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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 
 

1. Termíny konání pedagogických rad 
▪ 1. čtvrtletí  11. 11. 2020 (středa) 

▪ 2. čtvrtletí  20.   1. 2021 (středa) 

▪ 3. čtvrtletí  20.   4. 2021 (úterý)  

▪ závěrečná porada 4. ročníky 11. 5. 2021  (úterý) 

▪ 4. čtvrtletí  23.   6. 2021 (středa)  

 

2. Termíny konání schůzek rodičů 
▪ 2. 9. 2020  od 16.00 hodin - středa schůzky rodičů žáků 1. ročníků 

▪ 18. 11. 2020 od 16.00 hodin - středa   

▪ 21.   4. 2021 od 16.00 hodin - středa 

 

3. Konání pedagogických rad a porad 
Jednotlivé druhy porad se v průběhu školního roku budou konat vždy ve středu podle rozpisu. 

▪ pedagogické rady 4x za školní rok 2020/2021 dle plánu 

▪ pracovní a organizační porady dle rozpisu  

P O R A D Y 
MĚSÍC DEN DRUH PORADY 

Srpen 

25. 8. 2020 
Zahájení přípravného jazykového kurzu 

(8.00), porada v 8.00 hodin 

26. 8. 2020 8.00 porada s TU 1. ročníků 

31. 8. 2020 – 8.00 Organizační porada 

Září 

1. 9.2020 – 7.55 Zahájení školního roku (TH) 

4. 9. 2020 – 8.30 Třídní učitelé (ředitelna) 

3. 9. 2020 – 9.30  Začínající učitelé (ředitelna) 

4. 9. 2020 – 13.05 Uč. maturitních př. CJL 

7. 9. 2020 – 8.45 Uč. maturitních př. ANJ 

8. 9. 2020 - 14.30 Uč. maturitních př. odborných 

9. 9. 2020 - 14.30 Předsedové předmětových komisí 

Říjen  7. 10. 2020 - 14.40 Organizační porada 

Listopad 11. 11. 2020 - 14.40 Pedagogická rada 

Prosinec 
2. 12. 2020 - 9.30 Učitelé maturitních předmětů 

16. 12. 2020 - 14.40 Organizační porada 

Leden 
20. 1. 2021 - 14.40 Pedagogická rada 

27. 1. 2021 – 9.30 Učitelé maturitních předmětů 

Únor 24. 2. 2021 - 14.40 Organizační porada 

Březen 17. 3. 2021 - 14.40 Organizační porada 

Duben 20. 4. 2021 - 14.40 Pedagogická rada 1. – 3. ročník 

Květen 

5. 5. 2021 - 14.40  Organizační porada  

11. 5. 2021 - 14.40 Pedagogická rada 4. ročníky 

Červen 

23. 6. 2021 - 14.40  Pedagogická rada 1. – 3. ročník 

30. 6. 2021, 

10.30- 11.00 

Závěrečná organizační porada 
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4. Organizace školního roku 2020/2021 
 

Období školního vyučování začne v úterý 1. 9. 2020. Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve 

čtvrtek 28. 1. 2021. Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno ve středu  

30. 6. 2021. 

 

Prázdniny:  

Prázdniny Termín 
podzimní  čtvrtek 29. 10. a pátek 30. 10. 2020 

vánoční 
od středy 23. 12. 2020 a skončí v neděli 3. 1. 2021,  

vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021  

jednodenní pololetní  pátek 29. 1. 2021 

jarní  pondělí 15. 2. – neděle 21. 2. 2021 

velikonoční čtvrtek 1. 4. 2021 - pátek 2. 4. 2021 je tzv. ostatním svátkem  

hlavní   od čtvrtka 1. 7. 2021 – do úterý 31. 8. 2021, období školního 

vyučování začne ve středu 1. září 2021 

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. 9. 2021 

 

 

II. pololetí 2020/2021 

 

 

 

5. Maturitní zkoušky 
 

Novelou školského zákona dochází s účinností od 1. 10. 2020 k přesunu písemných prací a 

ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka ze společné části MZ do profilové 

části MZ. V návaznosti na tuto změnu se zrušuje funkce hodnotitele. Písemná práce a ústní 

zkouška budou konány bude konána v profilové části MZ z českého jazyka a literatury a 

z cizího jazyka zvoleného ve společné části maturitní zkoušky a je zkouškou nepovinnou. 

