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Organizace školního roku 2016/2017
25.–31. srpna 2016
31. srpna 2016
1. září 2016
12. září 2016
13. září 2016
26.-27.září 2016
28. září 2016
26.–27.října 2016
28. října 2016
7. listopadu 2016
15. listopadu 2016
17. listopadu 2016
18. listopadu 2016
23. prosince 2016 – 2. ledna 2017
3. ledna 2017
10. ledna 2017
26. ledna 2017
31. ledna 2017
1.– 2.února 2017
3. února 2017
13.- 17. března 2017
20. března 2017
29. března 2017
4. dubna 2017
10. dubna 2017
13. dubna 2017
17. dubna 2017
19. dubna 2017
22.4. – 30. 4. 2017
13. června 2017
26. června 2017
30. června 2017
1.července – 1. září 2017

přípravné období
pedagogická rada - 1. část (středa)
zahájení školního roku 2016/2017 (čtvrtek)
pedagogická rada - 2. část (pondělí)
třídní schůzky(úterý)
ředitelské volno (pondělí, úterý)
státní svátek ( středa)
podzimní prázdniny (středa, čtvrtek )
státní svátek (pátek)
pedagogická rada (pondělí)
16:00 -18:00 TS + konzultační hodiny pro rodiče (úterý)
státní svátek (čtvrtek)
ředitelské volno (pátek)
vánoční prázdniny
zahájení pravidelného vyuč. po vánoč prázd. (úterý)
třídní schůzky rodičů (úterý)
pedagogická rada – I. pololetí (čtvrtek)
vysvědčení za I. pololetí (úterý)
ředitelské volno (středa,čtvrtek)
pololetní prázdniny (pátek)
jarní prázdniny (pro Prahu 1-5)
zahájení pravidelného vyuč. po jarních prázd. (pondělí)
den otevřených dveří
16:00 -18:00 TS + konzultační hodiny pro rodiče (úterý)
pedagogická rada (pondělí)
velikonoční prázdniny (čtvrtek)
Pondělí velikonoční – volný den
zápis žáků do 1.třídy ve šk. r. 2017/2018 (středa)
přijímací zkoušky na SŠ – 1. kolo
třídní schůzky rodičů (úterý)
pedagogická rada – II. pololetí (pondělí)
vydání vysvědčení za II. pololetí (čtvrtek)
hlavní prázdniny

školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. září 2017

