Organizace školního roku 2018/2019
na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice
letní studijní období a 2. pololetí
Leden
o 01.01.2019
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nový rok, Státní svátek - Den obnovy samostatného
českého státu
02.01.2019
Poslední den vánočních prázdnin
03.01.2019
První vyučovací den po vánočních prázdninách
07.01.2019
Zahájení zkouškového období na VOŠ
24.01.2019, 13:00 - 18:00 h Den otevřených dveří
25.01.2019
Uzavření pololetní klasifikace na SŠ
28.01.2019
Zahájení závěrečné odborné praxe VOŠ – denní i dálková forma
28.01.2018
Klasifikační porada za 1. pololetí na SŠ
31.01.2019
Ukončení prvního pololetí na SŠ – předání výpisů
31.01.2019
Ukončení zkouškového období na VOŠ

Únor
o
o
o
o
o
o

01.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
15.02.2019
25.02.2019
28.02.2019

Pololetní prázdniny
Zahájení výuky na VOŠ
Zahájení výuky ve 2. pololetí na SŠ
Platba školného za letní studijní období VOŠ
Jarní prázdniny - začátek
Nejzazší termín prodloužení klasifikačního období na SŠ

Březen
o 01.03.2019
o 03.03.2019

Uzávěrka přihlášek ke studiu na SŠ
Jarní prázdniny - konec

Duben
o
o
o
o

03. a 04.04.2019
10.04.2019
11.04.2019
11.04.2019

o
o
o
o
o
o
o
o

12.04.2019
15.04.2019
15.–16.04.2019
18.04.2019
19.04.2019
22.04.2019
23.–26.04.2019
26.04.2019

o 29.04.2019, 09:35 h
o 30.04.2019

Přehlídka technických profesí
Písemná maturitní práce z ČJL
Písemná maturitní práce z ANJ
Čtvrtletní porada o prospěchu a chování na SŠ
Třídní schůzky (od 16:00 hodin), Rada rodičů (od 17:00 hodin)
Státní přijímací zkoušky na SŠ - 1. řádný termín
Státní přijímací zkoušky na SŠ – 2. řádný termín
Praktická část maturitních zkoušek třídy 4.A
Velikonoční prázdniny
Státní svátek - Velký pátek
Státní svátek - Velikonoční pondělí
Praktická část maturitních zkoušek třídy 4MS
Uzavření klasifikace 4. ročníku a 2. ročníku
nástavbového studia - SŠ
Klasifikační porada 4. ročníku a 2. ročníku
nástavbového studia – SŠ
Vydávání vysvědčení za 4. ročník a 2. ročník
nástavbového studia - SŠ

Organizace školního roku 2018/2019
na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice
letní studijní období a 2. pololetí
Květen
o 01.05.2019
o 02.–06.05.2019
o 03.05.2019
o 06.–17.05.2019
o
o
o
o
o
o

06.–24.05.2019
08.05.2019
13.05.2019
13.–24.05.2019
14.05.2019
15.05.2019

o
o
o
o
o
o
o
o

16.–17.05.2019
20.–23.05.2019
20.05.-31.05.2019
27.–30.05.2019
27.–31.05.2019
28.05.2019, 09:35 h
31.05.2019
31.05.2019

Státní svátek - Svátek práce
Písemné práce a didaktické testy společné části maturitní
zkoušky na SŠ
Ukončení závěrečné odborné praxe na VOŠ
– denní i dálková forma
Soustředění posledních ročníků VOŠ
– denní i dálková forma
Odborná praxe 2. ročníků VOŠ – denní forma
Státní svátek - Den vítězství
Náhradní termín přijímacích zkoušek na SŠ
Odborná praxe 1. ročníku nástavbového studia třídy 1NS na SOU
Druhý náhradní termín přijímacích zkoušek na SŠ
Odevzdání absolventských prací na VOŠ,
odevzdání indexů a závazných přihlášek k absolutoriu na VOŠ
– denní i dálková forma
Ústní maturitní zkoušky profilové části třídy 2NS na SOU
Ústní maturitní zkoušky profilové části třídy 4MS na SOU
Odborná praxe 2. a 3. ročníků na SOŠ
Ústní část maturitních zkoušek na SOŠ
Studijní volno před absolutoriem – denní a dálková forma
Klasifikační porada pro 3. ročníky učebních oborů na SOU
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení na SOU
Vydávání vysvědčení učebním oborům 3. ročníku na SOU

