
Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 přeje všem žákům základních škol mnoho 

úspěchů v novém školním roce 2020/2021 a zveřejňuje pro ně a jejich rodiče  

informace o organizaci školního roku. 

 

 

 

Organizace školního roku 2020/2021 v základních školách 

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začalo ve všech základních školách  

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 připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020. 
Poznámka: Podle § 24 odst. 3 školského zákona platí: „Ministerstvo může v jednotlivých případech 

hodných zvláštního zřetele stanovit odlišnosti v organizaci školního roku.“  V souladu s opatřením 

MŠMT č.j. MSMT-39185/2020-1 je stanoveno, že dny pondělí 26. října a úterý 27. října 2020 jsou pro 

žáky základních škol stanoveny jako volné dny. 

 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 jsou stanoveny podle sídla školy. Termín 

těchto prázdnin pro základní školy v MČ Praha 20 – Horní Počernice je 1. března – 7. 

března 2021. 
 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021. 

Poznámka: pátek 2. dubna 2021 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o 

státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021. 

Zajištění provozu školních družin o prázdninách ve školním roce 2020/2021 
 

 

Vánoční prázdniny  

23. 12. 2020 středa  ZŠ Bártlova 

28. 12. 2020 pondělí ZŠ Bártlova 

29. 12. 2020 úterý ZŠ Stoliňská 

30. 12. 2020 středa ZŠ Stoliňská 

31. 12. 2020 čtvrtek ZŠ Stoliňská 

 

 

Pololetní prázdniny 

29. 01. 2021 pátek ZŠ Ratibořická 

 

 

Jarní prázdniny  

01. 03. 2021 pondělí FZŠ Chodovická 

02. 03. 2021 úterý FZŠ Chodovická 

03. 03. 2021 středa FZŠ Chodovická 

04. 03. 2021 čtvrtek ZŠ Spojenců 

05. 03. 2021 pátek ZŠ Spojenců 

 

 

Velikonoční prázdniny  

01. 04. 2021 čtvrtek ZŠ Ratibořická 

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

             Helena Víchová 

odbor sociálních věcí a školství 

 


