 25. – 26. 12. 2022 – Vánoční svátky (státní svátky)  
• neděle 1. 1. 2023 – Nový rok (státní svátek) 
• pátek 7. 4. 2023 – Velký pátek (den pracovního klidu) 
• pondělí 10. 4. 2023 – Pondělí velikonoční (den pracovního klidu) 
• pondělí 1. 5. 2023– Svátek práce (státní svátek) 
• pondělí 8. 5. 2023 – Den vítězství (státní svátek) 

 
 
 
 



 
 
7. Prázdniny  
 

Prázdniny Datum Zahájení výuky 
Podzimní středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022 pondělí 31. října 2022 
Vánoční pátek 23. prosince 2022 – pondělí 2. ledna 

2023 
 
úterý 3. ledna 2023 

Pololetní pátek 3. února 2023 pondělí 6.  února 2023 
Jarní pondělí 13. února – pátek 19. února 2023 pondělí 22. února 2023 
Velikonoční čtvrtek 6. dubna  2023  úterý 11. dubna 2023 
Hlavní sobota 1. července do neděle 3. září 2023 pondělí 4. září 2022 zahájení 

školního roku 2022/2023 
 
8. Vydání vysvědčení: 

• 1. pololetí – úterý 31. 1. 2023 
• 2. pololetí – pátek 30. 6. 2023  

 
9. Slavnostní ukončení školního roku – pátek – 30. 6. 2023 
 
10. Lyžařský výcvik, turistický kurz – bude organizován na základě zájmu žáků – učitel VKZ 
 
11. Maturitní zkoušky šk. rok 2021/2022 – II. termín (podzim) – M4.A, I4.A, N2.A 

• Praktické maturitní zkoušky – středa 7. 9. 2022 – M4.A, I4.A, N2.A 
• Písemné maturitní zkoušky – čtvrtek 8. 9. 2022 – M4.A, I4.A, N2.A 
• Ústní maturitní zkoušky před zkušební komisí – pátek 9. 9. 2021 – M4.A, I4.A, N2.A 
• Didaktické testy – všechny třídy v termínu od 1. 9. do 6. 9. 2022 dle přihlášek MZ (spádová škola) 

 
12. Maturitní zkoušky šk. rok 2022/2023 – I. termín – M4.A, I4.A, N2.A 

• Písemná práce – ČJL – středa 5. 4. 2023 
• Písemná práce – CJ – čtvrtek 13. 4. 2023  
• Praktické maturitní zkoušky – M4.A, I4.A, N2.A: 

o studijní volno – čtvrtek 20. 4. 2022 
o zkouška – pátek 21. 4. 2023  

• Písemné maturitní zkoušky – M4.A, I4.A, N2.A: 
o studijní volno – pondělí 24. 4. 2022 
o zkouška – úterý 25. 4. 2023  

• Studijní volno před DT: 26. – 28. 4.2023 
• Ústní maturitní zkoušky před zkušební komisí – 15. 5. – 26. 5. 2023 
• Didaktické testy – všechny třídy dle rozpisu stanoveného společností CERMAT – viz 

www.maturita.cermat.cz 
• Slavnostní předání maturitních vysvědčení – středa 31. 5. 2023 – 14.30  

 
13. Závěrečné zkoušky šk. rok 2021/2022 – II. termín (podzim) – RG, Pr.  

• Písemné závěrečné zkoušky – pátek 2. 9. 2022 (Pavlíček, Grossmann, Kováč, Indráková) 
• Praktické závěrečné zkoušky – pondělí 5. – úterý 6. 9. 2022 (Kováč, Indráková) 

 
 
 
 

http://www.maturita.cermat.cz/


 
 
14. Závěrečné zkoušky šk. rok 2022/2023 – I. termín – G3.A, P3.A 

• Písemné závěrečné zkoušky – pondělí 5. 6. 2023 
• Praktické závěrečné zkoušky – středa, čtvrtek 7. 6.  – 8. 6. 2023 
• Ústní závěrečné zkoušky: 

o středa 14. 6. 2023 (G3.A) 
o čtvrtek 15. 6. 2023 (P3.A) 

• Slavnostní předávání výučních listů – středa 21. 6. 2023 – 14.30 
 
15. Přijímací zkoušky pro školní rok 2023 – 2024 

• Organizační pokyny budou vydány do 31. 1. 2023.  
 
