Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47
750 02 Přerov, Osmek 47

Organizace školního roku 2019/2020
1. pololetí
SRPEN:
Úvodní porada
- povinnosti a náplň v přípravném týdnu
- organizace školního roku
Školení zaměstnanců BOZP
Zahájení práce v předmětových komisích
Příprava učeben a tříd
Zahajovací porada
- výsledky opravných zkoušek a doklasifikací
- připravenost teoretické výuky
- organizace výuky praxe
- připomenutí pedagogických zásad
- seznámení se školním řádem
ZÁŘÍ:
Zahájení školního roku
Kontrola seznamů a osobních údajů žáků
Školení žáků o bezpečnosti a požární ochraně
Seznámení žáků se školním řádem
Zahájení pravidelné výuky ve třídách
Písemná část závěrečné zkoušky – podzimní termín
Adaptační dny pro 1. ročníky
Praktická část závěrečné zkoušky – podzimní termín
Ústní MZ - podzimní termín
Odevzdání tematických plánů
Ústní část závěrečné zkoušky – podzimní termín
Odevzdání plánů předmětových komisí
Odevzdání plánů výchovného poradce a metodika prevence
Celostátní výstava mláďat - Přerov výstaviště
Hobby parkurové závody
Odevzdání plánu exkurzí tříd
Ustavení třídní samosprávy

26/8
26/8
srpen
srpen
30/8

2/9
2/9
2/9
2/9
3/9
3/9
3,4,5/9
4/9
10/9
11/9
12/9
13/9
13/9
13-15/9
14/9
20/9
20/9
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Cena města Přerova v parkurovém skákání
Zveřejnění nabídky předmětů pro profilovou část MZ
Zveřejnění okruhu otázek k profilové části MZ
Zveřejnění školního seznamu 60 literární děl k MZ
Státní svátek (sobota)
Zasedání školské rady
- projednání výroční zprávy
- projednání změn ve školním řádu
Nábory žáků, propagace školy, burzy studijních a učebních oborů
Kontrola pedagogické dokumentace
Operativní porady (pátek)
ŘÍJEN:
Nábory žáků, propagace školy, burzy studijních a učebních oborů
Mezinárodní výstava Moravy a Slezska - Přerov výstaviště
Příprava na Zkoušky základního výcviku jezdce
Odborná exkurze do Duchy College Anglie
Zkoušky základního výcviku jezdce
Státní svátek (pondělí)
Podzimní prázdniny žáků (úterý, středa)
Ředitelské volno (čtvrtek)
Zahájení KVOZČ
Inventarizace – kontrola evidence uč. pomůcek,
návrhy na vyřazení, jmenování inventarizačních komisí
Operativní porady (pátek)
LISTOPAD:
Ředitelské volno (pátek)
Nábory žáků, propagace školy, burzy studijních a učebních oborů
Schůzka zástupců tříd – školní parlament
Výsledky a hodnocení výuky za 1. čtvrtletí (čtvrtek)
Třídní schůzky
Dny otevřených dveří
Podání přihlášek k MZ pro jarní období
Operativní porady (pátek)

21/9
27/9
27/9
27/9
28/9
září
září
září
září
říjen
3-4/10
5,6/10
8-13/10
12/10
28/10
29,30/10
31/10
říjen
říjen
říjen
1/11
listopad
12/11
14/11
14/11
29,30/11
listopad
listopad
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PROSINEC:
Podání přihlášek k MZ pro jarní období
Nábory žáků, propagace školy, burzy studijních a učebních oborů
Návrh předsedů maturitních komisí a komisí pro ZZ
Setkání zaměstnanců školy (pátek)
Vánoční prázdniny
Vánoční krmení koní
Operativní porady (pátek)

do 1/12
prosinec
13/12
20/12
23/12-3/1
24/12
prosinec

LEDEN:
Zahájení vyučování v roce 2020 (pondělí)
Zimní lyžařský výcvikový kurz
Dny otevřených dveří
Klasifikační porada za 1. pololetí (úterý)
Hodnotící porada za 1. pololetí
Vydání pololetního vysvědčení (čtvrtek)
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
Jednodenní pololetní prázdniny (pátek)
Operativní porady (pátek)

