Důležité termíny školního roku 2018-2019
Podzimní prázdniny: pondělí 29. a úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny: od soboty 22. prosince 2018 do středy 2. ledna (ředitelské volno čtvrtek 3.
a pátek 4. ledna), zahájení vyučování v pondělí 7. ledna 2109
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019
Lyžařský kurz: 9. – 15. února 2019
Výuka plavání 2. ročník: únor - duben 2019
Jarní prázdniny: 25. února – 3. března 2019
Velikonoční prázdniny - čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019 (pátek je st. svátek)
Termín odevzdání přihlášek na SŠ:
Přihlášky ke střednímu vzdělání s talentovou zkouškou – do 30. listopadu 2018 pro 1. kolo
přijímacího řízení
Přihlášky ke střednímu vzdělání bez talentové zkoušky – do 1. března 2018 pro 1. kolo přijímacího
řízení
Zápis do 1. tříd – středa 3. dubna 2019
Jednotné přijímací zkoušky, čtyřleté obory včetně nástavbového studia:
1. termín: pátek 12. dubna 2019
2. termín: pondělí 15. dubna 2019
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií
1. termín: úterý 16. dubna 2019
2. termín: středa 17. dubna 2019
Do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užitné umění se koná talentová zkouška
v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2019
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání
na dny:
1. termín: pondělí 13. května 2019
2. termín: úterý 14. května 2019
Termíny pedagogických rad: I. Q - středa 14. listopadu 2018
Třídní schůzky – čtvrtek 15. listopadu 2018
Prezentace SŠ pro vycházející žáky v aule školy od 16.00
I. pololetí šk. roku 2018-2019 středa 23. ledna 2019
III. Q - středa 24. dubna 2019
Třídní schůzky – čtvrtek 25. dubna 2019
II. pololetí šk. roku 2018-2019 – pondělí 24. června 2019

31. května (pátek) - školní oslava MDD
Ředitelské volno - čtvrtek 3. ledna, pátek 4. ledna 2019
Hlavní prázdniny od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019

27. srpna 2018
Doplnění termínů: 9. října 2018

Milan Demela, ředitel ZŠ Nepomuk

