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Organizace školního roku 2015/2016  
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a 

konzervatořích  

  

Č.j. MSMT-4387/2015-2  

   

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne ve všech 

základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a  

konzervatořích v úterý 1. září 2015.                

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016.   

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30.  

června 2016.   

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015 (ve 

středu 28. října je státní svátek)  

  

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 

3. ledna 2016. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.  

  

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.  

  

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v okrese Bruntál v termínu od 8. února 

do 14. února 2016. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a 

pátek 25. března 2016.  

  

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 

2016.   

http://www.zsbrok.cz/
http://www.zsbrok.cz/


  

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 

2016.  

Pro vnitřní potřebu ZŠ Bruntál, Okružní zpracoval Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy.  

Aktualizováno 07/2015  

 

Organizace školního roku 2016/2017  
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a 

konzervatořích  

  

Č.j.: MSMT- 9467/2015-1  

Dne 10. dubna 2015  

   

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, 

středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016.   

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.   

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.  

  

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.  V pátek 28. 

října je státní svátek.  

  

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v úterý 3. ledna 

2017. Vyučování začne ve středu 4. ledna 2017.  

  

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.  

  

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou pro okres Bruntál v týdnu od 20.2. do  

26.2.2017  

  

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.  

  

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.  

  

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.  



  

Pro vnitřní potřebu ZŠ Bruntál, Okružní zpracoval Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy.  

Aktualizováno 01/2016  


