
Organizace školního roku 2021/2022 
 

1.9.2021  zahájení školního roku (pouze PCR testování) 
1.9.2021  opravná maturitní zkouška 

2.-5.9.2021  seznamovací tábor pro primy a první ročníky na Karlově 

14.9.2021  třídní schůzky prim a prvních ročníků, 15.00 
17.9.2021  vernisáž výstavy „Zastavení v čase“, Galerie města Přerova, 17.00 

29.9.-1.10.2021  konference Asociace ředitelů gymnázií ČR, organizuje GJŠ 
 

27.10.2021  podzimní prázdniny 

28.10.2021  státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu 
29.10.2021  podzimní prázdniny (čerpání volna v rámci samostudia) 

 
16.11.2021  prezentace středních škol  

17.11.2021  státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii 
23.11.2021  čtvrtletní porada (14.00), třídní schůzky (16.00) 

  

1.12.2021  odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období 
8.12.2021  Den otevřených dveří GJŠ (14.00-18.00), zrušeno 

23.12.2021-2.1.2022 vánoční prázdniny (čerpání volna v rámci samostudia) 
 

3.1.2022  zahájení vyučování v novém roce 

26.1.2022  klasifikační porada za I. pololetí  
31.1.2022  vydání vysvědčení 

 
4.2.2022  pololetní prázdniny 

11.2.2022  reprezentační ples školy a stužkovací ples třídy oktáva a, zrušeno 
 

14.-18.3.2022  jarní prázdniny (čerpání volna v rámci samostudia) 

31.3.-1.4.  studijní pobyt v Památníku Terezín pro kvinty a první ročníky 
 

7.4.2022  čtvrtletní porada (14.00 hod.), třídní schůzky (16.00 hod.) 
12.4.2022  1. termín přijímacích zkoušek, 4.leté studium 

13.4.2022  2. termín přijímacích zkoušek, 4.leté studium 

14.4.2022  velikonoční prázdniny   
15.4.2022  státní svátek – Velký pátek 

18.4.2022  velikonoční pondělí 
19.4.2022  1. termín přijímacích zkoušek, 8.leté studium 

20.4.2022  2. termín přijímacích zkoušek, 8.leté studium 

29.4.2022  klasifikační porada pro maturitní ročníky 
 

2.5.2022  didaktické testy – společná část maturitní zkoušky AJ, 13.00 
3.5.2022  didaktické testy – společná část maturitní zkoušky ČJ, 8.00 

16.-19.5.2022  maturitní zkouška, společná část – ústní zkoušky, profilová část, oktávy 
23.-26.5.2022  maturitní zkouška, společná část – ústní zkoušky, profilová část, čtvrté ročníky 

 
24.6.2022  klasifikační porada za II. pololetí (14.00 hod.) 
27.6.2022  Den EVVO - Poznej svůj kraj 

28.6.2022  sportovní den školy 
29.6.2022  den třídního učitele, závěrečná hodnotící porada 

30.6.2022  ukončení školního roku, vydání vysvědčení 

 
1.7.-31.8.2022  hlavní prázdniny 

1.9.2022  zahájení nového školního roku 2022/2023 
 

 
 


