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1. Organizace školního roku 2016/2017 

Začátek období školního vyučování: čtvrtek 1. 9. 2016 

Podzimní prázdniny: středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2016  

Vánoční prázdniny: pátek 23. 12. 2016 – pondělí 2. 1. 2017 

Konec 1. pololetí: úterý 31. 1. 2017 

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3. 2. 2017 

Jarní prázdniny: 27. 2. – 3. 3. 2017 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. 4. a pátek 14. 4. 2017 

Konec 2. pololetí: pátek 30. 6. 2017 

Hlavní prázdniny: sobota 1.7. - pátek 1. 9. 2017 

Začátek školního roku 2017/2018: pondělí 4. 9. 2017 

 

Plán dnů volna ředitele: 29. – 30. 9. 2016, 24. – 25. 10. 2016, 18. 11. 2016, a dle mimořádných 

situací školy (DOD, MZ, ZZ, aj.) 

 

Dny otevřených dveří (DOD): 7. 12. 2016, 14. 1. 2017 a kdykoliv po telefonické domluvě 

 

Hodnotící porady + třídní schůzky: 10. 11. 2016 

 05. 04. 2017 

 

Klasifikační porady:  30. 01. 2017 

 26. 04. 2017 MS4 + TEP2 

 29. 05. 2017 3. roč. OVsVL 

 26. 06. 2017 

 

Přijímací řízení:   

– je stanoveno Z 561/2004 Sb., V 671/2004 Sb. a Z 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, info na 

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.  

– do 15. 3. 2017 - uchazeč odevzdá přihlášku pro 1. kolo řediteli SŠ (může podávat 2) 

– do 31. 1. 2017 - ředitel vyhlásí první kolo (vyhlášení prokazatelným způsobem) 

– 1. kolo - od 12. 4. 2017 do 28. 4. 2017 pro OVsMZ 

– 1. kolo - od 22. 4. 2017 do 30. 4. 2017 pro OVsVL a pro NS 

– další kola - dle termínů určených ředitelem, k naplnění předpokládaných stavů žáků 

– Novinkou v přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 bude zejména: 

– sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové 

zkoušky na 1. března na první kolo přijímacího řízení,  

– konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a 

oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání,  

– přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Pro tento účel předává údaje z přihlášky uchazečů o 

přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání způsobem 

stanoveným prováděcím právním předpisem.  

– jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a 

Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání,  

– jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám,  

– školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení 

uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě 

přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. 

Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení, v termínu, který stanoví MŠMT do 30. září 

předchozího kalendářního roku a který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Maturitní zkouška:  

– se bude konat dle Z 561/2004 Sb. a V 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

– konání v jarním období od 2. 5. do 10. 6. 2017 a v podzimním období od 1. 9. do 20. 9. 2017 

– konání Pí a Pr profilové MZ od 1. 4. 2017 

– 7 měsíců před konáním 1. zkoušky profilové MZ určí ředitel nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové 

části (lze zařadit zkoušku Matematika+) 

– povinné i nepovinné zkoušky společné části MZ se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné 

části konaných po 1. lednu 2016. Katalogy jsou zveřejněny zde: http://www.msmt.cz/file/33527/.  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
http://www.msmt.cz/file/33527/
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– jmenování předsedů ZK KÚ do 28. února 2017, jmenování místopředsedů a dalších členů ZK ředitelem 

do 31. 3. 2017 (jaro), do 30. 6. 2017 (podzim) 

– jmenování maturitních komisařů CZVV do 28. 2. 2017 (jaro), do 30. 6. 2017 (podzim) 

– jmenování předsedů a školních maturitních komisařů platí pro kalendářní rok 2017 

– jmenování zadavatelů a hodnotitelů ředitelem jeden měsíc před konáním DT a PP 

– přihlášky žáků k MZ, opravné nebo náhradní MZ řediteli školy do 1. 12. 2016 (jaro), do 25. 6. 2017 (podzim) 

– žáci mají 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na MZ (termín stanoví ředitel) 

