
Organizační plán školního roku 2020/2021 

 

Září 

út 1.9. 8.00 zahájení školního roku (2.-9. roč.) 

út 1.9. 8.15 zahájení školního roku (1. roč. + 0.roč.) 

út 1.9. 9.00 třídní schůzky rodičů žáků 1. tříd + 0.ročník 

st-pá 2.-4.9.  zkrácené vyučování – I. st.: 11.40, II. st. 12.35, včetně oběda 

 

po 7.9. 16.30 třídní schůzky rodičů 2.-9. ročníků 

út 22.9.  fotografování žáků 1.tříd 

po 28.9.  Den české státnosti – státní svátek 

 

Říjen 

po 12.10.  Nařízena distanční výuka pro 2.  stupeň 

st 14.10.  Nařízena distanční výuka pro oba stupně  

 

 

Listopad 

po 9.11. 14.15 pedagogická rada 

po 9.11. 17.00 třídní schůzky – on-line 

po 16.11.  ředitelské volno 

út 17.11.  státní svátek 

st 18.11.  návrat přípravného ročníku a 1. a 2. tříd k prezenční výuce 

po 30.11.  návrat 3. – 5. a 9. tříd k pravidelné prezenční výuce, 6. – 9. 8 třídy střídavá 

prezenční a distanční výuka 

 

Prosinec 

termín bude upřesněn vánoční fotografování – 1.stupeň (jednotlivci)  

po 14.12. 15.00 vánoční setkání současných a bývalých zaměstnanců školy 

po-út 21.-22.12.  ředitelské volno 

st-ne 23.12.-3.1.  vánoční prázdniny 

 

Leden 

po 4.1.  nástup do školy po vánočních prázdninách pro přípravný ročník a 1. a 2. 

třídy, ostatní třídy distanční výuka  

po 18.1. 14.15 pedagogická rada 

čt 28.1.  vysvědčení za I. pololetí 

pá 29.1.  pololetní prázdniny 

 

Únor 

1.. –  28. 2. 2021                 pokračuje distanční výuka pro 3. – 9. třídy 

po-pá 22.-28.2.  jarní prázdniny 

 

Březen 

po 1.3.                           škola uzavřena – distanční výuka pro všechny ročníky 

po 22.3.            On-line Den otevřených dveří  

 

Duben 

čt 1.4.  velikonoční prázdniny 

pá 2.4.  Velký pátek 

po 5.4.  Velikonoční pondělí 



út-st 6.- 7.4. 14-17 zápis do 1. tříd na šk. r. 2021/22  

po 12.4.    14.30-15.30 náhradní zápis do 1.tříd 

po 19.4. 14.15 pedagogická rada 

po 19.4. 17.00 třídní schůzky 

 

Květen 

st 5.5.      14.30-16.30 Zápis do 0.ročníku na šk. r. 2021/22  

každé úterý odpol. Sluníčková škola pro budoucí prvňáčky (Štěpánková) – 4.,11.,18.,25. 

termín bude upřesněn  fotografování tříd – celá škola 

po 31.5      14.30-18 Open Day ZŠ Jitřní – komunitní setkání rodičů a přátel školy 

 

Červen 

po 21.6. 14.00 pedagogická rada 

po 21.6. 16.30 třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků 

po 28.6. 16.30 rozloučení s 9.ročníkem 

čt-út 24.-29.6.  zkrácené vyučování – I. st.: 11.40, II. st. 12.35, včetně oběda 

po 28.6. 13.00 provozní porada zaměstnanců školy 

st 30.6.  vysvědčení, ukončení vyučování ve II. pololetí 

 

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021. 

Školní vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021. 

 

Organizační plán bude průběžně aktualizován. Toto je verze k 1. 3. 2021. 


