
 

 

 

STŘEDNÍ  ODBORNÁ  ŠKOLA  PODNIKATELSKÁ, s. r. o. 
Most, Topolová 584, PSČ 434 47 

 
PLÁN  ČINNOSTI  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2019/2020 

 

Činnost školy se řídí jednotlivými ustanoveními školního řádu, pracovního řádu,             

klasifikačního řádu, stipendijního řádu a vychází ze schválených učebních dokumentů MŠMT 

ČR, ze školního vzdělávacího programu, z koncepčních záměrů školy a z SPOI. Součástí 

plánu činnosti je nabídka volnočasových aktivit žákům školy v rámci výchovy ke zdravému 

způsobu života.  
 

1. Organizace školního roku 

 

a) Období školního vyučování 

 

Zahájení školního vyučování:              2. září 2019 

Ukončení školního vyučování v prvním pololetí:      30. ledna 2020

 Ukončení školního vyučování v druhém pololetí:      30. června 2020 

 

b) Termíny prázdnin 

 

Podzimní prázdniny:  úterý 29. října a středa 30. října 2019 

Vánoční prázdniny:  pondělí 23. prosince 2019 až pátek 3. ledna 2020 

     (vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020) 

Pololetní prázdniny:  pátek 31. ledna 2020 

Jarní prázdniny:  od pondělí 3. února do neděle 9. února 2020 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020 

Hlavní prázdniny:  od středy 1. července do pondělí  31.srpna 2020 

 

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. 
 

c) Státní svátky 

 

  Na základě zákona č. 245/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 jsou státními svátky  

     tyto dny: 

   1. leden  Den obnovy samostatného českého státu 

        8. květen  Den vítězství 

   5. červenec  Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

   6. červenec  Den upálení mistra Jana Husa 

 28. září  Den české státnosti 

 28. říjen  Den vzniku samostatného československého státu 

 17. listopad  Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den  

                                         studenstva 

    

d) Ostatní svátky 

 

   1. leden  Nový rok 

 10. duben  Velký pátek 

 12. duben    Velikonoční pondělí 

   1. květen  Svátek práce 

 24. prosinec  Štědrý den 

 25. prosinec  1. svátek vánoční 

 26. prosinec  2. svátek vánoční 
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e) Významné dny České republiky 

 

16. leden                     Den památky Jana Palacha 

27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti 

lidskosti 

  8. březen Mezinárodní den žen 

  9. březen                   Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v 

Osvětimi - Březince 

12. březen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě 

(NATO) 

28. březen Den narození Jana Ámose Komenského 

  7. duben Den vzdělanosti 

  5. květen Květnové povstání českého lidu 

15. květen Den rodin 

10. červen Den památky obětí vyhlazení obce Lidice 

18. červen                   Den hrdinů druhého odboje 

27. červen Den památky obětí komunistického režimu 

  8. říjen                      Památný den sokolstva 

11. listopad  Den válečných veteránů   

 

2. Kmenové učebny a třídní učitelé 

 

Třída Počet žáků/ 

z toho dívek 

Číslo učebny Třídní učitel Číslo 

kabinetu 

Telefonní 

linka 

P – 1.A 30/21 402 Mgr. Jana Janotová 404 514 

P – 1.B 30/19 405 Mgr. Eva Remutová 323 526 

P – 2.A 26/23 401 Mgr. Kamila Kmentová 410c 514 

P – 2.B 24/19 410a Ing. Milada Harantová 410c 514 

P – 3 16/12 406 Ing. Milan Psotka 162 523 

P – 4 23/15 316 Mgr. Jiřina Řeřichová 323 526 
 

3. Časový rozvrh hodin 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

7 : 40 8 : 30 9 : 30 10 : 25 11 : 20 12 : 40 13 : 30 14 : 20 15 : 10 16 : 00 

8 : 25 9 : 15 10 : 15 11 : 10 12 : 05 13 : 25 14 : 15 15 : 05 15 : 55 16 : 45 

Přestávka na oběd od 12:05 do 12:40 h 

 

4. Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021 
 

V souladu s § 60c odst.1 zákona č.561/2004 Sb. se budou konat  dvě kola přijímacího 

řízení (v dubnu 2020) .V rámci přijímacího řízení budou uchazeči konat jednotnou 

přijímací zkoušku. Pořadí přijatých žáků bude stanoveno s ohledem na výsledky zkoušky 

a průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. 

