
ČASOVÝ PLÁN PRÁCE – 2016/2017  
  

(bude nadále pravidelně doplňován dle aktuální situace) v 

Příloze 1 je tabulka s rozpisem praxí pro obor H  

  
 25.8. – 28.8.2016  opravné, doplňovací a rozdílové zkoušky  

 30.8.     školení elektronická třídní kniha Bakaláři  

  

  

1. pololetí   1.9.2016 – 31.1.2017  
  

září 2016  
  
1.9. – 4.9.    didaktické testy a písemné práce         

   společné části MZ          

                                                

 12.9. – 14.9.   praktické maturitní zkoušky oboru  

       hotelnictví  

  

 12.9.        ústní maturitní zkoušky  -  podzimní termín  

  

 14.9.     školení BOZP         

  

  

26.9. – 28.9.   adaptační kurz        třídy C1A, H1A, H1B 28.6. – 

30.9.   adaptační kurz        třídy C1B, C1C, H1C  

  

       praxe H4A  

 5.9. – 30.9.    praxe C4A + C4B (5.9. -  7.9. – školení programu Edius – 1. skupina  

                 27.9. – 30.9. – školení programu Edius – 2. skupina)  

       praxe H4C  

  

       říjen 

2016  
  

  

 2.10. - 9.10.    reprezentační akce školy ve Florencii – oslava 700. výročí narození   

       Karla IV.  

  

 říjen  exkurze 1. ročníků do Městské knihovny – Mariánské nám.,  

Praha 1, vždy od 8.30 do 9.30, nástup do výuky od 4. vyučovací hodiny  

 termíny:      5.10. - H1A  

     6.10. - H1B  

   7.10. - H1C  

   11.10. - C1A  

   12.10. - C1B  

   13.10. - C1C  

      



      

  
26.10. – 27.10.  

  

  

listopad 2016  
  

  podzimní prázdniny  

   

 3.11.      

  

vernisáž – Olbram Zoubek  

 9.11.     klasifikační porada - 1. čtvrtletí  

 9.11.     

  

třídní schůzky          17.30 hod.  

9.11. – 23.11.   výběrové zjišťování výsledků žáků (ČSI) – bude se týkat žáků  

      

  

3. ročníků středních škol   

 24. - 26.11.    

  

Schola Pragensis      9.00 – 18.00 + so 9.00 – 16.00  

      

  

prosinec 2016  
  

  

1.12.  

  

pro žáky poslední termín podání přihlášek k maturitní zkoušce řediteli 

školy pro jarní zkušební období 2017  

5.12. – 9.12.  jazykový kurz Berlín     C2A, C2B, C2C  

5.12. – 9.12.  

  

alternativní program - jazykový kurz Praha - třídy C2A, C2B, C2C  

 6.12.     

  

den otevřených dveří     14.30 – 19.00 hod.  

 23.12.2016 – 2.1.2017  vánoční prázdniny  

         (vyučování začne v úterý 3.1.2017)  

                   

  

leden 2016  
  

    10.1.     den otevřených dveří         9.00 – 19.00 hod.  

  

 18.1.     třídní schůzky           17.30 hod.  

  

25.1.                           klasifikační porada - 1.pololetí  

        

 soutěže:    sportovní soutěž „Poprask“  - průběžně  

        
  

  
  

  
 



 2. pololetí  1. 2. 2017 – 30. 6. 2017  

 únor 

2017  
  

 3.2.        pololetní prázdniny  

  
 6.2.  maturitní ples 4. ročníků + imatrikulace 1. ročníků - Lucerna  

 

 C2A – 4.2. – 19.2. – souvislá odborná praxe   

   C2B – 18.2. – 5.3. – souvislá odborná praxe   

  

 6.2. – 10.2. 2017    barmanský kurz - H3A  

 13.2. – 17.2. 2017    barmanský kurz - H3B  

  

 17.2.  odevzdání maturitních prací s obhajobou k posouzení – obor CR  

      

 výstava:    Holiday World              

       veletrh cestovního ruchu  

           Výstaviště Holešovice  

       (možná účast žáků 3. ročníků oboru CR)  
  

březen 2017  
  

 1.3.      termín pro předání přihlášek ke střednímu vzdělávání  

  

5.3. – 10.3.  Frankfurt nad Mohanem – gastronomická akce na lodi – pro výběr žáků  

oboru H a CR  

  

  C2C – 4.3. – 12.3. – souvislá odborná praxe 

    C2C – 18.3. – 26.3. – souvislá odborná praxe 

 

 13.3. – 17.3.     jarní prázdniny  

  

 22.3.     Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka – 16. ročník  

  

 27.3. – 31.3.    jazykový kurz Norimberk – H1A, H1B, H1C  

 27.3. – 31.3.    alternativní program - jazykový kurz Praha – H1A, H1B, H1C  

   

duben 2017  
  
 3.4. – 6.4.   praktické maturitní zkoušky - H4A a + b  

(pozn. u skupiny c + d probíhá po dobu praktické maturitní zkoušky 

skupiny a + b teoretická výuka; po skončení praktické maturitní 

zkoušky probíhá do konce týdne teoretická výuka celé třídy) 

  

 5.4.                           klasifikační porada ve 3. čtvrtletí  

 5.4.      třídní schůzky         17.30 hod.  

