VÝZNAMNÉ TERMÍNY VE ŠK. ROCE 2020/21 - ŽÁCI SŠ
Dodatečné a opravné zkoušky SŠ - doplnění klasifikace za šk.r.2019/20 - dle
harmonogramu a v dodatečně stanovených termínech
ZÁŘÍ
2. Zahájení šk. r. 2020/21 pro SŠ
1.

24.8-30.9.2020

1.9.2020 v 9:00 hod.

3. MZ-DT společ.části MZ - na spádových školách - podzimní termín

1.-4.9.2020

4. MZ-praktická zkouška - profilová část MZ - opr. a řádný podzimní termín

7.-8.9.2020

5. Cyklistický kurz pro předem přihlášené žáky

7.-9.9.2020

6. Promítání v rámci projektu Planeta Země 3000-Divadlo U Kapličky, 70 Kč
7. MZ - ústní zk. společné a profilové části MZ, obhajoby MP
Zveřejnění nabídky zkoušek a zkoušk.okruhů profil.části MZ včetně forem
8. zkoušek pro jarní termín 2020/21. Zveřejnění seznamu doporučených
literárních děl k MZ.
9. Konverzační jazykové kurzy s rodilými mluvčími - SŠ, příspěvek žáka 850,- Kč

11.9.2020 od 8:30
hod.,následuje výuka
11.9.2020 od 7:30 hod.

18.9.2020

21.-25.9.2020

10. Žáci 4. roč. SŠ odevzdají třídním učitelům podepsané smlouvy o praxi

21.9.2020

11. Státní svátek

28.9.2020

12.

Zveřejnění návrhů témat maturitních prací pro maturitní období šk.r. 2020/21
a návrhů témat ročníkových prací pro žáky 3. roč.

13. Obhajoby ročníkových prací OA4. a LOG4

30.9.2020
29.9.-2.10.2020

ŘÍJEN
Žáci 4. roč. SŠ odevzdají vyplněné přihlášky k maturitní práci na předepsaném
14.
formuláři třídním učitelům.
15. Odborná praxe - 4. ročník

2.10.2020
5.-30.10.2020

Žáci 3. roč. SŠ odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky k ročníkové práci
16. na předeps.formuláři. Ročníková práce může být základem pro zpracování
maturitní práce ve 4. ročníku.

15.10.2020

17. Státní svátek

28.10.2020

18. Podzimní prázdniny

29.-30.10.2020
LISTOPAD

19. Ředitelské volno

16.11.2020

20. Státní svátek

17.11.2020

21. Prezentace odb. praxí 4. ročníku

2.-6.11.2020

22. Třídní schůzky pro rodiče žáků SŠ - den bude upřesněn

16.-20.11.2020

23.
24.
25.
26.

PROSINEC
Předání přihlášek žáků 4. ročníku k maturitní zkoušce řediteli školy - vyberou třídní
učitelé
Vánoční akademie
Vánoční prázdniny
LEDEN
Uzavření klasif.za 1.pol.na SŠ

27. Předání pololet.výpisů z vysvědčení SŠ, další výuka odpadá
28. Pololetní prázdniny

do 27.12.2020
18.12.2020
23.12.2020-3.1.2021
22.1.2021 do 14 hod.
28.1. po 4. vyuč.hod.
29.1.2021

ÚNOR
29. Jarní prázdniny pro SŠ i VOŠ

15.2-21.2.2021

BŘEZEN
Žáci 4. roč. nahlásí třídnímu učiteli údaje o oponentech maturitních prací (jméno,
30.
příjmení, zaměstnavatel, prac. pozice, kontakty)
31. Žáci maturitního ročníku odevzdají vyučující ČJL seznamy literárních děl
DUBEN
32. Velikonoční prázdniny, navazují Velikonoční svátky 2. a 5. dubna 2021

31.3.2021
31.3.2021
1.4.2021
v týdnu od 12. do 16.4.,
den bude upřesněn

33. Třídní schůzky pro rodiče žáků SŠ
Žáci 4. ročníku SŠ odevzdají dokončenou maturitní práci v pevné vazbě a v elektr.
34. podobě v sekretariátu školy. Zároveň předají práci k posouzení vedoucímu a
oponentovi v předem dohodnuté podobě (v kroužkové vazbě nebo elektronicky)

19.4.2021

35. Žáci 3. roč. SŠ odevzdají třídním učitelům podepsané smlouvy o praxi

19.4.2021

36. Uzavření klasifikace pro 4. ročník SŠ

26.4.2021

37. Profilová část MZ - praktická zkouška - termíny budou upřesněny
38. Předání vysvědčení 4. ročník SŠ

26.-30.4.2021
30.4.2021

KVĚTEN
39. Maturitní zkoušky-didakt.testy a pís.práce
41.
42.
43.
44.

termíny budou
upřesněny

Odb. praxe 3. ročník SŠ
Konzultace pro maturanty
Svatý týden pro maturanty
Ústní zk. MZ

10.5.-28.5.2021
10.5.-14.5.2021
17.5.2021-21.5.2021
24.-28.5.2021

45. Prezentace odb. praxí 3.ročníku

28.5.-2.6.2021

ČERVEN
Žáci 2. roč. SŠ odevzdají tř. učitelům případné žádosti o změnu oboru, žáci OA sdělí
46.
závazné volby výběrového zaměření studia
47. Intenzivní konverzační kurzy v cizím jazyce s rodilými mluvčími

11.6.2021
21.-25.6.2021

48. Podání přihlášky k MZ - opr. MZ nebo náhradní zk. pro podz.zkuš. obd.

25.6.2021

49. Uzavření klasifikace na SŠ

25.6.2021

50. Závěr šk. r., vydání vysvědčení SŠ

30.6.2021

Harmonogram bude v průběhu roku aktualizován a doplňován, může dojít ke změně
uvedených termínů. V průběhu školního roku může dojít úpravám rozvrhu výuky. V
návaznosti na epidemiologickou situaci může být výuka realizována distanční formou.

