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Termíny prázdnin ve školním roce 2022/2023 

 
V případě, že si budete chtít vzít nezletilé dítě/děti na dobu prázdnin či státních svátků domů, sdělujeme 
Vám, že ve školním roce 2022/2023 mají děti prázdniny a školní volno v těchto termínech:  
 

2022/2023 Termín  Odjezd z DD Návrat do DD do 18:00 h 

Státní svátek 
(Den české státnosti) 

28. září 2022 
(středa) 

27. září 
(úterý) 

28. září 
(středa) 

Podzimní prázdniny  26. října - 30. října 2022 
(středa-neděle) 

25. října 
 (úterý) 

30. října  
(neděle) 

Státní svátek 
(Den boje za svobodu) 

17. listopadu  
(čtvrtek) 

16. listopadu  
(středa) 

17. listopadu  
(čtvrtek) 
 

Vánoční prázdniny 23. prosince 2022 - 2. ledna 
2023 
(pátek- pondělí) 

22. prosince 2022   
 
(čtvrtek) 

2. ledna 2023      
 
(pondělí) 

Pololetní prázdniny 
 
 

3. února 2023  
(pátek) 

2. února 2023 
(čtvrtek) 
 

5. února 2023   
(neděle) 

Jarní prázdniny od 27. února  –  5. března  
(pondělí -neděle) 

24. února   
(pátek) 

5. března 
(neděle) 
 

Velikonoční prázdniny 
 

od 6. dubna – 10. dubna 
(čtvrtek - pondělí) 
 

5. dubna    
(středa) 

10. dubna   
 (pondělí) 

Státní svátek 
(Svátek práce) 

1.května 
(pondělí) 
 

28.dubna 
(pátek) 

1. května 
(pondělí) 

Státní svátek 
(Den vítězství) 

8. května 
(pondělí) 
 

5. května 
 (pátek) 

8. května 
(pondělí) 
 

Letní prázdniny od 1. července – do 3. září 
  

30. června  (pátek)   3. září  (neděle) 

 
Žádost je nutné zaslat minimálně 2-3 týdny před termínem odjezdu dítěte. Důvodem je potřebný čas, který je 
nutný k provedení povinných úkonů ze strany DD a sociální pracovnice příslušného oddělení sociálně-
právní ochrany dětí. V případě, že žádost nebude doručena s dostatečným výše uvedeným předstihem, hrozí 
neuskutečnění pobytu z důvodu neprovedení povinných úkonů pracovníků OSPOD, kteří tak nemusí stihnout 
prošetřit poměry v místě dočasného pobytu dítěte.  
Formulář žádosti naleznete na webových stránkách zařízení – www. dd-opava.cz, v sekci dokumenty.  
                                             
 
Mgr. Dana Grunerová,  
ředitelka DD Opava  
 


