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Harmonogram školního roku I

CZ

Školní rok v České republice trvá vždy od začátku září do konce
června. Školní rok se dělí na dvě pololetí (září až leden a únor až
červen). V červenci a srpnu jsou školy zavřené.

Zahájení školního roku
Zahájení školního roku na začátku září probíhá ve slavnostní
atmosféře. Především pro děti, které nastupují do 1. třídy, je
to významný okamžik. Učitelé i starší žáci se vždy starají o jejich milé přivítání a přátelskou atmosféru. Děti se seznamují se
školou, se třídou či třídami, kde budou trávit školní rok, a také
s novými učiteli a spolužáky. U „prvňáčků“ (děti v 1. třídě) může
škola povolit také přítomnost rodičů ve třídě. První školní den
bývá kratší, než běžné vyučování, obvykle děti ve škole stráví
1 – 2 hodiny. U starších dětí také některé školy v případě potřeby organizují speciální seznamovací akce.

Třídní schůzky
Třídní schůzky, tedy setkání rodičů s učiteli, se konají obvykle
třikrát až čtyřikrát do roka. Na třídních schůzkách se probírají
úspěchy a neúspěchy dětí, všichni společně hledají cesty k dobrému prospěchu dětí. Rodiče jsou informováni o tom, co jejich
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děti v dohledné době čeká, a jaké aktivity škola jejich dětem
nabízí. Pokud se rodič nemůže zúčastnit třídní schůzky, může si
domluvit individuální konzultaci s učitelem. Pokud máte pocit,
že má dítě ve škole problémy (může se jednat i o problémy se
spolužáky), nebojte se oslovit učitele hned, jak se o problému
dozvíte.

Škola v přírodě
České školy (včetně mateřských škol) umožňují dětem strávit týden v každém školní roce na takzvané „škole v přírodě“.
V tomto týdnu (obvykle na jaře, v teplejších měsících) děti odjíždějí pod dohledem učitelů do přírody, aby lépe poznaly zákonitosti přírody, zasportovaly si, objevovaly krásy České republiky a strávily čas se svými spolužáky v neformálním prostředí.
Pro děti je zajištěno ubytování, strava, přítomnost zdravotníka
a program odpovídající jejich věku. Výuka probíhá v omezeném
rozsahu, důraz je kladen na pobyt na čerstvém vzduchu, výlety
a pohybové aktivity. Některé školy pořádají pro starší děti také
zájezdy do zahraničí, např. s výukou cizího jazyka.
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Harmonogram školního roku II

CZ
Vysvědčení
Den předávání vysvědčení (dokladu o úspěšném či neúspěšném
absolvování školního pololetí) je pro děti stejně slavnostní, jako
zahájení školního roku. Na konci prvního pololetí se vysvědčení
předává v rámci běžného vyučovacího dne, na konci druhého
pololetí už se děti v den předávání vysvědčení neučí.

Prázdniny
V průběhu školního roku mají děti několikrát prázdniny, tedy
časová období, ve kterých do školy nechodí. Přesné termíny
prázdnin vždy závisí na konkrétním roce, obvykle je to přibližně
takto:
Podzimní prázdniny – okolo 28. října
Vánoční prázdniny – obvykle od 23. prosince do 2. ledna
Pololetní prázdniny – okolo 1. února
Jarní prázdniny – jeden týden v únoru či březnu, termíny
se liší podle regionů v České republice
Velikonoční prázdniny – tzv. „pohyblivé svátky“, v každém
roce jsou v jiném termínu, podle staré křesťanské tradice vždy
první neděli po prvním jarním úplňku.
Letní prázdniny – celý červenec a srpen
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Děti mají volno také ve dnech státních svátků, a to: 28. září, 28.
října, 17. listopadu, 1. května a 8. května. V ojedinělých případech může škola vyhlásit také výjimečné tzv. „ředitelské volno“,
například v situaci, kdy by jeden den školní docházky přerušil
delší volno.
Máte dotazy k těmto tématům, potřebujete pomoci
při komunikaci se školou? Neváhejte se na nás obrátit!

Kontakty

Centrum pro integraci cizinců | www.cicpraha.org
Meta, o.p.s. | www.meta-ops.cz
InBáze, z.s. | www.inbaze.cz
www.metropolevsech.eu
www.rodinaprorodiny.cz
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