
  ŠŠ  KK  OO  LL  NN  ÍÍ        RR  OO  KK      22  00  11  77  //  22  00  11  88    

  

VV      DD  AA  TT  EE  CC  HH  
 

 
04. 09. 2017 – 31. 01. 2018   –   1. pol. šk. roku; vydání vysvědčení 31.01.2018 
01. 02. 2017 – 29. 06. 2018   –   2. pol. šk. roku; vydání vysvědčení 29.06.2018  
 
Prázdniny: 
 

26.10. a 27.10. 2017       –     podzimní prázdniny (čtvrtek, pátek)   
23.12. 2017 – 02.01. 2018 –     vánoční prázdniny 
02.02. 2018 –     pololetní prázdniny 
05.03. – 11.03. 2018 –     jarní prázdniny 
29.03. a 30.03. 2018  –     velikonoční prázdniny (2.04. 2017 – Pondělí velikonoční)  

 
Opravné maturitní zkoušky: 
 

01. 09. 2017 –   profilová praktická opravná maturitní zkouška z Tv  
04. 09. 2017 –   francouzská písemná maturitní zkoušky z francouzštiny 
 –   francouzská písemná maturitní zkouška z matematiky  
 –   písemná maturitní zkouška z chemie 
05. 09. 2017 –   francouzská písemná maturitní zkouška z fyziky 
06. 09. 2017 –   praktická maturitní zkouška z chemie 
04. – 06. 09. 2017   –  podzimní termín společné části MZ – viz JEZUS (areál Bydlinského) 
12. 09. 2017 –   podzimní termín ústních zkoušek společné i profilové části 

 
Den otevřených dveří: 
 

10.01. 2018    

 
Přijímací zkoušky: (pro všechny obory vzdělání) 
 

Termín bude stanoven MŠMT ČR do 30.09.2017 

          
Maturitní zkoušky – jarní termín: 
 

03.04. – 28.04. 2018 – písemné a praktické zkoušky profilové části MZ 
02.05. – 15.05. 2018 – didaktické testy a písemné práce spol. části MZ  
       (jednotné zkušební schéma bude známo po 15.1. 2017) 
bude stanoveno později  – písemné maturitní zkoušky 6.A a 5.A (Fr) 
 – ústní zkoušky společné části a část profilová (1. týden) 
 – ústní zkoušky společné části a část profilová (2. týden) 
 
 
 
 



Uzavření klasifikace maturitních tříd:  
 

25.4.2018 (11,00 hod.)  –  uzávěr klasifikace maturitních tříd 
26.4.2018 (7,05 hod.)  –  klasifikační pedagogická rada pro maturitní třídy    
27.4.2018  –  vydání vysvědčení  
 
 
Uzavření klasifikace: 
 

1. pololetí:  
 

24.01. 2018 (14,30 hod.) – uzavření klasifikace 1. pololetí 
26.01. 2018 (14,00 hod.) – klasifikační pedagogická rada 
 

2. pololetí:  
 

15.06.2018 (14,30 hod.) – uzavření klasifikace 2. pololetí 
19.06.2018 (14,30 hod.) – klasifikační pedagogická rada 
 
 
Konzultační odpoledne: 
 

1. pololetí: 
 

22.11. 2017 –    konzultační odpoledne všech tříd (14,15 – 18,00 hod.) 
 
 
 

2. pololetí: 
 

18.04. 2018         –    konzultační odpoledne všech tříd (14,15 – 18,00 hod.) 
 
 
Školní výlety a projektové dny:  
 

20.06. – 22.06. 2018 –   projektové dny 

25.06. – 26.06.2018 –   školní výlety 

27.06.2018 –   program jednotlivých tříd po dohodě s TU dle zájmu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


