
1.9. úterý

1.9.  4.9.

2.9. středa

2.9. středa

2.9. středa 11:00 h.

3.9. čtvrtek

3.9. čtvrtek 9:00 h.

3.9. čtvrtek

7.9. 22.9.

9.9.

7.9. 11.9.

7.9. 8.9.

15.9. úterý

22.9. středa

23.9. středa
28.9. pondělí

Říjen 2020

6.10. úterý 15:30 hod.

28.10. středa

3.11. úterý 15:30 - 17:30

5.11. 6.11.

12.11. čtvrtek klasifikační porada za 1. čtvrtletí

12.11. čtvrtek 16:30

16.11. pondělí

17.11. úterý

20.11. pátek

30.11. pondělí

4.12. 17.12.

10.12. čtvrtek 15:30 - 17:30

Leden 2021

4.1. pondělí

ústní  zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky

jednotné závěrečné zkoušky

soutěž Aranžér Junior 2020 v Českých Budějovicích

zahájení výuky po vánočních prázdninách

den třídy - 1. roč. tříletých oborů - KLZ1

vstupní školení žáků BOZP a PO třídy E1, EM1, R1 - sál v budově školy 

Motol

 třídní schůzky prvních ročníků - zrušeny, možnost ind. konzultací

nejzazší termín podání přihlášek k maturitní zkoušce 2021

Kalendářní plán na školní rok 2020/21 - budova MORAVSKÁ

Září 2020

zahájení nového školního roku 1. ročníky denního studia, ostatní 

odborný výcvik

jednotné závěrečné zkoušky včetně L+ H

maturitní zkoušky - blok společné části ve spádové škole

vstupní školení žáků BOZP a PO třídy A1A, AU1B, KLZ1 - sál v budově 

školy Motol

zahájení výuky - dálková maturitní nástavba, RE 1 DP

den třídy - 1. roč. tříletých oborů EM1

29. - 30.10.

Schola Pragensis 2020 - Kongresové centrum  Praha 4

jednání školské rady

státní svátek

Listopad 2020

Prosinec 2020

26.- 28.11.

  23.12. - 3.1. vánoční prázdniny

adaptační kurz autotronici 1. ročník - AT1B, AT1A

zahájení výuky - dálkové učební obory

den třídy - 1. roč. tříletých oborů - A1A

den třídy - 1. roč. tříletých oborů - R1

den otevřených dveří škol a  odborného výcviku v Košířích

uzávěrka doložení potvrzení z Pedagogicko psychologické poradny od 

žáků se spec. poruchami učení k maturitní zkoušce 2021

den třídy - 1. roč. tříletých oborů - E1

třídní schůzky 

státní svátek

den otevřených dveří 

státní svátek

podzimní prázdniny

ředitelské volno



16.1. sobota 9:00 - 11:00

21.1. čtvrtek

26.1. úterý 15:30 - 17:30

27.1. středa

28.1. čtvrtek

29.1. pátek

Únor 2021

8.2. pondělí

Březen 2021

1.3. pondělí

1.3. pondělí

8.3. 12.3.

31.3. středa

Duben 2021

1.4. čtvrtek

8.4. čtvrtek

8.4. čtvrtek 16:30

29.4. čtvrtek

30.4. pátek

Květen 2021

27.5. čtvrtek

Červen 2021

2.4. a 5.4.

3.5. - 10.5.

17. - 28.5.

lyžařský výcvik - zrušeno

klasifikační porada za 3. čtvrtletí

třídní schůzky 

soutěž Region v Plzni - aranžérky

jednotné přijímací zkoušky - termíny budou upřesněny - CERMAT

odevzdání seznamů četby k maturitní zkoušce

pololetní prázdniny

 písemná práce z AJ -  státní maturitní zkoušky společné části - 

termíny budou upřesněny - CERMAT 

 písemná práce z ČJL -   státní maturitní zkoušky společné části - 

termíny budou upřesněny - CERMAT

klasifikační porada maturitních tříd 

výdej vysvědčení maturitním ročníkům

jarní prázdniny

velikonoční prázdniny

státní svátek

jednotné přijímací zkoušky - termíny budou upřesněny - CERMAT

ukončení termínu podávání přihlášek                                                            

pro 1. kolo přijímacího řízení

zahájení výuky po jarních prázdninách

blok didaktických testů společné části státní maturitní zkoušky - 

termíny budou upřesněny

ústní maturitní zkoušky

klasifikační porada posledních ročníků učebních oborů

  den otevřených dveří a zkoušky nanečisto

 klasifikační porada za 1. pololetí

  den otevřených dveří a zkoušky nanečisto

maturitní a imatrikulační ples - Lucerna

výdej výpisů vysvědčení za 1. pololetí

22. - 28.2.



1.6. 25.6.

15.6. úterý

28.6. pondělí

30.6. středa

středa  1. 9. 2021 - zahájení školního roku 2021/22

klasifikační porada za 2. pololetí

jednotné závěrečné zkoušky 

výdej vysvědčení za 2. pololetí

1. 7.- 31. 8. hlavní prázdniny

nejzazší interní termín podání přihlášek pro podzimní termín 

maturitní zkoušky


