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1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022    (k 14.9.2021) 

 

Září    2021 
 

1. 9. zahájení výuky školního roku 2021/2022 

1. – 3. 9. písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky 2021 podzim 

2. 9. schůzka s rodiči 1. ročníku (TU 1. roč, As, Ko) 

7. 9. praktické maturitní zkoušky – 2021 podzim (GEO Javůrek) 

7. 9.  beseda DOFE 1. ročníky (Me, Se) 

8. 9. ústní maturitní zkoušky, obhajoba MO – 2021 podzim 

9. 9. raftový závod Mezi mosty 

13. – 18. 9. adaptační kurz tříd 1. ročníku (Hk, As, Ko, TU) 

15. 9.  exkurze EVVO (Sl, S2. A) 

15. – 17. 9.  soutěž BIM model (Rp) 

15. – 18. 9. porada vedení (7. vyučovací hodina) 

16. 9. exkurze Náchod a Dobrošov S3.A, S4.B (Tu+By) 

22. 9.  exkurze EVVO (Sl, L2.)  

22. 9. schůze předmětových komisí  

23. 9.  exkurze Plasy (Kt, L4.)   

29. 9. konference Nábřeží Pro Gočár L2., L3., L4. 

29. 9.  exkurze EVVO (Rd, S2. B) 

30. 9. zveřejnění školního seznamu děl ke SČ MZ 2022 z českého jazyka a literatury 

30. 9. zveřejnění předmětů profilové části MZ 2022  

30. 9. zveřejnění maturitních témat předmětů praktické a ústní části MZ 2022 

30. 9. MŠMT stanoví termíny 1. kola přijímacích zkoušek na střední školy 

30. 9. termín sběru dat ze školní matriky 

_____________________________________________________________________ 

 zahájení kurzu MAT 4. ročníky (Bk nebo Bh) 

 zahájení čtenářského kroužku (Ja, Hm, Se, Te) 

 zahájení kroužku ARC (Kt) 

 zahájení kroužku posilování (Sl) 

 zahájení modelářského kroužku (Ks) 

 zahájení kurzu k přípravě na FCE (Te, Me)   

 exkurze měření deformací na přehradě S4.B. GEO (Ms) 

 návštěva výstavy Galerie moderního umění 4. ročník (Cp)  

 exkurze Jičín S2.B a Neratov S3.B (Tu) 

 

Říjen  2021 
 

1. – 2. 10. výstava středních škol Rychnov nad Kněžnou 

6. 10. porada vedení (7. vyučovací hodina) 

6. 10. zasedání Školské rady 

6. 10. studentský parlament - 14:00 (As)  

6. 10.  exkurze EVVO (Rd, S2. C) 

20. 10. provozní porada 14:00  

8. – 9. 10. výstava středních škol Trutnov 

13. 10.  exkurze EVVO (Rd, Z2.) 

15. – 16. 10 výstava středních škol Jičín 
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21. – 22. 10. mezinárodní futsalový turnaj na SOŠ Vocelova (Sl, Mo)  

22. – 23. 10. výstava středních škol Náchod  

27. a 29. 10. podzimní prázdniny 

______________________________________________________________________ 

  

 setkání výchovných poradců na Úřadu práce HK (As) 

 šachový turnaj – školní kolo (Sz) 

 logická olympiáda – školní kolo (Sz) 

 energetická olympiáda – školní kolo (Sz) 

 přírodovědný Klokan, třídy L1. a L2. (Ps) 

 přednáška KB Blok (Ce/Ks) 

 beseda Šikana – nemoc vztahů – 1. ročníky (Ko)  

 přednáška KASTT K1z., Z2. (Fa, Fk) 

 přednáška GEO firmy TRIGON (Ms) 

 exkurze Korado a LDM česká Třebová K3. z (Fk) 

 exkurze GEO S3.B + S4.B, Povodí Labe-měření přehrad (Ms) 

 Design Blok L2. 

