
Září 2022

1.9. čtvrtek

2.9. pátek 11:00 hod.

5.9. pondělí 9:00 hod.

5.9. pondělí 11:00 hod.

5.9. 7.9.

5.9. pondělí

6.9. úterý

7.9. 9.9.

7.9. středa

8.9. čtvrtek

12.9. pondělí U3

12.9. 13.9. K3, L3, Z3

12.9. pondělí 17:00 hod.

12.9. 13.9.

13.9. 14.9. A3

13.9. úterý AU1B 

14.9. středa EM1

20.9. úterý A1A

21.9. středa KLZ1

22.9. čtvrtek R1
28.9. středa

4.10. úterý E1

10.10. 21.10.

24.10. pondělí

25.10. úterý

26.10. středa

27.10. čtvrtek

28.10. pátek

31.10. 11.11. AT3A

3.11. čtvrtek

10.11. čtvrtek

14.11. 29.11. AT3B

17.11. čtvrtek

18.11. pátek

24.11. 26.11.

25.11. pátek

30.11. středa nejzazší termín pro podání přihlášek k maturitní zkoušce 2023

maturitní zkoušky - písemná práce ČJ - opravný a náhradní termín

maturitní zkoušky - písemná práce AJ - opravný a náhradní termín

jednotné závěrečné zkoušky  - opravný a náhradní termín

maturitní zkoušky - ústní část - opravný a náhradní termín

den třídy

den třídy

den třídy

den třídy

den třídy

praktické maturitní zkoušky AT4A, AT4B  - opravný a náhradní termín

jednotné závěrečné zkoušky  - opravný a náhradní termín

jednotné závěrečné zkoušky  - opravný a náhradní termín

dálkové učební obory  - zahájení výuky 

třídní schůzky 1. ročníků

Prosinec 2022

Kalendářní plán na školní rok 2022/23 - škola Moravská

zahájení nového školního roku - 1. roč. denní studium, ostatní ročníky 

denního studia - odborný výcvik

AT1A,  AT1B, KLZ1 - vstupní školení BOZP a PO - sál ve škole v Motole 

A1A, AU1B, R1 - vstupní školení BOZP a PO - sál ve škole v Motole 

E1, EM1 - vstupní školení BOZP a PO - sál ve škole v Motole 

AT1A - adaptační kurz

AT1B - adaptační kurz

státní svátek

den třídy

Listopad 2022

Říjen 2022

stáž žáků v Německu -  Drážďany  - Erasmus+

podzimní prázdniny

třídní schůzky všech ročníků

uzávěrka doložení potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny od žáků 

se spec. poruchami učení k maturitní zkoušce

podzimní prázdniny

ředitelské volno

ředitelské volno

státní svátek

souvislá praxe

den otevřených dveří - den soukromého školství

souvislá praxe

státní svátek

ředitelské volno

Schola Pragensis 2022 



1.12. 22.12.

8.12. čtvrtek 15:30-17:30

23.12. pátek

3.1. úterý

12.1. čtvrtek 15:30 - 17:30

26.1. čtvrtek

28.1. sobota 9:00-11:00

31.1. úterý

3.2. pátek 
13.2. pondělí

13.3. 19.3.

20.3. pondělí

31.3. pátek

3.4. pondělí

4.4. úterý

6.4. čtvrtek

7.4. pátek

10.4. pondělí

11.4. 13.4. AT4B

13.4. čtvrtek

17.4. 19.4. AT4A
27.4. čtvrtek

28.4. pátek

1.5. pondělí

2.5. 30.5. AT3A, AT3B

8.5. pondělí

15.5. 9.6. AT2A, AT2B

16.5. 31.5.

25.5. čtvrtek

1.6. 29.6.

19.6. pondělí
27.6. úterý
30.6. pátek předávání vysvědčení za 2. pololetí

souvislá praxe 

souvislá praxe 

klasifikační porada závěrečných ročníků učebních oborů

Červen 2023
jednotné závěrečné zkoušky

klasifikační porada
nejzazší termín pro podání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín

maturitní zkoušky - ústní část

státní svátek

souvislá praxe PO1, PD1, AT1A, AT1B - termín bude upřesněn

blok didaktických testů společné části maturitních zkoušek - CERMAT - 

termíny budou upřesněny

Duben 2023

státní svátek

velikonoční pondělí

odevzdání seznamů četby k maturitní zkoušce

den otevřených dveří + zkoušky nanečisto 

Leden 2023

jednotné závěrečné zkoušky

den otevřených dveří   + odborný výcvik  OV Košíře

Květen 2023

státní svátek

maturitní zkoušky - písemná práce z AJ

velikonoční prázdniny

maturitní zkoušky - písemná práce z ČJ

třídní schůzky

klasifikační porada maturitních tříd

předávání vysvědčení maturitním ročníkům

praktické maturitní zkoušky v Košířích

praktické maturitní zkoušky v Košířích

zahájení vyučování po vánočních prázdninách

Březen 2023

jarní prázdniny

Únor 2023

pololetní prázdniny

den otevřených dveří + zkoušky nanečisto 

zahájení výuky po jarních prázdninách

předávání výpisu vysvědčení

klasifikační porada

Maturitní a imatrikulační ples - palác Lucerna

vánoční prázdniny


