ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
2022/2023
Do 31. 8.
25. 8.
25. 8. v 9.00

SRPEN
uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo
zahájení přípravného týdne
dodatečné a opravné zkoušky dle plánu
zahajovací pedagogická porada
přijímací řízení – VOŠ (2. kolo)
plán úkolů CO, PO

Bl
Bl

Bl, Šf

Úkoly pro ŘŠ
▪ příprava přijímacího řízení na VOŠ
▪ kontrola učebních plánů, úvazků, rozvrhu
▪ příprava na pedagogickou poradu
▪ harmonogram školního roku
▪ uzavřít klasifikaci po opravných a dodatečných zkouškách
▪ pracovní náležitosti nových pracovníků
▪ seznámit pracovníky s pracovním řádem
▪ kontrola čerpání rozpočtu
▪ projednat koncepci školy, aktualizovat
▪ ustavení předmětových komisí a jejich vedoucích
▪ zadat celoroční úkoly (praxe, FIF, EVVV, atd.)
Úkoly pro ZŘ
▪ příprava zahajovací pedagogické rady (vnitřní řád, klasifikační řád, harmonogram roku)
▪ příprava rozvrhu školy
▪ příprava harmonogramu školního roku
▪ kontrola protokolů opravných zkoušek a dodatečné klasifikace
▪ kontrola TK a TV
▪ hlášení VZP
Úkoly pro VP a metodika prevence
▪ příprava zahajovacího kurzu
▪ příprava min. preventivního programu
▪ přehled o úspěšnosti absolventů při přijímání na VŠ a VOŠ

ZÁŘÍ
1. 9.

5. 9.
1. – 4. 9.
7. – 8. 9.
12. 9.
1. – 2. 9.
19. 9. – 30. 10.
21.9.
28. 9.
do 30. 9.

zahájení školního roku 2022/2023
o poučení žáků o bezpečnosti a hygienických zásadách,
testování žáků
o zajištění učebnic
o 1. stupeň školení PO
o školní řád
o založení třídní dokumentace
o provoz v šatnách a ve školní jídelně
prodej učebnic
zahajovací kurz 1. ročníku
maturitní zkouška (podzimní termín)
o praktická zkouška
o ústní část
o didaktické testy, písemné zkoušky
Praxe 3. V
Školní volby
Státní zkoušky
Den české státnosti – státní svátek
školení BOZP a PO – noví zaměstnanci
zpracování rozvržení učiva na školní rok
plány PK – odevzdat ZŘ
zpracování zahajovacích statistik

TU

p. Černá
Kp, Lx, TU
Bl, Šf, TU

Mt
Čp
Ma

učitelé, Šf
vedoucí PK
Bl, Šf

zahájení KMD
využití volného času – zjištění zájmu o kroužky
zápis studentů VOŠ
přehled žáků s IVP a PLPP
ADRA – beseda a spolupráce, prezentace programu DofE (1. roč.)
soutěž Ekonomický tým 2022
zveřejnění podmínek MZ (témata)

Řp, Kl
Vč
Bl
Vč
Kl
PK odb. předmětů
Bl

Úkoly pro ŘŠ
▪ připravit opravné maturity (stanovení termínu, jmenování komise, podklady)
▪ zpracování MPP
▪ zpracovat výroční zprávu za loňský školní rok
▪ aktualizovat dokumentaci BOZP, CO, PO
▪ plán hospitační a kontrolní činnosti
▪ kontrola tematických časových plánů a pedagogické dokumentace
▪ statistické výkazy, matriky a hlášení pro KÚ
▪ kontrola platových výměrů, stanovení nových, stanovení osobního ohodnocení
Úkoly pro ZŘ
▪ dozory
▪ plán hospitací
▪ aktualizace seznamů studentů, seznamy 1. ročníku a volitelných předmětů
▪ připravit organizačně opravné maturitní zkoušky
▪ předání pedagogické dokumentace
▪ kontrola TK a TV
▪ podklady pro výroční zprávu o činnosti školy
▪ podklady pro statistická hlášení
▪ plán školení a DVPP

ŘÍJEN
od 1. 10.
2. 10.
3. 10.
12. – 13. 10.
15.10.
16. 10.
19., 21. 10.
26. – 30. 10.
do 31. 10.

zahájení činnosti kroužků
zpracování a odeslání výkazů – výkony, úvazky, přehled
zaměstnanců, úrazovosti
Testy IQ
Profesia Days Praha
úhrada školného – VOŠ (Kč 1 500,--)
Erasmus Days
Exkurze JE Temelín
podzimní prázdniny
o 3. kolo přijímacího řízení na VOŠ
o porada ředitelů
o odevzdat výroční zprávu za školní rok 2020/2021
o plán exkurzí a přednášek
o příprava plesu 4. A, B, C
o projednání spolupráce školy s Unií rodičů (požadavky na
rozpočet, zástupci ve výboru)
o inventarizace
o projekty Erasmus+

Úkoly pro ŘŠ
▪ připravit plán prezentace školy
▪ kontrola vnitřních norem, aktualizace, zpracování nových
▪ kontrola čerpání rozpočtu

▪

podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce

▪ výroční zpráva, sebehodnocení a koncepce rozvoje školy
Úkoly pro ZŘ
▪ zpracovat plán exkurzí, přednášek a besed
▪ kontrola TK a TV
▪ prezentace školy na ZŠ
▪ příprava veletrhu FIF

1. – 4. 11.

