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Organizace školního roku 2022/2023 (MŠMT)
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Období školního vyučování ve školním roce 2022/2022 začne na všech školách ve čtvrtek
1. září 2022. Z důvodu rekonstrukce bude v září organizace výuky změněna viz soubor Září
organizace školy REKONSTRUKCE.pdf na webu školy.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023.
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v období 27. 2. - 5. 3. 2023.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2023 do neděle 3. září 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Další akce na MGO:
➢ Adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků a 5. A se konají v termínech:
o 12. - 16. 9. 2022 třída 1. A,
o 4. - 6. 9. 2022 třída 1. B,
o 7. - 9. 9. 2022 třída 1. D a 1. C.
➢ Maturity – podzimní termín 2022
o Ústní opravné a náhradní maturitní zkoušky se na MGO konají v pátek 2. září 2022.
➢ Imatrikulace žáků 1. ročníků v budově SU, Bezruč. nám. 14, posluchárna C312 bude 1. září 2022.
➢ Čtvrtletní klasifikační porada jsou plánovány v úterý 15. listopadu 2022, pololetní v úterý
24. ledna 2023, další čtvrtletní v úterý 4. dubna 2023 a závěrečná v úterý 27. června 2023.
➢ Třídní schůzky jsou plánovány v úterý 15. listopadu 2022 a 4. dubna 2023.
➢ Dny otevřených dveří se budou konat v úterý 22. listopadu 2022 a 17. ledna 2023.
➢ Přijímací zkoušky se budou konat v dubnu 2023 pro uchazeče o čtyřleté i pro uchazeče o osmileté
studium. Vyplněnou přihlášku ke studiu uchazeči podávají řediteli školy do 1. března 2023.
➢ Maturity – jarní termín 2022
o Zveřejnění maturitních témat profilových MZ do 1. září 2022.
o Podání přihlášky k maturitní zkoušce v jarním termínu je do 1. 12. 2022.
o Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka profilové části MZ se budou psát
začátkem dubna 2023 – bude upřesněno.
o Didaktické testy z čes. jazyka a literatury, z cizího jazyka a z matematiky – bude upřesněno.
o Ústní zkoušky společné a profilové části MZ:
▪ 16. - 19. května 2023 třídy 4. B (Ba, Krč) a 4. C (EnR, KrS)
▪ 22. - 26. května 2023 třídy 4. D (Kuč, Jur) a 8. A (Koz, Kuk)
V Opavě 17. 8. 2022
RNDr. Zuzana Baďurová