  



 11.4.     písemné práce ČJK – C4A, C4B, H4A, H4C  

  

    

12.4. – 28.4.                přijímací řízení – 1. kolo  

  

 12.4. + 19.4.   konání jednotných přijímacích zkoušek do 1. ročníku (1. + 2. termín) 

 

         12.4 + 19.4.                ředitelské volno 

 

         13.4. – 14.4.               velikonoční prázdniny + státní svátek 

 

         18.4. – 21.4.               praktické maturitní zkoušky H4A c + d 

(pozn. u skupiny a + b probíhá po dobu praktické maturitní zkoušky 

skupiny c + d teoretická výuka; po skončení praktické maturitní 

zkoušky probíhá do konce týdne teoretická výuka celé třídy) 

 

         24.4. – 27.4.               praktické maturitní zkoušky H4C 

(pozn. po skončení praktické maturitní zkoušky probíhá do konce 

týdne teoretická výuka celé třídy) 

 

 26.4.                       závěrečná klasifikační porada pro 4. ročníky  

  

 28.4.     zadání maturitní práce s obhajobou pro rok 2017 - třídy C3B, C3C  

  

 28.4.     vydávání vysvědčení pro 4. ročníky, "poslední zvonění"  

  

květen 2017    
  praxe:     C3A - 1.5. - 31.5.     

a) kulturní památkové objekty - Mnichovo Hradiště, Hořovice, Švihov,  

Jablonné v Podještědí, Hejnice, Velhartice  

b) cestovní kanceláře podle určení ZŘ 

c) hotel MATURA 

d) externí pracoviště  

   

 2.5. – 15.5.  didaktické testy a písemné práce společné části MZ  

 

         3.5.                ředitelské volno 

  

2.5. - 13.5.  ve volných dnech (= mimo dny zkoušek ve společné části MZ) -  

čerpání svatého týdne - třídy H4A, H4C, C4A, C4B  

  

 16.5. - 17.5.   ústní zkouška společné (AJ, ČJL) a profilové části (ZCR, KH) MZ C4B 

         18.5. – 19.5.     obhajoba maturitní práce v profilové části MZ C4B 

  

16. 5. – 18.5.   ústní zkouška společné (AJ, ČJL) a profilové části MZ (H) MZ H4C  

22.5. – 26.5.   ústní zkouška společné (AJ, ČJL) a profilové části MZ (H) MZ H4A 

 

22.5. – 23.5.       obhajoba maturitní práce v profilové části MZ C4A 

24.5. – 26.5.   ústní zkouška společné (AJ, ČJL) a profilové části MZ (H) MZ C4A 

  



 19.5.  třídy H2A, H2B, H2C - volno za praxi v době hlavních prázdnin  

 22.5. – 26.5.  třídy H2A, H2B, H2C - volno za praxi v době hlavních prázdnin  

  

  

 exkurze:    1. ročníky – památník Vojna u Příbrami, památník Terezín, Planetárium  

       (v době konání ústních maturitních zkoušek – 16.5. – 26.5.)  

  

 28.5. - 2.6.  jazykový kurz  - Frankfurt nad Mohanem – třídy C1A, C1B, C1C  

 28.5. – 2.6.  alternativní program - jazykový kurz Praha - třídy C1A, C1B, C1C  

  

      

červen 2017  
 praxe:     C3B - 1.6. - 30.6.     

a) kulturní památkové objekty - Mnichovo Hradiště, Hořovice, Švihov,  

Jablonné v Podještědí, Hejnice, Velhartice  

b) cestovní kanceláře podle určení ZŘ  

c) hotel MATURA 

d) externí pracoviště  

  

 26.6. – 29.6.  třídy H2A, H2B, H2C - volno za praxi v době hlavních prázdnin  

  

 26.6.     klasifikační porada za 2. pololetí  1. - 3. ročníky  

  

25.6.  pro žáky poslední termín podání přihlášek k maturitní zkoušce řediteli 

školy pro podzimní zkušební období  

   

 27.6. - 29.6.    dny volných třídních aktivit  

  

 30.6.     vydávání vysvědčení pro 1. – 3. ročníky  

    

    

       

 plánované porady oddělení výuky: středa 15.15 hod.  operativně dle potřeby  
  
  

červenec – srpen 2017  
        

 1.7. – 31.8.     hlavní prázdniny (školní rok 2016/2017 začne 1.9.2016)  

       2. ročníky H – 2 týdny praxe podle rozpisů a pokynů ZŘ   

  