– komplexní informace na www.novamaturita.cz 

 

Jarní zkušební období 

a) společná část MZ 

– DT a PP od 2. 5. do 15. 5. 2017 (konkrétní termíny konání určí MŠMT do 1. 9. 2016 a jednotné zkušební schéma 

určí MŠMT do 15. 1. 2017) 

– výsledky DT zpřístupní CZVV do 15. 5. 2017 

– způsob hodnocení PP z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka a zpřístupnění výsledků hodnocení Centrem 

se uskuteční v souladu s příslušnými platnými ustanoveními školského zákona a vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

– ÚZ od 16. 5. do 10. 6. 2017 (ředitel stanoví termín konání nejpozději dva měsíce před jejich konáním) 

 

b) profilová část MZ 

– ÚZ a obhajoby MP od 16. 5. do 10. 6. 2017 (ředitel stanoví termín konání nejpozději dva měsíce před jejich 

konáním) 

– PíZ a PrZ od 1. 4. 2017 (ředitel stanoví termín konání nejpozději dva měsíce před jejich konáním) 

– celkové hodnocení MZ zpřístupní CZVV nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků MZ za 

jednotlivou třídu prostřednictvím IS 

– ředitel vydá vysvědčení o MZ bez zbytečného odkladu od zpřístupnění údajů v IS CZVV 

– zhotovení vysvědčení za obě části MZ prostřednictvím IS CZVV na tiskopise podle vyhlášky o některých 

dokladech o vzdělání 

– CZVV zpřístupní protokol o výsledcích společné části MZ žáka řediteli školy prostřednictvím IS nejpozději 

do 15. 6. 2017 

– ředitel školy předá žákovi protokol o výsledcích společné části MZ (také těm, kteří byli přihlášeni a nekonali) 

 

Podzimní zkušební období 

a) společná část MZ 

– DT a PP od 1. 9. do 10. 9. 2017 (konkrétní termíny konání určí MŠMT do 1. 2. 2017 a jednotné zkušební schéma 

určí MŠMT do 15. 8. 2017) na spádových školách 

– ÚZ od 11. 9. do 20. 9. 2017 (ředitel stanoví termín konání nejpozději dva měsíce před jejich konáním) na 

kmenových školách 

– výsledky DT zpřístupní CZVV prostřednictvím IS do 10. 9. 2017 

– následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel kmenové školy zpřístupní žákům 

– ohodnocené PP z ČJL předává ředitel školy CZVV prostřednictvím IS do 13. 9. 2016 

– způsob hodnocení PP z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka a zpřístupnění výsledků hodnocení Centrem 

se uskuteční v souladu s příslušnými platnými ustanoveními školského zákona a vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

– ředitel kmenové školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky PP žákům 

 

a) profilová část MZ 

– zkoušky se konají od 1. 9. do 20. 9. 2017 (ředitel stanoví termín konání nejpozději dva měsíce před jejich 

konáním, přihlíží k termínům konání DT a PP společné části) 

– CZVV zpřístupní výsledky celkového hodnocení nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků 

jednotlivého žáka prostřednictvím IS 

– ředitel poté vydá vysvědčení o MZ úspěšnému žákovi prostřednictvím IS 

– CZVV zpřístupní protokol o výsledcích společné části MZ žáka řediteli školy prostřednictvím IS nejpozději do 

2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka 

– ředitel školy předá žákovi protokol o výsledcích společné části MZ (také těm, kteří byli přihlášeni a nekonali) 

 

Závěrečná zkouška: 

– postupuje se podle V 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání v SŠ ZZ, ve znění pozdějších předpisů 

– ZZ se konají v červnu 2017 v termínech stanovených ředitelem školy 

– jmenování předsedů ZK KÚ do konce února 2017 (platí i pro opravné a náhradní ZZ) 

– jmenování místopředsedů a dalších členů ZK ředitelem do 15. 3. 2017 

– zpřístupnění jednotných zadání nové ZZ proběhne v březnu a dubnu 2017 prostřednictvím webového portálu IS 

