Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou
Komenského 95, 517 54 Vamberk
tel. č. 494 541 324
e-mail: skola@zsvamberk.cz

Termíny prázdnin, třídních schůzek a akcí ZŠ Vamberk
ve školním roce 2021/2022
1) Organizace školního roku – termíny prázdnin
Zahájení výuky:
Podzimní prázdniny:

středa 1. září 2021
středa 27. října a pátek 29. října 2021
čtvrtek 23. prosince 2021 až neděle 2. ledna 2022
Vánoční prázdniny:
vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022
Ukončení vyučování v prvním pololetí v pondělí 31. ledna 2022
Pololetní prázdniny:
pátek 4. února 2022
Jarní prázdniny:
21. února až 27. února 2022
Velikonoční prázdniny:
čtvrtek 14. dubna 2022
Ukončení vyučování v druhém pololetí ve čtvrtek 30. června 2022
Hlavní prázdniny:
pátek 1. července 2022 až středa 31. srpna 2022
Období školního vyučování 2022/2023
ve čtvrtek 1. září 2022
začne

2) Třídní schůzky s rodiči
Třídní schůzky jsou svolávány z důvodu podání informací o školním řádu, organizaci výuky,
konání lyžařského výcviku, schůzky se zástupci středních škol, organizace exkurzí, zhoršení
prospěchu nebo chování ve třídě, atd.
- třídní schůzky – 9. 9. 2021 v 16:30 hod.
- další třídní schůzky – 30. 11. 2021; 26. 4. 2022
- konzultace – 4. 1. 2022; 24. 5. 2022
Třídní schůzky a konzultace budou realizovány online formou od 16:30 hod. do 18:00 hodin.
Mimo třídní schůzky a písemných informací budou mít rodiče možnost získávat informace
při individuálních konzultacích. Termíny konzultací jednotlivých učitelů budou umístěny na
stránkách školy www.zsvamberk.cz a vývěsce před školou. Každou konzultaci je nutno
předem domluvit zprávou přes Bakaláře nebo telefonicky nejpozději jeden den předem.
Doporučujeme přednostně využívat online formu v aplikaci Teams.

3) Školní akce
Vánoční dílny:
Den exkurzí:
Zápis do 1. ročníků:
Den Země:

23. 11. 2021
31. 1. 2022
2. nebo 9. 4. 2022
22. 4. 2022

Termíny třídních schůzek, konzultací a školních akcí se mohou z organizačních důvodů
změnit.

