Obchodní akademie a jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o.
Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Motto: „Výchovou a vzděláním k odpovědnosti“

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY
školní rok 2017/2018
Zahájení školního roku:
Konec 1. pololetí:
Ukončení školního roku:

pondělí 4. září 2017
středa
31. ledna 2018
pátek
29. června 2018

Prázdniny
Podzimní:

čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2017

Vánoční:

sobota 23. 12. 2017 – úterý 2. 1. 2018
(vyučování začne ve středu 3. 1. 2018)

Pololetní:

pátek 2. 2. 2018

Jarní:

5. 3. - 11. 3. 2018

Velikonoční:

čtvrtek 29. 3. a pátek 30. 3. 2018

Hlavní:

pondělí 2. 7. 2018 – pátek 31. 8. 2018

(vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. 9. 2018).
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Přijímací řízení
Zveřejnění kritérií a vyhlášení 1. kola přijímacího řízení – do 31. ledna 2018.

1. kolo PŘ do 1. ročníku OA – pro denní vzdělávání pro školní rok 2018/2019:
Přihlášku odevzdat řediteli školy – do 1. března 2018

1. kolo PŘ do 1. ročníku OA – pro dálkové vzdělávání pro školní rok 2018/2019:
Přihlášku odevzdat řediteli školy – do 1. března 2018
Termín přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení – 12. 4. – 28. 4. 2018.

Maturitní zkoušky
Směrnice k zajištění maturit

Sportovní a turistické kurzy
Lyžařské kurzy: 1. ročníky
11. 2. – 16. 2. 2018
4. 2. – 9. 2. 2018
5. 2. – 9. 2. 2018

Pec pod Sněžkou
Zadní Telnice - pobytová
Zadní Telnice - s dojížděním
- termín může být
změněn s ohledem na příznivé
sněhové podmínky

15. - 23. 12. 2017

Francie, výběrový kurz 1. – 4. ročníku

Sportovní kurzy: 2. ročníky
4. 6. – 8. 6. 2018

vodácký, cyklistický a všeobecně
sportovní kurz

Odborná praxe
- od 7. 5. do 1. 6. 2018 (3. ročník - oboru Obchodní akademie)
- od 14. 5. do 1. 6. 2018 (3. ročník - oboru Ekonomické lyceum)
- od 21. 5. do 1. 6. 2018 (2. ročník - oboru Podnikání)
_______________________________________________________________________________
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Pedagogické porady
Začátek vždy v 14:45 hod., pokud nebude určeno jinak.
Začátek třídních schůzek v 17:00 hod.

I. čtvrtletí

- klasifikační porada
- třídní schůzky

14. listopadu 2017 (úterý)

I. pololetí

- klasifikační porada
- uzavření klasifikace

23. ledna 2018 (úterý)
19. ledna 2018 (pátek)

III. čtvrtletí

- klasifikační porada
- třídní schůzky

10. dubna 2018 (úterý)

II. pololetí

- klasifikační porada
- uzavření klasifikace

26. června 2018 (úterý)
22. června 2018 (pátek)

Termíny pro 4. ročníky + 5. Z:
Uzavření klasifikace
Klasifikační porada
Ukončení ročníku

Od pondělí 18. 6. 2018
týden
neklasifikovaných

úterý
středa
pátek

Pátek 22. 6. 2018
konec
doklasifikování

Doklasifikování

17. 4. 2018
18. 4. 2018
20. 4. 2018

Pátek 22. 6. 2018
Uzavření klasifikace

Úterý 26. 6. 2018
Klasifikační porada

Projektový týden

Procento absence pro potřeby doklasifikování se počítá k pátku 15. 6. 2018.
Počet zameškaných hodin na vysvědčení se počítá k pátku 22. 6. 2018.
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Předmětové komise:
scházejí se dle potřeby dané komise, dle plánu porad, nejméně však jednou měsíčně nebo na
pokyn ředitele.

Porady třídních učitelů:
-

zahájení v 9:25 h
30. 8. 2017, 19. 9. 2017, 31. 10. 2017, 5. 12. 2017, 27. 2. 2018, 13. 3. 2018, 3. 4. 2018, 12.
6. 2018

Vydávání vysvědčení (výpisu)
I. pololetí

- středa 31. ledna 2018

II. pololetí

- pátek 29. června 2018

______________________________________________________________________________

Dny otevřených dveří
- 5. prosince 2017 a 23. ledna 2018 od 17:00 do 19:00 hodin – Pařížská 15
_______________________________________________________________________________

Volby do Školské rady
- Zástupci z řad rodičů a žáků školy: I. kolo – 13. 9. 2017, II. kolo – 27. 9. 2017,
od 8:00 – 15:00, sekretariát školy
_______________________________________________________________________________

Státní jazykové zkoušky
Jarní termíny:
Státní jazyková zkouška – písemná část
 základní
18. května 2018
 všeobecná
25. května 2018

Termín ústní zkoušky stanoví ředitel.
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Závazné termíny pro školní rok 2017/2018
 Školní vzdělávací plány

do 22. září 2017

ŠVP pro všechny předměty a třídy zapsané v programu Bakaláři.
zodpovídají: vedoucí jednotlivých komisí


Odevzdání a zpřístupnění školního seznamu literárních děl pro
maturitní zkoušku z českého jazyka - do 14. září 2017
(zpřístupnění do 30. září 2017)
zodpovídá: Mgr. Š. Hefertová
odevzdání: v elektronické podobě Mgr. Přibylové 12:00 h

 Odevzdání témat pro zpracování školních zkušebních úloh

z cizích jazyků – do 30. září 2017 (zpřístupnění do 20. října 2018)
zodpovídají: vedoucí komisí
odevzdání: v elektronické podobě Mgr. Přibylové do 12:00 h

 Odevzdání témat pro všechny povinné i nepovinné zkoušky
profilové části – do 8. září 2017 (zpřístupnění do 22. září 2017)
zodpovídají: vedoucí komisí
odevzdání: v elektronické podobě Mgr. Přibylové do 12:00 h

 Plnění ŠVP
Vedoucí komise průběžně kontroluje plnění ŠVP. Vedení provádí
namátkové kontroly.
Vedoucí komise odevzdá zápis o plnění ŠVP za celou komisi.
termín: do 31. ledna 2018 za 1. pololetí
do 29. června 2018 za 2. pololetí (podklady pro výroční zprávu)
zodpovídají: vedoucí předmětové komise

 zápisy ze schůzek předmětových komisí – dle stanovených
termínů, minimálně 1 x měsíčně
zodpovídají: vedoucí předmětové komise
odevzdání: v elektronické podobě I:/Zápisy ze schůzí/2017-2018
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 rozpracované maturitní otázky

do 2. března 2018

zodpovídají: vedoucí předmětové komise
odevzdání: v elektronické podobě Mgr. Přibylové do 12:00 h

 Testy ověřování znalostí – termíny

do 30. března 2018

zodpovídají: vedoucí komisí
odevzdání: v elektronické podobě Mgr. Přibylové do 12:00 h

 jazykové testy pro 1. ročníky

do 6. dubna 2018

zodpovídají: vedoucí komisí
odevzdání: v elektronické podobě pí Motyčkové do 12:00 h

 otázky pro ústní část státních zkoušek

do 27. dubna 2018

zodpovídají: vedoucí kateder (AJ, NJ, FJ)
odevzdání: v elektronické podobě pí Motyčkové do 12:00 h

 podklady pro zpracování výroční zprávy

do 30. srpna 2018

zodpovídají: vedoucí předmětové komise
odevzdání: v elektronické podobě Ing. Celerovi do 12:00 h

