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Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, 

středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního 

vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021. Podzimní prázdniny 

stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020. Vánoční prázdniny budou 

zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v 

pondělí 4. ledna 2021. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:   
 

1. 2. - 7. 2. 2021   Žďár nad Sázavou  

  

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. 

ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o 

významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů). Hlavní 

prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021. Období školního 

vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.  

  

  

  

Organizace školního roku 2020 / 2021  
 

Srpen, září  
 

25.-28.8. út,st,čt,pá        příprava před zahájením školního roku  

  

1.9   út                     zahájení školního roku  

1.9.-4.9.                                  odevzdání Plánu pro reflexi dosahování vzdělávacích výstupů     

za minulý školní rok (pro všechny předměty dle úvazku)  

odevzdání Plánu pro zpětnou adaptaci žáků, odstranění   

nerovností.  

2.9.   st       řád+přílohy, BOZP,  cvičení CO, evakuace školy  

1.A- integrační  program (VP, TU, dokumentace…)   

3.9.  čt  prima- integrační program, 1.A–TH podle potřeby, ostatní třídy   

výuka dle rozvrhu  

4.9.  pá                     8.00-8.45 – burza učebnic v  aule  

prima (1.A) TH dle potřeby     

10.9. čt                     15.00 -třídní schůzka pro primu a 1.A, –volba třídního      

                                              důvěrníka, organizace školního roku  

                     (1.A – informace o LVK-Bá)   

11.9  pá                   odevzdání plánů  exkurzí  -  maximálně 2 exkurze na   

třídu , výlety plánovat s ohledem na epidemiologickou situaci –  

možnosti alternativního řešení (ubytování, stravování)  

polovina září   Rakouský institut – 2.A+ sexta  

17.9.  čt                    18.30-zahájení tanečního kurzu pro 2.A a sextu ,TU-seznamy+   

peníze dva dny předem ( letošní 1.300,- loňští  600,-)  

  

18.9.  pá                    odevzdání stručných tematických plánů (elektronicky)  

28.9.  po                    státní svátek - Den české státnosti  



30.9.              st                     seznam literatury k maturitě - vyučující JČ  

  

Říjen  

zač.                                       nabídka maturitních předmětů (Ha)  

1.10.               čt                    Pohár starosty města ( PK-Tv)  

6.10.               út                    Road show 2020 (dříve Gaudeamus) Brno  

22.10.             čt                    Rada rodičů – příprava plenárního zasedání  

  

28.10.             st                    státní svátek ČR, Den vzniku samostatného československého   

                                              státu  

29 a 30.10 .    čt+pá              podzimní prázdniny  

  

Listopad  

5.11.               čt                    Bílá prodloužená  

12.11.             čt                    klasifikační porada za 1. čtvrtletí  

16.11.             po                  Den otevřených dveří , studentský  

                                             parlament+ maturanti – program v aule  

17.11.             út                   státní svátek ČR-Den boje za svobodu a demokracii  

19.11.             čt                   15.00- plenární zasedání SRPŠ a třídní schůzky  

26.11.  čt                   deváťáci do bystřických  škol (Ha,VeL)  

  

  

Prosinec  

do 1.12.                               přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období  

4.12.               pá                 Mikuláš– maturanti ve škole, 3.A+sep – ve školkách.  

10.12.             čt                  taneční – Věneček  

         beseda s absolventy o studiu na VŠ (Fi)  

21.12.-22.12. po-út             sportovní soutěže, vánoční besídky, kulturní program –         

                                            parlament+ maturanti  

23.12.-3.1.     st,ne              vánoční prázdniny  

  

  

Leden 2021 

do 15.1.                              MŠMT určí jednotné zkušební schéma  pro DT   

16.1.               so                ples gymnázia  

22.1.               pá                uzavření  absencí a klasifikace za 1. pololetí  

25.1.               po                klasifikační porada za 1. pololetí- mimořádný termín   

28.1.               čt                 vydání vysvědčení (výpis) za 1. pololetí  

29.1.               pá                jednodenní pololetní prázdniny pro žáky  

  

do 31.1.          ne                vyhlášení 1. kola přijímacího řízení + kritéria  

                                           návrh na předsedy maturitních komisí  

  

Únor  

1.2. - 7.2.                          jarní prázdniny  

8..2.                po             14.00-příprava k přijímacím zkouškám na gymnázium pro                  

