
 
                                                   Základní dokumentace SŠINFOTECH 
                                                   Harmonogram hlavních činností 21-22 
__________________________________________________________________________________ 

1 
 

www.ssinfotech.cz 

Konkretizovaný plán hlavních činností pro školní rok 2021 // 2022 

Akce // činnost Termín // čas Den  Poznámka  
1/ Zahájení školního roku  
přípravný týden / zahájení 26. 8. 21 // 10,00 čt úvodní porada 
opravné zkoušky / komis. zkoušky 27. 8. 21 // 9,00 - 10,00 pá dle rozpisu /T/ 
pedagogická rada / schvalovací 31. 8. 21 // 12,30 út  repre / zasedací místnost 
zahájení školního roku / zasedací místnosti 01. 09. 21 // 7,55 - →→ st dle org. opatření /T/ 
pracovní setkání rodičů 1. ročníků s třídními učiteli 14. 09. 21 // 15,30 - 16,30 ut organiz. náležitosti studia / zasedací místnost 
školení zaměstnanců školy / BOZP a PO 03. 09. 21 // 12,30 - 13,30  pá repre / Ing. Rychlík - energoprojekty 
2/ Plánované prázdniny - školní období – důležité školní termíny / činnosti 
podzimní prázdniny 27. 10. a 29. 10. 21 st, pá čt 28. 10. 21 – státní svátek 
vánoční prázdniny 23. 12. 21   →  02. 01. 22 čt - ne    
vyučování začíná po Vánocích 03. 01. 22 po   
předání vysvědčení za 1. pololetí 31. 01. 22 po   
pololetní prázdniny 04. 02. 22  pá  jednodenní 
jarní prázdniny /okres FM/ 14. 03. - 20. 03. 22 po - ne  týdenní 
velikonoční prázdniny 14. 04. 22  čt   
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 30. 06. 22  čt    
hlavní prázdniny 01. 07. 22  →  31. 08. 22 pá - st   
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začíná 01. 09. 22  čt   
3/ Pedagogické rady / konzultace s rodiči = třídní schůzky 
pedagogická rada  1/4 klasifikace 14,20 02. 11. 21 // 14,20    út repre / zasedací místnost 
konzultace se zák. zástupců žáků 1. ročník 03. 11. 21 // 15,30   st zasedací místnosti tříd 
konzultace se zák. zástupců žáků 2. – 4. ročník 04. 11. 21 // 15,30 čt zasedací místnosti tříd 
pedagogická rada  1/2 klasifikace 14,20 26. 01. 22 // 14,20  út  repre / zasedací místnost  
pedagogická rada  3/4 klasifikace 14,20 01. 04. 22 // 14,20     pá repre / zasedací místnost   
konzultace se zák. zástupců žáků 1. ročník – 4. ročník 04. 04. 22 // upřesněno v poznámkách po 1.roč – od 15,30  //  2. - 4. roč. od 16,45 hodin 
pedagogická rada - maturitní klasifikace  27. 04. 22 // 12,15     st repre / zasedací místnost  
pedagogická rada  4/4 klasifikace 14,20 28. 06. 22 // 14,20 po závěrečná porada  



 
                                                   Základní dokumentace SŠINFOTECH 
                                                   Harmonogram hlavních činností 21-22 
__________________________________________________________________________________ 

2 
 

www.ssinfotech.cz 

Konkretizovaný plán hlavních činností pro školní rok 2021 // 2022 

Akce // činnost Termín // čas Den  Poznámka  
4/ Maturitní zkoušky – MZ22J 
maturitní zkoušky MZ21P – společná část 01. - 02. 09. 21 st, čt podzimní termín /opravný + řádný/ spš oa fm 
maturitní zkoušky MZ21P – profilová část 06. - 08. 09. 21 po, út podzimní termín /opravný + řádný/ 
přihlášky pro jarní období MZ22J listopad 21 do 01.12. přihlášky - cermat 
 MZ22J – maturitní zkoušky jaro / řádný termín duben - červen   cermat – bude upřesněno / T 
5/ Přijímací zkoušky – PZ22 
kritéria PZ  do 31. 01. 22  po podzimní termín /opravný + řádný/ 
 MZ22J – maturitní zkoušky jaro / řádný termín duben - červen jaro 22 cermat – bude upřesněno / T 
6/ Odborná praxe – projektový týden 
odborná praxe (2. + 3. roč. / 14 dní) 30. 05. – 10. 06. 21   po - pá 14 dní 
projektový týden cca 30. 05. – 03. 06. 21  po - pá v době konání ÚMZ22J      
7/ Další akce organizované školou 
Adaptační lyžařský kurz nový 1. ročník 07. – 11. 02. 22 po - pá  Horní Bečva  
Adaptační lyžařský kurz přeložený 1. nyní 2. ročník  21. – 25. 02. 22 po - pá Horní Bečva  
Zdokonalovací LRK kurz přeložený…nyní 2. - 4. ročník 07. – 11. 03. 22 po - pá Bílá SVC 
Sportovně turistický kurz nový pro 2. - 3. ročník  19. – 23. 06. 22  ne - čt ATC Vítkov Podhradí 
Sportovně rekreační pobyt pro 3. a přeložený 4. ročník 25. – 28. 06. 22 ne - čt ATC Vítkov Podhradí 
Sportovní den ke Dni studenstva 16. 11. 21 út všichni žáci školy - sport. hala SŠŘ 
Vánoční bruslení  21. 12. 21  út  všichni žáci školy - hala Polárka 
DOD / Den otevřených dveří  25. 11. 21 // 8,00 - 17,00 // celodenní čt  ŘV – ředitelské volno  
DOD / Den otevřených dveří  12. 01. 22 // 13,00 - 17,00 //půldenní  st ukončení výuky 12,10 hod.  
 

Harmonogram činností je pracovním materiálem školy, který lze operativně změnit nebo doplňovat.                                                                               
Taxativně stanovené termíny akcí jsou smluvně vázané (např. sportovní kurzy, ostatní data jsou uvedena orientačně. 

Schváleno pedagogickou radou 31. 08. 2021 
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