Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz
www.skola-rokycany.cz

1. Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
2. Kalendář zkoušek – 2018 – příkaz ředitelky č. 102/2018
A) Termín opravné maturitní zkoušky, termín náhradní maturitní zkoušky
v měsíci září 2018, maturitní zkouška v měsíci září 2018
společná část (blok didaktických testů a písemných prácí)
praktická zkouška z odborných předmětů, S4 - program
praktická zkouška – odborný výcvik
ústní zkouška – společná část

3. 9. - 6. 9. 2018
10. 9. 2018
11.9. - 12. 9. 2018
13.9. - 17. 9. 2018

B) Termín opravné zkoušky, termín náhradní zkoušky v měsíci září 2018,
závěrečná zkouška v měsíci září 2018
písemná zkouška
praktická zkouška
ústní zkouška

4. 9. 2018
5. 9. – 6. 9.2018
7. 9. 2018

C) Termín opravné zkoušky, termín náhradní zkoušky v měsíci prosinec 2018
písemná zkouška
praktická zkouška
ústní zkouška

4. 12. 2018
5. 12. - 6. 12. 2018
7. 12. 2018

Uchazeč oznámí písemně ředitelce školy nejpozději 1 měsíc před konáním ZZ, ve kterém
termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat!
3. Náhradní termín pro opravné zkoušky (§ 69, odst. 8 zák.561/2004 Sb.):
18.9.2018 – 19.9. 2018
4. Náhradní termín hodnocení za 2. pololetí šk. roku 2017/2018 (§ 69, odst. 6 zák. 561/2004 Sb.) :
14. 9. 2018
5. Náhradní termín hodnocení za 1. pololetí šk. roku 2018/2019 (§ 69, odst. 5 zák. 561/2004 Sb.):
do 29. března 2019

6. Třídní schůzky:
8. listopadu 2018 (čtvrtek) - v budově školy od 15.00 hod.
25. dubna 2019 (čtvrtek) - v budově školy od 15.00 hod.
7. Pedagogická rada:
30. srpna 2018 (čtvrtek) - zahájení v 10.00 hod. – učebna 314
8. listopadu 2018 (čtvrtek)
20. prosince 2018 (čtvrtek)
24. ledna 2019 (čtvrtek) - uzavření klasifikace 18. ledna 2019
25. dubna 2019 (čtvrtek)
29. dubna 2019 - pro maturitní třídy - uzavření klasifikace 26. 4. 2019
30. května 2019 - pro III. ročníky AOL3, OK3 - uzavření klasifikace 27. 5. 2019
5. června 2019 - pro III. ročník K3, Z3 - uzavření klasifikace 3. 6. 2019
27. června 2019 - pro ostatní ročníky – uzavření klasifikace 24. června 2019
29. srpna 2019
8. Prázdniny:
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 jsou stanoveny od 4. února do 10. února 2019.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019.
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.
9. Pracoviště fyzické nebo právnické osoby (dále jen „smluvní pracoviště“):
VUOV nebo UOV provede 1x za pololetí školního vyučování kontrolu smluvního
pracoviště žáka – plnění ŠVP.
Přezkoušení žáků, kteří konají odborný výcvik na smluvních pracovištích:
za I. pololetí do 18. ledna 2019
za II. pololetí do 14. června 2019
10. Dny otevřených dveří: SŠ Rokycany, Jeřabinová 96; místo poskytovaného vzdělávání
nebo školských služeb, Mládežníků 228 a Domov mládeže, Františka Kotyzy 1026:
21. 11. 2018 – 24. 11. 2018
Dny otevřených dveří
31. 1. 2019
Den otevřených dveří
11. Lyžařský výcvikový kurz:
20 .1. – 25. 1. 2019
12. Termíny přijímacího řízení:
Uchazeči odevzdají přihlášku do denní formy vzdělávání a do jiné než denní formy vzdělávání
ředitelce školy do 1. března 2019.
1. termín přijímacího řízení: duben 2019
13. Sportovně turistický kurz pro II. ročníky:
termín konání: 24. 6. - 26. 6. 2019
14. Porady na SŠ Rokycany:
Porady vedení SŠ Rokycany - každý týden ve středu od 10.00 hod.
Porady pedagogických pracovníků na úseku:
teoretické vyučování – 1x za 14 dnů – čtvrtek, termíny viz. příloha č.1
praktické vyučování – strojírenské obory – jedenkrát za 14 dnů – čtvrtek, termíny viz příloha č. 2
praktické vyučování – obchodní obory – jedenkrát za 14 dnů – čtvrtek, termíny viz příloha č. 3
Domov mládeže – každý týden v úterý