                             potenciální uchazeče  

---                                     LVK sekunda  dle sněhových podmínek  

19.2.               pá              DOD – klasická výuka  

21.2. - 26.2    ne-pá          LVK – kvi +1.A  



do 28.2.           pá              jmenuje krajský úřad předsedy zkušebních maturitních komisí,   

                                         Centrum jmenuje maturitního komisaře  

  

  

Březen  

1.3  po              podávání přihlášky ke studiu na G  

do 31.3. st               jmenování místopředsedů a  členů maturitních komisí -

                                         ŘŠ odevzdání maturitní četby  

  

Duben  

od 1.4.                             písemné maturitní zkoušky z českého a cizího jazyka  

                                        (profilová část- změna zákona od 1.10. 2020)  

12.4.-28.4.                       přijímací řízení – průběžně bude upřesněno  

8.4.        čt             klasifikační porada za 3. čtvrtletí  

15.4.                čt             třídní schůzky a konzultace  

23.4.   pá            uzavření klasifikace a absencí pro maturanty  

26.4.   po            klasifikační porada pro maturanty  

30.4.   pá            poslední zvonění    

  

Květen  

od 3.5.     po           didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky  

                                       (upřesnění termínů - po zveřejnění jednotného zkušebního schématu)  

                                        předpoklad: 10.5. - 14.5. – svatý týden, ústní MZ  od 17.5 do 20.5.,  

                                        27.5. (čt) slavnostní vyřazení maturantů  

 28.5.               pá            možnost pro případné aktivity ke Dni dětí , sportovní den?  

                                        Majáles - ? - studentský parlament  

  

  

Červen  

od 14.6.                  školní výlety a exkurze   

14-18.6.        po-pá      LSTK 3.A, septima  

22.6.             út            uzavření absencí a klasifikace za 2. pololetí  

24.6.             čt            klasifikační porada  

25.6               pá  

28.6               po           projektový den  

29.6               út            branný den – studentský parlament, téma: životní prostředí  

30.6.               st            vydávání vysvědčení  

  

  

  

  

  

Porady a schůze  

  

Čtvrtek  14.30 hod. -  schůzovní den    

Pondělní porady o velké přestávce  

  

  

  

 



Rada rodičů při SRPŠ   

   

Současný stav:  

s: Mgr. Eva Poláchová, t: Michaela Špačková, kv: Ing. Aleš Sitař, kvi: Ing. Jana Kadlecová, 

se: p.Kateřina Proksová, sep: Ing Vlastimil Růžička, ok: p. Jana Hroncová, 

2.A: Mgr. Hana Buršíková, 3.A: Mgr. Petra Gregorová, 4.A: Ing. Vlastimil Malíček,    

 

Školská rada  

pracuje ve složení: Bc. Marcela Martinková, p. Jan Slámečka,  

MUDr. Andrea Stalmachová, Mgr. Libor Veselý, Ing. Zdeněk Fexa , za studenty Alžběta 

Pavelková.  

  

   

Rozmístění tříd  

p – Pul - (žl) - Č2 - vedle VP , s - Kb - (z) - BiSt, t -Bt - (č) - Fyz , kv – Ká - (stř) - výtvarná 

výchova, kvi – Če - (č) - D/Z , se -VeD - (žl) - Ov/ZSV - čekací, sep – St - (č) - FyzSt, 

ok - Fi - (m) (tradičně), 1.A – Dří - (z) - BiM, 2.A – Kaš - (žl) - Čj1 vedle kabinetu,  

3.A - Ku - (žl) - Ch,  4.A – Pro - (m) (tradičně)   

 

Rozmístění učitelů  

KJ 1: Fi, VeD, Kaš, Slá, Ho      IVT: Fe   

KJ 2: Koč, Bá          přípravna: Hlm, Ma  

KJ 3: Ká, Li               Hv: Kr                         

KJ 4: Ži, Kb                           M, F: Ji, St, Bt  

Ch: Ku, KuZ     Vv: Bo  

D, Z: Chl, Če      F: Cí, Pul   

VP (žl) : Sv      Bi: Dří, Mu 

ZŘ: VeL     Čj: Pro, Zí 

  

Třídnictví:  

P: Pul,Sv                          Kvi: Če,Ved             1.A: Dří, Pul  

S: KB, Bo                        Se: Ved,Dří              2.A: Kaš, Fe  

T: Bt,Če              Sep: St,Kb                3.A: Ku, Chl  

Kv: Ká,Bt                        Ok: Fi,Li                  4.A: Pro, Bá  

  

