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Akce // činnost Termín // čas - předpoklad Den  Poznámka  - upřesnění 
1/ Zahájení školního roku  - činnosti spojené s ukončení předešlého školního roku /opravné zkoušky 
MZ - opravná MZ22P - rozeslání pozvánek ke zkouškám SČ / PRČ 16. 08.  / 19. 08. 22 út / pá hromadně mailem Certis / osobně ZŘ 
opravné zkoušky / komis. zkoušky za ŠR 21/22 30. 08. 22 // 9,00 - 10,00 út rozpis dle organizačního zabezpečení /T/ 
pedagogická rada / schvalovací + vstupní, seznamovací - předpisy  31. 08. 22 // 12,00 - 14,30 st repre / zasedací místnost 
MZ22P + řádný termín SI4 / spol. část-didakt. testy ČJ-AJ 01. - 02. 09. 22 // dle pozvánky čt - pá spádová škola / SPŠ-OA / F-M 
zahájení školního roku / zasedací místnosti 01. 09. 22 // 7,55 - →→ čt dle org. opatření /T/ 
MZ22P + řádný termín SI4 / prof. část-ČJ-AJ, odbor. předměty 05. - 08. 09. 22 // 13,00 - →→ po - čt rozpis dle organizačního zabezpečení /T/ 
pracovní setkání rodičů 1. ročníků s třídními učiteli 06. 09. 22 // 15,45 - 16,45 út org. náležitosti studia / zasedací místnosti/TU 
školení + roční prověrky / BOZP a PO 14. 09. 22 // 12,45 - →→ st repre / Ing. Rychlík - Energoprojekty, a.s. 
2/ Plánované prázdniny - školní období – důležité školní termíny / činnosti 
podzimní prázdniny 26. 10. a 27. 10. 22 st, čt pá 28. 10. 22 – státní svátek 
vánoční prázdniny 23. 12. 22   →  02. 01. 23 pá - po  vyučování začíná po Vánocích 03. 01. 2023 
předání vysvědčení za 1. pololetí 31. 01. 23 út třídnické hodiny 
pololetní prázdniny 03. 02. 23  pá  jednodenní 
jarní prázdniny /okres FM/ 06. 02. → 12. 02. 23 po - ne  týdenní 
velikonoční prázdniny 06. 04. 23  čt 07. 04. Velký pátek / 10. 04.  Velikon. pondělí 
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 30. 06. 23  pá  muže být dříve z provozních důvodů 
hlavní prázdniny 01. 07. 23  →  03. 09. 23 pá - st  příprava nového školního roku 2023 - 2024 
vyučování ve školním roce 2023/2024 začíná 04. 09. 23  po dle org. opatření /T/ 
3/ Pedagogické rady / konzultace s rodiči = třídní schůzky 
pedagogická rada  1/4 klasifikace  07. 11. 22 // 14,20    po repre / všichni učitelé 
konzultace se zák. zástupců žáků 1. ročník 08. 11. 22 // 15,30   út zasedací místnosti tříd / všichni učitelé 
konzultace se zák. zástupců žáků 2. – 4. ročník 09. 11. 22 // 15,30 st zasedací místnosti tříd / všichni učitelé 
pedagogická rada  1/2 klasifikace  26. 01. 23 // 14,20  čt  repre / všichni učitelé 
pedagogická rada  3/4 klasifikace  04. 04. 23 // 14,20     út repre / všichni učitelé 
konzultace se zák. zástupců žáků 1. ročník – 4. ročník 05. 04. 23 // 15,30 →→  st 1.roč – od 15,30  //  2. - 4. roč. od 16,45 hodin 
pedagogická rada - klasifikace maturitních tříd / SI4, PS4, PG4 24. 04. 23 // 12,15     po repre / zasedací místnost  
komisionální (opravné, doplňkové zkoušky) za 4. ročník 06. - 07. 06. 23 // dle org. zabez. (T) út - st žáci nepřipuštěni k MZ → řádný termín MZ23P  
pedagogická rada  4/4 klasifikace 1. - 3. ročník 23. 06. 23 // 12,15 pá repre / všichni učitelé 
komisionální opravné zkoušky za šk. rok 2022-2023 30. 08. 23 // 08,30 st dle organ. zabezpečení (web + disk T) 
4/ Maturitní zkoušky – MZ23J / MZ23P  / veškerá data, mimo státem určených termínů, jsou plánovaným předpokladem 
organizační struktura-obsah MZ23J / seznámení s OZ maturanti nejpozději do 30. 09. 23 období zajistí TU + podpisy 
přihlašování maturantů k maturitní zkoušce nejpozději do 01. 12. 22 období pro jarní období MZ23J 
organizační struktura-obsah MZ23J / seznámení s OZ maturanti nejpozději do 30. 09. 23 období zajistí TU + podpisy 
přihlašování maturantů k maturitní zkoušce nejpozději do 01. 12. 22 období pro jarní období MZ23J 
nahrazení profilové zkoušky z AJ  - jazykový certifikát 01.03. - 31. 03. 23 období podání žádosti ŘŠ / ZE, VY 
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studijní volno 1. část / příprava na písemné práce prof. části ČJ, AJ 24. 04. 23 po určeno pro maturitní ročník / 1 den 
profilová část / písemné práce profil. části ČJ, AJ 25. - 26. 04. 23 út, st 25. 04. - JČ / 26. 04.  - AJ        (web + disk T) 
poslední zvonění / dle individuálního rozhodnutí tříd  27. 04. 23 / 7,00 - 9,00 čt určeno pro maturitní ročník 
ukončení denní docházky 4. ročníku /předání vysvědčení za 2. pol. 28. 04. 23 / individuálně dle TU pá TH - informace TU  
společná část/didaktické testy M, AJ/ ČJ/ M+ 02. - 04. 05. 23 út - čt dle organ. zabezpečení (web + disk T) 
individuální i skupinové konzultace k prakt a ústn. zk. MZ23J 05. 05.  →→ červen 23 období určeno pro maturanty / dle domluvy s učiteli 
studijní volno 2. část / příprava na písemné, praktické a ústní MZ 09. - 12. 05. 23 út - pá určeno pro maturitní ročník / 4 dny 
1) profilová část / písemná zkouška povinný odb. předmět ZPO-PP 
2) profilová část / písemné a prakt. zkoušky / odb. + volit. předměty 