NZZ_2 (školy využívají jednotná zadání a související zkušební dokumentaci připravenou NÚV) 

http://www.novamaturita.cz/
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– v rámci příprav byla vyvinuta aplikace umožňující skládat písemnou zkoušku také na počítači. V dubnu 2016 začala 

probíhat příprava pokusného ověřování skládání písemné zkoušky na počítači ve vybraných oborech vzdělání s 

výučním listem, žáci škol zapojených do pokusného ověřování tak budou moci v následujících letech skládat 

písemnou zkoušku elektronicky 

– více na www.nuv.cz/nzz2/publikace  

– přístupové údaje k JZZZ získá škola pro ty obory, které má zapsány v rejstříku škol 

– náhradní a opravné ZZ (do konce září následujícího školního roku, nebo do konce prosince následujícího roku – 

o termínu rozhodne předseda zkušební komise) 

 

Ostatní záležitosti:  

– adaptační dny pro 1. ročníky OVsVL a OVsMZ - září 2016 

– lyžařský kurz (LK) pro 2. ročníky - prosinec 2016 – březen 2017 

– sportovně-turistické dny pro 1. ročníky – jaro 2017 

– odborná praxe v Agrospol VB OVsVLz proběhne na jaře 2017 

– odborná praxe NS a OVsMZ – v průběhu školního roku 2016/17 

– projektové dny pro základní školy (2x ročně) 

– ….. 

 

Další informace:  

– inkluzivní vzdělávání je zaměřeno tak, aby byly ve školách vytvořeny podmínky pro všechny žáky, tady i pro žáky 

se zdravotním a sociálním znevýhodněním a zdravotním postižením a žáky nadané. Podpora inkluzivního vzdělávání 

se legislativně opírá o V72/2005 Sb., V27/2016 a jejich novely a o Z82/2015 (přináší změnu v podpůrných 

opatřeních). Novela č. 82/2015 Sb., kterou se mění školský zákon, zavádí změny v organizaci vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a s tím související další opatření ve vzdělávání s účinností od 1. září 2016. 

Novela vytváří podmínky pro vzdělávání některých žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách hlavního 

vzdělávacího proudu, ale současně i nadále umožňuje existenci důležitého článku vzdělávacího systému, a to 

speciálního vzdělávání. 

– platný seznam učebnic, učebních textů, kterým byla udělena schvalovací doložka MŠMT, je obsažen ve Věstníku 

MŠMT 6/2016 a 11/2016 a na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/schvalovaci-dolozky-

ucebnic-2013  

– poskytování poradenských služeb ukládá Z561/2004 Sb. a V72/2005 Sb., ve znění V103/2014 Sb. 

– minimální preventivní program (MPP) je dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému 

životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti. Koordinace tvorby a 

kontrola realizace MPP náleží v souladu s vyhláškou 72/2005 Sb. ke standardním činnostem školního metodika 

prevence. 

– MŠMT připravilo a schválilo pro školy „Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem 

v rámci řešení rizikového chování žáků“ včetně tří formulářů, které doporučuje k využívání při řešení problémového 

chování žáků ve školách. Dostupnost materiálu i s přílohami je na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-

vzdelavani/individualni-vychovny-plan  

– z dotací MŠMT jsou podporovány programy zaměřené na prevenci rizikového chování  ve školách a školských 

zařízeních. Dotační program určen pro aktivity v oblasti specifické primární prevence je vyhlašován každoročně k 

30. červnu pro následující kalendářní rok. Uzávěrka žádostí je 30. září. Bližší informace a metodiku podávání žádosti 

naleznete na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-programy-a-certifikace, Je posouzení a 

formální uznání, že poskytovatel a jím realizovány program odpovídá stanoveným kritériím kvality (standardů). 

