
Organizace školního roku 2022/2023 v Základní škole Sluníčko-Montessori

Na základě vyhlášky MŠMT  Č.j.: MSMT-12071/2022-1 ze dne 
bude organizace školního roku následující:

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.
Podzimní prázdniny stanovuje na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí 
v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno
v úterý 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
13. 3. – 19. 3. 2023 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, 
Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Výuka také neprobíhá ve dnech státem určených státních svátků, připadají-li na 
pracovní den:
28.9.2022 Den české státnosti
28.10. 2022 Den vzniku samostatného československého státu
17.11.2022 Den boje za svobodu a demokracii
7.4.2023 Velký pátek
10.4. Velikonoční pondělí
1.5.2023 Svátek práce
8.5. Den vítězství

Výuka neprobíhá ve dnech stanovených ředitelkou školy:
5.9.-7.9.2022 adaptační kurz
18.11. ředitelské volno
28.5.-2.6.2023 škola v přírodě



Organizace školního roku 2022/2023 v Mateřské škole Sluníčko-Montessori

Na základě vyhlášky MŠMT  Č.j.: MSMT-12071/2022-1 ze dne 
bude organizace školního roku následující:

Vzdělávání ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí 
v pondělí 2. ledna 2023. Otevření MŠ začne v úterý 3. ledna 2023.

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.
Vzdělávání ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Výuka také neprobíhá ve dnech státem určených státních svátků, připadají-li na 
pracovní den:
28.9.2022 Den české státnosti
28.10. 2022 Den vzniku samostatného československého státu
17.11.2022 Den boje za svobodu a demokracii
7.4.2023 Velký pátek
10.4. Velikonoční pondělí
1.5.2023 Svátek práce
8.5. Den vítězství

Výuka neprobíhá ve dnech stanovených ředitelkou školy:
28.7.-1.9.2023 je přípravný týden


