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Organizace školního roku 2020 – 2021 
 

1. 1. pololetí Úterý 1. září 2020 – čtvrtek 28. ledna 2021 

Zahájení výuky: 

úterý 1. září 2020 

  

1. ročníky  

od 8:00, pavilon P2, pro třídy a obory: 

             MSO1 (obory: Mechanik seřizovač, Optik) 
             OKI1 (obory:  Obráběč kovů, Instalatér) 

od 10:00, pavilon P2, pro třídy a obory: 

             A1 (obor: Automechanik) 
             ZeT1 (obory: Zedník, Tesař) 
             E1 (obory: Stravovací a ubytovací služby, Malířské a natěračské práce) 
              

2. – 4. ročníky denního studia, včetně nástavbového  

od 7:50 hodin – a to dle rozpisu ve vestibulu teoretické výuky 

Podzimní prázdniny čtvrtek 29. října – pátek 30. října 2020 

Vánoční prázdniny 
středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021 
Vyučování začne: pondělí 4. ledna 2021 

Pololetní prázdniny pátek 29. ledna 2021 

Státní a ostatní 
svátky 

pondělí 28. září: Den české státnosti (935) 

 středa 28. října: Den vzniku samostatného československého státu (1918) 

 úterý 17. listopadu: Den boje za svobodu a demokracii (1989; 1939) 

 
čtvrtek 24. prosince – sobota 26. prosince: Vánoční svátky  

(Štědrý den, 1. a 2. svátek vánoční) 

 pátek 1. ledna: Nový rok; Den obnovy samostatného českého státu (1993) 

2. pololetí Pondělí 1. února – středa 30. června 2021 

Jarní prázdniny 
pondělí 1. března – neděle 7. března 2021 

Vyučování začne: pondělí 8. března 2021 

1. Velikonoční 
prázdniny 

čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2.  dubna je tzv. ostatní svátek dle z. 245/2000 Sb.) 

Hlavní prázdniny čtvrtek 1. července – úterý 31. srpna 2021 

Státní a ostatní 
svátky 

pondělí 5. dubna 2021: Pondělí velikonoční (viz výše také: „velikonoční prázdniny“) 

  sobota 1. května 2021: Svátek práce (1890) 

 sobota 8. května 2021: Den vítězství (1945) 

 pondělí 5. července 2021: Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (863) 

 úterý 6. července 2020: Den upálení mistra Jana Husa (1415) 
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Harmonogram důležitých akcí školy 

Pedagogické rady 
(klasifikační porady) 
 

Zahajovací – pondělí 24. srpna 2020, ve 13:00 hod. na P2 

1. čtvrtletí – čtvrtek 12. listopadu 2020,  ve 14:30 hod. na P2  

1. pololetí – pondělí 25. ledna 2021,   ve 14:30 hod. na P2 

3. čtvrtletí –  úterý 13. dubna 2021,        ve 14:30 hod. na P2 

2. pololetí – úterý 22. června 2021,     ve 13:30 hod. na P2 

Pedagogické rady 
(závěrečné klasifikační 
porady) k MZ, ZZ 

MSO4., MchP4., PT2. – termíny stanoví ZŘTV v harmonogramu MZ 

A3., JMI3., ZOK3., TZeM3., E3. – termíny stanoví ZŘPV v harmonogramu ZZ 

Třídní schůzky - přehled 

Pouze pro rodiče a zákonné zástupce žáků 1. ročníků:  

 středa 16. září 2020  
Schůzky s rodiči zajistí třídní učitelé ve svých kmenových třídách, a to v úzké 
spolupráci s učiteli OV, resp. vychovateli DM, a také s VP, ŠMP a ŠP. 

Pro rodiče a zákonné zástupce všech ročníků: 

 čtvrtek 19. listopadu 2020, od 15:30 hodin v učebnách 

 čtvrtek 15. dubna 2021, od 15:30 hodin  v učebnách 

Dny otevřených dveří 
 

I.  čtvrtek 26. listopadu 2020 – od 8:00 do 17:00 hodin 

II. čtvrtek 10. prosince 2020 – od 8:00 do 17:00hodin 

Přijímací zkoušky  
(pro denní, zkrácené  
a nástavbové studium) 

1. Termín pro podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení: 1. březen 2021 

2. Obory s maturitou: žáci konají „Jednotné přijímací zkoušky“   

         (test z ČJL, MAT): od 12. do 28. 4. 2021 (konkrétní termín stanoví CERMAT) 

         Pozn.: písemné zkoušky se netýkají zkráceného studia! 

3. Obory s vyučením (nematuritní):  

          Zkoušky se nekonají (předání informací o přijetí od 22. 4.  2021) 

Termíny opravných 
zkoušek a uzavření 
výsledků žáků 
nehodnocených za škol. 
rok 2020-21: 

1. Zkoušky žáků nehodnocených (případně opravné zkoušky žáků posledních 
ročníků) proběhnou v týdnu od 23. 6. do 25. 6. 2021.  

2. Opravné zkoušky proběhnou v týdnu od 24. 8. do 26. 8. 2021. 

Poznámka: ZŘTV zajistí zpracování pokynu „Organizace a termíny opravných zkoušek                
a uzavření klasifikace žáků nehodnocených“ a zveřejnění na webu školy do konce dubna 2021. 

Cvičení PO, resp. Ochrana 

člověka za mimořádných 

situací (=OČMS)  
 

 pátek 11. září 2020, od 12:15 hodin cvičení PO (+OČMS a 1. pomoc) 

     (pro ubytované žáky ve čtvrtek 10.9. od 17:00 hodin) 

 pondělí 28. června 2021, od 8:00 cvičení k OČMS 
     (ukázky 1. pomoci,  ukázky hasičů …) 

Sportovní kurzy, 
exkurze, aj. 

Od 25. do 29. června 2021  

Pozn.: Termíny budou upřesněny v harmonogramu ZŘTV. 


