
Organizace školního roku 2020/2021 ZUŠ v Kralupech nad Vltavou 

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

středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích 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 stanovuje MŠMT na 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 jsou 8. března - 14. března 2021. 

Velikonoční prázdniny připadnou 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 o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů). 

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

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

 

Termíny koncertů žáků, výstavy prací žáků VO, vystoupení TO a LDO 

 

 

Koncerty v sále školy a KD Vltava od 18:00, koncerty v muzeu a v kostele od 17:30 

datum hodina název akce místo konání 

sobota 19. září 14:45 Seifertovy Kralupy hřbitov 

úterý 22. září 17:30 Absolventský koncert I. muzeum 

neděle 4. října 

 

Dny Kralup - Vinobraní 

 
úterý 13. října 17:30 Absolventský koncert II. muzeum 

úterý 20. října 17:30 Absolventský koncert III. muzeum 

úterý 27. října 18:00 Zahajovací koncert  sál ZUŠ 

úterý 10. listopadu 18:00 Podzimní koncert sál ZUŠ 

úterý 24. listopadu 17:30 Renesance a baroko  muzeum 

úterý 1. prosince 17:30 Adventní koncert kostel v Kralupech 

úterý 8. prosince 18:00 Adventní koncert sál ZUŠ 

středa 9. prosince 18:00 Vánoční představení LDO KD Vltava 



úterý 15. prosince 17:30 Adventní koncert muzeum 

pondělí 21. prosince 18:00 Česká mše vánoční kostel v Kralupech 

pondělí 4. ledna 17:30 Tříkrálový koncert kostel v Kralupech 

úterý 19. ledna 18:00 Rodinné muzicírování KD Vltava 

úterý 26. ledna 18:00 Lednový koncert sál ZUŠ 

úterý 9. února 18:00 Koncert popul. a film. melodií sál ZUŠ 

úterý 16. února 18:30 Taneční galavečer KD Vltava 

úterý 2. března 18:00 Děti doprovází děti sál ZUŠ 

úterý 23. března 17:30 Jarní koncert muzeum 

úterý 6. dubna 17:30 Velikonoční koncert kostel v Kralupech 

úterý 13. dubna 18:30 Koncert učitelů a přátel ZUŠ KD Vltava 

úterý 20. dubna 18:00 Dubnový koncert  sál ZUŠ 

úterý 27. dubna 17:30 Absolventský koncert I. muzeum 

úterý 11. května 17:30 Absolventský koncert II. muzeum 

úterý 18. května 18:00 Květnový koncert sál ZUŠ 

úterý 25. května 18:00 Absolventský koncert III. KD Vltava 

úterý 1. června 18:00 ZUŠlechtění uměním KD Vltava 

úterý 15. června 17:30 Absolventský koncert IV. muzeum 

 
 

 

 Termíny zápisu žáků, přehrávek, zkoušek, vydání vysvědčení 

 

Třídní přehrávky: 

 

pololetní: prosinec – únor                    

závěrečné: duben – červen 

 

Přijímací zkoušky: 

 

3. května - 5. května 

náhradní termín - pátek 28. května 

  

Postupové zkoušky  
 

7. června - 11. června 

 

Vysvědčení za 1. pololetí bude vydáno formou Výpisu z vysvědčení 

 


