
PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 
 

Organizace školního roku 
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách,            
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017.            
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31.ledna 2018. Období školního vyučování             
ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29.června 2018. 
● Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek  26. října a pátek 27. října 2017 
● Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23.prosince 2017 a skončí v úterý 2.ledna             

2018. Vyučování začne ve středu 3.ledna 2018. 
● Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2.února 2018. 
● Jarní prázdniny  školy stanoveny takto: pondělí 12.2. -  pátek 18.2. 2018. 
● Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30.března 2018( tento            

den je zároveň státním svátkem). 
● Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2018 do pátku  31. srpna 2018. 
● Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019  začne v pondělí 3.září 2018. 
● Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání -  ve středu 25.dubna 2018 14.00 – 18.00 hodin.  
● Termín přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech, do oborů s talentovou               

zkouškou od 2. do 15. ledna, do oborů vzdělání konzervatoří od 15. do 31.ledna. Přijímací zkoušky v 1.kole                  
do oborů vzdělání s maturitní zkouškou od 12.dubna do 30.dubna a pro ostatní obory vzdělávání od                 
22.dubna do 30.dubna. 

Ve školním roce 2017/2018 se v základních školách vyučuje ve všech ročnících podle školních vzdělávacích programů (ŠVP)                 
připravených podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). 

„Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro každého, škola pro            
sportovce“ 

Pedagogické  rady 
● zahajovací   ped.rada               čtvrtek   31. 08. 2017    -  10.00  
● 1.čtvrtletí          „                    středa    22. 11. 2017    -  14.00     + Rada ST 15.30 
● pololetní           „                    středa     24. 01. 2018    -  14.00     + Rada ST 15.30 
● 3.čtvrtletí         „                     středa    18. 04. 2018    -  14.00     + Rada ST 15.30 
● závěrečná         „                     čtvrtek   21. 06. 2018    -  14.00  

Třídní schůzky 
● Podzimní třídní schůzky                      úterý 28. 11. 2017  -  v 17.00 hodin  
● Jarní třídní schůzky                             úterý 24. 04. 2018  -  v 17.00 hodin  
● Den otevřených dveří školy    úterý 27. 03. 2018  -  14.00 – 17.00 hodin 
  

Sportovní akce pořádané školou 
● Okresní finále v přespolním běhu  III. a IV. kat. –   říjen 2017  
● Okresní finále v plavání MSO –     15. listopad 2017  
 

Různé 

● Slavnostní zakončení žáků  9.tříd - středa 27.06.2018– 16.00  hodin – LD Stará Role 
● Sportovní den  II.st. ZŠ   - červen 2018  ( G. Szatmaryová, I.Závora, V.  Eismann) 

    I.st. ZŠ  -  červen 2018  ( J.Kafuňková, J.Kučerová,  I. Šiková) 
 
 

Státní svátky a dny volna 
  28. září Den české státnosti 28. říjen                 Den samostatného Československého státu 
  17. listopad Den boje za svobodu a demokracii 8. květen   Den vítězství 
  24.  prosinec Štědrý den 25. prosinec   1. svátek vánoční 
  26.  prosinec 2. svátek vánoční                 1. leden                 Nový rok 
  30.  březen Velký pátek   2. duben   Velikonoční pondělí 
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    1. květen           Svátek práce 