16. Dny otevřených dveří 

• úterý 8. 11. 2022 – projektový den, fiktivní pracovní pohovory pro žáky 4. ročníků 
• čtvrtek 10. 1. 2023 – běží výuka  

 
17. Projektový týden / projektové dny 

• bude stanoveno v průběhu školního roku dle potřeby 
 
18. Maturitní generálky 

• pátek 2. 9. 2022 a pondělí 5. 9. 2022 
• středa 1. 2. 2023 a čtvrtek 2. 2.  2023 
• duben 2023 – v rámci výuky  

 
19. Odborná praxe 

• tuzemská (1. – 3. maturitní ročníky) – 15. 5. – 26. 5. 2023  
 
19. Třídní schůzky 

• klasické pro všechny ročníky – středa 21. 9. 2022 – 15.30 – 16.30  
• ostatní průběžně dle potřeby  

 
20. Pedagogické rady a porady 

• viz příloha č. 1 
 
21. Termíny školních výletů a exkurzí 

• úterý 27. 6. a středa 28. 6. 2023 
• exkurze – dle plánu odborných komisí 

 
22. Třídnické práce se zaměřením na ekologii a životní prostředí / projektové dny  

• čtvrtek – 29. 6. 2023 
 
23. Preventivní programy – termíny budou upřesněny 

• právní odpovědnost 
• depresivní nálady a jejich zvládání 
• rozhodování a řešení problémů 
• zvládání vzteku a agrese 
• sebeovládání a odkládání povinností 
• komunikace a řešení konfliktů 
• předsudky a tolerance 



 
 
24. Divadelní představení – termíny budou upřesněny dle nabídky  
 
25. Erasmus+ KA1 
Stáže žáků v zahraničí. Plán – tři třítýdenní stáže: 

• říjen 2023 – 10 žáků – Malta 
• květen / červen 2023 – 6 žáků – Slovensko 
• květen / červen 2023 – 8 – 10 žáků – Španělsko 
• červenec – září – 3 absolventi (M4.A, I4.A) – bude upřesněno 
• únor 13. – 19. 2. 2022 (týden) – job shadowing 4 zaměstnanci 
• červenec (týden) – jazykový kurz – 3 pedagogové 
• listopad – přípravná návštěva – Španělsko  

 
Uskutečnění plánovaných aktivit závisí na výši přiděleného grantu.  
 
27. Další důležité akce 

• GEMMA Nový Jičín – 10/2022 
• reprezentační školní ples se bude konat v sále Školícího a vzdělávacího střediska Varroc 

(Autopal) – termín bude upřesněn  
 
 
 
Nový Jičín, 30. 6. 2022  
 
Zpracovala:       Schválil: 
Mgr. Šárka Nedělová      Mgr. Aleš Medek 
zástupkyně ředitele školy     ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Příloha č. 1 k plánu práce na školní rok 2022/2023  
 
Pedagogické porady, předklasifikační a klasifikační rady, termíny pro tisk vysvědčení 
 

Měsíc Den Datum Hodina Poznámka 

srpen čtvrtek 

středa 

25. 8. 2022 

31. 8. 2022 

9.00 

9.00 

pedagogická porada 

pedagogická porada 

září středa 21. 9. 2022 14.30 pedagogická porada, třídní schůzky 

říjen středa 19. 10. 2022 14.30 pedagogická porada 

listopad středa 23. 11. 2022 13:40 předklasifikační rada, pedagog. porada  

prosinec středa 21. 12. 2022 13.00 pedagogická porada, vánoční posezení 

leden pátek 

pondělí 

úterý 

27. 1. 2023 

30. 1. 2023 

31. 1. 2023 

20.00 

13.40 

8.00 

uzávěrka klasifikace 

klasifikační rada, pedagogická porada 

tisk výpisu vysvědčení, podpis TU 

únor středa 22. 2. 2023 14.30 pedagogická porada 

březen středa 22. 3. 2023 13.00 pedagogická porada, Den učitelů 

duben úterý 

středa 

 

čtvrtek 

25. 4. 2023 

26. 4. 2023 

 

27. 4. 2023 

20.00 

14.00 

 

8.00 

uzávěrka klasifikace - maturanti 

klasifikační rada – maturitní ročníky, 

předklas. rada, pedagogická porada 

tisk vysvědčení - maturanti 

květen pátek 

pondělí 

úterý 

29. 5. 2023 

30. 5. 2023 

31. 5. 2023 

20.00 

14.00 

8.00 

uzávěrka klasifikace – G3.A, P3.A 

klas. rada – G3.A, P3.A, pedag. porada 

tisk vysvědčení – učni  

červen pátek 

pondělí 

 

úterý 

 

pátek 

23. 6. 2023 

26. 6. 2023 

 

27. 6. 2023 

 

30. 6. 2023 

20.00 

12.00 

 

8.00 

 

8.10 

uzávěrka klasifikace 

klasifikační rada, pedagogická porada, 

posezení na závěr školního roku 

tisk vysvědčení, návrhy na udělení 

stipendií, ocenění za jednotlivé třídy 

předávání vysvědčení  

  


