Organizace školního roku 2019/2020
na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice
zimní studijní období a 1. pololetí
Září
o 02.09.2019
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zahájení školního roku 2019/2020,
Zahájení výuky na SŠ – denní forma
02.–04.09.2019
Písemná část opravných maturitních zkoušek
na spádové škole (Hotelová škola, Frenštát p. R., p. o.)
03.09.2019
Zápis do 2. ročníku VOŠ – denní forma
04.09.2019
Zápis do 3. ročníku VOŠ – denní i dálková forma
05.09.2019
Zápis do 4. ročníku VOŠ – dálková forma
13.09.2019
Uzávěrka závazných přihlášek k absolutoriu –
podzimní termín
09.09.2019, 08:00 h
Zahájení výuky na VOŠ – denní forma
10.09.2019, 14:20 h
Zahájení výuky na VOŠ – dálková forma
11.09.2019, 08:00 h
Ústní část opravných mat. zkoušek na SOU (MS+NS)
12.09.2019, 08:00 h
Písemná část opravných ZZ na SOU
16.09.2019, 06:00 h
Opravná praktická maturitní zkouška na SOU (MS)
16.-17.09.2019, 06:00 h Praktická část opravných ZZ na SOU
09.–10.09.2019, 08:00 h Opravná praktická maturitní zkouška na SOŠ
25.09.2019, 08:00 h
Ústní část opravných ZZ na SOU

Říjen
o
o
o
o

30.09 nebo 07.10.2019
15.10.2019
15.10.2019
28.10.2019

o 29.-30.10.2019
o 29.10.2019, 14:45 h

Absolutorium – podzimní termín
Platba školného za zimní studijní období
Platba příspěvku do nadačního fondu Škola
Státní svátek – Den vzniku samostatného
československého státu
Podzimní prázdniny
Zasedání Školských rad

Listopad
o 12.11.2019

o 19.11.2019

Čtvrtletní porada o prospěchu a chování na SŠ
Třídní schůzky na SŠ (od 16:00 h)
Rada rodičů žáků SŠ (od 17:00 h)
Den otevřených dveří (13:00 h – 18:00 h)

Organizace školního roku 2019/2020
na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice
zimní studijní období a 1. pololetí
Prosinec
o
o
o
o
o

01. 12. 2019
23. 12. 2019
24.12.2019
25.12.2019
26.12.2019

Uzávěrka podání přihlášek k maturitní zkoušce
Vánoční prázdniny – začátek
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční

Leden
o 01.01.2020
o 03.01.2020
o 06.01.2020
o
o
o
o

23.01.2020
24.01.2020
27.01.2020
27.01.2020

o 30.01.2020
o 31.01.2020

Nový rok, Státní svátek - Den obnovy samostatného
českého státu
Vánoční prázdniny - konec
První vyučovací den po vánočních prázdninách,
Zahájení zkouškového období na VOŠ
Den otevřených dveří (13:00 h – 18:00 h)
Uzavření pololetní klasifikace na SŠ
Klasifikační porada za 1. pololetí na SŠ
Zahájení závěrečné odborné praxe VOŠ – denní
i dálková forma
Ukončení prvního pololetí na SŠ – předání výpisů,
ukončení zkouškového období na VOŠ
Pololetní prázdniny

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
13:00 h – 18:00 h
19.11.2019
23.01.2020

TŘÍDNÍ SCHŮZKY
12.11.2019, 16:00 h