Červen
o
o
o
o
o
o
o
o

03.06.2019
03.06.2019
03.–04.06.2019
04.–07.06.2019
05.06.2019
05.06.2019, 14:30 h
10.06.2019
10.06.2019

o 10.–14.06.2019
o 14.06.2019
o
o
o
o
o

17.–19.06.2019
18.06.2019
24.06.2019
24.06.2019
25.06.2019

Písemná část závěrečných zkoušek na SOU
Zahájení zkouškového období na VOŠ
Absolutorium – denní a dálková forma
Praktická část závěrečných zkoušek na SOU
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení na SOŠ
Slavnostní předávání diplomů a vysvědčení absolventům VOŠ
Vyhlášení výsledků písemné a praktické části ZUZ na SOU
Uzávěrka přihlášek do 1. kola přijímacího řízení na VOŠ
– denní forma
Studijní volno před ústní částí závěrečných zkoušek
na SOU
Uzávěrka přihlášek do 1. kola přijímacího řízení na VOŠ
– dálková forma
Ústní část závěrečných zkoušek na SOU
Přijímací řízení na VOŠ – 1. kolo – denní i dálková forma
Slavnostní vyřazení absolventů učebních oborů SOU
Uzavření klasifikace druhého pololetí na SŠ
Klasifikační porada na SŠ
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o 28.06.2019
o 28.06.2019
o 29.06.2019

Ukončení školního roku – předávání vysvědčení na SŠ
Ukončení zkouškového období na VOŠ
První den hlavních prázdnin

Červenec
o 05.07.2019

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Srpen
o 16.08.2019
o 21.08.2019
o 22.08.2019
o 26.–30.08.2019
o 29.08.2019

Uzávěrka přihlášek do 2. kola přijímacího řízení na VOŠ
– denní forma
Uzávěrka přihlášek do 2. kola přijímacího řízení na VOŠ
– dálková forma
Přijímací řízení na VOŠ – 2. kolo – denní i dálková forma
Přípravný týden
Zápis do 1. ročníku VOŠ - denní i dálková forma

Nový školní rok 2019/2020
o
o
o
o
o
o
o
o

01.09.2019
02.09.2019
03.09.2019
04.09.2019
05.09.2019
09.09.2019
10.09.2019, 14:20 h
11.09.2019, 14:20 h

Poslední den hlavních prázdnin
Zahájení školního roku 2019/2020, zahájení vyučování
Zápis do 2. ročníku VOŠ – denní forma
Zápis do 3. ročníku VOŠ – denní forma
Zápis do 4. ročníku VOŠ – dálková forma
Zahájení výuky na VOŠ – denní forma
Zahájení výuky na VOŠ – dálková forma, 4. ročník
Zahájení výuky na VOŠ – dálková forma, 1. (?) ročník

Pozn.: Termíny k maturitním zkouškám jsou uvedeny na www.voskop.cz
v odkazu Maturita.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 13:00-18:00 h
o 24.01.2019
o 19.11.2019

TŘÍDNÍ SCHŮZKY NA SŠ
o

11.04.2019, 16:00 h

PŘEHLÍDKA TECHNICKÝCH PROFESÍ – 11. ročník,
sportovní hala VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, p. o.
o
o

03.04.2019, 09:00 - 16:00 h
04.04.2019, 09:00 - 15:00 h

