Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 778 534 316

Časový plán školního roku 2018/2019
(Termíny budou upraveny a doplněny v měsíčním plánu)
3. 9. do 8:20 příchod žáků do školy, 8:25 zahájení vyučování. 10:25 porada učitelů (učebna č. 106)
4. 9. do 8:20 příchod žáků do školy, 8:25 zahájení vyučování, od 9:20 informace učitelů o učebnicích, 10:00
burza učebnic
5. 9. výuka podle rozvrhu bez odpoledního vyučování
6. 9. výuka podle rozvrhu bez odpoledního vyučování
11. 9. až 14. 9. přírodovědné soustředění 2. L (CM, ŠK)
11. 9. až 14. 9. úvodní soustředění 1. ročníků v Doksech (ČA, třídní 1. ročníků, učitelé TEV, FV)
11. 9. podzimní termín praktické maturitní zkoušky (od 7:30, uč. 302/307 pro OA a 308 pro EL)
17. 9. a 18. 9. podzimní termín ústní maturitní zkoušky
19. 9. až 21. 9. fotografování tříd (jen žáků, kteří s tím písemně vysloví souhlas)
25. 9. od 14:30 porada učitelů (učebna č. 106)
26. 9. sportovní den
27. 9. exkurze do Evropského domu pro 2. A a 2. B (výuka 1. – 3. h; NR, PS)
28. 9. státní svátek
1. 10. zveřejnění nabídky témat projektů pro 2. L a 3. L
2. 10. exkurze ČNB pro 4. B (výuka od 5. vyuč. hodiny; MÜ)
3. 10. exkurze ČNB pro 4. A (výuka od 5. vyuč. hodiny; ŠK)
4. 10. Turistický den
5. 10. exkurze ČNB pro 4. C (výuka 1. – 3. vyuč. hodinu; KK)
10. 10. exkurze Kutná Hora pro 3. C (KN)
15. 10. ukončení volby témat projektů žáky 2. L a 3. L
17. 10. exkurze ČNB pro 4. D (výuka od 5. vyuč. hodiny; TR)
17. 10. 14:00 – 15:35 metodika a formální náležitosti projektů pro 2. L v č. 306 (HJ)
18. 10. exkurze ČNB pro 4. L (výuka od 5. vyuč. hodiny; NR)
19. 10. 12:15 – 13:55 metodika a formální náležitosti projektů pro 3. L v č. 106 (HJ)
22. 10. beseda na téma Prevence užívání marihuany pro 2. ročníky (2. A, C, D)
22. 10. beseda na téma Prevence pasívního a aktívního kouření pro 1. roč. (1. A, B)
22. 10. beseda na téma Alkohol pro 3. ročníky (3. A, B, C, D, L)
23. 10. beseda na téma Prevence užívání marihuany pro 2. ročníky (2. B, L)
23. 10. beseda na téma Prevence pasívního a aktívního kouření pro 1. roč. (1. C, D, L)
23. 10. od 14:30 vzdělávání učitelů k inkluzi - 1. část (učebna č. 106)
28. 10. státní svátek
29. 10. a 30. 10. podzimní prázdniny
31. 10. exkurze do Míšně pro 4. C a 4. D (VE, BE)
1. 11. tímto dnem začíná povinnost žáků se ve škole přezouvat
6. 11. exkurze ČNB pro 3. B (výuka od 5. vyuč. hodiny; ŠK)
6. 11. od 14:30 vzdělávání učitelů k inkluzi – 2. část (učebna č. 106)
7. 11. exkurze ČNB pro 3. C (výuka od 5. vyuč. hodiny; NR)
7. 11. exkurze ČNB pro 3. L (výuka 1. - 3. vyuč. hodinu; MÜ)
8. 11. exkurze ČNB pro 3. D (výuka od 5. vyuč. hodiny; FK)
8. 11. exkurze ČNB pro 3. A (výuka 1. - 3. vyuč. hodinu; NR)
17. 11. státní svátek
20. 11. v 14:30 pedagogická rada č. 1, uč. č. 106
20. 11. v 18.00 hodin třídní schůzky
22. 11. od 10:30 beseda na téma Jak se efektivně učit pro 2. ročníky v Divadle U Hasičů (výuka 1. – 3. hodinu;
TR, ŠK, ML, HJ, RT, FV)
22. 11. až 24. 11. Schola Pragensis

30. 11. volba témat maturitních prací z ekonomiky s obhajobou pro 4. L; jmenování vedoucích maturitních prací
3. 12. poslední termín pro podání přihlášek k jarnímu termínu maturitní zkoušky
10. 12. den otevřených dveří
14. 12. divadelní představení v angličtině Peter Black pro 1. – 3. ročníky v Divadle U Hasičů od 11:45 (výuka 1. –
4. vyuč. hodinu; vyučující angličtiny)
18. 12. vánoční porada v 12:30, výuka do 5. h
18. 12. 2. a 3. ročník EL - 1. projektový den
20. 12. termín zveřejnění oponentů projektových prací 2. L a 3. L
21. 12. divadelní představení
22. 12. až 2. 1. vánoční prázdniny, zahájení výuky ve čtvrtek 3. 1.