6/1
leden
24,25/1
28/1
28/1
30/1
31/1
31/1
leden

2. pololetí
ÚNOR:
Jarní prázdniny
Jmenování předsedů maturitních komisí a komisí pro ZZ
Podání přihlášek ke studiu na SŠZe Přerov
Operativní porady (pátek)

24/2-1/3
do 28/2
únor
únor

BŘEZEN:
Podání přihlášek ke studiu na SŠZe Přerov
Jmenování členů komisí pro ZZ
Evidence přihlášek ke studiu
Školní kolo soutěže „Mladý zemědělec“
Soutěž SOČ

do 1/3
do 13/3
březen
březen
březen
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Výsledky a hodnocení výuky za 3/4 pro maturitní ročníky
Odevzdání vlastního seznamu literárních děl k MZ
Jmenování členů maturitních komisí
Operativní porady (pátek)

13/3
do 31/3
do 31/3
březen

DUBEN:
Schůzka zástupců tříd – školní parlament
Výsledky a hodnocení výuky za 3/4 (středa)
Třídní schůzky
Velikonoční prázdniny (čtvrtek)
Státní svátek (pátek)
Velikonoční pondělí
Jednotná zkouška do 1. ročníků
Celostátní kolo „Mladý zemědělec“
Liga zemědělských škol v parkurovém skákání
Zkoušky základního výcviku jezdce
Společná část MZ –písemná práce z ČJL
Společná část MZ –písemná práce z AJ
Klasifikační porada za 2. pol. maturitních ročníků (středa)
Předání vysvědčení maturitním ročníkům (čtvrtek)
Operativní porady (pátek)

1/4
8/4
8/4
9/4
10/4
13/4
duben
duben
duben
duben
duben
duben
29/4
30/4
duben

KVĚTEN:
Státní svátek (pátek)
Společná část MZ – didaktické testy a písemné práce
Státní svátek (pátek)
Hobby závody
Profilová část MZ – praktická a ústní zkouška, obhajoba
maturitní práce
Klasifikační porada za 2. pol. 3. ročníků SOU (středa)
Předání vysvědčení 3. ročníkům SOU (pátek)
Operativní porady (pátek)

1/5
4,5/5
8/5
květen
květen
27/5
29/5
květen
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ČERVEN:
Písemná část ZZ (pondělí)
Praktická část ZZ třídy 3.ZF
Praktická část ZZ třídy 3.OZ
Ústní část ZZ třídy 3.ZF
Ústní část ZZ třídy 3.OZ
Klasifikační porada za 2. pol. třídy 1.NM a1.,2.ZF (středa)
Předání vysvědčení třídě 1.NM a 1.,2.ZF (pátek)
Klasifikační porada za 2. pol. 1. - 3. ročníků Agropodnikání,
1.M, 2.M, 3.M (středa)
Předání vysvědčení 1. - 3. ročníkům Agropodnikání,
Mechanizace a služby (pátek)
Slavnostní předání maturitních vysvědčení
Slavnostní předání výučních listů a vysvědčení o ZZ
Předání přihlášek pro podzimní termín MZ a ZZ
Klasifikační porada za 2. pol. 1. a 2. roč. SOU (středa)
Stanovení termínů opravných zkoušek a doklasifikací
Stanovení podzimních termínů MZ a ZZ
Předání vysvědčení 1. a 2. roč. SOU (pátek)
Sportovně turistický kurz
Úklid tříd a šaten
Odevzdání třídní dokumentace
Operativní porady (pátek)
Závěrečná hodnotící porada
Odevzdání podkladů pro zpracování výroční zprávy

1/6
červen
červen
červen
červen
10/6
12/6
17/6
19/6
červen
červen
do 25/6
24/6
24/6
24/6
26/6
červen
červen
26/6
červen
26/6
26/6

Vyučování ve školním roce 2020/21 bude zahájeno v úterý 1. 9. 2020
Změna termínu možná
V Přerově 28. 8. 2019

Ing. Věra Gondová
zástupce ředitele školy