Uchazeč odevzdá přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2020.  

K přijímacímu řízení budou vydány samostatné pokyny.  

Třídní schůzky rodičů budoucího 1. ročníku se uskuteční 11. června 2020 v 16.00. 
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5. Maturitní zkoušky 

 

Maturitní zkoušky proběhnou ve školním roce 2019/2020 dle školského zákona v období 

od 1. dubna do 10. června 2020.  

 

• ST 08. 04. 2020 – písemná práce z ČJ společné části maturitních zkoušek 

• ST  22. 04. 2020 – praktická maturitní zkouška třídy P – 4 (CER) 

• ÚT 23. 04. 2020 – praktická maturitní zkouška třídy P – 4 (ŘIF) 

• PÁ 24. 04. 2020 – ukončení výuky třídy P – 4 a výdej vysvědčení 

• ČT 30. 04. 2020 – písemná práce z AJ společné části maturitních zkoušek 

• PO 04. 05. – ST 13. 05. 2020 – didaktické testy společné části maturitních zkoušek 

• PO 25. 05. 2020 – PÁ 29. 05. 2020 – ústní část maturitní zkoušky třídy P – 4 

 

K maturitní zkoušce budou vydány samostatné pokyny. Další informace  lze získat na 

http:/www.novamaturita.cz/ 

 

6. Přijímací zkoušky žáků ke vzdělávání na vysoké školy pro akademický rok 

2020/2021 

 

Podrobné údaje lze získat: 

 

a) na adrese Centra pro studium vysokého školství (http:/www.csvs.cz), 

b) na veletrhu pomaturitního studia „Gaudeamus“ (http:/www.gaudeamus.cz), 

c) v Učitelských novinách číslo - listopad 2019 (noviny lze objednat  

u výchovné poradkyně Mgr. Kmentové). 

 

Informace o podávání přihlášek a termínech přijímacích zkoušek na jednotlivé školy 

poskytne výchovná poradkyně Mgr. Kmentová (kabinet č. 410c). 

Informace o přijímacím řízení a vzdělávání lze též získat na webové stránce MŠMT ČR. 

 

 

7. Přijímání žáků ke vzdělávání na vyšších odborných školách 

 

Uskutečňuje se podle § 93 až 95 školského zákona a § 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb.  

Přijímací zkoušky se konají nejdříve 1. června 2020. Poslední kolo se uskuteční 

nejpozději do 30. října 2020. 

 

8. Zapojení do projektů 

 

1. Erasmus+ KA1 školní vzdělávání, projekt č. 2018-1-CZ01-KA101-047520, 

Metodologie výuky obchodní angličtiny 

 

2. Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B (IKAP B), 

           CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369  

 

3. Erasmus+ školní vzdělávání – Klíčová akce 2, Business, Innovation, Trends, 

Projekt č. 2018-1-PL01- KA229-050938-6 
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9. Maturitní ples 

 

Maturitní ples tříd P – 4. se uskuteční v sobotu 11. 1. 2020 v Kulturním domě „Repre 

Most“. 

 

 

 

10. Dny otevřených dveří 

 

Dny otevřených dveří na škole budou probíhat od 16 hod. ve dnech: 

                                                                                          čtvrtek   3. 10. 2019 

čtvrtek   7. 11. 2019 

         čtvrtek   5. 12. 2019 

         čtvrtek    9. 1. 2020 

                                                                                                    čtvrtek   13. 2. 2020 

 

  

11.  Odborná praxe žáků 

 

Odborná praxe žáků se uskuteční na základě schválených učebních dokumentů v těchto 

termínech: 

 

Třídy P-1.A a P-1.B   od 25. 5. 2020 do 29. 5. 2020  

Třídy P-2.A a P-2.B              od 18. 5. 2020 do 29. 5. 2020 

Třída P-3.                             od 18. 5. 2020 do 29. 5. 2020   

Třída P-4.                                                 od 9. 12. 2019 do 20. 12. 2019 

 

K odborné praxi budou vydány samostatné pokyny. 