LISTOPAD
Gaudeamus Brno – veletrh pomaturitního vzdělávání

Bl, Šf, Če
Já
Vč
Třídní
Lx
Kf
Bl

TU

Lx

15. – 16. 11.
16.11.
17. 11.
22. 11.
do 30. 11.

Podzimní Příbram – veletrh FIF
Exkurze JE Temelín
pedagogická rada za 1. čtvrtletí (14.00 h)
schůzky s rodiči (16.30 h)
Den boje za svobodu – státní svátek
turnaj 17. listopadu v odbíjené
den otevřených dveří
zadání absolventských prací 3. V
divadelní představení
státní zkoušky (podle zájmu)
doplnění vybavení učeben a sbírek podle stavu rozpočtu
požadavky na rozpočet 2023
přihlášky na VŠ s talentovými zkouškami
kontrola smluv o pojištění – prodloužení
projednání návrhů na předsedy maturitních komisí a absolutoria
olympiáda v CJL
účast na veletrhu FIF v Plzni
měsíc filmu – Jeden svět na školách
prevence rizikového chování

Bl, Šf, Kb, Kp
Kf

Ve
Bl, Šf, Vč, Mt
Bu
Čp
Ma, Ba, Vl
vedoucí PK

Čp
Kb, Kp, Vč

Úkoly pro ŘŠ
▪ připravit pedagogickou radu
▪ schůzka s vedením Unie rodičů
▪ kontrola dokumentace PO, CO
▪ schválit program LVVZ
▪ den otevřených dveří
▪ veletrh FIF
▪ podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce
▪ přihlášky k maturitním zkouškám
Úkoly pro ZŘ
▪ příprava pedagogické porady, schůzek rodičů
▪ příprava DOD
▪ prezentace školy na ZŠ
▪ kontrola TK a TV
▪ kontrola záznamů z porad a plnění zadaných úkolů

do 20. 12.

Do 1. 12.
23. 12. – 2. 1.

PROSINEC
Vánoční soutěž v OBK 1. – 4. roč.
divadelní nebo filmové představení
vánoční turnaj v odbíjené
soutěž NEJ – školní kolo
porada ředitelů OA Stč. kraje
Krůpěj krve
Školní kolo soutěže v UCE 4. r.
Finanční gramotnost pro ZŠ
Exkurze Německo
přihlášky k maturitním zkouškám
vánoční prázdniny

Úkoly pro ŘŠ
▪ plán čerpání dovolených
▪ zpráva o PO
▪ kontrola čerpání rozpočtu
Úkoly pro ZŘ
▪ kontrola TK a TV
▪ příprava LVVZ
▪ aktualizace programu (evidence, vysvědčení)

▪

vyhodnocení suplovaných hodin, přesčasů

LEDEN

Ma, Vl, Ba, Wa, Hr
Bl, Čp
Ve
Kl, PK NEJ
Bl
Mt
Kb, Kp
Kb + PK
Kl

do 2. 1.
9. 1. – 27. 1.
do 16. 1.
24. – 26. 1.
22. 1.
24. 1.
31. 1.
30. 1. – 12. 3.
do 31. 1.

vánoční prázdniny
zkouškové období VOŠ
návrhy na jmenování předsedů maturitních komisí
a komise pro absolutorium na OŠ KU
Gaudeamus Praha – veletrh pomaturitního vzdělávání
Den otevřených dveří
pedagogická rada za 1. pololetí (14.00 h)
schůzky s rodiči (konzultace) (16.00-17.00)
ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení
praxe 2. V
vyhlášení kritérií pro přijímací řízení
beseda s právníkem (uzavírání pracovní smlouvy)
struktura přijímacího řízení
soutěž ANJ (škol. kolo)
soutěž v RUJ (školní kolo)
basketbal, volejbal (okres. kolo)
zpracování plánu maturitních zkoušek
Finanční gramotnost pro ZŠ