                                                                  

Předmětové komise:  
 

Jazyk a jazyková komunikace  

ČJ: Pro, Cí, Če, Pul   

Cizí jazyky: Ká, VeL, VeD, Fi, Bá, Koč, Ha, Kb, Kaš, Pro, Li, Bo, Ho  

 

Člověk a společnost, Člověk a svět práce  

D+Společnost 20. století: Če, VeL, Ká, Zí  

OV+ZSV: Kb, Žil, Ha   

 

Člověk a příroda  

Z: Chl, Bo, Sv, VeD     

Bi+Ch: Ku, Mu, KuZ  Dří, Li  

F+M: St, Ji, Chl, Sv, Dří, Bt, Kr  



Informační a komunikační technologie  

IVT: Fe, VeD, ŠtA    

 

Člověk a zdraví  

Tv: Bá, Hlm, Ma, Il     

 

Umění a kultura  

Vv: Bo, Pul  

Hv: Koč, Kaš, Ži  

  

Soutěže, olympiády  

Vyučující ve spolupráci s TU informuje vedení školy, důraz klade na zodpovědnou nominaci, 

soupisku zveřejní na nástěnce ve sborovně. Po skončení akce podá neprodleně stručnou 

zprávu vedení školy (písemně) a zajistí zveřejnění na webových stránkách školy.  

Předem známé celodenní akce doplní (přibližně) do ročního plánu, nové akce nahlásí vždy 

nejpozději do čtvrtka předchozího týdne z důvodu zahrnutí do týdenního plánu práce.  

  

Školní výlety, tuzemské exkurze, zahraniční zájezdy  

• školní výlety (NG 1.A + kvi, 2.A+se - max. 2 pracovní dny), dodržet období závěru 

školního roku  

• exkurze – maximálně 2 pro třídu dle ŠVP, termín směřovat do týdne konání 

písemných mat. zkoušek, případně do svatého týdne.  

• doporučujeme závěr školního roku  

• zahraniční zájezdy – nejdříve na jaře 2021, s dostatečným časovým předstihem 

konzultovat s vedením školy (možnosti financování cestovních náhrad), přesně stanovený 

postup podle vyhlášky č.48/2005 Sb.  

  

Pověření zaměstnanců  

Správa budovy, úklid - Šta  

Personalistika, mzdy - Šv  

Ekonomika, účetnictví - Sý  

Učebnice, pomůcky - Šv  

Požární prevence, úrazy, CO - Šta, VeL, Ku, Fe, Šve  

Rozvrh, suplování, dozory - VeL  

Výchovný poradce, zápisy z porad - Sv  

Karierový poradce - Fi  

kronika školy - VeD  

Koordinátor ŠVP  a projektový koordinátor - VeL  

ICT koordinátor - VeD  

LVK, LSTK  - PK Tv  

Protidrogová prevence a environmentální výchova - Kb, Mu  

Webmaster - St, Fe  

Příprava propagačního materiálu, dokumentace - VeD, Fe  

Správce posilovny - Bá  
 

Sbírky  

Čj - Cí/Pro, N - Fi, A - Bá, Fr- Pro, R - Kb, F - St, M - Bt,  Bi - Mu, Ch - Ku,  D - Če, Z - Chl,  

Ov - Kb, Tv ,CO - Bá, Hv - Kaš, Vv - Bo, IVT, PC - Fe, ŽK - Pro,  učebnice,CD  - Šv, 

nábytek - Šta  

  



Odborné učebny:  

JU 1 - Fi, JU 2 - VeD, JU 3 - Bá, JU 4 - Li, JU 5 - Ká, JU 6 - Kb, F – St, Ch – Ku, Lab.Ch -

Dří, Lab.Bi - Ku, LabF - St, IVT - Fe, Vv - Bo  

  

Dlouhodobé projekty a granty  

Německo- partnerská škola:  Fi  

Šablony II, IKAP: VeL  

Zahrada poznání a relaxace: Mu, Ku  

  

  

Nepovinné předměty  

Sportovní hry: PK Tv  

Náboženství: Mgr. MUDr. Karel Rozehnal  

ZA: Slá, Fi  

  

Zájmové kroužky:    sborový zpěv  

matematickofyzikální  

IVT  

chemický   

                                   geologický 

   biologický  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


