Organizace školního roku 2021/2022
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna
2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022. Vysvědčení
s hodnocením za 1. pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Jarní prázdniny jsou podle sídla školy stanoveny na týden 28. 2. – 6. 3. 2022.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.
Ředitelské volno: PO 27. 9. 2021, PÁ 29. 10. 2021
Termíny třídních schůzek:
ST 22. 9. 2021 v 17.00 hod
ST 24. 11. 2021 v 17.00 hod
ST 13. 4. 2022 v 17.00 hod
Třídní schůzky budou probíhat vždy v kmenových třídách dětí.
Schůzky Spolku Radostná školička jsou vždy před každou třídní schůzkou od 16. 00 hod.
Nabídku jednotlivých kroužků a rozvrh výuky nepovinného předmětu náboženství obdrží děti
v průběhu září.
Od 1. 9. 2021 dochází ke změně ceny stravného:
Žáci 7 – 10 let
Žáci 11 – 14 let

24,27,-

Kontakt na jídelnu v Bedihošti: pí. Frantisová, 582 368 525
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