Důležité termíny školního roku 2020/2021
1. Uzavření klasifikace, pedagogické rady, třídní schůzky
čtvrtletní pedagogická rada:
čtvrtletní třídní schůzky:

středa 4. listopadu 2020
pondělí 9. listopadu 2020

uzavření pololetní klasifikace:
pololetní pedagogická rada:

pátek 22. ledna 2021
pondělí 25. ledna 2021

třičtvrtěletní pedagogická rada:
třičtvrtěletní třídní schůzky:

středa 7. dubna 2021
pondělí 12. dubna 2021

závěr klasifikace maturantů:
pondělí 26. dubna 2021
pedagogická rada pro maturanty: středa 28. dubna 2021
5 dní volna na přípravu k maturitním zkouškám: pondělí 10. až pátek 14. května 2021
uzavření klasifikace za 2. pololetí: úterý 22. června 2021
závěrečná klasifikační ped. rada: středa 23. června 2021

2. Maturitní zkoušky
podzimní maturitní termín 2020:
podání přihlášky k maturitě 2021:
ústní maturitní zkoušky:
didaktické testy SČ MZ:
písemné zkoušky z ČJL a CJ:

není vypsán
do 1. prosince 2020
od 17. do 21. května 2021
od 3. do 7. května 2021
Bude nově stanoveno vyhláškou MŠMT ČR

3. Přijímací zkoušky
čtyřleté a osmileté studium -1. kolo:
podání přihlášky na 1. kolo:
přijímací zkoušky nanečisto:

1. termín: vyhlásí celostátně MŠMT ČR do 30. září 2020
( předběžně 12. – 16. dubna 2021)
do 1. března 2021
sobota 23. ledna 2021

4. Prázdniny, vysvědčení, maturitní ples
Podzimní prázdniny:
čtvrtek 29. a pátek 30. října 2020 (28. říjen je státním svátkem)
Vánoční prázdniny:
středa 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna 2021
Pololetní vysvědčení:
čtvrtek 28. ledna 2021
Pololetní prázdniny:
pátek 29. ledna 2021
Jarní prázdniny:
týden od 1. do 7. března 2021
Velikonoční prázdniny:
čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna je státní svátek)
Maturitní ples (GH Pupp):
sobota 6. února 2021
Výroční vysvědčení maturantům: pátek 30. dubna 2021
Ukončení školního roku:
středa 30. června 2021
Hlavní prázdniny:
od čtvrtka 1. července do úterý 31. srpna 2021
Volné dny vyhlášené ředitelem školy:
2 dny: 21. a 22. prosince 2020 (plánované rekonstrukční práce v budově školy)
1 den v období 1. kola přijímacích zkoušek (duben 2021)
1 den během písemných maturitních zkoušek (3. – 7. květen 2021)
1 den v období ústních maturitních zkoušek v týdnu 17. – 21. května 2021
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
Projektový den (pro sexty a 2. ročník 4letého G): čtvrtek 22. října 2020
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Den otevřených dveří: pondělí 11. ledna 2021

Změny termínů vyhrazeny.

Spojení se školou
ředitel : 353 501 129
školní jídelna : 353 501 113
e-mail : skola@gymkvary.eu

ústředna : 353 501 111
URL : http://www.gymkvary.cz

Přeji Vám a Vašim dětem šťastný a úspěšný školní rok 2020/2021.

RNDr. Zdeněk Papež, ředitel školy

