
Harmonogram školního roku 2022 – 2023 

 

1. pololetí školního roku 2022 - 2023 

1. 9. 2022    zahájení školního roku, začátek 1. pololetí 

5. – 9. 9. 2022   výchovně vzdělávací kurz žáků 1. ročníku a kvinty 

6. – 9. 9. 2022    exkurze tříd oktáva a 4. ročník do Prahy 

7. – 9. 9. 2022    výchovně vzdělávací kurz žáků primy 

26. a 27. 10. 2022  podzimní prázdniny 

10. 11. 2022   čtvrtletní pedagogická porada vyučujících, pohovory s rodiči 

16. 11. 2022 Den studenstva, projektový den pro žáky vyššího gymnázia a  

čtyřletého studia 

1. 12. 2022 maturanti poslední termín odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce 

JARO 2023 

3. 12. 2022    den otevřených dveří Gymnázia Kojetín 

23. 12. 2022 - 2. 1 2023  vánoční prázdniny 

3. 1. 2023   nástup do školy po vánočních prázdninách 

9. – 13. 1. 2023   lyžařský a snowboardový kurz žáků V6 a 2. ročníku 

16. – 20. 1. 2023  lyžařský a snowboardový kurz žáků V2 

26. 1. 2023   pololetní klasifikační porada vyučujících 

28. 1. 2023   den otevřených dveří Gymnázia Kojetín 

31. 1. 2023   vysvědčení za první pololetí 

 

2. pololetí školního roku 2022 - 2023 

1. 2. 2023    zahájení 2. pololetí  

3. 2. 2023   pololetní prázdniny 

6. – 12. 2. 2023   jarní prázdniny 

14. 2. 2023   jednodenní lyžařský a snowboardový zájezd 

1. 3. 2023   poslední termín podání přihlášky ke studiu na Gymnáziu Kojetín 

9. 3. 2023   přípravné kurzy pro uchazeče o studium 

16. 3. 2023   přípravné kurzy pro uchazeče o studium 

23. 3. 2023   přípravné kurzy pro uchazeče o studium 



30. 3. 2023   přípravné kurzy pro uchazeče o studium 

3. – 11. 4. 2023   písemné práce profilové části maturitní zkoušky 

6. 4. 2023   velikonoční prázdniny 

13. a 14. 4. 2023  přijímací zkoušky pro žáky z 9. tříd ZŠ 1. kolo 

17. a 18. 4. 2023  přijímací zkoušky pro žáky z 5. tříd ZŠ 1. kolo 

20. 4. 2023 čtvrtletní pedagogická porada vyučujících a klasifikační porada pro 

maturanty, pohovory s rodiči 

28. 4. 2023  předání ročníkového vysvědčení žákům maturitních tříd 

2. – 5. 5. 2023 didaktické testy společné části maturitní zkoušky 

 Studijní volno žáků maturitních ročníků v rozsahu 5 dnů. Žák čerpá 

volno ve dnech, v nichž nekoná žádnou z dílčích částí maturitní 

zkoušky. Po vyčerpání studijního volna bude žákům k dispozici 

studovna, internet a u svých vyučujících si mohou dohodnout 

konzultace z maturitních předmětů. 

10. a 11. 5. 2023 náhradní termín přijímacích zkoušek 

16. – 19. 5. 2023 ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky třídy V8 

22. – 26. 5. 2023  ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky třídy 4. ročník 

29. 5. 2023 předání maturitního vysvědčení absolventům Gymnázia Kojetín 

1. 6. 2023 Den dětí – projektový den pro žáky nižšího gymnázia 

29. 5. – 6. 6. 2023 Poznávací zájezd žáků do Skotska 

12. – 16. 6. 2023 sportovní kurz žáků V7 a 3. ročníku 

22. 6. 2023 pololetní klasifikační porada vyučujících 

26. 6. 2023 maturanti poslední termín odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce 

PODZIM 2023   

27. 6. 2023 odevzdávání učebnic žáků nižšího gymnázia, burza učebnic  

28. a 29. 6. 2023 sportovní a projektový den 

30. 6. 2023 rozdávání ročníkového vysvědčení, ukončení školního roku 2022 – 

2023 

 

Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2023 