 

 

Listopad 2021 
 

5. – 6. 11. výstava středních škol Pardubice 

10. 11. porada vedení 

24. 11. provozní porada (14:00) a pedagogická porada k prospěchu a chování  

 za 1. čtvrtletí 

25. 11. schůze rodičů k hodnocení žáků za 1. čtvrtletí (16:00 – 18:00) 

12. - 13. 11. výstava středních škol Hradec Králové, Aldis 

20. 11. Den stavitelství a architektury, den otevřených dveří 8:30 až 12:00 hodin 

26. 11. odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce 2022 jaro 

___________________________________________________________________________ 

 filmový a čtenářský kroužek (Ja, Hm, Se, Te)  

 olympiáda v CJL – školní kolo (Se, Ja, Hm) 

 přednáška TRESK (Ks) 

 odborná exkurze S2.B (Kp) 

 přednáška firmy IVAR – Z2., K3.z, Z3. (Fb) 

 přednáška firmy Almeva (Pp) 

 adventní zájezd do Vídně (Ks) 

 exkurze GEO Pozemkový úřad S3.B + S4.B (Ms) 

 

  

Prosinec 2021        
 

1. 12. porada vedení (7. vyučovací hodina), schůze předmětových komisí  

8. 12. studentský parlament -14:00 (As) 

14. 12. den otevřených dveří 14:00 - 17:00 hodin 

22. 12. školní akademie (As) 

23. 12. začátek vánočních prázdnin 
_____________________________________________________________________________ 
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 konverzační soutěže ANJ, NEJ, RUJ (To, Ka, Dr) 

 divadelní představení Divadla na Fidlovačce (Hm) 

 příprava TS a ZA k PZ nanečisto  

 workshop BIM pro učitele SŠ 

 exkurze Atrea Jablonec nad Nisou Z4. (Fk) 

 přednáška firmy Rehau Z4. (Fa) 

 

Leden 2022 
 

3. 1. zahájení výuky po vánočních prázdninách 

5. 1. porada vedení (7. vyučovací hodina) 

6. 1. den otevřených dveří 14:00 – 17:00 hodin 

12. 1. zahájení kurzu Příprava k přijímacím zkouškám pro žáky ZŠ  

15. 1. MŠMT určí jednotné schéma konání didaktických testů a písemných prací  

 společné části MZ 2022 - jaro   

19. 1. provozní porada (14:00) a pedagogická rada k prospěchu a chování 

 za 1. pololetí   

26. 1. kurz Příprava k přijímacím zkouškám pro žáky ZŠ 

31. 1.  odevzdání maturitní práce L4. do kanceláře školy 

31. 1. ukončení výuky v 1. pololetí (předání vysvědčení poslední vyuč. hodinu - TH) 

31. 1. zveřejnění kritérií přijímacího řízení do 1. ročníku 2022/2023 

_____________________________________________________________________________ 

 zveřejnění zkušebního schématu písemné části maturitní zkoušky  

 olympiáda v českém jazyce – okresní kolo 

 beseda na Úřadu práce HK (As) 

 laboratoře UHK L1., L2. (Sz) 

 soutěž modely z lepenky (Pz) 

 Wienerberger forum Aldis HK (Ce) 

 školní kolo SOČ (Ks, Kt) 

 soutěž Hala roku Junior - ČVUT Praha (Ma)  

 valná hromada ČKAIT – ocenění studentů (Sv) 

 přednáška firmy Wilo Z2., K3. z (Fk) 

 výstava prací žáků SVK HK (Cp) 

 

Únor 2022        
 

1. 2. MŠMT určí termíny konání didaktických tesů a písemných prací  

 společné části MZ 2022 – podzim 

1. 2. přijímací zkoušky nanečisto (13:30) + 17. 2. rozbor 

2. 2. kurz Příprava k přijímacím zkouškám pro žáky ZŠ 

2. 2. porada vedení  

4. 2. jednodenní pololetní prázdniny 

7. 2. - 11. 2. jarní prázdniny 

14. 2. zahájení výuky po jarních prázdninách 

16. 2.  schůze předmětových komisí 

23. 2. kurz Příprava k přijímacím zkouškám pro žáky ZŠ 

23. 2. studentský parlament -14:00 (As) 

