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HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 
29. 8. 2022 po zahájení přípravných dnů 

29. 8. – 31. 8. 2022 po – st úvodní jednání předmětových komisí a metodických sekcí 

1. 9. 2022 čt zahájení školního roku 

1. 9. 2022 čt schůzka s rodiči žáků a žáky primy (16:00) 

4. 9. – 6. 9. 2022 ne – út adaptační a mineralogický kurz (Dřípatka) – 1. A 

6. 9. – 8. 9. 2022 út – čt adaptační a mineralogický kurz (Dřípatka) – 1. B 

8. 9. – 9. 9. 2022 čt – pá adaptační a mineralogický kurz (Dřípatka) – V. E 

9. 9. – 11. 9. 2022 pá – ne  adaptační kurz (Dřípatka) – prima (1. E) 

12. 9. – 16. 9. 2022 po – pá sportovní kurz 3. A + 7. E 

28. 9. 2022 st Den české státnosti 

30. 9. 2022 pá seznámení žáků maturitních tříd s definitivními verzemi maturitních témat profilové části  

maturitní zkoušky, nejzazší termín pro odevzdání upravených zadání maturitní práce 

řediteli školy 

30. 9. 2022 pá odevzdání aktualizovaných časově tematických plánů (nejzazší termín) 

30. 9. 2022 pá volba zástupců tříd do žákovského parlamentu (nejzazší termín) 

30. 9. 2022 pá předání lékařských doporučení k uvolnění žáků z výuky tělesné výchovy řediteli školy  

  (nejzazší termín) 

30. 9. 2022 pá nejzazší termín pro změnu volitelných seminářů (po dohodě s vyučujícími) 

22. 10. 2022  so oslava založení gymnázia 

26. a 27. 10. 2022 st - čt podzimní prázdniny 

28. 10. 2022 pá Den vzniku samostatného československého státu 

23. 11. 2022 st čtvrtletní pedagogická rada a informační odpoledne 

1. 12. 2022 čt termín pro odevzdání závazných přihlášek k maturitní zkoušce (řediteli školy) 

12. 12. 2022 po informační odpoledne – problémoví žáci 

21. 12. 2022 st projektové dny, zvláštní výuka v nižším gymnáziu 

22. 12. 2022 čt kulturní a sportovní akce školy (žákovský program) 

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 pá – po  vánoční prázdniny 

5. 1. 2023 čt den otevřených dveří gymnázia 

16. – 26. 1. 2023 po – čt období bez exkurzí, besed, přednášek atp.  

18. 1. 2023 st přijímací zkoušky nanečisto (v odpoledních hodinách) 

26. 1. 2023 čt uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí (do 11:00) 

26. 1. 2023 čt pololetní klasifikační rada 

31. 1. 2023 út ukončení 1. pololetí, předávání vysvědčení, výuka podle upraveného pátečního rozvrhu 

3. 2. 2023 pá pololetní prázdniny 

14. 2. 2023 út nejzazší termín odevzdání vypracované maturitní práce žáky maturitních ročníků 

6. 3. – 12. 3. 2023 po-ne jarní prázdniny 

6. 4. 2023 čt  velikonoční prázdniny 

7. 4. 2023 pá  Velký pátek 

10. 4. 2023 po Velikonoční pondělí 

13. – 14. 4. 2023 čt – pá  přijímací zkoušky do 1. ročníku oborů vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium 

17. – 18. 4. 2023 po – út  přijímací zkoušky do 1. ročníku oborů vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium 

19. 4. 2023 st čtvrtletní pedagogická rada a informační odpoledne 

26. 4. 2023 st  uzavření klasifikace v maturitních ročnících, závěrečná pedagogická rada 

28. 4. 2023 pá ukončení docházky žáků v maturitních ročnících, předání vysvědčení 

2. – 10. 5. 2023  pís. maturitní zkoušky – didaktické testy (termíny budou určeny podle platné legislativy) 

16. 5. – 22. 5. 2023 út - po předpokládaný termín ústních zkoušek maturitní zkoušky pro 4.A, 4.B (pon. obhajoba MP) 

23. 5. – 29. 5. 2023 út - po předpokládaný termín ústních zkoušek maturitní zkoušky pro 8. E (pondělí obhajoba MP) 

19. – 23. 6. 2023 po – pá období bez exkurzí, besed, přednášek atp.  

26. 6. 2023 po uzavření klasifikace za 2. pololetí (do 11:00) 

26. 6. 2023 po závěrečná pedagogická rada (uzavření absencí) 

27. 6. 2023 út kulturní a sportovní akce školy (žákovský program) 

28. - 29. 6. 2023 st – čt termín pro třídní exkurze 

30. 6. 2023  čt ukončení školního roku 
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