
 

Organizace školního roku 2018/2019 
 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. 9. 2018. Vyučování bude 
v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí 
bude ukončeno v pátek 28. června 2019.  

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. 
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.  

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.  

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 25. února až 3. března 2019.  

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2018 je státním svátkem.  

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.  

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.  

 

Dny otevřených dveří:  

• pátek 2. 11. 2018 od 8.00 do 17.00 hodin, 

• pátek 23. 11. 2018 od 8.00 do 16.00 hodin, 

• sobota 24. 11. 2018 od 8.00 do 12.00 hodin, 

• pátek 18. 1. 2019 od 8.00 do 16.00 hodin, 

• sobota 19. 1. 2019 od 8.00 do 12.00 hodin. 

Den praktických činností: 

• pátek 2. 11. 2018 od 8.00 do 12.00 hodin, 

Kadeřnická soutěž Šarm: 

• pátek 23. 11. 2018 od 10.00 do 16.00 hodin. 

 

 

Třídní schůzky pro první ročníky:  

• Pro první ročníky úterý 25. 9. 2018 od 14.30 hodin (plenární schůze sdružení rodičů) od 15.00 
třídní schůzky.  

 

Třídní schůzky pro všechny ročníky:  

• úterý 27. 11. 2018 od 15.00 hodin v prostorách školy 

• úterý 23. 4. 2019 od 15.00 hodin v prostorách školy 

 

Čtvrtletní klasifikační porady:  

• 20. 11. 2018 od 14.15 hodin pro všechny 

• 16. 4. 2019 od 14.15 hodin pro všechny třídy, vyjma maturantů 



Pololetní klasifikační porada:  

• úterý 29. 1. 2019 od 14.15 hodin pro všechny 

• výpis vysvědčení 31. 1. 2019 

 

Závěrečné klasifikační porady:  

• čtvrtek 25. 4. 2019 ve 14.15 hodin pro maturitní třídy 

• úterý 28. 5. 2019 pro 3. ročníky tříletých učebních oborů. 

• úterý 25. 6. 2019 od 14.15 hodin pro ostatní pokračující třídy 

 

Termíny opravných maturitních zkoušek - státní část:  

3. 9. 2018 ve 12.00 hod. Anglický jazyk – Písemná práce 
3. 9. 2018 v 14.00 Matematika – Didaktický test 
4. 9. 2018 v 8.30 hod Český jazyk - Písemná práce 
4. 9. 2018 ve 13.00 hod Český jazyk – Didaktický test 
5. 9. 2018 v 8.30 hod Anglický jazyk - Didaktický test 

 

Termíny opravných maturitních zkoušek - profilová část:  

• 11. – 12. 9. 2018 - ústní maturitní zkouška. 

 

Termíny opravných závěrečných zkoušek všech tříletých učebních oborů:  

• 7. 9. 2018 – písemná závěrečná zkouška, 

• 10. 9. 2018 – praktická závěrečná zkouška 

• 14. 9. 2018 – ústní závěrečná zkouška 

 

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek – jaro 2018:  

Budou upřesněny podle jednotného zkušebního schématu, které pro jarní zkušební období vydává 
CERMAT.  

 

Sportovní kurzy:  

• sportovní vodácký kurz: 17. – 21. 9. 2018, 

• lyžařský výcvikový kurz:    4.-8.3.2019,  Tesla,  ME1, U1A, U1B  
     14.-18.1.2019,   VK,  IT1A, IT1B, IT1C 

• sportovní výběrový kurz:   červen 2019,  Itálie,  házenkáři 

 

PEL 2018:   

 10. ročník celostátního semináře Perspektivy elektroniky  

 16. 10. 2018 

 

  

V Rožnově p/R, 28. 8. 2018             Mgr. Miroslav Trefil 


