Základní časové údaje o organizaci někt. akcí v průběhu šk. roku
2019/2020.
Tento předběžný seznam může být aktualizován prostřednictvím el. systému Bakaláři.
Plán konání pedagogických rad:
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Konzultace:
9.1.2020
2.6.2020

Maturitní zkoušky:
viz www.novamaturita.cz
Jarní zkušební období
Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce podáním přihlášky řediteli školy do 2. prosince
2019.
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním
období roku 2020 se konají dle jednotného zkušebního schématu (terminář) společnosti
CERMAT v termínu středa 8. dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020 a v pracovní dny v
období od 4. května 2020 do 6. května 2020.
Ústní zkoušky společné části a profilová část maturitní zkoušky se koná 18.5.2020 22.5.2020.
Svatý týden: 11. – 15.5.2020
Vydání ročníkového vysvědčení maturitním ročníkům: 29.4.2020.
Vydání maturitního vysvědčení: 29.5.2020
Přijímací řízení:
Všichni uchazeči o studium projdou přijímacím řízením v rámci jednotné přijímací zkoušky
(CERMAT + další kritéria školy).
Školní ples:
Studentská akademie:

7.2.2020
29. 6. 2020

Prázdniny:
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek
3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín jarních
Okres nebo obvod hl. města Prahy
prázdnin
17. 2. - 23. 2. 2020
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav,
Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny,
Karviná

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je
tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.
Lyžařský výcvikový kurz:
kvinta, 1.A, 3.C

- na základě dobrovolnosti a zájmu žáků:
19.1.– 24.1.2020, Jeseníky

výběrový kurz, Schladming, Rakousko: 2.2. – 6.2.2020
Sportovní den ŘŠ: 22.11. 2019
Vánoční pohár gymnázia ve florbale (projektový den pro G a hustopečské ZŠ): prosinec 2019
Sportovně-turistický kurz:
3. A a septima: 3 dny bude upřesněno
Zpívání „na schodech“ + vánoční besídky: 20.12.2019
Den otevřených dveří:

7.12.2019 (8:30 – 12:00)
16.1.2020 (9:00 – 17:00)

Den dětí: červen – bude upřesněno PK Tv