Nově se do školského zákona doplňuje ve společné části MZ nepovinný zkušební předmět  - 

matematika rozšiřující (nahrazuje matematika+) 

 

 

Termíny MZ 

 

Maturitní zkouška se bude konat podle ustanovení novely školského zákona § 77 - § 82  

a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů a Opatření obecné povahy vydaného 

MŠMT dne 29. ledna 2021 a 15. března 2021. 

 

V jarním zkušebním období se profilové MZ konají od 1. června do 10. června 2021 do 23. 

července 2021, v případě praktických zkoušek od 19. dubna do 27. srpna 2021, v podzimním 

zkušebním období pak od 1. září do 20. září 2021  30. září 2021. 

V jarním zkušebním období se písemné práce, písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové 

části mohou konat nejdříve 1. dubna 2021. Praktickou zkoušku profilové části je možné 

v jarním i podzimním období konat i dříve. 
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Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle RVP a ŠVP, 

včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní to na veřejně přístupném místě ve škole a též 

způsobem umožňující dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky 

profilové části maturitní zkoušky. 

 

Žáci se přihlašují k MZ, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky 

k maturitní zkoušce řediteli školy, a to do 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období 2021 a do 

25. června 2021 30. června 2021 pro podzimní zkušební období 2021. 

 

Předsedy maturitních komisí jmenuje příslušný krajský úřad do 26. února 2021, jmenování je 

platné pro daný kalendářní rok. Místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenuje ředitel 

školy nejpozději do 31. března 2021 pro jarní zkušební období a do 30. června 2021 pro 

podzimní zkušební období. 

 

Centrum jmenuje školního maturitního komisaře pro danou školu, pro jarní zkušební období do 

26. února 2021 a pro podzimní zkušební období do 30. června 2021. 

 

Jarní zkušební období 

 

Společná část MZ 

DT společné části se konají v období od 24. května do 26. května 2021.  

Výsledky DT společné části MZ zpřístupní Centrum ředitelům prostřednictvím Centra. 

Nejpozději následující den po zpřístupnění výsledků je ředitel zpřístupní žákům. Didaktické 

testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“. Hodnocení „uspěl“ není podmínkou pro 

připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale je podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení. 

 

Nově se stanovuje také mimořádný termín DT pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 

2020/2021, podali přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 a z důvodu 

karantény/nemoci COVID-19 se nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT. Ředitel školy 

může omluvit žáka, který prokazatelně doloží, že v den konání příslušné zkoušky se k jejímu 

vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v 

souvislosti s tímto onemocněním. Žák se nejpozději do 3 dnů od konání příslušné zkoušky 

omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu DT, a to jak na 

povinné, tak i nepovinné zkoušky společné části MZ Mimořádný termín se bude konat ve 

dnech 7., 8. a 9. července 2021 ve spádových školách určených CZVV ve spolupráci s 

krajskými úřady 

 

Profilová část MZ 

 

Nově jsou je součástí profilových zkoušek písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a 

literatury a z cizího jazyka. 

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. 

 

Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí se konají od 16. května do 10. 

června 2021 25. června 2021. 

 

 

Písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky profilové části se konají od 1. dubna 

2021, praktické zkoušky popř. i dříve. 
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Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před jejich konáním, a to 

tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části. 

 

Celkové hodnocení MZ 

 

Centrum zpřístupní řediteli školy výsledky celkového hodnocení žáků nejpozději do dvou 

pracovních dnů od shromáždění výsledků MZ za jednotlivou třídu prostř. Centra. Ředitel školy 

bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který úspěšně vykonal obě části MZ, vysvědčení o MZ. 

 

Podzimní zkušební období 

 

Společná část MZ 

 

DT – od 1. září do 10. září 2021.  Zkušební schéma pro konání DT určí MŠMT nejpozději do 

13. srpna 2021. 

Výsledky DT zpřístupní centrum nejpozději do 10. září 2021. Nejpozději následující pracovní 

den po zpřístupnění je ředitel školy zpřístupní žákům. 

 

Profilová část MZ 

 

Konají se od 1. září do 20. září 2021 30. září 2021, PZ popř. i dříve. 

Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna 2021 tak, aby se 

nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části. 