 

 

12. Pedagogické porady a rodičovské schůzky 

 

Ve školním roce 2019/2020 se uskuteční jednání pedagogické rady k výsledkům 

vzdělávání v těchto termínech:    

 

ÚT  19. listopadu 2019   PO  27. ledna 2020 

 ÚT  21. dubna 2020   ÚT  23. června 2020 

        

Ve školním roce 2019/2020 se uskuteční rodičovské schůzky v těchto termínech: 

  

 ÚT 19. listopadu 2019 od 16:00 h 

 ÚT 21. dubna 2020 od 16:00 h 

 

Na prospěch a chování žáka se může zákonný zástupce informovat kdykoliv během 

školního roku u třídních učitelů a příslušných vyučujících. Informace lze získat též na 

webu školy a v informačním systému EDOOKIT. 

 

13. Konzultační hodiny 

 

Konzultační hodiny v jednotlivých předmětech si žáci mohou individuálně domluvit  

s příslušnými vyučujícími nebo využít stanovených konzultačních hodin uvedených na 

stránkách školy a na jednotlivých kabinetech vyučujících. 
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14. Lyžařský kurz 

 

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky třídy P – 1.A, B a vybraných žáků z ostatních tříd 

se uskuteční v Krušných horách na Klínovci od 12. 1. - 17. 1. 2020. 

Odpovědný vedoucí: PaedDr. Ivana Öhlschlegelová 

Pedagogický dozor: Ing. Milan Psotka 

 

15. Sportovně turistické kurzy 

 

Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku se uskuteční od 15. 6. do 20. 6. 2020.  

Odpovědný vedoucí: Ing. Milan Psotka 

Pedagogický dozor: PaedDr. Ivana Öhlschlegelová 

Cyklistický kurz pro žáky 2. ročníku se uskuteční od 8. 6. do 12. 6. 2020. 

Odpovědný vedoucí: PaedDr. Ivana Öhlschlegelová 

Pedagogický dozor: Ing. Milan Psotka 

 

16. Nabídka nepovinných předmětů pro žáky školy 
 

- Matematický seminář  

 

 

17. Nabídka mimoškolních aktivit pro žáky školy 
 

- Grafika – Veronika Pochobradská 

- Youtubering – Veronika Pochobradská  

- Sportovní hry a kondiční posilování – Ing. Milan Psotka   

 

18. Plán školních soutěží 
   

 - Olympiáda v českém jazyce  – prosinec 2019  (Rm) 

 - Soutěže v cizích jazycích ANJ – leden 2020   (Ře, Bn) 

                                             NEJ – prosinec 2019  (Ře, Rm)  

      

 

19. Výchovný poradce školy 
 

Mgr. Kamila Kmentová – kabinet č. 410c 

Poskytuje aktuální informace o možnostech dalšího vzdělávání, informace z trhu práce  

a ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou pomoc při řešení výchovných  

a studijních problémů žáků. 

 

20. Školní metodik protidrogové prevence 
 

Ing. Milan Psotka – kabinet č. 162 

Zajišťuje především poradenskou a konzultační činnost pro žáky a rodiče. V rámci 

minimálního preventivního programu pro žáky a zaměstnance školy realizuje aktivity  

k zamezení vzniku zdraví škodlivých závislostí a aktivity podporující zdravý životní styl.  

 

 

21. Školní metodik informačních a komunikačních technologií 
 

pan Ondřej Dušek 
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22. Plán dalších sportovních akcí 

 

- Mezitřídní turnaj školy v basketbalu  – 23. 10. 2019   (Ps, Öl) 

- Futsalový šampionát školy   –  4. 12. 2019   (Ps, Öl) 

- Mezitřídní turnaj školy ve florbalu  – 28. 1. 2019   (Ps, Öl) 

- Mezitřídní turnaj školy ve volejbalu  – 27. 04. 2019   (Öl, Ps) 

 

 

23. Projektové dny 
 

- Thanksgiving Day – projekt – 22. 11. 2019 (Ře, Km) 

- vánoční vystoupení žáků školy „Vánoční těšení“ – 20.12. 2019 (Ře, Km) 

