STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
Ruská 91, 100 00 Praha 10, tel.: 271 737 734, 264 090 805, 246 090 807, fax: 246 090 835,
e-mail: sekretariát@szs-ruska.cz, www.szs-ruska.cz

Organizace školního roku 2019/2020
1. Začátek školního roku

pondělí 2. září 2019 v 8.00 hodin - denní studium
pondělí 2. září 2019 v 14.25 - večerní studium

Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
II. pololetí začne v pondělí 3. února 2020 a bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
2. Prázdniny
Podzimní prázdniny budou v úterý 29. října 2019 a ve středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
Studenti nastoupí do školy v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny budou v pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou pro Prahu 6 - 10 od 24. února do 1. března 2020.
Velikonoční prázdniny budou ve čtvrtek 9. dubna 2020, v pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatní svátek.
Hlavní prázdniny začínají ve středu 1. července 2020 a končí v pondělí 31. srpna 2020.
Další školní rok začíná v úterý 1. září 2020.
3. Prospěch a chování se hodnotí na schůzích pedagogické rady:
I. čtvrtletí

zápis klasifikace do pátku 15. listopadu 2019 do 12 hodin
zprávu o třídě odevzdat do pondělí 18. listopadu 2019 do 12 hodin
porada ve středu 20. listopadu 2019 v 15 hodin

I. pololetí

ukončit klasifikaci a docházku do pátku 24. ledna 2020 do 12 hodin
zápis známek do katalogů na studijním oddělení a do Bakaláře
do pátku 24. ledna 2020 do 12 hodin
zprávu o třídě odevzdat do pondělí 27. ledna 2020 do 12 hodin
porada v pondělí 27. ledna 2020 v 15 hodin
změny z porady v Bakaláři do úterý 28. ledna 2020 do 12 hodin

III. čtvrtletí

ukončit klasifikaci a docházku do pátku 17. dubna 2020 do 12 hodin
zápis známek do katalogů na studijním oddělení a do Bakaláře (4. ročníky a 5. V)
do pondělí 20. dubna 2020
zprávu o třídě odevzdat v úterý 21. dubna 2020 do 12 hodin
porada ve středu 22. dubna 2020 v 15 hodin

II. pololetí
zápis známek do katalogů na studijním oddělení a do Bakaláře
do pátku 22. května 2020 do 12 hodin

3. O

zprávu o třídě odevzdat do pondělí 25. května 2020 do 12 hodin
porada v úterý 26. května 2020 v 10. 35 hodin
ostatní třídy

zápis známek do katalogů na studijním oddělení a do Bakaláře a ukončení absence
do pátku 19. června 2020 do 12 hodin
zprávu o třídě odevzdat do pondělí 22. června 2020 do 12 hodin
porada ve středu 24. června 2020 v 14 hodin
změny z porady v Bakaláři do čtvrtka 25. června 2020 do 15 hodin

4. Vydání vysvědčení

za 1. pololetí ve čtvrtek

30. ledna 2020

za 2. pololetí

4. ročníky (denní)

28. dubna 2020

3. O

29. května 2020

1. - 3. ročníky

30. června 2020

večerní studium

29. června 2020

5. Přijímací řízení do 1. ročníků (dle vyhlášky MŠMT)
termín podání přihlášek ke studiu

denní studium do 1. března 2020
večerní studium do 1. března 2020

přijímací zkoušky

bude vyhlášeno MŠMT

vyhlášení výsledků přijímacího řízení 1. kola
denní studium

bude vyhlášeno MŠMT

večerní studium

bude vyhlášeno MŠMT

6. Podzimní maturitní a závěrečné zkoušky:
maturitní zkouška

nová závěrečná zkouška

praktická část

6. září 2019

jednotné zkušební schéma

2. – 4. září 2019

ústní část

9. – 10. září 2019

písemná část

6. září 2019

3. O
7. Maturitní zkoušky:
1. termín
písemné práce a didaktické testy

8. dubna a 30. dubna 2020, 4. – 6. května 2020

praktická zkouška

11. května – 15. května

ústní zkouška

18. května - 29. května 2020

studijní volno

29. dubna, 7. května 2020
a dny, kdy maturant nekoná písemné testy nebo praktické zkoušky

8. Závěrečné zkoušky 3. O:
písemná část

pondělí 1. června 2020

praktická část

2. – 5. června 2020

ústní část

15. – 19. června 2020

9. Výuka praktického vyučování
3. ročníky, 2. O

3. září 2019 – 19. května 2020

4. ročníky, 5. V

3. září 2019 – 19. dubna 2020

10. Odborná praxe
3. ročníky, 2. O
11. Školní akce

25. května - 19. června 2020
LVVZ 1. ročníky

leden – únor 2020

Sportovní kurz pro obor BPČ, 2. ročník

15. – 19. červen 2020

školní výlety a třídní akce

od 24. června 2020

12. Třídní schůzky SRP SZŠ

bude upřesněno podle aktuální potřeby a podmínek GDPR

13. Den otevřených dveří

středa 4. prosince 2019 v 16. 30 hod.
sobota 11. ledna 2020, od 9 – 12 hodin
středa 5. února 2020 v 16. 30 hod.

14. Schola Pragensis

28. – 30. listopadu 2019

15. Maturitní a imatrikulační ples

pondělí 6. ledna 2020

16. Školní akademie

pátek 24. dubna 2020

17. Fotografická soutěž

bude upřesněno

18. Den psychologie - soutěž

školní kolo únor 2020
regionální kolo březen 2020

19. Recitační soutěž
Memoriál Rosti Čtvrtlíka
20. SOČ

školní kolo únor 2020
regionální kolo březen 2020
školní kolo březen 2020

21. Seznamovací kurz pro 1. ročníky
Obory PS, ZL, SČ

9. - 13. září 2019

22. Seznamovací sportovní kurz
1. BP

16. - 20. září 2019

23. Odborné exkurze

v souladu v ŠVP jednotlivých oborů a ročníků

23. Odborná stáž žáků

bude upřesněno

24. Jazykový kurz

VB, Wales, 11. – 20. září 2019

25. Odborná konference

bude upřesněno

26. Odborné přednášky

bude upřesněno

27. Soutěže

Soutěž v plavání – celostátní kolo, obor BPČ, říjen 2019
Soutěž v ošetřovatelství – školní kolo, obor PS, ZA, 1. – 4. ročníky, únor 2020
– celostátní kolo, březen 2020
První pomoc – celostátní kolo, obor BPČ, 1. – 4. ročníky, 12. 4. 2020
Den ochrany člověka – celostátní kolo, 1. – 4. ročníky, březen 2020
přesné termíny a další akce budou upřesněny

28. Den ochrany obyvatelstva

duben 2020, 1. ročníky

29. Bazar učebnic

pondělí 16. září 2019, 14.30 – 16 hodin

30. Exkurze

Strž, konec června 2020

31. Poslední zvonění

pondělí 27. dubna 2020

32. Ředitelské volno

bude vyhlášeno podle organizačních potřeb školy

PhDr. et Mgr. Ivanka Kohoutová, PhD.
ředitelka školy

