Výchovný ústav a střední škola,
Olešnice na Moravě, Trpínská 317
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
 pondělí 3.9.2018 – zahájení školního vyučování
 pátek 28.9.2018 – svátek
 pátek 26.10.2018 až úterý 30.10.2018 – ředitelské volno, víkend, podzimní prázdniny
 sobota 22.12.2018 až středa 2.1.2019 – vánoční prázdniny
 čtvrtek 31.1.2019 – ukončení 1. pololetí školního roku 2018/2019
 pátek 1.2.2019 – pololetní prázdniny
 pondělí 11.2.2019 až neděle 17.2.2019 – jarní prázdniny
 čtvrtek 18.4.2019 až úterý 23.4.2019 – velikonoční prázdniny, svátky, ředitelské volno
 středa 1.5.2019 – svátek
 pondělí 6.5.2019, úterý 7.5.2019 a středa 8.5.2019 – ředitelské volno a svátek
 pátek 28.6.2019 – ukončení školního vyučování 2018/2019
 sobota 29.6.2019 až neděle 1.9.2019 – hlavní prázdniny
 pondělí 2.9.2019 – zahájení školního vyučování 2019/2020

Organizace školního roku 2018/2019 je zpracována na základě dokumentu MŠMT ČR č.j.
MSMT-6576/2017-1.
Plánovaná ředitelská volna dle potřeb zařízení:
 pátek 26.10.2018
 úterý 23.4.2019
 pondělí 6.5.2019 a úterý 7.5.2019
Změna v termínech ředitelského volna je možná a bude včas oznámena.
Olešnice, 28.8.2018
Mgr. František Dostál
ředitel

Výchovný ústav a střední škola,
Olešnice na Moravě, Trpínská 317
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
 pondělí 4.9.2017 – zahájení školního vyučování
 čtvrtek 28.9.2017 a pátek 29.9.2017 – svátek a ředitelské volno
 čtvrtek 26.10.2017 až pátek 27.10.2017 – podzimní prázdniny
 pátek 17.11.2017 – svátek
 sobota 23.12.2017 až úterý 2.1.2018 – vánoční prázdniny
 středa 31.1.2018 – ukončení 1. pololetí školního roku 2017/2018
 pátek 2.2.2018 – pololetní prázdniny
 pondělí 5.2.2018 až neděle 11.2.2018 – jarní prázdniny
 čtvrtek 29.3.2018 až úterý 3.4.2018 – velikonoční prázdniny, svátek, ředitelské volno
 pondělí 30.4.2018 a úterý 1.5.2018 – ředitelské volno a svátek
 pondělí 7.5.2018 a úterý 8.5.2018 – ředitelské volno a svátek
 pátek 29.6.2018 – ukončení školního vyučování 2017/2018
 sobota 30.6.2018 až neděle 2.9.2018 – hlavní prázdniny
 pondělí 3.9.2018 – zahájení školního roku 2018/2019

Organizace školního roku 2017/2018 je zpracována na základě dokumentu MŠMT ČR č.j.
MSMT-12165/2016-1.
Plánovaná ředitelská volna dle potřeb zařízení:
 pátek 29.9.2017
 úterý 3.4.2018
 pondělí 30.4.2018
 pondělí 7.5.2018
Změna v termínech ředitelského volna je možná a bude včas oznámena.
Olešnice, 30.8.2017
Mgr. František Dostál
ředitel

Výchovný ústav a střední škola,
Olešnice na Moravě, Trpínská 317
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
 čtvrtek 1.9.2016 – zahájení školního vyučování
 středa 28.9.2016 – svátek
 čtvrtek 29.9.2016 a pátek 30.9.2016 – ředitelské volno
 středa 26.10.2016 až pátek 28.10.2016 – podzimní prázdniny a svátek
 čtvrtek 17.11.2016 a pátek 18.11.2016 – svátek a ředitelské volno
 pátek 23.12.2016 až pondělí 2.1.2017 – vánoční prázdniny
 úterý 31.1.2017 – ukončení 1. pololetí školního roku 2016/2017
 pátek 3.2.2017 – pololetní prázdniny
 pondělí 13.3.2017 až neděle 19.3.2017 – jarní prázdniny
 čtvrtek 13.4.2017 až úterý 18.4.2017 – velikonoční prázdniny, svátek, ředitelské volno
 pondělí 1.5.2017 – svátek
 pondělí 8.5.2017 – svátek
 pátek 30.6.2017 – ukončení školního vyučování 2016/2017
 sobota 1.7.2017 až pátek 1.9.2017 – hlavní prázdniny
 pondělí 4.9.2017 – zahájení školního roku 2017/2018
Organizace školního roku 2016/2017 je zpracována na základě dokumentu MŠMT ČR
č.j. MSMT-7896/2016-3.
Plánovaná ředitelská volna dle potřeb zařízení:
 čtvrtek 29.9.2016 a pátek 30.9.2016
 pátek 18.11.2016
 úterý 18.4.2017
Změna v termínech ředitelského volna je možná a bude včas oznámena.