Certifikace zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s MŠMT. Bližší informace, dokumenty i formuláře 

najdete na http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace, metodické doporučení a metodický pokyn k primární 

prevenci naleznete na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-

pokyny, Smyslem Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (NKCPU) 

je zavést systematický přístup k prevenci úrazů a násilí v ČR. Školy mohou s tímto centrem spolupracovat a obracet 

se na něj i v případě jakýchkoliv dotazů týkajících se této oblasti. Informace o činnosti centra jsou zveřejněny na 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/narodni-koordinacni-centrumprevence-urazu-nasili-a-podpory  

– školy jsou oprávněny, respektive povinny pracovat s informačními elektronickými systémy ČŠI, přístup 

z https://inspis.csicr.cz, jde o InspIS SET(inspekční systém elektronického testování), InspIS DATA(systém pro sběr 

a vyhodnocení dat), InspIS ŠVP(systém pro tvorbu a administraci ŠVP), InspIS PORTÁL(portál informací o 

školách), InspIS HELPDESK(modul pro poskytování technické podpory k funkčnostem uvedených elektronických 

systémů, více na www.csicr.cz  

– v souladu s vyhláškou 64/2005 Sb. o evidenci úrazů žáků, ve znění vyhlášky 57/2010 Sb. mají školy povinnost zasílat 

záznamy o úrazu a vyrozumění o aktualizaci záznamů o úrazu v elektronickém formuláři. Elektronický formulář je 

vyplňován prostřednictvím informačního elektronického systému InspIS DATA (https://inspis.csicr.cz ). Ve školním 

až dubna 2017, do vzorku budou zahrnuti patnáctiletí žáci (http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-

http://www.nuv.cz/nzz2/publikace
http://www.msmt.cz/vzdelavani/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013
http://www.msmt.cz/vzdelavani/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/individualni-vychovny-plan
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/individualni-vychovny-plan
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-programy-a-certifikace
http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/narodni-koordinacni-centrumprevence-urazu-nasili-a-podpory
https://inspis.csicr.cz/
http://www.csicr.cz/
https://inspis.csicr.cz/
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(http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TALIS). Školy zařazené do šetření budou informovány s 

dostatečným časovým předstihem. Ve dnech 9. listopadu až 23. listopadu 2016 provede Česká školní inspekce 

zjišťování výsledků žáků, které se bude týkat žáků 3. ročníků středních škol. Ověřována bude dosažená úroveň v 

přírodovědné, informační a jazykové gramotnosti. Školy, které budou zařazeny do testovaného vzorku, obdrží 

příslušné informace spolu s dalšími podrobnostmi do 15. června 2016. 

– Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 - Excelence středních škol 2016 - 

program umožňuje odměnit učitele podle výsledků jejich žáků v zařazených soutěžích. Základním cílem tohoto 

programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o nadané žáky v základních a středních školách, 

kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Podle dosaženého počtu bodů v soutěžích (ve Věstníku MŠMT 

pro daný rok) obdrží školy finanční prostředky do fondu mzdových prostředků na odměny pedagogů podílejících se 

na odborné přípravě žáka, který byl v tomto programu ohodnocen za výsledky v soutěži. Nezbytnou podmínkou je 

vyplnění výsledkové listiny organizátorem příslušné soutěže v elektronickém systému. 

– přehled soutěží a přehlídek na školní rok 2016/17 bude zveřejněn ve Věstníku MŠMT – sešit 8/2016, bližší informace 

naleznete na http://www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-a-prehlidek-v-zajmovem-vzdelavani  

– školní ceny Fair play uděluje MŠMT společně s Českým olympijským výborem. Ceny jsou udělovány za 

mimořádnou odvahu a rozhodnost při záchraně lidského života, mimořádný mravní čin a skutky ve škole, čestné 

sportovní jednání ve škole, školních akcích a zejména při sportovních soutěžích a sportu obecně a za celoživotní 

práci ve školní tělesné výchově. Návrh na udělení ceny s popisem příkladného činu a s doporučením ředitele školy 

zašlete nejpozději do 16. prosince 2016 na adresu: MŠMT, odbor sportu, Karmelitská 529/5,  118 12 Praha 1. 

