JEZDECKÁ AKADEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Organizace školního roku 2017‐2018
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

1.

vyučování, prázdniny, státní svátky, ředitelská volna :
sudý týden v kalendáři – ODV 1.+2. ročník, lichý týden – teorie 1. +2.ročník
lichý týden v kalendáři – 3. ročník ODV, sudý týden – 3.ročník teorie
‐ nový školní rok – zahájení 4. 9. 2017 – pro 1. ročníky JAK i JEZ v 9,00 / 11,00 hodin na
jízdárně
‐ ve škole v učebně 2. JAK – pro ostatní
ročníky – společně v 8,15 hodin ‐ základní věci, pak třídní náležitosti, od úterý 5. 9. 2017 dle
rozvrhu…… je sudý týden, tedy 3. JEZ škola, 1. +2. JEZ ODV
/ tj. od 4. 9. začínají praxí 1. a 2.JEZ/, v pondělí při zahájení bez praxe u maturantů, od úterý
již dle rozvrhu, třídní vyučující si vezmou třídní hodinu dle rozvrhu / 1. hodina Vaší výuky ve
třídě
prázdniny‐ podzimní 26. – 27. 10. 2017 / čtvrtek + pátek /
‐vánoční 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018/ vyučování začíná ve středu
‐ pololetní 2. 2. 2018 ‐ pátek
‐ jarní 12 . 2. – 18. 2. 2018
‐ velikonoční 29. ‐ 30. 3. 2017 / čtvrtek + pátek/
‐ hlavní od pondělí 2. 7. 2018 do pátku 31. 8. 2018,
vyučování začne v pondělí ‐ 3. 9. 2018
‐ státní svátky – 28. 9 .2017 ‐ čtvrtek
‐ 17. 11. 2017 ‐ pátek
‐ 2 . 4 .2018 ‐ Velikonoční pondělí, předtím pátek 30. 3. je st. svátek
‐ 1. 5. 2018 ‐ úterý
‐ 8. 5. 2017 – úterý
‐ ředitelská volna ‐ 30. 4. a 7. 5. 2018 – pondělky + info ředitelky
‐ akce školy – Vídeň‐Vysoká španělská školy od 27. ‐30.9.2017

2. pedagogické rady:
zahajovací 31.8.2017 v 10,00 hodin , opravné zkoušky a
komisionální zkoušky dne 29.8.2017 od 9,00 hodin ‐ výsledky
čtvrtletní 14. 11. 2017 v 16,00
pololetní 16. 1. 2018 v 16,00
¾ letní 17. 4. 2018 v 16,00 / zároveň závěrečná pro 4.ročník
závěrečná 19. 6. 2018 v 16,00

3.konzultační hodiny pro rodiče ‐ 16. 11. 2017 + 20. 4. 2018
4 .termíny maturitních zkoušek :podzim 2017 – první týden v září
Viz. nástěnka, konkrétně:
DT Mat dne 4. 9. 2017 od 14,00 hodin – spádová škola ISŠ CHEB
ČJL dne 5. 9. 2017 od 13,00 hodin – spádová škola ISŠ CHEB

: jaro 2018
Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018 se koná podle ustanovení § 77 až § 82
školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších
předpisů.
V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají od 2. května do 10. června 2018, v
podzimním zkušebním období pak od 3. září do 20. září 2018.
Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním
přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to do 1. prosince 2017 pro jarní zkušební
období 2018 a do 25. června 2018 pro podzimní zkušební období 2018.
Jarní zkušební období Společná část maturitní zkoušky Didaktické testy a písemné práce
společné části se konají v pracovní dny v období od 2. května do 15. května 2018.
Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději 1. září
2017 a jednotné zkušební schéma pro jejich konání nejpozději do 15. ledna 2018; tyto údaje
zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Ústní zkoušky společné části se konají v období od 16. května do 10. června 2018.
Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce
před jejich konáním.
Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky zpřístupní Centrum ředitelům
škol prostřednictvím informačního systému Centra do 15. května 2018.
shromáždění výsledků jednotlivého žáka. Komplexní informace o maturitní zkoušce
naleznete na webových stránkách http://www.novamaturita.cz.
Přihlášení žáků k MZ – podání přihlášek ředitelce – do 1. 12.2017 / do 25. 6.2018
ukončení školního roku pro 4. JAK 30. 4. 2017
‐ písemná maturitní zkouška z ČJL????
22. 4. 2018 úterý ‐praktická maturitní zkouška
2.. – 15. 5. 2018 společná část MZ v jarním zkušebním období/ 3.‐ 10. 9. 2018 podzim
9. ‐ 16. 5. 2018 – „ svaťák „
17. – 18. 5. 2018 – ústní MZ – ČJL, ANJ + profily / čtvrtek+pátek

5. termíny závěrečných zkoušek :
Při konání závěrečných zkoušek se postupuje podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování
vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v
konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.
Opravné zkoušky a náhradní zkoušky se konají v září a prosinci 2018.
V březnu a dubnu 2018 budou všem školám zpřístupněny jednotná zadání a související
zkušební dokumentace na webovém portálu https://skola.novazaverecnazkouska.cz.
červen 2018
ukončení školního roku pro 3. JEZ 31. 5. 2018
písemná zkouška ‐ 1. 6. 2018
praktická zkouška – 4. a 5. 6. 2018
ústní zkouška ‐ 12. 6. 2018
volno před zkouškami ‐ 6. ‐ 11. 6. 2018

7. Připomenutí významných výročí České republiky
Připomenutí 1. světové války a oslav významných výročí ČR v období 2014 ‐ 2018 V roce
2014 uplynulo 100 let od rozpoutání 1. světové války, prvního celosvětového válečného
konfliktu. Státotvorné události po skončení 1. světové války mají své nezastupitelné
místo ve státních tradicích České republiky. Na počest těchto významných historických
událostí našeho státu bude uspořádána celá řada akcí se společným cílem přiblížit
veřejnosti problematiku 1. světové války z nejrůznějších pohledů, zvýšit celkové
povědomí veřejnosti o historických událostech tohoto válečného konfliktu, zejména v
souvislosti se vznikem našeho novodobého státu, a přispět tak nejen k rozšíření
historické paměti, ale i k získání nových poznatků a odhalení dalších souvislostí tehdejších
událostí. Vrcholem vzpomínkových akcí budou aktivity spojené se stým výročím vzniku
samostatné Československé republiky v říjnu 2017.
Připomenutí významných výročí, která měla zásadní vliv na české dějiny
‐ říjen 2017 ‐ 500 let od vystoupení Martina Luthera
‐ listopad 2017 ‐ 100 let od bolševické revoluce v Rusku
‐ 2018 – 70 let od komunistického převratu v Československu
‐ srpen 2018 – 50 let od okupace armádami Varšavského paktu
‐ výhledově: září 2018 – 80 let od Mnichovské dohody;
‐ říjen 2018 – 100 let od vzniku Československa
Souhrn
aktivit
doporučených
MŠMT
je
zveřejněn
na
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi‐v‐cr/vyznamna‐historicka‐vyroci‐vletech‐2014‐
2018‐v‐rezortu. Řadu dalších informací a aktivit je možno nalézt na www.100.army.cz,
nebo na http://velkavalka.info/.

V Mariánských Lázních dne 30. 8. 2017

Mgr. Hana Zadinová