2. 1. až 15. 1. možnost přihlášení k výběrové zkoušce Matematika+
11. 1. jmenování oponentů maturitních prací z ekonomiky s obhajobou (jen pro 4. L)
14. 1. den otevřených dveří
15. 1. odevzdání dosavadních výsledků své práce na ročních projektech žáky 2. L a 3. L
15. 1. klasifikace projektů 2. L a 3. L vedoucími a předání známky vyučujícím příslušných předmětů
18. 1. do 14:00 uzavření klasifikace za 1. pololetí
21. 1. (pondělí) maturitní ples
22. 1. v 14:30 pedagogická rada č. 2 (uč. 106)
25. 1. 10:40 vzdělávací filmové pásmo „Klára“ pro 3. ročníky v Divadle U Hasičů (VE, BI, VS, DN, KL; výuka 1.- 3.
h a od 7. h)
30. 1. 13. regionální veletrh fiktivních firem
30. 1. 2. a 3. ročník EL - 2. den projektového týdne
30. 1. 1. ročníky – exkurze do Městské knihovny (SB, FV, VA, HJ, CI)
31. 1. ukončení 1. pololetí školního roku
1. 2. pololetní prázdniny
11. 2. až 17. 2. jarní prázdniny
22. 2. odevzdání potvrzených smluv na odbornou praxi žáků 2. a 3. ročníku OA a EL
27. 2. beseda na téma Jak se nestát obětí sociálních sítí pro 1. ročníky v Divadle U Hasičů od 10:30 (výuka 1. –
3. h a od 6. h; PH, NR, LG, LN, BR)
1. 3. poslední termín pro odevzdání přihlášek do 1. ročníku
8. 3. zveřejnění nabídky volitelných předmětů pro příští školní rok
10. 3. až 15. 3. lyžařský kurz pro 2. ročníky
20. 3. od 16:00 do 25. 3. zapisování volitelných předmětů na následující školní rok studenty 2. a 3. ročníků,
nezapsaní studenti budou zařazeni do volných skupin.
26. 3. 12:30 porada zaměstnanců školy v rámci Dne učitelů, výuka končí 5. vyučovací hodinou
26. 3. 2. a 3. ročník EL - 3. den projektového týdne
29. 3. jmenování místopředsedů a členů maturitní komise pro jarní termín
31. 3. termín pro odevzdání vlastního seznamu literárních děl k maturitní zkoušce žáky přihlášenými k maturitě
(jarní termín)
31. 3. poslední termín pro podání žádosti o nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem úspěšně
vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem
8. 4. termín pro odevzdání projektových prací žáků 2. L a 3. L vedoucímu projektové práce, na vědomí zašlou
oponentovi
8. 4. odevzdání maturitních prací z ekonomiky s obhajobou (jen pro 4. L)
9. 4. v 14:30 pedagogická rada č. 3 (uč. 106)
9. 4. v 18.00 hodin třídní schůzky
10. 4. termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním
zkušebním období 2019
10. 4. nebo 11. 4. - 2. a 3. ročník EL - 4. den projektového týdne
11. 4. termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním
zkušebním období 2019
bude upřesněno: 1. termín jednotné přijímací zkoušky
12. 4. poslední den, kdy žáci mají povinnost se ve škole přezouvat
bude upřesněno: 2. termín jednotné přijímací zkoušky
15. 4. od 14:00 do 15:35 pro 3. L1 seminář k tvorbě prezentací (KL)
16. 4. od 14:00 do 15:35 pro 3. L2 seminář k tvorbě prezentací (KL)
17. 4. písemné maturitní zkoušky profilové části MZ
18. 4. velikonoční prázdniny

19. 4.
