INFORMACE O PLÁNU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22
Začátek školního roku:
Školní rok 2021/22 začíná ve středu 1. září 2021 v budově školy.
Na základě vládního nařízení bude provedeno antigenní testování žáků
a studentů již dne 1. 9. 2021. Proto prosím žáky a studenty aby se dostavili do
přízemí školy v následujícím pořadí tak, aby byla zachována homogenita skupin:
v 8:00 2. ročník SUŠTŘ
v 8:30 3. ročník SUŠTŘ
v 9:00 4. ročník SUŠTŘ a 1. a 2. ročník VOŠTŘ
v 9:30 1. ročník SUŠTŘ
Žáci a studenti, kteří jsou očkováni nebo prodělali onemocnění Covid 19
v posledních 180 dnech předloží potvrzení a nebudou testováni.
Testování bude provedeno ještě 6. a 9. září 2021. Viz manuál MŠMT.
Následně pak začne vyučování formou třídnických hodin jednotlivých ročníků:
od 8:30 - 2. R, od 9:00 - 3. R, od 9:30 - 4.R a studentů VOŠ a od 10:00 pak pro
žáky 1. ročníku SUŠTŘ.
Další organizace roku:
Adaptační kurz 1. ročníku proběhne: 2. - 4. září 2021
Podzimní prázdniny 27. a 29. října 2021 (st - pá)
Plánované ředitelské volno: 25. - 26. října 2021 (po-út)
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022
Vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2022
I. pololetí končí v pondělí 31. ledna 2022 (předání vysvědčení)
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. 2. 2022
Lyžařský kurz 1R + budoucích 2R plánujeme v lednu 2022 v ČR
Jarní prázdniny pro Prahu 1-5 proběhnou od 7. -13. března 2022
Velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022
II. pololetí školního roku 2021/22 končí ve čtvrtek 30. června 2022
Hlavní prázdniny budou od 1. července do 31. srpna 2022
Obědy: Školní jídelna Jindřišská – (jídelna vedlejšího Gymnázia) cca 32Kč/oběd
Studijní oddělení: 224 211 491, info@textilniskola.cz
Dobrovolný příspěvek 500 -1000Kč na realizace aktivit souvisejících s výukou:

Klub rodičů a přátel školy, z.s., - IČO: 22840080
č.ú.: 2900279499/2010, vedený u Fio banky, a.s.
www.textilniskola.cz