Bl
Vč
Bl, Šf, učit.
TU
Mt
Bl
Vč, Já
Bl
Řp
Vč, Kr
Ve
Bl
Kb + PK

Úkoly pro ŘŠ
▪ kritéria pro přijímací řízení
▪ příprava pedagogické porady
▪ příprava maturitních zkoušek – projednat personální zajištění předsedů maturitních komisí, nahlásit na KÚ
▪ zpráva o hospodaření
▪ kontrola a podpis vysvědčení
▪ připravit rozpočet FKSP a jeho čerpání – projednat na pedagogické radě
▪ rozbor hospodaření za minulý rok, příprava nového rozpočtu
▪ podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce
Úkoly pro ZŘ
▪ příprava pololetní pedagogické rady
▪ kontrola TK a TV
▪ přehled dodatečné klasifikace
▪ podklady pro tisk vysvědčení

ÚNOR
3. 2.
27. 2. – 5. 3.
30. 1. – 12. 3.
1. 2.
do 15. 2.

do 28. 2.

pololetní prázdniny
jarní prázdniny
praxe 2. V
stáž ve Velké Británii – Erasmus+
pedagogická rada pro VOŠ (10.30)
úhrada 2. části školného VOŠ Kč 1 500,-psychologické aspekty získávání zaměstnání - 4. roč.
Ples tříd 4. A, B, C
škol. kolo soutěže v graf. předmětech
příprava nabídky volitelných předmětů pro školní rok 2022/2023
přihlášky na VŠ podle fakult
soutěž ANJ (okres)
soutěž NEJ (okres)
školní soutěž OBK
volejbal (reg.)

Úkoly pro ŘŠ
▪ kontrola a podpis přihlášek na VŠ
▪ projednat přípravu BOZP, CO, PO
▪ podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce
Úkoly pro ZŘ
▪ kontrola úplnosti klasifikace na VOŠ
▪ kontrola TK a TV
▪ kontrola záznamů z porad a plnění zadaných úkolů

Mt, Vl
Lx
Bl, Šf, učit.
Vč, Já
Ma, Vl, Ba, Wa, Hr

Kl

Úkoly pro VP
▪ kontrola přihlášek na VŠ

do 1. 3.

5. – 9. 3.
27. 2. – 5. 3.
do 31. 3.

BŘEZEN
návrhy témat praktické zkoušky z odborných předmětů a PP ČJL
a PP CJ – zadání
uzávěrka přihlášek na SŠ
zahájení přijímacího řízení
Lyžařský kurz
jarní prázdniny
jmenovat zkušební komise pro maturitní zkoušky
kulturní představení
soutěže
▪
ANJ (reg.)
▪
NEJ (reg.)
▪
RUJ (reg.)
▪
basketbal, šplh (reg.), florbal
exkurze vodárna (1. ABC)

Bl, Kb, Čp, Kl

Bl
Ve, Kč
Bl
Čp
Řp
Kl
Vč
Kf

Úkoly pro ŘŠ
▪ jmenovat zkušební komise pro maturitní zkoušky
▪ dopisy rodičům - 1. kolo přijímacího řízení
Úkoly pro ZŘ
▪ kontrola knihy úrazů
▪ příprava volitelných předmětů pro příští rok
▪ kontrola TK a TV
▪ příprava přijímacího řízení
▪ příprava maturitních zkoušek

DUBEN
4. 4.
6. – 10. 4
11. 4.
14. 4.
13. – 14. 4.
20. 4.
25. 4.
25. – 26. 4
26. 4.
29. 4.
do 30. 4.

PP ČJL
Velikonoční prázdniny
pedagogická rada za 3. čtvrt. (14.00 h)
schůzka s rodiči (16.30 h)
PP CJ
Jednotné přijímací zkoušky na SŠ
„Tanzánie – divoké srdce Afriky“ (Planeta Země)
praktická zkouška z odborných předmětů (4. A)
praktická zkouška z odborných předmětů (4. B, C)
Pedagogická rada pro 4. ročník
Ukončení studia – 4. ročník
oznámení zvolených volitelných předmětů pro školní
rok 2023/2024
Ochrana člověka v ohrožení – VOŠ
prověrka BOZP
grafické předměty (ústř.)

Úkoly pro ŘŠ
▪ příprava přijímacího řízení – 1. kolo (kritéria přijetí, rozhodnutí, odvolání)
▪ příprava písemné části maturitních zkoušek
▪ příprava pedagogické porady, schůzky rodičů
▪ schůzka rodičů budoucího 1. ročníku
▪ příprava úvazků a jejich obsazení pro příští školní rok
▪ podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce
▪ převzetí a úschova maturitní dokumentace
Úkoly pro ZŘ
▪ příprava pedagogické porady
▪ přijímací zkoušky
▪ podklady pro pedagogickou poradu 4. ročníku
▪ organizační zabezpečení maturitních zkoušek

Bl, Šf, Čp
Bl, Šf, Kl
Ve
Vč, Kč
Bl, Šf, TU
Bl, Šf, TU
Bl, Šf, Vč, TU
Bl, Šf
Vl, Ma