22. 4.
23. 4.
23. 4.
24. 4.
24. 4.
25. 4.
25. 4.

svátek (Velký pátek)
svátek (Velikonoční pondělí)
uzavření klasifikace 4. ročníků do 10:05
pedagogická rada pro 4. ročníky od 14:30
termín pro odevzdání finální verze projektové práce žáky 2. L a 3. L
od 14:00 do 15:35 pro 2. L1 seminář k tvorbě prezentací (KL)
od 13:10 do 14:45 pro 2. L2 seminář k tvorbě prezentací (KL)
předání posudků vedoucího maturitní práce z ekonomiky a oponenta žákům (pouze pro 4. L) a členům
maturitní komise
26. 4. ukončení vyučování žáků 4. ročníků (poslední zvonění)
29. 4. praktické maturitní zkoušky profilové části MZ oborů OA a EL
1. 5. státní svátek
2. 5. až 10. 5. změna rozvrhu
2. 5. až 15. 5. didaktické testy a písemné práce společné části MZ podle JZSCH; 2. turistický den, sportovní
den (přesný termín bude stanoven po zveřejnění JZSCH, které zveřejní MŠMT do 15. 1.)
2. 5. až 10. 5. 2. a 3. ročník EL - 5. den projektového týdne, termín bude upřesněn
8. 5. státní svátek
13. 5. až 17. 5. volno žáků 4. ročníků k přípravě na konání ústních maturitních zkoušek
bude upřesněno: 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
13. 5. termín klasifikace projektové práce žáků 2. L a 3. L vedoucím projektové práce a oponentem
bude upřesněno: 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
16. 5. termín pro odevzdání souboru s prezentací k obhajobě v elektronické formě pro obhajoby projektových
prací žáků 2. L a 3. L
16. 5. termín pro zveřejnění složení komise pro obhajoby projektových prací žáků 2. L a 3. L
20. 5. až 31. 5. odborná praxe 2. a 3. ročník oboru vzdělání OA
20. 5. až 24. 5. odborná praxe 2. a 3. ročníku oboru vzdělávání EL
20. 5. až 29. 5. ústní maturitní zkoušky profilové a společné části MZ oborů OA a EL
30. 5. obhajoby projektových prací žáků 2. L
31. 5. obhajoby projektových prací žáků 3. L
7. 6. odevzdání „Potvrzení o vykonané odborné praxi“ a seminární práce z oboru praxe vyučujícím ekonomiky
– 2. a 3. ročníky OA a EL
10. 6. od 14:30 schůzka studentů budoucích 1. ročníků
17. 6. až 21. 6. turistický a cykloturistický kurz pro 1. ročníky
21. 6. uzavření klasifikace za 2. pololetí (do 12:00)
24. 6. třídní výlety
25. 6. poslední termín pro podávání přihlášek k maturitní zkoušce v podzimním termínu
25. 6. od 14:30 pedagogická rada č. 4 (uč. 106)
25. 6. sportovní den
26. 6. 3. turistický den
27. 6. od 8:25 do 10:05 třídnické práce, úklid tříd
28. 6. od 8:25 do 9:10 ukončení školního vyučování ve 2. pololetí
28. 6. jmenování místopředsedů a členů maturitní komise pro podzimní termín
29. 6. až 1. 9. hlavní prázdniny
30. 6. žádost o nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované
zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem
30. 6. termín předání přihlášek k podzimnímu termínu maturitní zkoušky Cermat
30. 6. termín pro odevzdání vlastního seznamu literárních děl k maturitní zkoušce žáky přihlášenými k maturitě
(podzimní termín)
27. 8. od 9:00 porada od 10:00 do 13:00 doklasifikace, úprava kabinetů a tříd
28. 8. od 8:00 do 16:00 opravné zkoušky
29. 8. od 8:00 do 16:00 opravné zkoušky
2. 9. od 8:20 zahájení školního roku

