
I. pololetí

26. 8. 12.00 Úvodní pedagogická porada

26. - 28. 8. Zkoušky v náhradním termínu a opravné zkoušky 

31. 8. 10.00
Pedagogická porada před zahájením školního roku: předání dokumentace pro třídní 

učitele, předání organizačních podkladů, úvazků, rozvrhů, školního řádu

8.10
Zahájení školního roku ve třídách: třídnické práce, předání rozvrhů žákům, seznámení 

žáků se školním řádem, vyvěšení řádů v učebnách, převzetí učeben třídními učiteli.

11.00
Zahajovací pedagogická porada - seznámení s pracovním řádem a s vnitřním platovým 

řádem, rozdělení vyučujících do PK

7.30
Praktické maturitní zkoušky v náhradním termínu a opravné praktické maturitní 

zkoušky pro obor Stavebnictví

12.00
Společná část maturitní zkoušky v podzimním termínu: didaktický test                       

z matematiky

8.10 - 9.55 Třídnické práce, seznámení se školním řádem (pro třídy 1. ročníku)

10.05 Zahájení výuky dle rozvrhu ve třídách 1. ročníku

8.10 Zahájení výuky dle stálého rozvrhu v ostatních třídách

8.30
Společná část maturitní zkoušky v podzimním termínu: didaktický test                   

z českého jazyka a literatury

12.30
Společná část maturitní zkoušky v podzimním termínu: didaktický test z 

anglického jazyka

2. - 15. 9. Adaptační kurzy 1. ročníku

8. 9. Ústní maturitní zkoušky v náhradním termínu a opravné maturitní zkoušky

do 27. 9. Exkurze 4. ročníků

28. 9. Státní svátek

6. 10. 12.05 Pedagogická porada

28. 10. Státní svátek

29. - 30. 10. Podzimní prázdniny

9. 11. do 14.00 Zápis studijních výsledků za 1. čtvrtletí

14.10 Pedagogická porada

16.00 - 18.00 Třídní schůzky, konzultační hodiny pro rodiče

16. 11. Volno udělené ředitelem školy
17. 11. Státní svátek

1. 12. 12.05 Pedagogická porada

4. 12. Závazný termín č. 1 pro pořádání stužkovacích večírků

11. 12. Závazný termín č. 2 pro pořádání stužkovacích večírků

18. 12. Závazný termín č. 3 pro pořádání stužkovacích večírků

23. 12. - 3. 1. Vánoční prázdniny

4. 1. 8.10 Zahájení výuky v novém kalendářním roce

5. 1. 12.05 Pedagogická porada

15. 1. 10.00 - 17.00

16. 1. 9.00 - 13.00

18. - 22. 1. Zkoušky žáků s absencí vyšší než 20%

25. 1. do 14.00 Ukončení zápisu klasifikace

7.00 - 11.00 Kontrola zápisu, příprava klasifikační porady

14.10 Klasifikační porada, hodnocení studijních výsledků za 1. pololetí

27. 1. Tisk a kontrola vysvědčení

28. 1. 12.05 zakončení 1. pololetí - předání vysvědčení

29. 1. Pololetní prázdniny

Termíny lyžařských výcvikových kurzů 1. ročníku budou sděleny vyhláškou ředitele školy.
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