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Organizace školního roku 2020 – 2021
Tento soubor pedagogicko-organizačních opatření poskytuje rámcové a základní informace pro
školní rok 2020/21.
1. Zahájení školního roku:

úterý 1. září 2020
7:30 – 9:00 hod. druhé, třetí a čtvrté ročníky ve škole
7:30 – 9:00 hod. první ročník (nsd.). PT ve škole
10:00 – 11:30 hod. první ročníky MS a UO ve škole

2. Období školního vyučování:

1. pololetí:
2. pololetí:

1. 9. 2020 – 28. 1. 2021
1. 2. 2021 – 30. 6. 2021

3. Termíny prázdnin a svátků:

1. pololetí
St. svátek Den české státnosti
St. svátek Den vzniku sam. českosl. státu
Podzimní prázdniny
St. sv. Den boje za svobodu a demokracii
Vánoční prázdniny

pondělí
28. 9. 2020
středa
28. 10. 2020
čtvrtek
29. 10.
a pátek
30. 10. 2020
úterý
17. 11. 2020
středa
23. 12.
až neděle
3. 1. 2021
(vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021)

2. pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Svátek práce
St. svátek Den vítězství
Hlavní prázdniny

4. Termín opravných zkoušek (za šk. r. 2019 – 20):

pondělí

8. 2.

čtvrtek

1. 7.

pátek
až neděle
čtvrtek
pátek
pondělí
sobota
sobota
až úterý

29. 1. 2021
14. 2. 2021
1. 4. 2021
2. 4. 2021
5. 4. 2021
1. 5. 2021
8. 5. 2021
31. 8. 2021

- pondělí 24. 8. – pondělí 31. 8. 2020

5. Termíny opravných a náhradních závěrečných a maturitních zkoušek (za šk. r. 2019 – 20)
Termín opravných a náhradních ZZ (září)
Písemné zkoušky
Vyhlášení výsledků
Ústní zkoušky

- čtvrtek
- pátek
- pátek

3. 9. 2020
4. 9. 2020
11. 9. 2020

- středa
- čtvrtek
- čtvrtek

2. 12. 2020
3. 12. 2020
10. 12. 2020

Termín opravných a náhradních ZZ (prosinec)
Písemné zkoušky
Vyhlášení výsledků
Ústní zkoušky
Podzimní termín maturitních zkoušek (září)
Písemné zkoušky (dle MŠMT)
Ústní zkoušky (MS 4. A, B)

- úterý-čtvrtek
- čtvrtek

1. - 3. 9. 2020
10. 9. 2020
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6. Maturitní a závěrečné zkoušky jarní termín (šk. r. 2020/21):
viz příloha č. 10)
7. Přijímací řízení (pro všechny formy vzdělávání)
pro obory s maturitní zkouškou
jednotná zkouška v 1. kole
vyhlášení výsledků oborů s mat. zkouškou
pro ostatní obory
vyhlášení výsledků ostatních oborů

1. kolo
1. kolo
2. kolo

duben 2021
v termínu stanoveném MŠMT
do 2 pracovních dnů po zpřístupnění
výsledků Centrem
duben 2021
do 2 pracovních dnů po dni konání
přijímací zkoušky
dle potřeby vyhlásí ředitel

Termíny podléhají případným změnám legislativy a informacím MŠMT

8. Třídní schůzky s rodiči:

všechny třídy
tř. MS 4.
všechny třídy

- úterý
- úterý
- úterý

10. 11. 2020
16. 3. 2021
13. 4. 2021

- úterý

8. 6. 2021

(mimo MS 4. A)

Schůzka s rodiči nastupujících žáků (1. roč.)
9. Pedagogické rady:
a) hodnotící konf. I./IV šk. r. 2020/21
b) klasifikační konf. 1. pol.
c) hodnotící konf. III./IV šk. r. 2020/21
d) klasifikační konf. MS 4.
e) klasifikační konf. 3. roč. uč. obory
f) klasifikační konf. 2. pol. šk. r. 2020/21
celoškolní shromáždění
10. Dny otevřených dveří, burzy a přehlídky škol:
a) Dny otevřených dveří

b) Scholaris Olomouc
Scholaris Prostějov

- úterý
10. 11. 2020
- pondělí
25. 1. 2021
- úterý
13. 4. 2021
- čtvrtek
29. 4. 2021
- čtvrtek
27. 5. 2021
- středa
23. 6. 2021
termín bude stanoven operativně