15. Vydání vysvědčení:
31. ledna 2019 (čtvrtek) – za I. pololetí šk. roku 2018/2019 – 5. a 6. vyučovací hodinu
28. června 2019 (pátek) – za II. pololetí šk. roku 2018/2019 – 1. vyučovací hodinu
16. Soutěže dovedností žáků (školní kolo):
strojírenské obory vzdělání:
Automechanik, Zámečník, Obráběč kovů, Lesní mechanizátor, Opravář zemědělských strojů,
Mechanik seřizovač, I. - IV. ročník : prosinec 2018 - leden 2019
17. Krajské a celostátní soutěže žáků:
- Krajská soutěž „Automechanik , Zámečník, Seřizovač, Obráběč, Opravář zemědělských strojů
Junior 2019“
- Celostátní soutěž „Automechanik Zámečník, Seřizovač, Obráběč, Opravář zemědělských
strojů Junior 2019“
- Mezinárodní soutěž svářečů o „Zlatý pohár Linde“ - Frýdek-Místek – duben 2019
- Mezinárodní soutěž „Dřevorubec Junior“ – duben 2019
- „Plzeňský korbel“
- „Hrnečku vař“
- Prodejní dovednosti
- Soutěž ve stolování
- MSV Brno – „Soutěž mladých strojařů v programování CNC“ 1. – 5. 10. 2018
18. Odborné exkurze:
Strojírenský veletrh Brno, exkurze v regionu Rokycany a Plzeň, ŠKODA STEEL,
Becherovka, pražské obchodní domy a hypermarkety, spolupracující strojírenské firmy
19. Akce související s výchovně vzdělávací činností školy (§ 17, vyhl. 13/2005 Sb.)
V měsíci září 2018 lze organizovat akce související s výchovně vzdělávací
činností školy v rozsahu maximálně 1den – adaptační den pro I. ročníky (4. 9. 2018)
20. Osvědčení HK ČR nejlepším absolventům ZZ :
- září 2017 – obchodní obory
21. Dny vědy a techniky na ZČU v Plzni a Techmania Science Center:
- průběžně ve školním roce
22. Evropský den jazyků:
- 26. 9. 2018
23. Odborné besedy:
- „Temelín“ , Strojírna Tyc, ZČU V Plzni – fakulta strojní
24. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018:
- říjen 2018 předložit školské radě (součástí je vyhodnocení preventivního
programu školy, který vychází z preventivní strategie školy, školního programu EVVO).
25. Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti:
- 27. 1. 2019
26. Krajská soutěž svářečů – 16. ročník:
- 21. 3. 2019
27. Akce školy:
- v průběhu školního roku lze organizovat dvoudenní programy zaměřené na EVVO a výuku
v terénu
- úklidové práce na Stráni, organizované městem Rokycany
- pomoc při sklizni brambor (LM, OZS)
- prezentace školy (DOD, zajišťování občerstvení, apod.)

28. Odborná praxe pro obory vzdělání:
Obchodník – podnikatel, Gastronomické služby, Mechanik seřizovač, Podnikání, Provozní
technika – denní a dálková forma
třída S3 termín konání:
třída GOP3 termín konání:
třída GOP4 (G) termín konání:
třída S4 termín konání:
třída NS2- část PD termín konání:
třída NS2 – část PT2 termín konání:
třída DS3 – dálková forma, termín konání:

13. 5. - 24. 5. 2019
13. 5. - 24. 5. 2019
1. 10. - 12. 10. 2018
3. 12. - 14. 12. 2018
10. 12. - 21. 12. 2018
10. 12. - 21. 12. 2018
10. 12. - 21. 12. 2018

Náhradní termíny odborné praxe stanoví ZŘPV po dohodě s učiteli odborného výcviku.
29. Školská rada:
Zasedání školské rady:
- říjen 2018
- červen 2019
30. Činnost organizace za rok 2018:
- duben 2019
31. Porady ředitelky SŠ s předsedy předmětových komisí:
- 2 x za každé pololetí školního roku
32. Setkání žáků s ředitelkou za reprezentaci SŠ Rokycany ve školní roce 2018/2019:
- 24. dubna 2019 (19. ročník)
33. Barmanský kurz:
- duben 2019
34. Termíny maturitních zkoušek ve školním roce 2018/2019

viz příloha

35. Termíny závěrečných zkoušek ve školním roce 2018/2019

viz příloha

36. Autoškola SŠ Rokycany
37. Soutěž mladých cyklistů ZŠ „BESIP“:
květen 2019
38. Termíny opravných zkoušek za školní rok 2018/2019
§ 69,odst.7 zákona 561/2004 Sb.:
1. Termín hodnocení za 2. pololetí školního roku 2018/2019 pro žáky posledních ročníků
maturitních oborů vzdělání je stanoven do 20. 6. 2019.
2. Termín opravných komisionálních zkoušek za 2. pololetí školního roku 2018/2019 pro žáky
posledních ročníků maturitních oborů vzdělání je stanoven na dny 21. 6. 2019 a 24. 6. 2019.
3. Termín hodnocení za 2. pololetí školního roku 2018/2019 pro žáky posledních ročníků
tříletých oborů vzdělání je stanoven do 20.6.2019.
4. Termín opravných komisionálních zkoušek za 2. pololetí školního roku 2018/2019 pro žáky
posledních ročníků tříletých oborů vzdělání je stanoven na dny 21.6.2019 a 24. 6. 2019.
Žák musí podat ředitelce školy písemnou žádost.
5. Pro ostatní ročníky:
26. 8. 2019 - doklasifikace
27. 8. 2019 - 28. 8. 2019 - opravné zkoušky

39. Žákovská rada
- 1 x za každé pololetí
40. Žákovský parlament
- 1x za pololetí
41. Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Plzni kontaktní pracoviště Rokycany
- březen, duben 2019
42. Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Rokycany – prezentace školy:
- Akademie řemesel 18. 10. 2018 na Střelnici
43. Akce související s výchovně vzdělávací činností školy:
(§ 17. vyhl. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
44. Akce pro pedagogické pracovníky
- 26. 9.2018 seminář „Matematická gramotnost“ v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání
v Plzeňském kraji“
- školení Bakalář
- školení pro pracovníky – obsluha PC (Word, Excel)
45. Cvičný požární poplach:
21. prosince 2018 (pátek) – 9.00 hodin
46. Výroční školy:

7. 12. 2018 – 25. výročí založení SŚ.

Projednáno na pedagogické radě dne 30. srpna 2018.

Ing. Irena Vostrá, v.r.
ředitelka školy

