Termínový kalendář SUŠ / školní rok 2016 – 2017
Září 2016
1.

čtvrtek

zahájení školního roku/školní shromáždění, prokazatelné seznámení žáků se školním řádem, poučení o BOZP a PO

1. ‒7.

čtvrtek ‒čtvrtek

podzimní termín maturitních zkoušek – společná část – spádové školy

2.

pátek

třídnické hodiny , poučení o plenérech/exkurzi do Prahy/adaptačním týdnu

5. ‒ 9.

pondělí – pátek

adaptační kurz/ 1. ročník , plenéry/2.-3. ročník, historicko-umělecká exkurze – Praha/4. ročník

13.

úterý

konání maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období a opravných maturitních zkoušek

14.

středa

testování žáků 1. ročníku – anglický jazyk /vstupní – srovnávací testy

15.

čtvrtek

testování žáků 1. ročníku – český jazyk /vstupní – srovnávací testy

20.

úterý

pedagogická rada

23.

pátek

zadání žákovských projektů/ žákům 3. Ročníku

26.

pondělí

zahájení vstupního testování žáků 1. ročníku / rozvojový program MSK Kvalita/ zjišťování relativního přírůstku
znalostí ( od 26.9. do 25.10.)

28.

středa

Den české státnosti/nevyučuje se

30.

pátek

rodičovské schůzky 1. ročníku/16:60 – 18:00
Nová maturita: zveřejnění školního seznamu literárních děl
vypracování a zveřejnění maturitních okruhů z jednotlivých maturitních předmětů profilové maturitní zkoušky
a tematických okruhů z JA

Říjen 2016
1.

sobota

Den otevřených dveří /8:00 – 14:00 hodin

4.

úterý

Skvrny, Čáry /výstava žákovských prací/Užitá malba

12.

středa

exkurze 3. A / 4.A Bienále Grafického designu Brno

18.

úterý

pedagogická rada

24.

pondělí

vyhlášení okruhů jednotlivých částí profilové maturitní zkoušky, seznámení žáků 4. ročníku s podobou maturitní
zkoušky

26. ‒27.

středa - čtvrtek

podzimní prázdniny / nevyučuje se

28.

pátek

Den vzniku samostatného státu / nevyučuje se

1. ‒15.

bude upřesněno

Hukvaldy/workshop/fotografie krajiny/Užitá fotografie a média

Od 15.

bude upřesněno

Brno, Olomouc, Praha/exkurze/fotografické výstavy/Užitá fotografie a média

pondělí

DESIGNBLOK – Praha/1 den/exkurze 1.-4. ročník/ Design výrobku a Keramický design
beseda učitelů FAVU VUT Brno - 4.A

9.

středa

Osvětim - exkurze OBN /3. ročníky

9.

středa

Den otevřených dveří / nabídka studia/ 14:00 – 16:00 hodin

10.
11.

čtvrtek
pátek

Den otevřených dveří / nabídka studia/ 8:30 – 16:30 hodin
exkurze TON a.s., Bystřice pod Hostýnem/ 1.-4. ročník Design výrobků

27. ‒31.
31.

Listopad 2016

od 15.

točířská soutěž Bechyně/Keramický design

17.

čtvrtek

Den boje za svobodu a demokracii / nevyučuje se

25.

pátek

exkurze MEATDESIGN Ostrava/ 1.—4. ročník Keramický design

15.

úterý

pedagogická rada/ hodnocení výsledků vzdělávání za 1. čtvrtletí, analýza
Školní klima / testování žáků 1. ročníku
Veletrh středních škol ( 3., 8., 10., 24. 11. – Třinec, Karviná, Frýdek – Místek, Havířov, Orlová)
Model Obaly – Opava/exkurze/ Design výrobku/2. ročník

Prosinec 2016
1.

čtvrtek

Nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období

2.

pátek

rodičovské schůzky / 16:30 – 18:00 hodin

6.

úterý

pedagogická rada a provozní porada

13.