- úterý
- sobota
- úterý

8. 12. 2020
16. 1. 2021
2. 2. 2021
25. – 26. 11. 2020
12. 11. 2020

11. Porady: (zápisy porad jednotlivých úseků předávat v elektronické podobě řediteli školy a sekretářce)
a) vedení Sigmundovy SŠs – pátek od 8:30 hodin – dle aktuální situace a potřeby, minimálně
1x za měsíc
b) úseku teoretického vyučování – úterý od 14:10 hodin dle aktuální situace
c) úseku praktického vyučování (v návaznosti na poradu vedení, popř. dle aktuální situace):
– vedení dílen - pondělí od 8:00 hodin
– učitelé OV – úterý od 13:30 h
– vedení dílen (dispečink) – čtvrtek od 8:00 hodin
– technické oddělení - středa od 6:30 h
d) úseku DM – 1x měsíčně, popř. po konání porady vedení, termíny porad mohou být změněny
dle aktuální situace
e) úsek ekonomický a technický řeší problematiku průběžně

-512. Konzultační hodiny výchovného poradce a metodika prevence sociálně patologických jevů
ve škole
Výchovný poradce Ing. Oldřich Fojtek studijní i učební obory, pravidelné konzultační hodiny
kabinet 220, 2. patro vpravo
sudý týden

středa

13:30–14:30

čtvrtek

10:15–11:00

lichý týden

pondělí

14:00–15:00

úterý

11:00–12:00

Další konzultace dle domluvy.
Kariérový poradce Ing Lenka Pomykalová, pravidelné konzultační hodiny kabinet 122,
1. patro vpravo
sudý týden

středa

lichý týden

pondělí

9:10–10:10

pátek

8:00-9:00

8:20-9:20

středa

8:20-9:20

Další konzultace dle domluvy.
Metodik prevence sociálně patologických jevů – škola Mgr. Hana Grundová, kabinet tělesné
výchovy, přízemí vpravo
sudý týden

úterý

11:10-12:10

pátek

8:30-9:30

lichý týden

pondělí

11:10-12:10

středa

12:00-13:00

Další konzultace dle domluvy
Metodik prevence sociálně patologických jevů – Domov mládeže Lenka Danielová, dveře
č. 218, 1. patro - sudý týden 18:00 - 19:00 hod.
Další konzultace dle domluvy
Konzultace pro ubytované žáky a rodiče
Vedoucí domova:
Vladimír Smékal, zástupce ředitele pro OV
Konzultační hodiny: úterý – čtvrtek od 9:00-14:30 hod. v době praktického vyučování žáka,
popř. dle dohody se žákem či jeho zákonným zástupcem v jiném dohodnutém termínu
13. Zahraniční spolupráce:
Pokračování spolupráce se školou z Wetzlaru, realizace výměnných pobytů žáků a stáží
pedagogů.
Výměnné pobyty žáků: v Lutíně (podzim 2020)
zrušen z důvodu COVID-19
ve Wetzlaru (jaro 2021)
bude upřesněno
14. Jiné aktivity:
Adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků – 2. – 4. 9. 2020 v rámci školy
Sportovní kurz žáků MS 2. A, B, OK 3. A, B, KNS 3. – 5. – 10. 10 2020
Lyžařský výcvikový kurz žáků 1. ročníků: leden – březen 2021
Vodácký kurz žáků MS 3., OK 2. A, B, KNS 2. – květen, červen 2021

Termíny prázdnin a svátků ve šk. roce 2020/2021:
1. pololetí
St. svátek Den české státnosti
St. svátek Den vzniku sam. českosl. státu
čtvrtek

Podzimní prázdniny

29. 10.

St. sv. Den boje za svobodu a demokracii
Vánoční prázdniny

středa

23. 12.

pondělí

28. 9. 2020

středa

28. 10. 2020

a pátek

30. 10. 2020

úterý

17. 11. 2020

až neděle

3. 1. 2021

(vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021)

2. pololetí
pátek

29. 1. 2021

až neděle

14. 2. 2021

čtvrtek

1. 4. 2021

pátek

2. 4. 2021

pondělí

5. 4. 2021

Svátek práce

sobota

1. 5. 2021

St. svátek Den vítězství

sobota

8. 5. 2021

až úterý

31. 8. 2021

Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny

pondělí

8. 2.

Velikonoční prázdniny
Velký pátek
Velikonoční pondělí

Hlavní prázdniny

čtvrtek

1. 7.