- projektový den „St. Patric´s Day“ – 17. 3. 2020 (Km, Ře) 

- slavnostní přijetí nejlepších žáků školy na Magistrátu města Mostu – květen 2020 (Ře) 

-slavnostní vyřazení maturantů –  středa 3. června 2020 (Ře) 

- projektové dny v rámci projektu ERASMUS+  (mobilita Česko ) 16. 2. – 22. 2. 2020 

 

           

24. Besedy a semináře 

 

- exkurze pro 1. roč. – Muzeum civilní obrany v Ústí n/L. – zásady 1. pomoci, chování 

  obyvatel v mimořádných situacích, topografie, střelba ze vzduchovky –  18. 9. 2019 (Ja, 

  Rm) 

- seminář „Technika učení“ – PPP – žáci 1. ročníků – leden 2020 (Km) 

- beseda na ÚP Most – Možnosti uplatnění po ukončení školy – žáci 4. ročníku – 

  březen 2020 (Ře) 

- beseda se zástupci VŠFS Most a dalších vys. škol pro 4. ročník (Km) 

- beseda pro žáky – Šikana (Km) 

                                           

25. Poznávací zájezdy a exkurze 
 

      - zahraniční zájezd pro žáky 2. ročníku – Itálie, Bibione - 13. 9. - 22. 9. 2019  (Mch, Km) 

      - harmonizační zájezd pro 1. ročníky – Itálie, Bibione - 20. 9. - 29. 9. 2019  (Ja, Ps, Rm) 

      - projektový pobyt žáků ERASMUS+  ve Španělsku  – 13. 10. – 18. 10. 2019 (Km, Mch) 

- exkurze do Okresní knihovny Most – pro žáky 1. ročníku – listopad 2019 (Rm) 

- jazykově poznávací zájezd pro žáky – Drážďany – 3. 12. 2019 (Ře) 

- exkurze do Poslanecké sněmovny, listopad (Ha) 

- exkurze do IQLANDIA Liberec pro žáky 2. ročníku - 6.11.2019 ( Ja , Ha) 

- poznávací zahraniční zájezd – Francie, Paříž  -  11. – 15. 11. 2019  (Km, Mch) 

- Veletrh VŠ Gaudeamus  Praha– 22.1. 2020 (Km, Mch) 

- exkurze pro žáky 4. roč. – Vysoká škola finanční a správní Most – leden 2020 (Ře) 

- regionální prezentace VŠ Most – žáci 4. ročníku – leden 2020 (Ře) 

- exkurze CELIO – Životní prostředí - odpady,  březen (Pch) 

- exkurze do ČNB Praha – 3.ročník, 1.4. 2020 (Ha) 

      - projektový pobyt žáků  ERASMUS+ v Turecku – 10.5. – 16.5. 2020 

      - exkurze Energie do elektrárny Ledvice –  květen - pro žáky druhého ročníky (Pch) 

      - výstava k předmětu PVZ, biologie  – během školního roku (Pch) 

 

     26. Prezentace školy 
 

     

     - 05. 11. 2019 – 06. 11. 2019 – Chomutov 

     - 03. 11. 2019 – 04. 11. 2019 – Most 

     - 15. 11. 2019 – Louny 

     - 27. 11. 2019 – Žatec 
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     - prezentace školy na třídních schůzkách ZŠ 

   

     27. Fotografování tříd 
 

     Proběhne v měsíci červnu 2020 dle měsíčních pokynů. 

  

     28. Výroční zpráva 
 

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2018/19 a zpráva o hospodaření budou                                                   

k dispozici pedagogům, žákům, rodičovské veřejnosti a ostatním zájemcům  

u Ing. Lucie Machuldové od 20. října 2019. 

 

29. Další akce školy 

 

Další divadelní a filmová představení, výstavy, exkurze, besedy, soutěže, sportovní akce – 

o těchto akcích budou žáci a učitelé informováni průběžně během školního roku 

v měsíčních pokynech a informacích. 

 

 

 

 

    V Mostě dne 1. 9. 2019                                                                    Ing. Lucie Machuldová 

                                                                                                                          ředitelka školy 


