PLÁN PRÁCE A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022.

Školní rok bude zahájen ve středu 1. září 2021 podle rozpisu ve třídách.
1. pololetí:

do pátku 28. ledna 2022.

2. pololetí:

do čtvrtka 30. června 2022.

Podzimní termíny opravných maturitních zkoušek:
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů:

26. srpna 2021

Didaktické testy a písemné práce společné části:

1. – 3. září 2021

Ústní maturitní zkoušky:

od 8. září 2021

Podzimní termíny závěrečných zkoušek:
Písemná ZZ:

1. září 2021.

Praktická ZZ:

2. a 3. září 2021.

Ústní ZZ:

16. září 2021.

Závěrečné zkoušky – prosinec:
Písemná ZZ:

1. prosince 2021.

Praktická ZZ:

2. a 3. prosince 2021.

Ústní ZZ:

15. prosince 2021.

Prázdniny:

Podzimní prázdniny: středa 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli
2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
Pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny: 28. – 6. březen 2022.
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022.
Hlavní prázdniny: od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Školní rok 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Výlety:

Lze realizovat od 27. – 29. června 2022.

Pedagogické porady:
25. srpna 2021

od 7.00 do 7.10 vyzvednutí antigenních testů– vestibul školy
v 7.30 hodin zahajovací porada – informace k zahájení školního roku.

27. srpna 2021

v 10 hodin informační schůzka třídních učitelů, učebna U22.
v 11 hodin ICT školení pedagogických pracovníků, učebna U33.

30. srpna 2021

v 8 hodin zdravotnické školení, 1. část zaměstnanců.
v 10 hodin zdravotnické školení, 2. část zaměstnanců.

31. srpna 2021

v 10 hodin porada pedagogických pracovníků.

1. září 2021

v 12 hodin školení všech zaměstnanců z BOZP a proškolení řidičů
referentských vozidel.

24. listopadu 2021

průběžné hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí.

26. ledna 2022

klasifikační porada za 1. pololetí.

27. dubna 2022

průběžné hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí.
klasifikační porada pro 4. ročník a 2.NS.

23. května 2022

klasifikační porada 3. ročníků učebních oborů.

22. června 2022

klasifikační porada 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí.

Další pedagogické rady budou svolávány operativně.

Dny otevřených dveří:
24. listopadu 2021 (středa) od 8 do 18 hodin.
13. ledna 2022 (čtvrtek) od 8 do 18 hodin.

Schůze SRPŠ:
1. pololetí - 26. listopadu 2021 (pátek)
2. pololetí - 29. dubna 2022 (pátek)

Maturitní zkoušky (P4, 2.NS):
Přípravné práce:
Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části MZ žákům – do 13. září 2021. Názvy témat
praktických maturitních zkoušek předají předsedové PK zástupci ředitele do 15. října 2021. Třídní
učitelé maturitních ročníků je sdělí žákům maturitních tříd do 29. října 2021. Koncept přesného zadání
praktických maturitních zkoušek předají předsedové PK zástupci ředitele do konce ledna 2022.
Přihlášení k jarnímu termínu MZ do 1. prosince 2021 dle harmonogramu.
Originál maturitních témat k ústním maturitním zkouškám předají předsedové PK zástupci ředitele
Ing. Kovaříkové do 31. března 2022.
Tematické okruhy pro školní zkušební úlohy maturitní zkoušky z cizích jazyků předá předseda
předmětové komise řediteli školy do 30. září 2021, žákům se sdělí nejpozději do 29. října 2021.
Do 30. září 2021 předá předseda předmětové komise řediteli školy seznam četby pro maturitní zkoušku
z českého jazyka. Žáci odevzdají své individuální seznamy četby k maturitní zkoušce do
31. března 2022 vyučujícímu českého jazyka.

Veškerá témata a zadání písemných, praktických (kromě názvu) a ústních maturitních zkoušek jsou tajná
a zásadně se žákům ani jiným osobám nesdělují.

Termíny maturitních zkoušek: (Termíny se mohou kdykoliv změnit podle pokynů MŠMT.)

Vydání vysvědčení:

pátek 29. dubna 2022

Studijní volno žáků před MZ:

9. – 13. května 2022

Praktické maturitní zkoušky:

pondělí 25. a úterý 26. dubna 2022, rozpis tříd bude upřesněn.

Písemné práce z ČJL a CJ:

pondělí 4. a úterý 5. dubna 2022, rozpis tříd bude upřesněn

Didaktické testy společné části MZ:

2. května -15. května 2022, termín bude upřesněn.

Ústní zkoušky:

16. května – 10. června 2022, rozpis tříd a termín bude
upřesněn.

Závěrečné zkoušky (3.A, 3.B, 3.C):
Vydání vysvědčení za 3. ročník:

středa 25. května 2022.

Studijní volno žáků:

čtvrtek 26. – úterý 31. května 2022.

Písemná zkouška:

středa 1. června 2022.

Praktické zkoušky:

od čtvrtka 2. června 2022.

Ústní zkoušky:

3.A středa

15. června 2022.

3.B čtvrtek

16. června 2022.

3.C pátek

17. června 2022.

Odborná praxe:
1., 2. a 3. ročníky studijních oborů: květen–červen 2022, termín bude upřesněn.

Soutěže:
Termíny konání olympiád dostanou všichni vyučující e-mailem v průběhu září.
Soutěže zajišťují vyučující v daných předmětech, zodpovídají předsedové předmětových komisí.

Do 30. září 2022 předloží Mgr. Srníková řediteli školy jména žáků, kteří se zúčastní školního kola
soutěže SOČ.

Maturitní ples:

8. ledna 2022

Turistický kurz:

2. a 3. ročník studijních oborů, 31. května. – 4. června 2022

Chmelová brigáda:

květen 2022

Sportovní den:

29. června 2022

