
DŮLEŽITÉ TERMÍNY ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019  
  

Začátek vyučování  pondělí  3. 9. 2018  

Konec 1. pololetí   čtvrtek 31. 1. 2019  

Konec 2. pololetí  pátek 28. 6. 2018  

  

PRÁZDNINY  

podzimní   pondělí 29. a úterý 30. října 2018  

vánoční:  sobota 22. prosince 2018 - středa 2. ledna 2019  

vyuč. začne ve čtvrtek 3. ledna 2019  

pololetní:  pátek 1. února 2019  

jarní:   11. března – 17. března 2019  

velikonoční: čtvrtek 18. a pátek 19. dubna 2019  

hlavní:  sobota 29. července - neděle 1. září 2019  

  

ŘEDITELSKÉ VOLNO   

Pátek 12. 10. 2018 – 2. kolo voleb  

  

CELOŠKOLNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY   

• stupeň v 15.45 h, 2. stupeň v 16.30 h    

• 03. 09. 2018   1. třídy (informace o školním stravování, ŠD, ŠŘ, organizace)  

9. třída zrušena (školní řád dostanou do ŽK a rodiče podepíší)  

• 9. 10. 2018 úterý  plán tř. uč., žákovská knížka přes internet, informace o 
školním stravování, mléčný automat, omlouvání nepřítomnosti žáků  

• 04. 12. 2018 úterý  informace o prospěchu, chování, sbírka pro Jashildu, 
informace zák. zást. žáků 9. tříd k přijímacímu řízení na SŠ  

• 25. 04. 2019 čtvrtek informace o prospěchu a chování, hodnocení školního roku  

      

ŠKOLA V PŘÍRODĚ   

2. 5. až 9. 5. 2019  

  

PLAVÁNÍ        

2. tř. 2. 10. – 5. 12. 2018  1. 
tř. 8. 1. –  20. 3. 2019  

  

ZÁPIS DO 1. TŘÍD      

předpokládaný termín 10. 4. a 11. 4. 2019  

  

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY   
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích 
a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím 
řízení ke střednímu vzdělávání.  

• odevzdání přihlášek na SŠ (uchazeč sám) do 1. 3. 2019  
• odevzdání přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou (uchazeč 

sám) do 30. 11. 2018  



Talentové zkoušky  

• obory středního vzdělávání od 2. do 15. ledna 2019  

• Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2019  

• konzervatoře od 15. do 31. ledna 2019  

Přijímací zkoušky  

• obory bez talentové a maturitní zkoušky od 22. do 30. dubna 2019  

• obory s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky od 12. do 28. dubna 2019  

• Gymnázium se sportovní přípravou  od 12. do 28. dubna 2019  

  


