
Organizace školního roku 2019/2020
Vyučování bude zahájeno 02.09.2019

Podzimní prázdniny 29.10.-30.10.2019

Vánoční prázdniny 23.12.2019 - 3.1.2020

První pololetí bude ukončeno 30.01.2020

Pololetní prázdniny 31.01.2020

Jarní prázdniny 10.2. - 16.2.2020

Velikonoční prázdniny 9.4. - 13.4.2020

Lyžařský kurz březen 20

Volno ředitele školy pro žáky dle potřeby

Druhé pololetí  bude ukončeno 30.06.2020

Hlavní prázdniny 1.7. - 31.8.2020

Nástup do školy pro šk. Rok 2020/2021 01.09.2020

Třídní schůzky (třídní učitelé) - PRIMA 2.9.2019    v 8:00 hod.

Třídní schůzky (třídní učitelé) - 1. ročníky(čtyřleté obory) 3.9.2019     16:30 - 18:00 hod.

Tříní schůzky + konzultace-všechny ročníky 5.11.2019   16:30 - 18:00 hod

Třídní schůzky + konzultace-všechny ročníky 31.3.2020     16:30 - 18:00 hod.

30.8.2019 a 2.9.2019

5.11.2019 (uzavř.klasif. za 1/4letí)

21. 1. 2020 (uzavř. klasif. za 1.pol.)

Pedagogické rady  31.3. 2020 (uzavř. klasif. za 3/4 letí)

28.4.2020 (uzavř.klasif. za 2.pol.-4.roč

23.6.2020 (uzavř.klasif.za 2 pol.-ostat.)

Organizační porady vždy 1.úterý v měsíci 

(termín bude upřesněn v týd. plánu)

Pedagogická praxe 4. ročníky 16. - 27.9.2020

Pedagogická a zdravotnická praxe 3. ročníky 18.5. - 29.5.2020

Obhajoba ročníkových prací 13.05.2020

Opravný termín obhajob ročníkových prací 26.08.2019

Vánoční vystoupení 12.12.2019

Školní exkurze červen 20

Uvítání rodin žáků budoucích 1. ročníků 11.06.2020

Den otevřených dveří 3.12.2019  a  14.1.2020

Další termíny lze využít po předchozí domluvě

Termín přijímacích zkoušek do 1. ročníků ( 1. kolo) Duben 2020 - dle pokynů MŠMT

(další kola po vyhášení školou)

29.11.2019

25.06.2020

dle pokynů MŠMT

dle pokynů MŠMT

Přípravný týden pro maturitní zkoušku šk.r. 2019/2020 dle pokynů MŠMT

10.09.2019

Opravný a náhradní termín maturitní zkoušky-písemná část šk.r. 2018/2019 2. - 6.9.2019

Dálkové studium

Maturitní zkouška-ústní část-dálková forma studia dle pokynů MŠMT

Maturitní zkouška-společná část státní MZ-písemná dle pokynů MŠMT

Ročníkové práce

Odevzdání ročníkových  prací 30.4.2020 a oprava do 19.6.2020

do 12:00 hod.

Odevzdání maturitních prací 16.3.2020 do 12:00 hod.

Hodnocení v náhradním termínu

Za 1. pololetí  - 1. - 4. ročníky čtyřletých oborů od 17.12.2019 - 14.1.2020

Za 2. pololetí  - 1. - 3 ročníky čtyřletých oborů od 2.6.2020  - 16.6.2020

Za 2. pololetí  - 4. ročníky čtyřletých oborů od 7.4.2020  - 21.4.2020

Termín podání přihlášek k maturitní zkoušce v jarním termínu 2020

Termín podání přihlášek k maturitní zkoušce v podzimním  termínu 2020

Písemná maturitní zkouška šk.r. 2019/2020

Ústní maturitní zkouška

Opravný a náhradní termín maturitní zkoušky-ústní šk.r. 2018/2019


