
 

Organizace školního roku 2022/2023 
__________________________________________________________ 

 
 

srpen 
25.8. – 31.8. přípravný týden všech zaměstnanců školy 
25.8.  zahajovací porada zaměstnanců školy (9:00 hod.), školení BOZP + PO pro nové 

zaměstnance, školní řád 
26.8. školení BOZP pro zaměstnance školy – 9:00 hod 
26.8. – 29.8. od 10:00 hod zkoušky v náhradním termínu pro 1., 2. roč., OV – 29. 8. 2022 
29.8. – 30.8. opravné zkoušky pro 1. – 3. roč., OV – 30. 8. 2022 
31.8.  pracovní porada zaměstnanců (8:00 hod.) – kontrola připravenosti školy 
 
 
září 
1.9.22–31.1.23 doba trvání 1. pololetí školního roku 2022/2023 
6.9.  písemná JZZ – náhradní termín / opravná zkouška 
7. - 9.9. praktická JZZ – obor Elektrikář – 7.9., Truhlář – 7. – 9.9.2022 
13. – 14.9. adaptační dny pro žáky 1. ročníků 
13.9.  přípravná schůzka pro Erasmus, žáci + doprovod – 11:30 hod.,  

rodiče – 15:00 hod. 
14.- 15.9. opravné zkoušky ze srpna 
15.9.  ústní JZZ, opravný termín (8:00 hod.) 
28.9.   Den české státnosti  
30.9.  založení školní matriky pro 1. ročníky-písemná 
 
 
říjen  
4.10.  aktiv výchovných poradců - SOŠ a SŠ Přímětická 
20.-21.10. basketbal 
26. – 27.10. podzimní prázdniny 
28.10.  Den vzniku samostatného Československého státu  
 
 
listopad  
4.11.  Burza škol – SOŠ a SOU Dvořákova, Znojmo 
8.11   pedagogická rada – čtvrtletní hodnocení (14:10 hod.) 
10.11.  třídní schůzky (15:00 hod.-17:00 hod.) 
17.11.  Den boje za svobodu a demokracii  
23.11.  den otevřených dveří za provozu (8:00 – 16:00) 
 
 
Prosinec 
1.12.   termín pro odevzdání přihlášek k MZ pro jarní zkušební období 2023  
21.12.  sportovní turnaje 
22.12.  pracovní porada 
23.12.–2.1.2023 vánoční prázdniny 
prosinec školní kolo v olympiádě z ČJ  
 
 



 
leden 
3.1.2023 začátek vyučování 2. pololetí 
25.1.  den otevřených dveří při provozu (8:00 – 16:00) 
26.1.  pololetní pedagogická rada (14:10 hod.) 
31.1.  vydání výpisů vysvědčení za 1. pololetí 
leden  školní kolo olympiády v NJ 
leden  školní kolo v AJ 
 
 
únor 
1.2.- 30.6. doba trvání 2. pololetí školního roku 2022/2023 
3.2.  jednodenní pololetní prázdniny 
 
 
Březen 
13.3. – 19.3. jarní prázdniny 
 
 
Duben 
6.4.   velikonoční prázdniny 
7.4.   Velký pátek 
13.4.  praktická zkouška profilové části MZ 
13.4.  1. termín přijímací zkoušky – maturitní obor – Elektrotechnika 
14.4.     2. termín přijímací zkoušky – maturitní obor – Elektrotechnika 
18.4.  pedagogická rada 3. čtvrtletí (14:10 hod.)   
20.4.  třídní schůzky (15:00 hod.-17:00 hod.) 
20.4.  profilová část MZ – písemná práce z českého jazyka a literatury 
24.4.  1. kolo přijímacího řízení pro učební obory + zkrácené studium 
25.4.  profilová část MZ – písemná práce z cizího jazyka 
27.4.  pedagogická rada pro maturitní ročník ELT4 
 
 
Květen 
2.5.- 15.5. didaktické testy spol. části MZ 
10.5.  1. náhradní termín přijímací zkoušky – maturitní obor – Elektrotechnika 
11.5.  2. náhradní termín přijímací zkoušky – maturitní obor – Elektrotechnika 
16.5.  ústní zkouška profilové části MZ  
30.5.  pedagogická rada pro 3. roč. – 4. čtvrtletí 
   
 
červen 
1.6.  písemná ZZ 
25.6.  termín pro odevzdání přihlášek k MZ pro podzimní zkušební období 2023 
27.6.  pedagogická rada pro 1. a 2. roč. učebních oborů a 1.-3. roč. maturitního oboru 

(13:15 hod.) 
30.6.  vydání vysvědčení za 2. pololetí 
 
 
 
 
 



 
Maturitní zkoušky 
 
profilová část MZ – praktická zkouška – 13. 4. 2023 
profilová část MZ – písemná práce z českého jazyka a literatury – 20. 4. 2023 
profilová část MZ – písemná práce z cizího jazyka – 25. 4. 2023 
didaktické testy spol. části MZ – 2. 5. – 15. 5. 2023 
ústní zkoušky profilové části MZ – 16.5.2023 
 
 
Závěrečné zkoušky 
 
písemná ZZ – 1. 6. 2023 
praktická ZZ – dle rozpisu 
ústní ZZ – dle rozpisu 
 
Komisionální zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 
 
Zkoušky v náhradním termínu pro 3. roč. – 19. a 20. 6. 2023, OV – 20. 6. 2023 
Zkoušky v náhradním termínu pro 1., 2.roč. – 28. 8. 2023, OV – 29. 8. 2023 
Opravné zkoušky pro 1. – 3. roč. – 29. 8. - 30.8. 2023, OV – 30. 8. 2023  
 
Opravné zkoušky ze srpna: 13. 9.- 14. 9. 2023 
 
Přípravný týden 
 
Srpen: 25. 8. – 31.8.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


