
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019 - 2020
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: úterý 29. října a středa 30. října 2019

Vánoční prázdniny: pondělí  23. prosince 2019 - pátek 3. ledna 2020. 

Pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2020

Jarní prázdniny: 9. března – 15. března 2020 (platí pro Kraj Vysočina)

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna - pátek 10. dubna 2020.

Hlavní prázdniny: středa 1. července 2020 – pondělí 31. srpna 2020

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

Státní svátky, významné dny
Státní svátky České republiky
1. leden - Den obnovy samostatného českého státu
8. květen - Den vítězství 
5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec - Den upálení Mistra Jana Husa.
28. září - Den české státnosti
28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii
Ostatní svátky 
1. leden - Nový rok
Velký pátek 
Velikonoční pondělí
1. květen - Svátek práce
24. prosinec - Štědrý den
25. prosinec - 1. svátek vánoční
26. prosinec - 2. svátek vánoční
Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého 
odpočinku zaměstnance v týdnu. 
Významné dny
16. leden - Den památka Jana Palacha
27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
8. březen- Mezinárodní den žen
12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
28. březen – Den narození Jana Ámose Komenského 
7. duben - Den vzdělanosti
5. květen  - Květnové povstání českého lidu
15. květen - Den rodin
10. červen - Vyhlazení obce Lidice
27. červen - Den památky obětí komunistického režimu
11. listopad - Den válečných veteránů

Významné dny jsou dny pracovními.


