
Organizace školního roku 2021/2022 

1. pololetí 

 

SRPEN 

16. – 31. po – út  opravné zkoušky, doklasifikace 

25.  st  zahajovací porada 

 

ZÁŘÍ  

1.  st  zahájení školního roku 

6.  po  třídní schůzky P1 

6.  po   maturitní zkouška – ústní část 

7.  út  foto tříd 

13. – 17.  po – pá seznamovací kemp P1 Mladočov 

27.  po  ředitelské volno 

28.  út  státní svátek 

29. 9. – 1. 10. st – pá  osobnostní trénink P2  

 

ŘÍJEN 

11.  po  den otevřených dveří 

13.  st  sbírka Bílá pastelka 

25. – 26.  po – út  ředitelské volno 

27. – 29.  st, pá  podzimní prázdniny 

28.  čt  státní svátek 

 

LISTOPAD    

10.  st  8. ročník veletrhu fiktivních firem Vysoké Mýto 

10.  st  den otevřených dveří 

15.  po  čtvrtletní pedagogická porada, třídní schůzky 

17.  st  státní svátek 

20.  so  den otevřených dveří 

 

PROSINEC 

6.  po  den otevřených dveří  

22.  st  poslední vyučovací den v roce 2021 

23. 12. – 2. 1. čt – ne  vánoční prázdniny 

 

LEDEN    

3.  po  zahájení vyučování v roce 2022 

14.  pá  maturitní ples 

22.           so  den otevřených dveří 

26.  st  klasifikační porada za 1. pololetí 

31.  po  ukončení 1. pololetí, rozdání vysvědčení 

 

 



Organizace školního roku 2021/2022 

2. pololetí 
 

 

ÚNOR 

4.  pá  pololetní prázdniny 

21. – 25.  po – pá lyžařský kurz P2 

28. 2. – 4. 3.  po – pá jarní prázdniny 

     

BŘEZEN 

28. 2. – 4. 3.  po – pá jarní prázdniny  

 

DUBEN 

11.   po  čtvrtletní pedagogická porada, třídní schůzky 

    maturitní zkouška – písemná práce z ČJ 

14.  čt  velikonoční prázdniny 

15.  pá  Velký pátek 

18.  po  Velikonoční pondělí 

    přijímací zkoušky 

29.  pá  ukončení klasifikace P4 

 

KVĚTEN  

 2. – 6.  po – pá maturitní zkouška – písemná práce, didaktické testy 

10.  út  maturitní zkouška – praktická zkouška z účetnictví 

12.  čt  maturitní zkouška – praktická zkouška z AJ 

16. – 20.  po – pá studijní volno P4 

23. – 27.  po – pá maturitní zkouška – ústní zkouška  

23. – 27.  po – pá odborná praxe P1, P2, P3 

30. 5. – 3. 6.  po – pá fiktivní firma P2 

30. 5. – 3. 6.  po – pá odborná praxe P3 

30. 5. – 3. 6.  po – pá výuka P1 

 

 

ČERVEN  

2.   čt  slavnostní vyřazení absolventů  

3. – 10.   pá – pá sportovně turistický kurz P1 

    vodácký kurz 

28.  út  závěrečná klasifikační porada 

30.  čt  ukončení vyučování, rozdání vysvědčení 

 

 

 


