Organizace školního roku 2018/2019
Zahájení školního roku
„Adaptační a seznamovací dny“ Březová
– prima a tercie
Opravná maturitní zkouška z Čj
Návštěva slovinské skupiny
Táborská setkání 2018
Evropský den jazyků
Školská rada
Státní svátek
„Adaptační výměnný pobyt Slovinsko“
pro 1.roč, výběr sekunda a kvarta
Sportovně – turistický kurz, Železná Ruda
Zveřejnění nabídky předmětů profilové části MZ
Pedagogická rada
Rodičovské schůzky ZŠ
Burza škol
Státní svátek
Podzimní prázdniny
Přihláška k maturitní zkoušce
Den soukromého školství
Maturitní ples oktáva, 4.ročník
Klasifikační porada (1. čtvrtletí)
+ rodičovské schůzky Gymnázium
Státní svátek
Slavnostní otevření nové budovy
+ 25. výročí založení školy
Projektové setkání – Wels – Erasmus +
Adventní zájezd Linec
Vánoční akademie
Vánoční prázdniny

3.9.2018 (pondělí)
24.9. – 27.9.2018 (pondělí – čtvrtek)
11.9.2018 (úterý)
13. – 17.9.2018 (čtvrtek-pondělí)
14. – 16.9.2018 (pátek-neděle)
26.9.2018 (středa)
26.9.2018 od 15:30 hod. (středa)
28. 9. 2018 (pátek)
29.9. – 3.10.2018 (sobota – středa)
1.10. – 5.10.2018 ( pondělí – pátek)
1.10.2018 (pondělí)
3.10.2018 od 14:00 hod. (středa)
3.10.2018 od 16:00 hod. (středa)
17.10.2018 (pondělí)
28.10.2018 (neděle)
29.10. a 30.10.2018 (pondělí a úterý)
do 30.11.2018 (úterý)
8.11.2018 (čtvrtek)
9.11.2018 (pátek)
14.11.2018 od 13:30 hod. (středa)
14.11.2018 od 16:00 hod. (středa)
17.11.2018 (sobota)
22.11.2018 (čtvrtek)
3.12. – 8.12.2018 (pondělí -sobota)
13.12.2018 (čtvrtek)
20.12.2018 (čtvrtek)
22.12.2018 – 2.1.2019 (Posledním vyučovacím dnem
v roce 2018 je pátek 21.12.2018 a vyučování opět začne ve
čtvrtek 3.1.2019)

Lyžařský kurz Železná Ruda - Šumava
Klasifikační porada (pololetí)
Den otevřených dveří
Konec 1. pololetí, vydání výpisů
Pololetní prázdniny
Projektové setkání – Palermo – Erasmus +
Lyžařský kurz Hochficht - Rakousko
Odevzdávání přihlášek na VŠ
Jarní prázdniny
Zápis do 1. třídy
Projektové setkání – Kostnice – Erasmus +
1.kolo přijímacího řízení – pro gymnázium
Velikonoční prázdniny
Státní svátek
Velikonoční pondělí
Klasifikační porada (3. čtvrtletí) a
rodičovské schůzky ZŠ + gymnázium
+ konzultační hodiny 4.roč + oktáva
Vydání výroč. vysvědčení – oktáva
Státní svátek
Společná část maturitní zkoušky
Státní svátek
Zpřístupnění výsledků maturitních testů centrem
Maturity ústní – oktáva .4-roč., septima - praxe
Předání maturitních vysvědčení
2. kolo přijímacího řízení – pro gymnázium
Zájezd automobilky Itálie
Zakončení školního roku 2018/2019

6.1.-12.1.2019 (neděle – sobota)
23.1.2019 (středa)
29.1.2019 (úterý)
31.1.2019 (čtvrtek)
1.2.2019 (pátek)
4.2. – 9.2.2019 (pondělí – sobota)
11.2. – 15.2.2018 (pondělí –pátek)
do 28.2.2019 (čtvrtek)
11.3. – 17.3.2019 (pondělí – neděle)
1.4. – 30.4.2019
7.4. – 12.4.2019 (neděle - pátek)
12. – 17.4. 2019 (pátek –středa)
18.4.2019 (čtvrtek)
19.4.2019 (pátek)
22.4.2019 (pondělí)
24.4.2019 od 14:00 hod. (středa)
24.4.2019 od 16:00 hod. (středa)
30.4.2019 (úterý)
1.5. 2019 (středa)
2.5. – 7.5.2019 (čtvrtek – úterý)
8. 5. 2019 (středa)
do 15.5.2018 (středa)
20.5. – 24.5.2019 (pondělí – pátek)
30.5.2019 od 15:30 hod. (čtvrtek)
květen – červen 2019
konec května – začátek června
28. 6. 2019 (pátek)

a vydání výročního vysvědčení
Hlavní prázdniny
od 29.6.2019 (sobota) do 1.9.2019 (neděle)
Zahájení školního roku 2019/2020
2.9.2019 (pondělí)
Zahájení projektu „Voda – objekt a cíl našich výzkumů“
s ostatními partnery
5.9.2019 (středa)
Projektové setkání – Tábor – Erasmus +

9.9. – 15.9.2019 (pondělí - neděle)

