Střední zdravotnická škola Pardubice

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023
A. Organizace školního roku
1. Školní rok
1. pololetí školního roku
2. pololetí školního roku

začíná ve čtvrtek
skončí v pátek
začíná ve čtvrtek
skončí v úterý
začíná ve středu
skončí v pátek

1.9.2022
30.6.2023
1.9.2022
31.1.2023
1.2.2023
30.6.2023

2. Prázdniny
podzimní:
vánoční:

středa 26.10.2022 – čtvrtek 27.10.2022
pátek 23.12.2022 – pondělí 2.1.2023
vyučování bude zahájeno v úterý 3.1.2023
pololetní: pátek 3.2.2023
jarní:
pondělí 6.3.2023 – neděle 12.3.2023
velikonoční: čtvrtek 6.4.2023
vyučování bude pokračovat v úterý 11.4.2023
hlavní:
sobota 1.7.2023 – čtvrtek 31.8.2023

3. Státní svátky ČR
28. září
- st Den české státnosti
28. říjen
- pá Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad
- čt Den boje za svobodu a demokracii
1. leden
- ne Den obnovy samostatného českého státu
8. květen
- po Den vítězství
5. červenec
- st Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec
- čt Den upálení Mistra Jana Husa
Státní svátky jsou dny pracovního klidu.

4. Ostatní svátky
24. prosinec
25. prosinec
26. prosinec
1. leden
7. duben
10. duben
1. květen

- so
- ne
- po
- ne
- pá
- po
- po

Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
Nový rok
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Svátek práce
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B.

Významné organizační akce
1. Přijímací řízení
Denní studium
4leté studium Praktická sestra, Zdravotnické lyceum
3leté studium Ošetřovatel
přihlášky na SZŠ – do středy 1.3.2023
2. Maturitní zkoušky
Jarní termín 2023 – termíny budou upřesněny.
Výběr témat k maturitní zkoušce
3.ZL
do úterý 20.6.2023
3. Závěrečné zkoušky
Jarní termín 2023
písemná
studijní volno
praktická zkouška
ústní zkouška

čtvrtek 1.6.2023
2.6.2023 – 7.6.2023
8.6.2023 – 9.6.2023
12.6.2023 – 13.6.2023

4. Odborná praxe
3.PSA, 3.PSB, 2.OŠ
3.ZL

29.5.2023 – 23.6.2023
12.6.2023 – 23.6.2023

5. Den otevřených dveří (DOD)
úterý 13.12.2022 od 10.00 do 17.00 hodin
sobota 14.1.2023 od 8.30 do 11.00 hodin
6. Pedagogické porady:
25.8.2022 čt
zahajovací porada
14.11.2022 po
hodnocení prospěchu, chování a absence za 1. čtvrtletí
26.1.2023 čt
klasif. porada za 1. pololetí
17.4.2023 po
hodnocení prospěchu, chování a absence za 3. čtvrtletí
26.6.2023 po
klasif. porada za 2. pololetí a hodnocení celoročního plánu školy
7. Rodičovské schůzky
Pondělí 14.11.2022
Pondělí 17.4.2023
Pondělí 26.6.2023 pro budoucí 1. ročníky
8. Maturitní ples školy
Pátek 3.2.2023
ředitelské volno pro žáky 4. ročníků
9. Ředitelské volno
Pátek 18.11.2022
Čtvrtek 13.4.2023
Pátek 14.4.2023

2