úterý

„SUŠ ve víru dějin“/ vánoční kulturně společenská akce ( 9:00 – 12:00)

23. ‒30.

pátek – pátek

vánoční prázdniny
společná kulturně společenská akce zaměstnanců SUŠ
Cihelna Polom/ exkurze/ 1.—4. ročník Keramický design
VŠB - katedra materiálového inženýrství/exkurze TTP/2.des

Leden 2017
2.

pondělí

vánoční prázdniny

3.

úterý

zahájení vyučování po vánočních prázdninách

9.

pondělí

1. termín talentových a přijímacích zkoušek

11.

středa

2. termín talentových a přijímacích zkoušek

24.

úterý

pedagogická rada/klasifikační/ hodnocení výsledků vzdělávání za 1. pololetí, analýza

26.

čtvrtek

zadání klauzurních prací/zadání praktických maturit/ 4. ročník

31.

úterý

ukončení 1. pololetí
seznámení žáků 4. ročníku s právy a povinnostmi, které se týkají maturitních zkoušek
exkurze Grafický design - Den otevřených dveří FU OU (30. 1. —3. 2. 2017 / klauzury FU OU)

Únor 2017
3.

pátek

pololetní prázdniny

6. ‒11.

pondělí-sobota

lyžařský výcvikový kurz/Ski areál Severka

20.2. – 10.3.
21.

Galerie Suši: výstava prací nových pedagožek z oboru Grafický design, MgA. Hany Furmančíkové a MgA. Lucie
Štefkové
úterý

pedagogická rada
umělecké praxe žáků 3. ročníku – zahájení
exkurze – Tiskárna Schenk, Ostrava – Přívoz/ 3. ročník Grafický design
Graduation Project – Cieszyn a Kovona systém s.r.o./exkurze/ Design výrobků, 4. ročník
TON a.s., Bystřice pod Hostýnem/exkurze/ Design výrobků/1. —4. ročník
divadelní představení v anglickém jazyce/ 1.—4. ročník, DKMO

Březen 2017
6. ‒10.

pondělí – pátek

15.3 – 14.4.

jarní prázdniny
Galerie Suši: výstava absolventky oboru Užitá malba, Moniky Chovancové, studentky fakulty umění Ostravské
univerzity

21.

úterý

pedagogická rada

31.

pátek

nejzazší datum, dokdy může žák předat řediteli školy svůj seznam min. 20 vybraných literárních děl.
Zlín- výstavy, muzeum ateliéry, přednáška z dějin fotografie/Užitá fotografie
exkurze Keravit/ 1.-4. ročník Keramický design
Krajská ekologická konference – KÚ MSK
Graduation Projects – Cieszyn/exkurze/3. ročník, Grafický design
Vítkovické slévárny a.s. Ostrava/exkurze/1. ročník ,Design výrobků

Duben 2017
11. 4.

úterý

písemná práce z ČJL – společná část maturitní zkoušky

12.

středa

obhajoby klauzurních prací 4.A

13. ‒14.

čtvrtek – pátek

Velikonoční prázdniny

17.

pondělí

Velikonoční pondělí – nevyučuje se

17.4. – 8.5.

Galerie Suši: klauzurní práce žáků 4. ročníku oboru Užitá malba

18.

úterý

pedagogická rada – klasifikace 4.A

18.

úterý

zahájení praktické maturitní zkoušky třídy 4.A ( 18.4 – 12.5.)

18.

úterý

pedagogická rada / hodnocení výsledků vzdělávání za 3. čtvrtletí, analýza

20.

čtvrtek

obhajoby klauzurních prací 4.B

21.

pátek

pedagogická rada – klasifikace 4.B

24.

pondělí

zahájení praktické maturitní zkoušky třídy 4.B ( 24.4. – 19.5.)

27.

čtvrtek

obhajoby klauzurních prací 4.C

28.

pátek

pedagogická rada – klasifikace 4.C
operativní průzkum připravenosti žáků 4. ročníku k maturitním zkouškám
exkurze ZEK do OZO Ostrava / 2. ročníky
SUŠ sklářská Valašské Meziříčí/exkurze/1 a 2. ročník/Design výrobků
umělecko—historická exkurze do Berlína a Drážďan

Květen 2017
1. a 8.

pondělí, pondělí

státní svátky/nevyučuje se

2.

úterý

zahájení praktické maturitní zkoušky třídy 4.C (1.-26.5.)

