Střední průmyslová škola Hranice
Termíny pro školní rok 2018/2019
2. pololetí

ÚN
OR

1.
Pololetní prázdniny, učitelé dle upřesnění
14.
Strojírenství – naše priorita
18. až 24. Jarní prázdniny pro žáky, učitelé dle upřesnění

BŘE
ZEN

1.
Termín podání přihlášek ke vzdělávání do 1. ročníku – prv. kolo
17. až 21. Lyžařský a snowb. výchovně vzdělávací kurz 1. ročníků – Rak.
20.
Soutěž 3D, robotování

D
U
B
E
N

3.
4.
4.
5.
10. až 11.
12.
15.
18. a 19.
19.
22.
26.
29.
30.

Ukončení klasifikace a zápisů do dokumentace
Projektový den prevence
Pedagogická rada za 3. čtvrtletí - čtvrtek
Třídní schůzky
MZ – písemná práce z ČJL, CJ
Přijímací zkoušky – 1. kolo - jednotné zadání
Přijímací zkoušky – 1. kolo - jednotné zadání - 2. termín
Velikonoční prázdniny pro žáky, učitelé dle upřesnění
Svátek = PÁTEK
Svátek – Pondělí velikonoční = PONDĚLÍ
Ukončení klasifikace a zápisů do dokum. – pro maturující třídy
Pedagogická rada za 2. pololetí – pro maturující třídy
Ukončení vyučování pro maturující třídy – vydání vysvědčení

K
V
Ě
T
E
N

1.
2.
2. a 3.
2. až 10.
8.
9. až 24.
13. až 15.
13. a 14.
13. až 17.
20. až 31.
16. až 30.
20. až 24.
28.
30.
31.
31.

Státní svátek – Svátek práce = STŘEDA
Školení řidičů - referentů
Ředitelské volno, učitelé dle upřesnění
Společná maturitní zkouška – DT
Státní svátek – Den vítězství = STŘEDA
Studijní volno pro maturanty – podle oborů
Profilová maturitní zkouška – praktická forma – podle oborů
PŘ - jednotné testy – celostátní – náhradní termín
Odborná praxe žáků PO2 - Janské k.
Odborná praxe žáků ND3, SM3, NS1, PO3, ME3, CH3
Ústní MZ profilové a společné části vč. obhajob – podle oborů
Specializovaný tělovýchovný kurz PO2 – v místě
Ukončení klasifikace – pro třídy konající závěrečné zkoušky
Pedagogická rada za 2. pololetí – třídy konající ZZ
Ukončení vyučování pro třídy konající ZZ – vydání vysvědčení
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení – radnice

Střední průmyslová škola Hranice

Č
E
R
V
E
N

4.
5. až 7.
10. až 13.
17. až 18.
19.
22.
24.
24.
25.
25. až 27.
26.
28.

Písemná část závěrečných zkoušek
Praktická část závěrečných zkoušek – Partyzánská
Studijní volno pro žáky konající závěrečné zkoušky – podle ob.
Ústní část závěrečných zkoušek
Slavnostní předávání výučních listů – radnice
Ukončení klasifikace a zápisů do dokum. – pro zbývající třídy
Ředitelské volno, učitelé a zaměstnanci výjezdní zasedání
Pedagogická rada za 2. pololetí – pro zbývající třídy – výjezd
Závazné přihlášky žáků k maturitě – podzimní období 2018/19
Úklid prostor, sportovní dny, projektové dny, exkurze atd.
Informační schůzky pro nastupující 1. ročníky
Ukončení vyučování ve 2. pololetí – vydání vysvědčení

ČERVENEC
až SRPEN

1.7.až 31.8.
27. až 30.8.

Hlavní prázdniny pro žáky, učitelé dle upřesnění
Ročníkové opravné zkoušky a doklasifikace

ZÁ
ŘÍ

2.
2.až 4.
2.až 4.
4. až 17.
9. až 13.

Zahájení výuky ve šk. roce 2019/20 – pondělí 2.9.
Adaptační kurz 1. ročníků 4letých oborů vzdělání
Společná maturitní zkouška – DT a PP – PODZIMNÍ OBDOBÍ
Opravné a náhradní závěrečné zkoušky
Profilová maturitní zkouška – praktická a ústní forma – podle
oborů
16. až 27. Odborné praxe 4. ročníky

