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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО 2021/2022 РОКУ

ст. 1

Предмет і обсяг коригування

Школа забезпечує навчання та навчання учнів, а також безпеку та охорону здоров’я учнів у освіті та 

вихованні (далі – освіта), діяльності, безпосередньо пов’язаної з цим, а також у наданні шкільних послуг 

відповідно до Закону № 561/2004 Зб. ., Про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту 

(Закон про школу), із змінами та доповненнями, та відповідно до наказу Міністерства освіти, молоді та 

спорту про організацію навчального року.

Директива регламентує деталі організації навчального року, види, тривалість і дати 
окремих шкільних канікул, дати видачі атестатів та іншу важливу інформацію щодо 
організації навчального року.

ст. 2

Навчальний рік

Навчальний рік починається 1 вересня 2021 року і закінчується 31 серпня 2022 року. Навчальний рік поділено на шкільні періоди

навчання та шкільні канікули. Навчальний семестр ділиться на семестри.

ст. 3

Початок шкільного навчання 2021/2022 1 вересня 2021 року

Кінець першого півріччя, видача піврічної табель 31 січня 2022 року

Закінчення шкільного навчання та видача 
підсумкового атестата

30 червня 2022 року

ст. 4

Дати шкільних канікул

осінь Середа, 27 жовтня та п’ятниця, 29 жовтня 2021 р

Різдво З 23 грудня 2021 року по неділю 2 січня 2022 року

дворічний П’ятниця, 4 лютого 2022 року

весняний З 14 по 20 лютого 2022 р



Великдень 14 квітня 2022 року

основний З 1 липня 2022 року по 31 серпня 2022 року

ст. 5

Святкові дні

Державні свята, інші свята (у навчальні дні):

28.09.2021

28 жовтня 2021 року

17.11.2021

15.04.2022

18.04.2022

ст. 6

Педагогічні поради та висновок класифікації

18. 11. 2021 ч Оцінювальна педагогічна рада – 1 ч

21.01.2022 Закриття класифікації - 1 пол

20.01.2022 Оціночна педагогічна рада – 1 семестр

31.01.2022 Довідка за 1 півріччя

07. 04. 2022 чт Оцінювальна педагогічна рада – 3 чв

22.06.2022 Закриття класифікації - 2 півріччя

23.06.2022 чт Оціночна педагогічна рада – 2 семестр

30.06.2022 Сертифікат за 2 півріччя



ст. 7

Співпраця з законними представниками, з батьками вихованців

Класні збори та інформаційні післяобідні години

9 вересня 2021 року 16:00-17:00 Вступна зустріч класу

16 листопада 2021 16: 00-18: 00 Вт. інформаційний полудень для батьків з дітьми - тристоронній

відповідно до розподілу часу

збори батьків учнів 8, 9 ст рік обрати професію

13 січня 2022 року 16:00-18:00 чт інформаційний полудень для батьків з дітьми - тристоронній

відповідно до розподілу часу

12 квітня 2022 16: 00-18: 00 Вт. інформаційний полудень для батьків з дітьми - тристоронній

відповідно до розподілу часу

16 червня 2022 р. 16:00 чт. класні збори

29 червня 2022 року культурна програма - вечірка в саду

ст. 8

Робочий час:

Кімната реєстратури - секретаріат (1 поверх, двері № 28) понеділок

вівторок

середа

четвер

п'ятниця

7:00 - 14:30

7:00 - 14:00

7:00 - 14:30

7:00 - 14:00

7:00 - 14:00

ст. 9

Консультант з освіти консультація за записом електронна пошта

Понеділок 9:00 - 10:00 pavel.koren@jungzs.cz



Методист профілактики

Координатор інклюзії

консультація за записом

Середа 14-15 год

Електронна пошта

ivana.malkova@jungzs.cz

ст. 10

Зарахування до 1 класу (TBC)

п'ятниця з 12:00 до 17:00

08.04.2022

субота

09.04.2022

з 9:00 до 11:30

ст. 11

Відкритий день

Уточнюватиметься відповідно до поточних заходів

ст. 12

Відпустка для учнів оголошена директором школи

У навчальний час директор школи з поважних причин, особливо організаційно-
технічних, може оголосити не більше 5 вихідних для учнів у навчальному році.

ст. 13

Оголошення про відпустку директора

Директор школи оголошує відпустку директора з організаційних причин завчасно, бажано на 
початку навчального року та в перевірений спосіб та повідомить про це законних 
представників учнів, педагогічний колектив, робочий колектив школи, засновників, раду 
школи. або зацікавлені особи.



Якщо відпустка директора оголошена з технічних причин, а також у разі непередбачуваної ситуації, 
нещасного випадку тощо, директор школи негайно оголошує відпустку, інформує законних 
представників учнів, засновників та інших заінтересованих осіб та забезпечує нагляд. для учнів на 
утриманні, які виконують обов'язкове відвідування школи та програму заміни.

Якщо це не є непередбачуваною ситуацією, директор школи оголошує вільні дні після обговорення та 

затвердження засновником.

ст. 14

Функціонування шкільних гуртків, шкільних гуртків, шкільних їдалень

Якщо технічний стан школи, шкільного клубу, шкільного клубу, шкільної їдальні-
амбулаторії дозволяє, директор школи забезпечить експлуатацію цих закладів 
протягом необхідного часу та в перевірений спосіб і обговорить все з законними 
представниками, можливо, іншими особами. зацікавлені особи.

Примітка: чинне законодавство не вимагає від директора школи надавати учням замінну 
програму в дні відпустки, оголошені директором, оскільки ця відпустка оголошується у 
серйозних випадках, коли можна припустити, що забезпечення замінної програми буде 
дуже важко для директора школи. З цієї причини директор також зобов’язаний обговорити 
оголошення вихідних з учнями та законними опікунами, щоб вони вчасно підготувалися до 
цього.

Право учнів на шкільне харчування у ці вихідні не допускається, оскільки перебування учнів у 
школі, а не вдома чи в шкільній групі, прив’язане до шкільного харчування.

Стаття 15

Заключне положення

Ця Директива набуває чинності 26.08.2021.

Ця Директива набуває чинності 01.09.2011 р.

Директор та заступник директора відповідають за моніторинг цієї директиви.

Mgr. Івана Малкова

директора школи




