
Česká zahradnická akademie Mělník – vyšší odborná škola 

 1. VOŠ              organizace školního roku 2022/2023 

denní forma     
 

Vedoucí učitel studijní skupiny: Ing. Miroslav Ezechel 

a) zimní období 

1.9. - zápis (v 9.00 hodin budou podány ve školní aule informace o organizaci studia) 

2.9. - začátek řádné výuky podle rozvrhu hodin 

12.12. - 16.12. - zápočtový týden 

16.12. - konec teoretické výuky zimního období  

19.12. - 22.12. - časová rezerva pro případně odpadlou neodučenou výuku 

23.12. - 2.1.2023 - vánoční prázdniny 

3.1. - 23.1.2023 - zimní zkouškové období 

27.1.2023 - definitivní uzavření klasifikace za zimní období 

• odborná exkurze: termíny budou upřesněny v průběhu roku  

• volno v průběhu výuky, výuka odpadá bez náhrady:  28.9. (středa) - státní svátek,  

24. - 25.10. (pondělí, úterý) - ředitelské volno, 26. - 27.10. (středa, čtvrtek) - podzimní 

prázdniny, 28.10. (pátek) - státní svátek, 17.11.  (čtvrtek) - státní svátek, 18.11. (pátek) 

- ředitelské volno 

 

b) letní období 

1.2.2023 - začátek řádné výuky letního období 

1.2. - 19.5. - řádná výuka dle rozvrhu hodin 

19.5. - ukončení řádné výuky letního období 

15. - 19.5. - zápočtový týden  

22.5. - 26.5. - časová rezerva pro případně odpadlou neodučenou výuku 

29.5. - 16.6. - letní zkouškové období 

16.6. - konec letního zkouškového období 

19.6. -  začátek letních prázdnin, období praxe (6 týdnů) 

26.6. - poslední termín k řádnému uzavření veškerých zkoušek a zápočtů  

• volno v průběhu výuky, výuka odpadá bez náhrady: 3.2. (pátek) - pololetní prázdniny, 

13.2. - 17.2.2023 - jarní prázdniny, 6.4. (čtvrtek) - velikonoční prázdniny,  

7.4. - Velký pátek, 10.4. -  Pondělí velikonoční, 1. a 8.5. (pondělí) - státní svátek 

 

4.9.2023 - zápis do 2. ročníku 

 

Bloková výuka v zimním období 

• Základy kreslení (ZAK) – páteční celodenní výuka, 9 hodin, celkem 28 hodin: 23/9, 

21/10, 25/11 

 

Nepředvídané změny budou řešeny formou suplování, výměnou hodin vyučujících, 

případně přesunem do vyrovnávacího týdne. 

Prostudujte si pečlivě studijní program („žlutá kniha“) včetně všech jeho příloh.  
    

   

 

Ladislav Pytloun – ZŘ 

          (srpen 2022) 