2. ‒9.

úterý – úterý

písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky/didaktický test, písemná práce

10.5. – 30.5.

Galerie Suši: maturitní práce žáků oborů Užitá malba a Grafický design

12.

pátek

obhajoby praktických maturitních prací třídy 4.A

od 15.

pondělí

termíny výročního testování/prověrek/klauzur/ročníkových prací

15. ‒19.

pondělí – pátek

přípravný týden k vykonání ústní maturitní zkoušky třídy 4.A

16.

úterý

pedagogická rada

19.

pátek

obhajoby praktických maturitních prací třídy 4.B

22. ‒26.

pondělí – pátek

ústní a profilová část maturitní zkoušky třídy 4.A

22.

pondělí

zadání klauzurních prací 1.—3. ročník/ všechny obory

22. ‒26.

pondělí – pátek

ateliérový týden/realizace klauzur 1.A, 2.A, 3.A

22. ‒26.

pondělí – pátek

přípravný týden k vykonání ústní maturitní zkoušky třídy 4.B

26.

pátek

obhajoby praktických maturitních prací třídy 4.C

29. ‒2.6.

pondělí – pátek

ateliérový týden/realizace klauzur 1.B, 2.B, 3.B

24. ‒27.

středa – sobota

turistický kurz

12.

pátek

rodičovské schůzky/ 16:30 – 18:00 hodin

29. ‒31.

pondělí – středa

ústní a profilová část maturitní zkoušky třídy 4.B

29. ‒2.6.

pondělí – pátek

přípravný týden k vykonání ústní maturitní zkoušky třídy 4.C
školení vedoucích školních akcí, školení vedoucích oborů
periodické sebehodnocení a hodnocení pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy

Červen 2017
1. ‒3.

čtvrtek – sobota

turistický kurz

5. ‒7.

pondělí – středa

ústní a profilová část maturitní zkoušky třídy 4.C

5. ‒9.

pondělí – pátek

ateliérový týden/realizace klauzur 1.C, 2.C, 3.C

5. ‒9.

pondělí – pátek

hodnocení žákovských projektů 3. ročníku

10.

sobota

Muzejní noc/Den otevřených dveří/ Zahradní slavnost

16.

pátek

slavnostní předání maturitních vysvědčení v aule SPŠ Kratochvílova

16.

pátek

ukončení klauzur 1 /1. —3. ročník/Grafický design, Užitá a umělecká malba, Fotografie a média

19.

pondělí

instalace klauzur

20. ‒21.

úterý – středa

hodnocení klauzur 1. —3. ročník/ Grafický design, Užitá a umělecká malba, Fotografie a média

20.

úterý

ukončení klauzur 1. —3. ročník/ Design výrobků, Keramický design

21.

středa

instalace klauzur

22.

čtvrtek

hodnocení klauzur /1. —3. ročník/Design výrobků, Keramický design
roční ověřování výsledků vzdělávání ( testy, prověrky, praktické zkoušky)

23.

pátek

podání přihlášky k maturitní zkoušce /podzimní zkušební období

26.

pondělí

slavnostní shromáždění a prezentace žákovských projektů /sál konzervatoře
pedagogická rada klasifikační/hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí, analýza

27. ‒29.

úterý – čtvrtek

činnosti související se závěrem školního roku /vytřídění žákovských prací, jejich archivování, úklid učeben a
ateliérů,
úklid kabinetů, příprava školy na provádění oprav a rekonstrukcí, malování a generální úklid v době hlavních
prázdnin

30.

pátek

předání vysvědčení, konec školního roku
výstava nejlepších maturitních prací žáků /Galerie Jáma / Užitá malba
exkurze - Dlouhé Stráně, Ruční papírna Velké Losiny / 1. A, 1.C

Červenec a srpen 2017
1.7. ‒1.9.

hlavní prázdniny/ v době hlavních prázdnin mohou žáci 3. ročníku vykonat povinné umělecké praxe

28. ‒1.9.

pondělí‒pátek

přípravný týden pedagogických pracovníků

28. ‒29.8.

pondělí – úterý

komisionální opravné zkoušky

4. 9.

pondělí

zahájení školního roku 2017/2018