– stejně jako v minulých letech se podává žádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských 

zařízení pro následující školní rok u příslušného krajského úřadu nejpozději do 30. září. V případě škol a školských 

zařízení, jejichž rejstřík vede MŠMT, krajský úřad postoupí žádosti se svým vyjádřením ministerstvu do 30. 

listopadu. Na vyřízení žádosti má správní orgán lhůtu 90 dnů. 

– statistické agendy resortu školství, včetně sběru dat regionálního školství zabezpečuje metodicky i technicky odbor 

školské statistiky, analýz a informační strategie. Sběr dat probíhá podle §28 odst. 5 školského zákona a řídí se 

V364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace 

škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů. Školy a školská zařízení předávají data 

výkazů výhradně v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace v závazných termínech. Statistické 

zjišťování probíhá podle pokynů MŠMT (http://www.msmt.cz, odkaz Statistika školství a dále Sběry statistických 

dat, Regionální školství, Výkonové výkazy (S,Z,R) a Výkaz P1-04 nebo http://sberdat.uiv.cz/login pod odkazem 

Informace). Ve školním roce 2016/17 bude vše probíhat pouze prostřednictvím předávání individuálních údajů ze 

školních matrik. 

– informace o vzdělávacích programech na www.nidv.cz , www.npmk.cz  

– jednou z priorit MŠMT zůstává dlouhodobé zvyšování profesionality a zlepšování pracovních podmínek 

pedagogických pracovníků. V měsíci dubnu 2016 předložilo MŠMT Úřadu vlády návrh novely zákona č. 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, která má zavést do praxe kariérní systém učitelů. 

Účinnost návrhu novely zákona  se předpokládá dnem 1. září 2017. Součástí cesty rozvoje profesních kompetencí 

učitelů bude dvouleté adaptační období začínajícího učitele. Zákon mimo jiné výslovně jmenuje roli uvádějícího 

učitele. Základem nového kariérního systému pro učitele se stane třístupňový standard učitele, který je postaven na 

profesních kompetencích učitele a jejich zvyšování směrem k rostoucí kvalitě práce učitele.  Navrhovaný standard 

má tři oblasti - oblast osobního profesního rozvoje, oblast vlastní pedagogické činnosti, oblast spolupráce a podílu 

na rozvoji školy. Kariérní řád zavede tři kariérní stupně - KS1, KS2, KS2. Přechody mezi jednotlivými kariérními 

stupni budou probíhat formou atestačního řízení, kdy se posoudí, zda učitel splňuje požadované profesní kompetence. 

– ve školním roce 2016/2017 se očekává, že již bude platit ČSN 73 4400 Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při 

plánování, realizaci a užívání budov škol a školských zařízení (předpokládané vydání v červnu 2016). Tato technická 

norma se týká objektové bezpečnosti škol a školských zařízení a doplňuje Metodické doporučení Ministerstva 

školství, mládeže  a tělovýchovy k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních - Minimální 

standard bezpečnosti č. j. MSMT-1981/2015-1 ze dne 20. února 2015. 

– Ve školním roce 2016/2017 mají školy také příležitost čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské 

unie. O podporu bude možné požádat prostřednictvím podání žádosti o podporu do vyhlášených výzev v Operačním 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, konkrétně v Prioritní ose 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.  

Školy se mohou zapojit přímo v roli žadatelů do těchto plánovaných výzev: 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ I Hlavní zaměření výzvy: další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální rozvoj pedagogů, podpora spolupráce a vzájemného 

učení pedagogů, podpora inkluzivního vzdělávání, stáže pedagogů ve firmách Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci 

středních škol; žáci středních škol. 

http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TALIS
http://www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-a-prehlidek-v-zajmovem-vzdelavani
http://www.msmt.cz/
http://sberdat.uiv.cz/login
http://www.nidv.cz/
http://www.npmk.cz/
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Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV). Hlavní zaměření výzvy: podpora dětí a žáků se 

zdravotním postižením, příprava kurzů a metodických materiálů pro pedagogy, podpora kolegiálních forem podpory 

a vzájemné učení škol, školských zařízení i pedagogů. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci škol a školských 

zařízení, pracovníci a dobrovolní pracovníci ve vzdělávání pracující s dětmi a mládeži, děti, žáci se SVP, studenti, 

rodiče a veřejnost. Kompletní seznam všech připravovaných výzev společně s podrobnosti naleznou zájemci na 

webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/strukturalnifondy-1/vyzvy-op-vvv . 