21. 4. pro PG/ZPO  
15. - 19. 05. 23  pro IT obory i PG 

pá 
po - pá 

mimořádný předsunutý termín 
dle organ. zabezpečení (web + disk T) 

vyhlášení výsledků zkoušek profilové části 25. 05. 23 / individuálně dle TU čt individuálně zabezpečí TU 
profilová část / ústní zkoušky / ČJ, AJ  26. 05. - 02. 06. 23 po - pá PG4 26. - 30.5. /PS4 29. - 30.5. /SI4 31. 5. - 2. 6. 
komisionální (opravné, doplňkové zkoušky) za 4. ročník 06. - 07. 06. 23 // dle org. zabez. (T) út - st žáci nepřipuštěni k MZJ → řádný termín MZ23P  
slavnostní předání maturitních vysvědčení 08. 06. 23 čt hl. organizace ZE + TU / ZUŠ - zámek 
5/ Přijímací zkoušky – PZ23 / veškerá data, mimo státem určených termínů, jsou plánovaným předpokladem 
vyhlášení kritérií PZ, předpoklad počtu přijatých  do 31. 01. 23  út zveřejnění na webu školy 
JPZ - jednotná přij. zkoušky Cermat / ČJ, M 13. - 14. 04. 23 čt - pá 1. + 2.  řádný termín / web 
Přípravné semináře k přijímacím zkouškám 22. 03.  /  29. 03. 23 st, st 15,00 - 17,00 hodin  JČ + M 
ŠPZ - škol. příj.zkoušky / test všeob.znalostí + pohovor/ plán 50% 17. 4.; 19. 04. 23 po, st 1.+2. řádný termín/web  
6/ Odborná praxe, exkurze – plenér 
odborná praxe (2. + 3. roč. / 14 dní), všechny obory, plenér 29. 05. - 09. 06. 23   po - pá 10 pracovních dní / odb graf kurz . 
odborná exkurze  Huisman 31. 01. 23 / 14. 02.2023 út / út SK, FR, SE - pro obory programování 
plenér (pouze pro 1. ročník)  plán 50% 29. 05. - 02. 06. 23 po - pá odbor. grafický kurz / BR - MS / plán  
7/ Další akce organizované školou / data kurzů jsou daná obchodními podmínkami s provozovateli a majiteli zařízení 
Trh studijních oborů - Třinec / FM 20. 09. 23 / 22. 09. 23 út / čt prezentační akce ÚP-FM /KO,MS,NI/ 
LVVZ - adaptační lyžařský kurz 1. ročník 13. - 17. 02. 23 po - pá  Horní Bečva / hotel Labyrint 
LRK - výběrový LRK kurz / určeno pro 2. - 4. ročník 13. - 17. 03. 23 po - pá Bílá /Horská chata Bílá/případně chata Sachovka  
STK - sportovně turistický kurz nový pro 2. - 3. ročník  18. - 22. 06. 23  ne - čt ATC Vítkov Podhradí 
STRK - turistický a rekreační kurz pro 3. a 4. ročník 25. - 29. 06. 23 ne - čt ATC Vítkov Podhradí 
Sportovní den ke Dni studenstva / Vánoční bruslení  16. 11. 22   /   20. 12. 22 st všichni žáci školy PK TV 
DOD - Den otevřených dveří   hlavní / dodatkový 24. 11. 22 // 11. 01. 23 čt / st  ŘV - ředit. volno / ukončení výuky 12,10 hod.   
 
Harmonogram je pracovním materiálem, který lze změnit nebo doplňovat.   
 
Schváleno pedagogickou radou 31. 08. 2022     Mgr. Radan Nachmilner - ředitel školy 
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