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Organizace školního roku 2020/2021  na ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 
 

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

pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 

30. června 2021.  

Podzimní prázdniny budou ve čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.   

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne 

v pondělí 4. ledna 2021.  

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.  

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne od 1. do 7. února 2021.    

Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek 1. dubna 2021,  pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle 

zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a dnech pracovního klidu, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Hlavní prázdniny začínají ve čtvrtek 1. července 2021 a končí v úterý 31. srpna 2021. 

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.  

 

 

Pedagogické schůzky s rodiči a konzultační odpoledne 

3. 9. 2020 třídní schůzky s rodiči 1. ročníku 

15. 9. 2020 třídní schůzky s rodiči 2. - 5. ročníku 

17. 9. 2020 třídní schůzky s rodiči 6. - 9. ročníku (schůzka je společná pro všechny rodiče dané třídy) 

24. 11. 2020 pedagogické odpoledne s rodiči 1. - 5. ročníku   

27. 4. 2021 pedagogické odpoledne s rodiči 1. - 5. ročníku 

Konzultační odpoledne na 2. stupni: 

22. října 2020, 26. listopadu 2020, 25. března 2021, 29. dubna 2021 a 27. května 2020. 

Pro konzultační odpoledne platí rezervační systém – přístup přes web školy. 

 

 

Dny ředitelského volna 21. - 22. 12. 2020 

 

 

 

 

 


