ZŠ Praha 2, Vratislavova 13 – www.vratislavova.cz
Organizace školního roku 2015/2016
vyučování za I. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016
 vyučování za II. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016
1. Prázdniny
 podzimní prázdniny
 vánoční prázdniny





pololetní prázdniny
jarní prázdniny
velikonoční prázdniny
hlavní prázdniny

středa 28. října (st. svátek) až neděle 1. listopadu 2015
středa 23. prosince 2015 až neděle 3. ledna 2016 včetně;
vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016
pátek 29. ledna – neděle 31. ledna 2016
sobota 27. února až neděle 6. března 2016
čtvrtek 24. března až pondělí 28. března 2016 včetně
od pátku 1. července do středy 31. srpna 2016 včetně
šk. rok 2016/ 2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016

2. Ředitelské volno
Vzhledem k plánované údržbě školní budovy je naplánováno ředitelské volno:
- na podzim v pondělí 16. listopadu 2015
- na jaro, buď 2., nebo 9. května 2016 (bude upřesněno)
3. Státní svátky a dny pracovního klidu
 pondělí 28. září 2015
Den české státnosti
 středa 28. října 2015
Den vzniku samostatného čs. státu (v rámci prázdnin)
 úterý 17. listopadu 2015
Den boje za svobodu a demokracii
 čtvrtek 24. prosince 2015
Štědrý den (v rámci prázdnin)
 pátek 25. prosince 2015
1. svátek vánoční (v rámci prázdnin)
 sobota 26. prosince 2015
2. svátek vánoční (v rámci prázdnin)
 pátek 1. ledna 2016
Den obnovy samost. č. státu - Nový rok (v rámci prázdnin)
 pondělí 28. března 2016
Velikonoční pondělí (v rámci prázdnin)
 neděle 1. května 2016
Svátek práce
 neděle 8. května 2016
Den vítězství
4. Třídní schůzky rodičů vždy ve středu - I. stupeň začíná 16:30; II. stupeň 17:00
 zahajovací TS (neplatí pro 1. třídy – hned 1. září)
2. září 2015
 TS – hodnocení za I. čtvrtletí
21. října 2015
 TS – hodnocení za I. pololetí
6. ledna 2016

 TS – hodnocení za III. čtvrtletí
 TS – hodnocení za II. pololetí

6. dubna 2016
8. června 2016

5. Hlavní akce
 Celoškolní projekt Otec vlasti
 Zahraniční zájezd do severní Itálie od úterý 22. do pátku 25. září 2015 – II. stupeň
 Plavecký výcvik 2. – 4. třídy (od čtvrtka 19. listopadu 10 pracovních týdnů)
 Adventní a vánoční dílny a trhy 26. listopadu 2015
 Mikulášská besídka školní družiny – 3. prosince 2015
 Adventní koncert v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě 17. prosince 2015 od 16:30
 Lyžařský výcvik – 6. + 7. tř. (podle počtu zájemců, případně jednodenní) – únor/ březen
 Ozdravné pobyty v termínu od 21. května – 5. června 2016
 Školní divadelní představení Škodivrat v divadle U Hasičů v týdnu od 13. června 2016
 Letní podvečer na Vyšehradě – předposlední týden v červnu 2016 – v rámci divadelního
festivalu Vyšehraní, červen 2016
 Celoškolní hra O poklad krále Vratislava ve středu 29. června 2016
 Tradiční akce ŠD – Valentýnský bál; Vítání jara atd.
 Tradiční středy se ŠD – např. divadelní představení v Muzeu Policie ČR apod.
 Další akce a projekty, které budou aktualizovány na stránkách školy
 Zápis do 1. tříd v pondělí 18. a v úterý 19. ledna 2016
6. Celoškolní projekty
 Otec vlasti - celoroční
 Den veteránů – středa 11. listopadu 2015
 Noc s Andersenem – 1. dubna 2016
 Bratři Čapkové – květen 2016
7. Kroužky na škole
Organizátorem kroužků na škole je Dům dětí a mládeže Prahy 2 - http://www.ddm-ph2.cz . Na
stránkách DDM je možno se přihlásit. Kromě kroužků, které vedou zaměstnanci DDM v různých
prostorách Prahy 2 je i několik kroužků na naší škole, které vyučují naši pedagogové. Pro zájemce
máme připravenu i výuku náboženství.
Sleduj www.vratislavova.cz

