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Termíny 2022/2023 

• Školní rok 2022/2023 končí ve středu 31. srpna 2023. 

• Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, 

základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022. 

• Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. 

• Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. 

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023. 

• Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023. 

• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023. 

• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023. 

• Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023. 

• Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023. 

• Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023. 

Терміни 2022/2023 

• 2021/2022 навчальний рік завершується у середу, 31 серпня 2022 року. 

• Навчання в навчальному році 2022/2023 почнеться у всіх початкових школах, середніх 

школах, початкових художніх школах та консерваторіях в четвер 1-го вересня 2022 

року. 

• Осінні канікули Міністерство освіти, молоді і фізичної культури (MŠMT) встановлює на 

середу 26-го жовтня і четвер 27-го жовтня 2022 року. 

• Різдвяні канікули починаються в п'ятницю 23-го грудня 2022 року і закінчуються в 

понеділок 2-го січня 2023 року. Навчання почнеться у вівторок 3-го січня 2023 року. 

• Табель успішності з оцінками за перше півріччя буде переданий учням у вівторок 31-го 

січня 2023 року. 

• Одноденні піврічні канікули припадуть на п'ятницю 3-го лютого 2023 року. 

• Великодні канікули припадуть на четвер 6-го квітня 2023 року. 



• Навчання в другому півріччі буде завершено в п'ятницю 30-го червня 2023 року. 

• Головні канікули тривають з 01-го липня 2023 року до 03-го вересня 2023 року. 

Навчання в навчальному році 2023/2024 почнеться в понеділок 04-го вересня 2023 року. 

 