24. 2. reprezentační ples školy  
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28. 2. jmenování komisaře pro MZ 2022 - jaro  

28. 2. jmenování předsedů maturitních komisí 2022 - jaro krajským úřadem   

_____________________________________________________________________________ 

 okresní kolo soutěže CJL, ANJ, NEJ, RUJ (Ja, To, Dr, Ka) 

 konverzační soutěž ANJ – okresní kolo 

 školní kolo matematické soutěže 1. – 3. ročníky (Bk) 

 školní kolo soutěže Rozpočtujeme s Callidou (Ck) 

 školní kolo soutěže ArchiCAD (Cn) 

 soutěž SVVC (Pz) 

 workshop ArchiCAD (Pu) – učitelé oboru STA  

 přednáška Heluz – komínový systém 

 přednáška Geberit Z2., K3.z (Fk) 

 

Březen  2022 
 

1. 3. odevzdání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku  

2. 3. porada vedení (7. vyučovací hodina) 

9. 3. kurz Příprava k přijímacím zkouškám pro žáky ZŠ 

16. 3. kurz Příprava k přijímacím zkouškám pro žáky ZŠ 

22. 3. přijímací zkoušky nanečisto pro uchazeče (13:30) + 31. 3. rozbor 

23. 3. kurz Příprava k přijímacím zkouškám pro žáky ZŠ 

20. 3. – 27. 3. lyžařský výcvik – 2. (+ výběrově 3. ročník)  

25. 3. žáci 4. ročníku odevzdají do kanceláře školy vlastní seznam literárních děl k MZ 
2022 a příp. certifikáty o vykonané mezinárodní jazykové zkoušce 

30. 3. provozní porada (14:00) – Den učitelů 

31. 3. jmenování místopředsedů a členů zkušebních maturitních komisí 2022 

31. 3. termín sběru dat ze školní matriky 

_____________________________________________________________________________ 

 celostátní kolo matematické soutěže SOŠ a SOU (Bk) 

 matematický Klokan 1. – 3. ročníky (Po+Kr) 

 celostátní kolo soutěže ArchiCAD v Českých Budějovicích (Cn, Sv) 

 celostátní kolo soutěže Rozpočtujeme s Callidou (Ck) 

 návštěva Galerie moderního umění 4. ročníky (Cp) 

 přednáška GEO firmy TRIGON (Ms) 

 odborná exkurze S3.B (Kp)     

 přednáška HL Z2., K3.z (Fk) 

 

 

Duben 2022 

XX. 4. a XX. 4. jednotná přijímací zkouška do 1. ročníku – 1. kolo, 1. a 2. termín  

 filmové/divadelní představení (Ja) 

6. 4. provozní porada (14:00) a pedagogická rada k prospěchu a chování 

 za 3. čtvrtletí roku  

7. 4. schůze rodičů k hodnocení žáků za 3. čtvrtletí roku (16:00) 

14. 4. velikonoční prázdniny 

20. 4.    studentský parlament - 14:00 (As) 

27. 4.   pedagogická rada k prospěchu a chování 4. ročníku (14:00) 
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29. 4. ročníky ukončení výuky 4. ročníku (vydání vysvědčení za 2. pololetí) 

_____________________________________________________________________________ 

 písemné práce maturitní zkoušky 

 obhajoba maturitní práce L4. 

 studijní volno žáků tříd 3. a 4. ročníků – náhrada za sobotu 20. 11. 2021 

 okresní kolo SOČ (Kt) 

 soutěž Porotherm 4. ročník (Bn, By) 

 exkurze VGHMÚŘ Dobruška – GEO 3. a 4. ročník (Ms) 

