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Organizace školního roku 2016 – 2017
Základní harmonogram školního roku
 zahájení školního vyučování
 ukončení vyučování v I. pololetí a vydání výpisu za I. pololetí Út
 zahájení druhého pololetí
 ukončení vyučování ve II. pololetí pro 4. ročníky
ostatní třídy + předání vysvědčení
 ukončení školního roku
Prázdniny, státní svátky a plánované ředitelské volno
 Den české státnosti
 podzimní prázdniny
 Den vzniku samostatného československého státu
 Den boje za svobodu a demokracii
 vánoční prázdniny
zahájení
ukončení
 zahájení vyučování po vánočních prázdninách
 pololetní prázdniny
 jarní prázdniny
zahájení
ukončení
 velikonoční prázdniny
zahájení
ukončení
 Pondělí velikonoční
 Svátek práce
 Den osvobození od fašismu
 hlavní prázdniny
zahájení
ukončení
Pedagogické rady, provozní porady, vysvědčení
 klasifikační porada za 1. čtvrtletí
zápis klasifikace do archu
odevzdání zprávy
 klasifikační porada za I. pololetí
zápis klasifikace
(uzavření docházky k 20.01.2017 včetně)
odevzdání zprávy
 vydání výpisu za I. pololetí
 klasifikační porada za 3. čtvrtletí
zápis klasifikace do archu
odevzdání zprávy
 klasifikační porada za II. pololetí pro 4. ročníky
jednání před klasifikační poradou a PMZ
zápis klasifikace do třídních výkazů
(uzavření docházky k 28.04.2017 včetně)
odevzdání zprávy
 klasifikační porada za II. pololetí 1. – 3. ročník

Čt
St
Pá
Pá
Čt

01.09.2016
31.01.2017
01.02.2017
28.04.2017
30.06.2017
31.08.2017

St
St
Čt
Pá
Čt
Pá
Po
Út
Pá
Po
Ne
Čt
Pá
Po
Po
Po
So
Pá

28.09.2016
26.10.2016
27.10.2016
28.10.2016
17.11.2016
23.12.2016
02.01.2017
03.01.2017
03.02.2017
06.03.2017
12.03.2017
13.04.2017
14.04.2017
17.04.2017
01.05.2017
08.05.2017
01.07.2017
01.09.2017

St
Po
Út
St
Po

16.11.2016 od 14:30
14.11.2016 do 15:00
15.11.2016 do 15:30
25.01.2017 od 14:30
23.01.2017 do 14:30

Út
Út
St
Po
Út
Pá
Po
Út

24.01.2017 do 15:30
31.01.2017
12.04.2017 od 14:30
10.04.2017 do 14:30
11.04.2017 do 14:30
28.04.2017 od 10:25
24.04.2017 od 10:25
25.04.2017 do 14:30

Út
Po

02.05.2017 do 14:30
26.06.2017

 zápis klasifikace do třídních výkazů
Čt
22.06.2017 do 15:30
(uzavření docházky k 23.06 2017 včetně)
odevzdání zprávy
Pá
23.06.2017
 vydání vysvědčení
Pá
30.06.2017
 Provozní porady budou konány podle potřeby, zpravidla ve středu, datum konání bude uvedeno
v měsíčních plánech práce.
Schůzky s rodiči
 první schůzka s rodiči žáků
1. až 4. ročník
druhá schůzka s rodiči žáků
1. až 4. ročník
 schůzka s rodiči nově přijatých žáků
Maturitní zkoušky
 praktická maturitní zkouška
 ukončení výuky pro žáky 4. ročníků
 poslední zvonění žáků 4. ročníků
 konzultační dny pro žáky 4. ročníků
 didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
 ústní zkoušky společné části maturit
 1. maturitní týden
 2. maturitní týden

St
St
St

16.11.2016
17:00 – 19:30
12.04.2017
17:00 – 19:30
14.06.2017 od 16:30

St
26.04.2017
Pá
28.04.2017
Pá
28.04.2017
02.05.-12.05.2017
02.05.-15.05.2017
16.05.-19.05.2017
22.05.-26.05.2017

Přijímací řízení
 přijímání přihlášek
 přijímací zkoušky

do 01.03.2017
v termínu 12.04.-28.04.2017

Některé další plánované školní akce
 seznamovací GO seminář pro žáky 1. ročníků
 účast na výstavě SŠ Schola-Bohemia
 den otevřených dveří
 finále „Vánočního volejbalového turnaje“
 Vánoční akademie
 den otevřených dveří
 maturitní ples 4. ročníků
 lyžařský výcvikový kurz žáků 1. ročníků
 sportovně-zdravotní kurz žáků 2. ročníků
 odborná praxe žáků 3. ročníků
 sportovní den
 závěrečná školní exkurze nebo kino
 filmové představení
 divadelní představení
 exkurze
 přednášky
 besedy

Po-St 05.– 07.09.2016
Pá,So 04.-05.11.2016
St 30.11.2016, 15:30-17:30
St
21.12.2016
Čt
22.12.2016
St 11.01.2017, 15:30-17:30
So
21.01.2017
Ne-So 12.02.-18.02.2017
15.05.-19.05.2017
15.05.- 26.05.2017
Út
27.06.2017
Čt
29.06.2017
v průběhu školního roku
v průběhu školního roku
v průběhu školního roku
v průběhu školního roku
v průběhu školního roku

