
 
HORAIRES DE RENTREE 2022-2023 

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 2022-2023 
 
 

Secondaire -  Druhý stupeň ZŠ a Gymnázium 
Vendredi 02 septembre 2022 / pátek 2.září 2022 

 
 

• COLLEGE / Druhý stupeň ZŠ: 
 
 

Ci Bil , 6°Bil : rentrée à 08h30 / začátek v 8h30 
Accueil par le professeur principal jusqu’à 12h40 / Program s třídním profesorem do 12h40 
Fin des cours à 12h40 / Konec vyučování ve 12h40 
 
Déjeuner cantine assuré (pour les nouveaux - enregistrement nécessaire, la cantine scolaire vous contactera/ 
Oběd ve školní jídelně zajištěn (registrace nutná pro nově příchozí, budete kontakováni předem) 
 
Réunion parents / équipe pédagogique : lundi 05 septembre à 17h00 au gymnase 
Schůzka rodičů s profesory : pondělí 5.září v 17h00 v tělocvičně Lycea 
 
 

6° : rentrée à 08h30 / začátek v 8h30 
Accueil par le professeur principal jusqu’à 12h40 / Program s třídním profesorem do 12h40 
Fin des cours à 12h40 / Konec vyučování ve 12h40 
 
Déjeuner cantine assuré (pour les nouveaux - enregistrement nécessaire, la cantine scolaire vous contactera/ 
Oběd ve školní jídelně zajištěn (registrace nutná pro nově příchozí, budete kontakováni předem) 
 
Réunion parents / équipe pédagogique : lundi 05 septembre à 18h15 au gymnase 
Schůzka rodičů s profesory : pondělí 5.září v 18h15 v tělocvičně Lycea 

 
 
5°, 4°, 3° : rentrée à 10h30 / začátek v 10h30 

Accueil par le professeur principal jusqu’à 12h40 / Program s třídním profesorem do 12h40 
 
Déjeuner cantine assuré (pour les nouveaux - enregistrement nécessaire, la cantine scolaire vous contactera/ 
Oběd ve školní jídelně zajištěn (registrace nutná pro nově příchozí, budete kontakováni předem) 
 
Cours selon l’emploi du temps de 13h40 à 15h40/odpolední vyučování dle rozvrhu od 13h40 do15h40 
 
Réunion parents / équipe pédagogique 5° : mardi 06 septembre à 18h00 au gymnase 
Schůzka rodičů s profesory 5°: úterý 6.září v 18h00 v tělocvičně Lycea 
 
Réunion parents / équipe pédagogique 4° : mercredi 07 septembre à 18h00 au gymnase 
Schůzka rodičů s profesory 4°: středa 7.září v 18h00 v tělocvičně Lycea 
 
Réunion parents / équipe pédagogique 3° : jeudi 08 septembre à 18h00 au gymnase 
Schůzka rodičů s profesory 3°: čtvrtek 8.září v 18h00 v tělocvičně Lycea 



 
 
 
 

• LYCEE / Gymnázium: 
 
 

2nde : rentrée à 10h30/ začátek v 10h30 
Accueil par le professeur principal jusqu’à 12h40 / Program s třídním profesorem do 12h40 
 
Déjeuner cantine assuré (pour les nouveaux - enregistrement nécessaire, la cantine scolaire vous contactera/ 
Oběd ve školní jídelně zajištěn (registrace nutná pro nově příchozí, budete kontakováni předem) 
 
Cours selon l’emploi du temps à partir de 13h40/ Vyučování dle rozvrhu od 13h40 
 
Réunion parents / équipe pédagogique 2° : vendredi 09 septembre à 17h00 au gymnase 
Schůzka rodiččů s profesory 2°: pátek 9.září v 17h00 v tělocvičně Lycea 
 

 
 
Première et Terminale : rentrée à 11h40 / začátek v 11h40 

Accueil par le professeur principal jusqu’à 12h40/ Program s třídním profesorem do 12h40 
 
Déjeuner cantine assuré (pour les nouveaux - enregistrement nécessaire, la cantine scolaire vous contactera/ 
Oběd ve školní jídelně zajištěn (registrace nutná pro nově příchozí, budete kontakováni předem) 
 
Cours selon l’emploi du temps à partir de 13h40/ Vyučování dle rozvrhu od 13h40 
 
Réunion parents / équipe pédagogique 1°, Tle : vendredi 09 septembre à 18h15 au gymnase 
Schůzka rodiččů s profesory 1° ; Tle : pátek 9.září v 18h15 v tělocvičně Lycea 
 
 


