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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU:  pondělí 3. září 2018 od  7:30 hod. – v „Domečku“ 

ve velké budově pouze děti z MŠ 

 

Příjezd dětí do školy/internát vždy   v  neděli            od 17:00 do 18:00 hodin  

                                        nebo  v pondělí ráno  od   6:30 do   7:45 hodin !!!  

Odjezd dětí k rodičům vždy nejdéle do 17:00 hodin !!! 

Výjimky:       ________________________________________  

o pátek  28. září  státní svátek  (odjezd ve čtvrtek 27. září) 

o pondělí 29. a úterý 30. října  podzimní prázdniny (příjezd v úterý 30. října navečer 

nebo ve středu ráno)) 

o pátek 14. prosince  vánoční výstavka 

o pátek 21. prosince  vánoční besídka, odjezd k rodičům 

o sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019 vánoční prázdniny 

o 3. – 4. ledna 2019   ředitelské volno 

o 1. pololetí končí ve čtvrtek 31. ledna 2019 - předání vysvědčení 

o pátek 1. února jednodenní pololetní prázdniny (odjezd ve čtvrtek 31.1.2019)  

o 4. – 10. února  jarní prázdniny 

(příjezd neděle 10. února navečer nebo pondělí 11. února ráno) 

 

PLAVECKÝ VÝCVIK vždy v  pátek od 22. února do 3. května 2019 

(22.2/1.3./8.3./15.3./22.3./29.3./5.4./12.4./26.4./3.5.2019) 

 

o středa 17. dubna  odjezd k rodičům, velikonoční výstavka  

o čtvrtek 18. dubna   velikonoční prázdniny 

o pátek 19. dubna   státní svátek 

o 22. dubna    velikonoční pondělí  

(PŘÍJEZD POUZE V ÚTERÝ 23. DUBNA RÁNO) 

o středa 1. května  státní svátek (tento den v případě zájmu zajištěn provoz 

školy pro internátní děti, v pátek poslední lekce plavání) 

o středa 8. května  státní svátek (odjezd v úterý 7. května po vyučování) 

o čtvrtek a pátek 9. – 10. 5  2019   ředitelská volna 

o pátek 28. června 2019  ukončení školního roku, vysvědčení 

o O dalších aktivitách budete informováni vždy aktuálně a včas na konzultačních 

dnech, písemně i na webových stránkách školy!!! 

 

 

V Choustníkově Hradišti dne 1. září 2018  Mgr. Helena Durstová, řed.školy 