– platné předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy jsou na www.msmt.cz/dokumenty  

– státní svátky ČR a jiné významné dny (zákon 245/2000 Sb.) 

státní svátky ostatní svátky významné dny 

1. 1. Den obnovy samostatného 

českého státu 

1. 1.  Nový rok 27. 1.  Den památky obětí 

holocaustu a předcházení 

zločinům proti lidskosti 

8. 5. Den vítězství 17. 4. Velikonoční pondělí 8. 3. Mezinárodní den žen 

5. 7.  Den slovanských věrozvěstů 

Cyrila a Metoděje 

1. 5.  Svátek práce 12. 3. Den přístupu ČR 

k Severoatl. paktu (NATO) 

6. 7. Den upálení Mistra Jana 

Husa 

24. 12.  Štědrý den 28. 3. Den učitelů 

28. 9. Den české státnosti 25. 12.  1. svátek vánoční 7. 4. Den vzdělanosti 

28. 10. Den vzniku samostatného 

československého státu 

26. 12.  2. svátek vánoční 8. 4. Mezinárodní den Rómů 

17. 11.  Den boje za svobodu a 

demokracii 

  5. 5. Květnové povstání českého 

lidu 

    15. 5. Den rodin 

    1. 6. Mezinárodní den dětí 

    10. 6. Vyhlazení obce Lidice 

    27. 6. Den památky obětí kom. rež. 

    26. 9. Evropský den jazyků 

    11. 11.  Den válečných veteránů 

http://www.msmt.cz/strukturalnifondy-1/vyzvy-op-vvv
http://www.msmt.cz/dokumenty
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2. Informace z provozního řádu 

A) Údaje o zařízení 
 

Typ školy: Státní 

Druh školy: Střední škola 

Adresa školy: 1. máje 2, 789 85 Mohelnice 

Telefon/fax: 583 401 911/583 401 961 

WEB školy:  www.sstzmoh.cz 

E-mail:  sstzmoh@sstzmoh.cz 

Místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb: 

1. máje 2, 789 85 Mohelnice (budova školy – TV+TEČ+výdejna ŠS) 

1. máje 4, 789 85 Mohelnice (budova „Logarexu“ – OVe+OVs) 

Spartakiádní 1, 789 85 Mohelnice (VÚZ-tělocvična) 

Žádlovice 9, 789 83 Loštice (zemědělská stavba – OVz) 

Žádlovice 18, 789 83 Loštice (zámek s areálem – OVz+výdejna ŠS) 

IČO:  00851205 

 

Ředitel:  Mgr. Ženožička Jiří 

ZŘTV:  Mgr. Vymlátil Radek 

VUOV:  Juřenčák Petr 

VTEÚ:  Horálková Eva 

 

Škola sdružuje: a) SŠ (střední škola)    kapacita 700 žáků 

  b) výdejny ŠS (výdejny školního stravování) 

 

Postavení školy: - příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj 

- vzdělávání v oborech vzdělání s VL je denní tříleté, v oboru vzdělání s MZ je denní čtyřleté a 

v nástavbovém studiu je denní dvouleté s MZ 

- je zaměřena svým charakterem a koncepcí na vzdělávání pro dělnické profese ve strojírenství, 

elektroprůmyslu a zemědělství  

 

B) Rozvrh pracovní doby 

Teoretická výuka – budova školy v Mohelnici; 1. máje 2, 789 85 Mohelnice 

– začátek vyučování:  7.15 hodin 

– ukončení vyučování:  13.15 nebo 14.30 hodin (dle rozvrhu hodin ve třídách) 

