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

Plán práce na měsíc duben 2023 

Termíny akcí: 
 4. 4.  v 14:30 pedagogická rada č. 3 (uč. 106)  

 4. 4. v 18.00 hodin třídní schůzky 

 5. 4. 3. projektový den tříd 2. L a 3. L 

 5. 4.  třída 3. A, celý den, exkurze Velkopopovický pivovar (MU, BI) 

 5. 4.  třída 2. A, 4.-7. vyučovací hodina, exkurze Národní památník hrdinů heydrichiády (FU) 

 6. 4.  velikonoční prázdniny 

 7. 4. svátek (Velký pátek) 

 8. 4. termín pro odevzdání 1. verze projektových prací žáků 2. L a 3. L vedoucímu projektové 
práce, na vědomí zašlou oponentovi 

 10. 4.  svátek (Velikonoční pondělí) 

 11. 4.  od 14:25 do 16: 00 Seznámení s tvorbou prezentace projektů pro 3. L/sk. 1 v č. 302 (KL) 

 12. 4. praktická zkouška z účetnictví zahájení zkoušek v 7:30 v učebně, rozpis učeben bude 
zveřejněn na nástěnce ve škole den předem 

 12. 4. volno při žáky 1. až 3. ročníku vyhlášené ředitelem školy 

 13. 4.  1. termín Jednotné přijímací zkoušky 

 13. 4. volno při žáky 1. až 3. ročníku oboru vzdělání Obchodní akademie a třídy 1. L vyhlášené 
ředitelem školy 

 13. 4. 2. L a 3. L 4. projektový den 

 13. 4. volno pro žáky 4. ročníku podle § 81 odst. 8 školského zákona 

 14. 4. 2. termín Jednotné přijímací zkoušky 

 14. 4. volno při žáky 1. až 3. ročníku oboru vzdělání Obchodní akademie a třídy 1. L vyhlášené 
ředitelem školy 

 14. 4. 2. L a 3. L 5. projektový den 

 14. 4. volno pro žáky 4. ročníku podle § 81 odst. 8 školského zákona 

 15. 4. poslední den, kdy žáci mají povinnost se ve škole přezouvat 

 17. 4.  od 14:25 do 16: 00 Seznámení s tvorbou prezentace projektů pro 2. L/sk. 1 v č. 302 (KL) 

 18. 4.  písemná zkouška z ČJL, zahájení zkoušek v 7:30 v učebně, rozpis učeben bude 
zveřejněn na nástěnce ve škole den předem. 

 18. 4.  od 14:25 do 16: 00 Seznámení s tvorbou prezentace projektů pro 3. L/sk. 2 v č. 302 (KL) 

 18. 4. třída 2. L, celý den, exkurze Poříčí nad Sázavou, Wrigley Confections ČR, k.s. (HP, SB) 

 18. 4. začátek výuky 4. vyučovací hodinou  

 19. 4.  písemná zkouška z ANJ, zahájení zkoušek v 7:30 v učebně, rozpis učeben bude 
zveřejněn na nástěnce ve škole den předem.  

 19. 4.  začátek výuky 4. vyučovací hodinou 



 

 20. 4.  písemná zkouška z ostatních cizích jazyků s výjimkou angličtiny, zahájení zkoušek v 
7:30 v učebně, rozpis učeben bude zveřejněn na nástěnce ve škole den předem. Ruský 
jazyk – zahájení v 11:00 v učebně  

 20. 4.  od 14:25 do 16: 00 Seznámení s tvorbou prezentace projektů pro 2. L/sk. 2 v č. 302 (KL) 

 20. 4.  písemná zkouška z informatiky, zahájení zkoušek v 7:30 v učebně, rozpis učeben bude 
zveřejněn na nástěnce ve škole den předem.  

 25. 4.  uzavření klasifikace 4. ročníků do 13:00, oznámení klasifikace žákům 

 25. 4. pedagogická rada pro 4. ročníky od 14:30 

 25. 4. volno pro žáky 4. ročníku podle § 81 odst. 8 školského zákona 

 25. 4.  třída 2. D, 2. a 3. vyučovací hodina, učebna 408, přednáška studentů 3. LF „První 
pomoc“  

 26. 4. termín pro odevzdání finální verze projektové práce žáky 2. L a 3. L 

 26. 4. volno pro žáky 4. ročníku podle § 81 odst. 8 školského zákona 

 26. 4. školení bezpečnosti práce pro žáky 2. ročníků (a nového žáka 3. A) konající praxe, 3. a 
4. vyučovací hodina, učebna 106 

 27. 4. volno pro žáky 4. ročníku podle § 81 odst. 8 školského zákona 

 28. 4.  ukončení vyučování žáků 4. ročníků (poslední zvonění) 
  