▪
▪
▪
▪

organizace schůzek rodičů
kontrola TK a TV
příprava úvazků pro příští školní rok
příprava seznamu učebnic pro příští školní rok

KVĚTEN
1. 5.
2. 5.
2. – 5. 5.
8. 5.
9. – 15. 5.
16. – 19. 5.
15. – 28. 5.
15. 5. – 2. 6.
do 31.5.

státní svátek
Přijímací řízení
schůzka s rodiči žáků budoucího 1. ročníku (16:00 h)
didaktické testy a písemné práce společné části
4. A, 4. B, 4. C
státní svátek
Studijní volno 4. A, B, C
ústní zkoušky společné části a profilové části maturitní
zkoušky 4. AC, 4. B
souvislá praxe žáků 3. ročníku
zkouškové období 3.V
o personální zajištění školního roku 2023/2024
o uzávěrka přihlášek pro 1. kolo VOŠ
o 2. kolo přijímacího řízení OA
o Předání maturitních vysvědčení

Bl, Šf, Čp, Vč, TU

zkušební komise

Úkoly pro ŘŠ
▪ přijímací řízení - 2. kolo (kritéria přijetí, rozhodnutí, odvolání)
▪ ukončení studia 4. ročníku – pedagogická porada, vysvědčení
▪ maturitní zkoušky
▪ odepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce
Úkoly pro ZŘ
▪ přijímací řízení - 2. kolo
▪ organizační zabezpečení maturitních zkoušek
▪ kontrola záznamů z porad a plnění zadaných úkolů
▪ kontrola plnění plánů předmětových komisí
▪ podklady pro tisk vysvědčení 4. ročníku

5. – 9. 6.
5. – 9. 6.
6. 6.
12. – 30. 6.
12. – 13. 6.
Do 30. 6.
do 30. 6.
27. 6.
27. – 29. 6.

do 25. 6.
30. 6.

ČERVEN
sportovní kurz 3. ročníku
studijní volno 3. V
pedagogická rada 3. V
zkouškové období VOŠ
absolutorium
státní zkoušky OBK (podle zájmu)
přijímací řízení na VOŠ – 1. kolo
jmenování zkušební komise pro podzimní termín MZ
pedagogická rada za 2. pololetí
ochrana zdraví a člověka za mimořádných událostí (1.– 3. roč.)
exkurze
Techmánie Plzeň (2. ročník)
přihlášky k podzimnímu termínu MZ
závěr školního roku – zhodnocení práce, předání vysvědčení,
bezpečnost o prázdninách
zajištění učebnic pro školní rok 2022/2023
podklady pro zpracování konceptu výroční zprávy
expedice DofE
úprava okolí I/90 a I/104, opravy, modernizace

Úkoly pro ŘŠ
▪ příprava na pedagogickou radu
▪ personální zajištění příštího školního roku
▪ jmenování zkušební komise pro podzimní termín MZ
▪ kontrola čerpání rozpočtu

Ve, Kč

Ma
Bl
Bl
Bl, Šf
TU, Ve
Kf
Bl

▪ plán rozvoje školy – aktualizace, doplnění, další úkoly
▪ kontrola a podpis vysvědčení
▪ plán opravných zkoušek
▪ přijímací řízení pro VOŠ - 1. kolo
Úkoly pro ZŘ
▪ příprava na pedagogickou poradu
▪ podklady pro tisk vysvědčení
▪ zabezpečení výuky pro příští školní rok (učební plán, úvazky, TU)
▪ kontrola plnění úkolů z pedagogických porad
▪ zpracovat přehled dodatečných a opravných zkoušek na srpen
▪ kontrola knihy úrazů
▪ vyhodnocení:
o
účasti a úspěšnosti studentů v soutěžích
o
dalšího vzdělávání učitelů
o
MPP a jeho úspěšnosti, projevů šikany, netolerance

ČERVENEC
1. 7. – 3. 9.

hlavní prázdniny
závěrečné práce

Úkoly pro ŘŠ
▪ pololetní statistické výkazy
▪ hodnocení školního roku (pro zahajovací poradu)
▪ informovat KÚ o termínu opravné maturitní zkoušky

SRPEN
31. 8.
uzávěrka přihlášek pro přijímací zkoušky VOŠ
(2. kolo)
31. 8.
přijímací řízení (2. kolo)
25. 8.
zahájení přípravného týdne
26. 8.
zahajovací pedagogická porada (9.00 h)
dodatečné a opravné zkoušky dle plánu
září 2021
didaktické testy a písemné práce společné části MZ
ústní zkoušky společné části MZ
profilová část MZ
Operativní porady se konají vždy v úterý v 10:30.
Příbram 2022-09-01