– vyučovací hodina v TV:  45 minut 

– přestávky:  5, 10 a 15 minut mezi jednotlivými vyučovacími hodinami 

    30 minut (13.15 - 13.45 hodin) 

– průběh vyučování je upřesněn rozvrhem hodin na daný školní rok a pracemi souvisejícími s přímou vzdělávací 

činností 

Odborný výcvik – pracoviště v budově v Mohelnici; 1. máje 4, 789 85 Mohelnice; obory strojní a elektro 

– I. ročník:  začátek 7.15 hodin, ukončení 13.45 hodin 

– II. a III. ročník:  začátek 6.50 hodin, ukončení 14.20 hodin 

– vyučovací hodina v OV:  60 minut 

– přestávka svačinová:  8.15 – 8.25 hodin (UOV upravuje dle prací) 

– přestávka polední:  11.30 – 11.50  hodin 

– průběh výcviku je upřesněn plánem OV a rozdělením do skupin na daný školní rok, pracemi souvisejícími s přímou 

vzdělávací činností a ujednáním na smluvních pracovištích. 

Odborný výcvik – areál dílen na odloučeném pracovišti v Žádlovicích; Žádlovice 9 a 18, 789 83 Loštice; obory 

zemědělské 

– začátek výcviku:  7.15 hodin 

– ukončení výcviku:  13.45 hodin 

– vyučovací hodina v OV:  60 minut 

– přestávka:  11.30–12.00 hodin 

– průběh výcviku je upřesněn plánem OV a rozdělením do skupin na daný školní rok, pracemi souvisejícími s přímou vzdělávací 

činností a ujednáním na smluvních pracovištích. 

Technicko-ekonomický úsek – budova školy v Mohelnici a odloučené pracoviště v Žádlovicích 

– začátek:  6.00 hodin 

– ukončení:  14.30 hodin 

http://www.sstzmoh.cz/
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– přestávka:  11.30–12.00 hodin 

 

C) Režim školního stravování 
– hlavní jídlo (oběd) a celodenní stravu pro ubytované na DM zajišťuje školní jídelna (ŠJ) OA Mohelnice 

– výdej oběda je 11.25–13.30 hodin (výdejna ve škole), 11.00–14.00 hodin (výdejna na OP Žádlovice) 

– pitný režim je řešen výrobníkem sodové vody a pitnými automaty v budově školy, pitnou vodou na místech s jejich 

zdrojem, nápojem (u strávníků). 

 

D) Podmínky pohybové výchovy 

Tělocvična a posilovna 

– jsou na místě Spartakiádní 1, 789 85 Mohelnice (VÚZ) 

– jsou využívány žáky školy v hodinách tělesné výchovy 

Hřiště 

– je k dispozici v prostorách u školy a v areálu FK Mohelnice 

Jízdárna 

– je součástí prostor na OP Žádlovice 9 

– je využívána žáky školy v odborném výcviku a v zájmové činnosti – jezdectví 

Hodiny tělesné výchovy 

– jsou zařazovány pro každou třídu 1-2 hodiny týdně 

Doplňkové aktivity 

– pěší turistika a cykloturistika 

– lyžařský kurz 

– základy jezdectví 

– činnost jezdeckého klub 15,00 - 18,00(22,00) hodin v pondělí až pátek 

    7,00(6,00) - 18,00(22,00) hodin o víkendech, státních svátcích a prázdninách 

 

E) Konzultační dny výchovného poradce (Mgr. Roman Berka) 
-     pondělí   13:30 - 15:00 

-     středa   11:00 - 12:30 a 13:30 - 15:00 

Po předchozí domluvě lze i jindy. 

 

F) Metodička prevence (Ing. Hana Kadlecová Urbánková)  
Vyhodnocování elektronické i fyzické schránky důvěry. Osobní konzultace dle domluvy. Komunikace školy se školským 

senátem. 


