Motto: „Výchovou a vzděláním k odpovědnosti“

PLÁN PRÁCE – DŮLEŽITÉ TERMÍNY
školní rok 2018/2019
Zahájení školního roku:

pondělí 3. září 2018

Konec 1. pololetí:

čtvrtek

31. ledna 2019

Ukončení školního roku:

pátek

28. června 2019

P rázdn in y
Prázdniny

Začátek

Konec

Podzimní

pondělí

29. října 2018

úterý

30 října 2018

Vánoční

sobota

22. prosince 2018

středa

2. ledna 2019

neděle

17. března 2019

sobota

31. srpna 2019

(vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019)

Pololetní

pátek

1. února 2019

Jarní

pondělí

11. března 2019

Velikonoční

čtvrtek

18. dubna 2019

Hlavní

pondělí

1. července 2019

(vyučování v následujícím školním roce začne v pondělí 2. září 2019)

V yd áv án í v ys věd čen í ( vý pis u)
I. pololetí

čtvrtek

31. ledna 2019

II. pololetí

pátek

28. června 2019
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P řij ím ac í ří ze ní
Zveřejnění kritérií a vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

do 31. ledna 2019

1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku OA – pro denní vzdělávání pro školní rok 2019/2020:
Odevzdání přihlášky řediteli školy
Termín přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení

do 1. března 2019
12. dubna – 26. dubna 2019

M atu ri tn í zk ouš k y
Směrnice k zajištění maturit

S po rto vn í a tu ri st ic ké ku rzy
1. ročníky – lyžařský kurz
17. února – 22. února 2019

Pec pod Sněžkou
Zadní Telnice – pobytová
Zadní Telnice – s dojížděním

1. – 4. ročník – výběrový lyžařský kurz
14. prosince – 23. prosince 2018

lyžařský kurz ve Francii

2. ročníky – sportovní kurz
3. června – 7. června 2019

vodácký, cyklistický a všeobecně sportovní kurz

O dbo rn á p rax e 3. roč ník u
Obor

Začátek

Konec

obchodní akademie

6. května 2019

31. května 2019

ekonomické lyceum

13. května 2019

31. května 2019

P ed ago gi cké po rad y
Začátek vždy v 14:45 hod., pokud nebude určeno jinak.
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Začátek třídních schůzek v 17:00 hod.
1. čtvrtletí
uzavření klasifikace

pátek

9. listopadu 2018

klasifikační porada
třídní schůzky

úterý

13. listopadu 2018

uzavření klasifikace

pátek

18. ledna 2019

klasifikační porada

úterý

22. ledna 2019

uzavření klasifikace

pátek

5. dubna 2019

klasifikační porada
třídní schůzky

úterý

9. dubna 2019

uzavření klasifikace

pátek

21. června 2019

klasifikační porada

úterý

25. června 2019

1. pololetí

3. čtvrtletí

2. pololetí

ukončení 2. pololetí pro 4. ročníky
uzavření klasifikace

pátek

12. dubna 2019

klasifikační porada

pondělí

15. dubna 2019

ukončení ročníku

středa

17. dubna 2019

začátek

pondělí

17. června 2019

konec

pátek

21. června 2019

uzavření klasifikace

pátek

21. června 2019

klasifikační porada

úterý

25. června 2019

projektový týden

poslední červnový týden

týden doklasifikací

Procento absence pro potřeby doklasifikování se počítá k pátku 14. června. 2019.
Počet zameškaných hodin na vysvědčení se počítá k pátku 21. června 2019.

P o rady t řídn ích uč it elů
zahájení v 9:25 hod. ve sborovně na Pařížské nebo u zástupkyně na Střekově
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30. srpna 2018

27. listopadu 2018

2. dubna 2019

25. září 2018

15. ledna 2019

11. června 2019

23. října 2018

26. února 2019

P řed m ět ov é ko mis e
Předmětové komise se scházejí dle potřeby dané komise, dle plánu porad, nejméně však
jednou měsíčně nebo na pokyn ředitele.

Dny o te v řen ých dv e ří
Dny otevření dveří se konají v budově v Pařížské ulici od 17:00 do 19:00 hod.
4. prosince 2018
22. ledna 2019

S t átn í j azy ko vé zk ouš ky
Státní jazyková zkouška – písemná část
základní

17. května 2019

všeobecná

24. května 2019

Státní jazyková zkouška – ústní část
Termín ústní zkoušky stanoví ředitel.
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Z áv azné t e rm ín y p ro ško ln í ro k 20 18/ 2019
 Školní vzdělávací plány
ŠVP pro všechny předměty a třídy zapsané v programu Bakaláři.
zodpovídají: vedoucí jednotlivých komisí

do 21. září 2018

 Odevzdání a zpřístupnění školního seznamu literárních děl pro maturitní zkoušku
z českého jazyka
do 14. září 2018 (zpřístupnění do 30. září 2018)
zodpovídá: Mgr. Š. Hefertová
odevzdání: v elektronické podobě Mgr. Š. Přibylové do 12:00 hod.
 Odevzdání témat pro zpracování školních zkušebních úloh z cizích jazyků
do 30. září 2018 (zpřístupnění do 20. října 2018)
zodpovídají: vedoucí komisí
odevzdání: v elektronické podobě Mgr. Š. Přibylové do 12:00 hod.
 Odevzdání témat pro všechny povinné i nepovinné zkoušky profilové části
do 6. září 2018 (zpřístupnění do 13. září 2018)
zodpovídají: vedoucí komisí
odevzdání: v elektronické podobě Mgr. Š. Přibylové do 12:00 hod.
 Plnění ŠVP
Vedoucí komise průběžně kontroluje plnění ŠVP. Vedení provádí namátkové kontroly.
Vedoucí komise odevzdá zápis o plnění ŠVP za celou komisi.
Termíny: do 31. ledna 2019 za 1. pololetí
do 29. června 2019 za 2. pololetí (podklady pro výroční zprávu)
zodpovídají: vedoucí předmětové komise
 Zápisy ze schůzek předmětových komisí – dle stanovených termínů, min. 1x měsíčně
zodpovídají: vedoucí předmětové komise
odevzdání: v elektronické podobě I:\Zápisy ze schůzí\2018-2019
 Rozpracované maturitní otázky
zodpovídají: vedoucí předmětové komise
odevzdání: v elektronické podobě Mgr. Š. Přibylové do 12:00 hod.

do 1. března 2019

 Testy ověřování znalostí – termíny
zodpovídají: vedoucí komisí
odevzdání: v elektronické podobě Mgr. Š. Přibylové do 12:00 hod.

do 29. března 2019
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 Jazykové testy pro 1. ročníky
zodpovídají: vedoucí komisí
odevzdání: v elektronické podobě pí Motyčkové do 12:00 hod.

do 5. dubna 2019

 Otázky pro ústní část státních zkoušek
zodpovídají: vedoucí kateder (AJ, NJ, FJ)
odevzdání: v elektronické podobě pí Motyčkové do 12:00 hod.

do 26. dubna 2019

 Podklady pro zpracování výroční zprávy
do 30. srpna 2019
zodpovídají: vedoucí předmětové komise
odevzdání: v elektronické podobě Mgr. S. Andrenacciové do 12:00 hod.

Pařížská 1670/15, 400 01 Ústí nad Labem-centrum
ID datové schránky: t5vtd7e

IČ: 44556969
RED-IZO: 600011445

tel.: 475 316 811
mobil: 731 478 567

e-mail: skola@oaulpar.cz
web: www.oaulpar.cz

