
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, 
                                                     příspěvková organizace 

            Sídlo: Pražská 636/38b, 642 00  Brno-Bosonohy 
IČ: 00173843, DIČ: CZ00173843 

__________________________________________________________________________________ 

 

                                                                   Organizace školního roku 2022/2023                                     
 

 

Organizace školního roku 2022/2023 

V dokumentu jsou uvedeny plánované termíny. V průběhu školního roku může z organizačních  
i jiných důvodů dojít k aktuálním změnám těchto termínů. 

Školní rok   
Zahájení 1. pololetí ................................................................................................................. 1. září 2022 
Ukončení 1. pololetí ......................................................................................................... 31. ledna 2023 
Zahájení 2. pololetí ............................................................................................................. 1. února 2023 
Ukončení 2. pololetí ........................................................................................................30. června 2023 

Vydání vysvědčení 
1. pololetí ......................................................................................................................... 31. ledna 2023 
2. pololetí  .......................................................................................................................30. června 2023 
Třídy konající MZ ............................................................................................................. 28. dubna 2023 
Třídy konající ZZ ................................................................................................................ 9. června 2023 

Termíny klasifikačních pedagogických rad 
1. pololetí ......................................................................................................................... 23. ledna 2023 
2. pololetí  .......................................................................................................................19. června 2023 
Třídy konající MZ ............................................................................................................. 21. dubna 2023 
Třídy konající ZZ ............................................................................................................. 19. května 2023 
Umělecký truhlář a řezbář ............................................................................................. 19. května 2023 

Zkoušky klasifikace v náhradním termínu 
1. pololetí  ................................................................................................................. do 31. března 2023 

Opravné zkoušky a zkoušky klasifikace v náhradním termínu 
2. pololetí .................................................................................................................... do 31. srpna 2023 
Třídy konající ZZ a MZ ............................................................................................... do 30. června 2023 

Třídní schůzky 
1. pololetí .................................................................................... 23. listopadu 2022 15:00 – 17:00 hod. 
2. pololetí ......................................................................................... 19. dubna 2023 15:00 – 17:00 hod. 

Dny otevřených dveří 22. října 2022 9:00 - 17:00 hod. 
 25. a 26. listopadu 2022 9:00 -17:00 hod. 
 10. prosince 2022 9:00 – 16.00 hod 
 20. ledna 2023 9:00 – 16:00 hod 
 9. února 2023 9:00 – 16:00 hod 

Odborná praxe 
1. ročník nástavbového studia ............................................................................................. červen 2023 
1. ročník studia oboru nábytkářská a dřevařská výroba ...................................................... červen 2023 
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Termíny prázdnin 
Podzimní prázdniny ........................................................................................... 26. října a 27. října 2022 
Vánoční prázdniny ............................................................................ 23. prosince 2022 až 2. ledna 2023 
Pololetní prázdniny ............................................................................................................ 3. února 2023 
Jarní prázdniny ......................................................................................... 13. března až 17. března 2023 
Velikonoční prázdniny ....................................................................................................... 6. dubna 2023 
Hlavní prázdniny ....................................................................................... 1. července až 31. srpna 2023 

Závěrečná zkouška 
Písemná zkouška ........................................................................................................ 1. a 2. června 2023 
Umělecký truhlář a řezbář ............................................................................................. 22. května 2023 
Praktická zkouška ......................................................................................... 5. června až 7. června 2023 
Umělecký truhlář a řezbář ......................................................................... 23. května až 9. června 2023 
Ústní zkouška ............................................................................................................ od 14. června 2023 
Umělecký truhlář a řezbář ........................................................................................ od 19. června 2023 
Studijní volno ............................................................................................ čtyři dny před ústní zkouškou 

Maturitní zkouška 
Jarní zkušební období 
Podání přihlášky pro jarní zkušební období ............................................................. do 1. prosince 2022 
Zkoušky společné části – didaktické testy  ............................................. od 2. května do 5. května 2023 
Písemné zkoušky profilové části ČJL, AJ, NJ ................................................ 13. dubna a 14. dubna 2023 
Praktická zkouška UŘZD ............................................................................ 17. dubna až 12. května 2023 
Ústní zkoušky profilové části .............................................................. od 16. května do 10. června 2023 
Studijní volno ................................................................................................................. bude upřesněno 

Podzimní zkušební období 
Podání přihlášky pro podzimní zkušební období ...................................................... do 26. června 2023 
Zkoušky společné části – didaktické testy  .............................................................. 4. září až 6. září 2023 
Písemné zkoušky profilové části ČJL, AJ, NJ .......................................................... 7. září až 20. září 2023 
Praktická zkouška UŘZD ........................................................................................ 7. září až 20. září 2023 
Ústní zkoušky profilové části ................................................................................. 7. září až 20. září 2023 

Přijímací řízení 
Obory vzdělání s talentovou zkouškou 
1. kolo přijímacího řízení 
Zveřejnění kritérií přijímacího řízení ............................................................................. do 31. října 2022 
Podání přihlášky .................................................................................................... do 30. listopadu 2022 
Talentová zkouška .......................................................................................... 11. ledna a 12. ledna 2023 
Sdělení o výsledku talentové zkoušky ......................................................................... do 20. ledna 2023 
Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů  ...................................................... 6. února až 15. února 2023 
Zaslání rozhodnutí ředitele o nepřijetí.......................................................... 6. února až 15. února 2023 
Odevzdání zápisového lístku ............................................................ do 10 pracovních dnů od zveřejnění 

seznamu přijatých uchazečů 
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Obory vzdělání s výučním listem 
1. kolo přijímacího řízení 
Zveřejnění kritérií přijímacího řízení ........................................................................... do 31. ledna 2023 
Podání přihlášky .......................................................................................................... do 1. března 2023 
Přijímací řízení ................................................................................................................. 24. dubna 2023 
Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů  ........................................................................ 24. dubna 2023 
Zaslání rozhodnutí ředitele o nepřijetí............................................................................ 24. dubna 2023 
Odevzdání zápisového lístku ............................................................ do 10 pracovních dnů od zveřejnění 

seznamu přijatých uchazečů 

Uchazeči přijatí ke zkrácenému studiu zápisový lístek neodevzdávají. 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 
1. kolo přijímacího řízení 
Zveřejnění kritérií přijímacího řízení ........................................................................... do 31. ledna 2023 
Podání přihlášky .......................................................................................................... do 1. března 2023 
Řádný termín jednotné přijímací zkoušky .................................................... 13. dubna, 14. dubna 2023 
Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky ............................................... 10. května, 11. května 2023 
Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ..................................................................... do 3. května 2023 
Zaslání rozhodnutí ředitele o nepřijetí........................................................................ do 3. května 2023 
Odevzdání zápisového lístku ............................................................ do 10 pracovních dnů od zveřejnění 

seznamu přijatých uchazečů 

Uchazeči přijatí ke studiu nástavbových oborů zápisový lístek neodevzdávají. 

V případě, že po 1. kole přijímacího řízení zůstanou v některém oboru vzdělání volná studijní místa, 
vyhlásí ředitel školy další kola přijímacího řízení. 