 školní kolo YTONG (Sv) 

 školení ve firmě Viega Ostrava K3.z (Fk) 

 exkurze firma KAST Z4. (Fk) 

 požární sport dívky (Fk) 

 

Květen 2022 

2. 5. – 5. 5. didaktické testy maturitní zkoušky 

4. 5. porada vedení (7. vyučovací hodina) 

9. 5. – 14. 5.  praktická zkouška z profilové části maturitní zkoušky Z4., S4.A, S4.B, S4.C 

11. 5. termín oznámení exkurzí 

23. 5. – 27. 5. ústní maturitní zkoušky profilové části L4., S4.A 

30. 5. – 3. 6. ústní maturitní zkoušky profilové části Z4., S4.B, S4.C  

23. 5. – 3. 6. odborná praxe 1. – 3. ročníků oborů S, Z 

____________________________________________________________________________ 

 exkurze tříd 1. ročníku do SVK HK  

 besedy a přednášky – šikana, duševní vlastnictví, podnikání 

 přednáška – energetická gramotnost L1., L2. (Sz) 

 krajské kolo SOČ (Kt) 

 exkurze architektury Praha L3. (Kt) 

 exkurze vybraných žáků (Kt) 

 regionální kolo soutěže Ytong (Sv)  

 školní kolo soutěže pracujeme s ArchiCADem (Ks)  

 školní kolo soutěže geodézie (Ms) 

 soutěž Porotherm 3. ročník (Bn, By) 

 exkurze Dobruška S3.Bg (Ms) 

 celostátní kolo YTONG (Sv) 

   exkurze Praha – historie a architektura L3. (Kt) 

 exkurze Praha – historie a architektura S 3. ročník (Ks)  

 exkurze KB blok Postoloprty (Ks/Ce) 

 exkurze architektury církevních staveb Neratov L3. (Tu)  

 architektonická exkurze regionu ČR výběr žáků (Kt) 

 krajské kolo SOČ (Kt) 

 exkurze ČOV HK Z1. v době praxí (Fb) 

 exkurze ISOVER Častolovice Z1. v době praxí (Fa) 

 návštěva SVK HK a archivu HK L3.  

 exkurze projekční kanceláře JIKA – Slánský 
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Červen 2022   
 

8. 6. studentský parlament - 14:00 (As) 

10. 6. slavnostní předání maturitních vysvědčení  

17. 6. odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce 2022 podzim 

22. 6. provozní porada (14:00) a pedagogická rada k prospěchu a chování za 2. 
pololetí 

23. 6. - 27. 6. odevzdávání učebnic (dle rozpisu) 

28. 6. sportovní den (Ko) 

29. 6. exkurze tříd 

30. 6. vysvědčení za 2. pololetí 

30. 6. závěrečná pedagogická rada 

_____________________________________________________________________________ 

 opravné zkoušky žáků 4. ročníku 

 zasedání Školské rady  

 školní kolo soutěže Model roku (Ks) 

 slavnostní vyhlášení celostátní soutěže Velux, Brno (Bn) 

 vyhodnocení soutěže Pracujeme s ArchiCadem - MMHK (Ks) 

 výstava modelů žáků (Ks) 

 školní kolo soutěže Wienerberger (Bn, By) 

 celostátní kolo soutěže Modely z lepenky (Pz) 

 celostátní kolo SOČ (Kt) 

 celostátní kolo soutěže Ytong (Sv) 

 přehlídka prací žáků středních škol Stretech Praha, ČVUT (Ck) 

 workshop ArchiCAD (Pu) 

 přednáška Duševní vlastnictví L3. 

 školní kolo soutěže Informační modelování (Pu) 

 přednáška Buderus Z2., K3.z (Fa) 

 

 

Srpen 2022 
 

25. 8. provozní a pedagogická rada (8:30)  

25. a 26. 8.  opravné zkoušky a zkoušky k doplnění klasifikace  


