
 

 

 

 

Termíny prázdnin a státních svátků 2020/2021 

Státní svátek – Den české 
státnosti 

pondělí 28. září 2020 

Státní svátek – Den vzniku 
samostatného 
československého státu 

středa 28. října 2020 

Podzimní prázdniny čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020 

Státní svátek – Den boje za 
svobodu a demokracii 

úterý 17. listopadu 2020 

Vánoční prázdniny 
středa 23. prosince 2020 –  
čtvrtek 31. prosince 2020 
 (vyučování začne v pondělí 4. ledna) 

Státní svátek – Nový rok pátek 1. ledna 2021 

Pololetní prázdniny pátek 29. ledna 2021 

Jarní prázdniny 
pondělí 1. března – pátek 5. března 
2021 

Velikonoční prázdniny čtvrtek 1. dubna 2021  

Svátek – Velký pátek pátek 2. dubna 2021 

Státní svátek – Velikonoční 
pondělí 

pondělí 5. dubna 2021 

Státní svátek – Svátek práce sobota 1. května 2021 

Státní svátek – Den vítězství  sobota 8. května 2021 

Hlavní prázdniny 
čtvrtek 1. července až úterý  
31. srpna 2021 

(vyučování začne ve středu 1. září 2021) 

Důležité termíny školního roku 2020/2021 

Zahájení vyučování úterý 1. září 2020 

Třídní schůzky – informační 
Volby do školské rady 2020 

úterý 15. září 2020 

Čtvrtletní pedagogická rada úterý 10. listopadu 2020 

Třídní schůzky (konzultace)  
a individuální pohovory 

úterý 10. listopadu 2020 

Den otevřených dveří, vánoční jarmark pátek 4. prosince 2020 

Třídní schůzky (konzultace)  
a individuální pohovory 

úterý 12. ledna 2021 

Pololetní pedagogická rada pondělí 25. ledna 2021 

Vydání vysvědčení za 1. pololetí čtvrtek 28. ledna 2021 

Pololetní prázdniny pátek 29. ledna 2021 

Zápis do 1. třídy základní školy úterý 13. dubna 2021 

Čtvrtletní pedagogická rada úterý 20. dubna 2021 

Třídní schůzky (konzultace)  
a individuální pohovory 

úterý 20. dubna 2021 

Zápis do mateřské školy úterý 11. května 2021 

   Oslavy 90. výročí založení školy 
   Radovánky 

sobota 26. června 2021 

Závěrečná pedagogická rada úterý 22. června 2021  

Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd    úterý 29. června 2021 

Vydání vysvědčení za 2. pololetí středa 30. června 2021 