 

Celkové hodnocení MZ 

 

Centrum zpřístupní řediteli školy výsledky celkového hodnocení žáků nejpozději do dvou 

pracovních dnů od shromáždění výsledků MZ jednotlivého žáka prostř. Centra. Ředitel školy 

bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který úspěšně vykonal MZ, vysvědčení o MZ. Protokol o 

výsledcích společné části MZ žáka zpřístupní Centrum řediteli školy nejpozději do 2 

pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka 

 

 

Jarní zkušební období 

 

Příprava na maturitu 

4. A 16. 4., 18. 5. – 21. 5. 2021 

4.C 16. 4., 18. 5. – 21. 5. 2021 

4.D 16. 4., 18. 5. – 21. 5. 2021 

 

Ústní zkoušky společné části a profilové části se budou konat takto: 

4. A  4. a 7. 6. 2021 (PÁ, PO) 

4. C 8. 6. 2021 (ÚT) 

4. D 1. – 3. 6. 2021 (ÚT - ČT) 

 

 

Praktické zkoušky profilové části se budou konat takto: 

4. A 19. 4. 2021 (ST))  

4. C 19. 4. 2021 (ST)  

 



ORGANIZACE  ŠR  2020/2021 5 

Slavnostní předání maturitního vysvědčení: 11. 6. 2021 - 4. C a 4. D, 14. 6. 2021 4. A 

 

6. Akce školy 

 

❑ Přípravný kurz pro studenty 1.B a 1.D – 25. 8. – 28. 8. 2020 

❑ Sportovní kurz (2. ročníky): 14. 9. – 17. 9. 2020 (Mgr. Kuželová) 

❑ Dny otevřených dveří:  

3. 11. 2020 (od 8.00 – 15.00 hodin – celorepublikový den 

otevřených dveří soukromých škol)  

8. 12. 2020 od 15.30 hodin 

12. 1. 2021 od 15.30 hodin 

 

❑ Prezentační výstavy středních škol:  

Česká Třebová  7. – 8. 10. 2020 (ST-ČT)  

Kolín:     12. 10. 2020 (PO) 

Chrudim:   13. 10. 2020 (ÚT) 

Kutná Hora:  14. 10. 2020 (ST) 

Pardubice:     6.– 7. 11. 2020 (PÁ, SO) 

Hradec Králové: 13. – 14. 11. 2019 (PÁ, SO) 

 

❑ Přípravné kurzy na PZ pro žáky ZŠ Mgr. Kadlecová, RNDr. Heřmanová):  

10. 11. 2020  (ÚTERÝ) 14.30 – 17.30 

24. 11. 2020  (ÚTERÝ) 14.30 – 17.30 

  1. 12. 2020  (ÚTERÝ) 14.30 – 17.30 

15. 12. 2020  (ÚTERÝ) 14.30 – 17.30 

  5.   1. 2021  (ÚTERÝ) 14.30 – 17.30 

12.   1. 2021  (ÚTERÝ) 14.30 – 17.30 

19.   1. 2021  (ÚTERÝ) 14.30 – 17.30 

26.   1. 2021 (ÚTERÝ) 14.30 – 17.30 

  2.   2. 2021  (ÚTERÝ) 14.30 – 17.30 

  9.   2. 2021  (ÚTERÝ) 14.30 – 17.30 

23.   2. 2021  (ÚTERÝ) 14.30 – 17.30 

  9.   3. 2021  (ÚTERÝ) 14.30 – 17.30 

23.   3. 2021  (ÚTERÝ) 14.30 – 17.30 

 

❑ Prezentace výuky cizích jazyků (pro žáky ZŠ) 

22. 10. 2020 (ČT) Den angličtiny na AGYSU 

26. 11. 2020 (ČT) Výuka předmětů v angličtině 

     

❑ AGYSLINGUA  25. 2. 2021 (ČT) Soutěž v angličtině pro žáky ZŠ 

❑ Vídeň   11. 12. 2020 (PÁ)  Vánoční zájezd do Vídně 

❑ Půjdem spolu  

k ředitelně  21. 12. 2020 (PO) Koledy, vánoční jarmark 

❑ Lyžařský kurz  leden 2021 (termín bude upřesněn) 

❑ Maturitní ples  6. 3. 2021 (ATRIUM Palác Pardubice) 

 

 

 

Ing. Josef Krčil 

Ředitel školy 


