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Organizace školního roku 2019/2020 
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a 

konzervatořích 

 

Č. j.: MSMT-2939/2018-3, dne 19. února 2018  

 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, 

středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019.  

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.  

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020. 

 

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019. V pondělí 28. října 

je státní svátek.  

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 

2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.  

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020. V tento den bude i Školní 

ples.  

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou pro okres Bruntál v týdnu od pondělí  

9. března do 15. března 2020. 

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. 

ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o 

významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. Velikonoční 

pondělí je dne 13. dubna 2020. Vyučování začne v úterý 14. dubna.  

 

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.  

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.  

 

Ing. Robert Plaga, Ph.D. v. r. ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Pozn.: jelikož na jaře 2020 by měla být zahájena výměna oken a zateplení budovy, je možné, 

že budeme muset operativně vyhlásit v průběhu jara tzv. „ředitelské volno“. Rodiče i 

zřizovatele budeme včas informovat. 

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