Olešnice, 29.8.2016
Mgr. František Dostál
ředitel

Výchovný ústav a střední škola,
Olešnice na Moravě, Trpínská 317
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

 úterý 1.9.2015 – zahájení školního vyučování
 pondělí 28.9.2015 – svátek
 středa 28.10.2015 až pátek 30.10.2015 – svátek a podzimní prázdniny
 pondělí 16.11.2015 a úterý 17.11.2015 – ředitelské volno a svátek
 pondělí 21.12.2015 až neděle 3.1.2016 – ředitelské volno a vánoční prázdniny
 čtvrtek 28.1.2016 – ukončení 1. pololetí školního roku 2015/2016
 pátek 29.1.2016 – pololetní prázdniny
 pondělí 29.2.2016 až neděle 6.3.2016 – jarní prázdniny
 čtvrtek 24.3.2016 a pátek 25.3.2016 – velikonoční prázdniny
 pondělí 28.3.2016 a úterý 29.3.2016 – svátek a ředitelské volno
 čtvrtek 30.6.2016 – ukončení školního vyučování 2015/2016
 pátek 1.7.2016 až středa 31.8.2016 – hlavní prázdniny
 čtvrtek 1.9.2016 – zahájení školního roku 2016/2017
Organizace školního roku 2015/2016 je zpracována na základě dokumentu MŠMT ČR č.j.
MSMT-13598/2014 ze dne 5.5.2014.

Plánovaná ředitelská volna dle potřeb zařízení:
 pondělí 16.11.2015
 pondělí 21.12.2015 a úterý 22.12.2015
 úterý 29.3.2016
Změna v termínech ředitelského volna je možná a bude včas oznámena.

Olešnice, 25.8.2015
Mgr. František Dostál

ředitel

Výchovný ústav a střední škola,
Olešnice na Moravě, Trpínská 317
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

 pondělí 1.9.2014 – zahájení školního vyučování
 pondělí 27.10.2014 až středa 29.10.2014 – podzimní prázdniny a svátek
 pondělí 17.11.2014 – svátek
 pondělí 22.12.2014 až pátek 2.1.2015 – vánoční prázdniny
 čtvrtek 29.1.2015 – ukončení 1. pololetí školního roku 2014/2015
 pátek 30.1.2015 – pololetní prázdniny
 pondělí 23.2.2015 až neděle 1.3.2015 – jarní prázdniny
 čtvrtek 2.4.2015 a pátek 3.4.2015 – velikonoční prázdniny
 pondělí 6.4.2015 a úterý 7.4.2015 – svátek a ředitelské volno
 pátek 1.5.2015 – svátek
 pátek 8.5.2015 – svátek
 úterý 30.6.2015 – ukončení školního vyučování 2014/2015
 středa 1.7.2015 až pondělí 31.8.2015 – hlavní prázdniny
 úterý 1.9.2015 – zahájení školního roku 2015/2016
Organizace

školního

roku

2014/2015

je

zpracována

na

pedagogicko-organizačních informací MŠMT ČR č.j. MSMT-4551/2014.

Plánovaná ředitelská volna dle potřeb zařízení:
 úterý 7.4.2015
Změna v termínech ředitelského volna je možná a bude včas oznámena.

Olešnice, 27.8.2014

základě

souboru

Mgr. František Dostál
ředitel

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna
Olešnice na Moravě, Trpínská 317
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014:
 pondělí 2.9.2013 – zahájení školního roku 2013/2014
 pondělí 14.10.2013 – ředitelské volno
 úterý 29.10.2013 a středa 30.10.2013 – podzimní prázdniny
 sobota 21.12.2013 až neděle 5.1.2014 – vánoční prázdniny
 čtvrtek 30.1.2014 – ukončení 1. pololetí školního roku 2013/2014
 pátek 31.1.2014 – pololetní prázdniny
 pondělí 17.2.2014 až neděle 23.2.2014 – jarní prázdniny
 čtvrtek 17.4.2014 a pátek 18.4.2014 – velikonoční prázdniny
 úterý 22.4.2014 a středa 23.4.2014 – ředitelské volno
 čtvrtek 1.5.2014 a pátek 2.5.2014 – svátek + ředitelské volno
 čtvrtek 8.5.2014 a pátek 9.5.2014 – svátek + ředitelské volno
 pátek 27.6.2014 – ukončení školního vyučování 2013/2014
 sobota 28.6.2014 až neděle 31.8.2014 – hlavní prázdniny
 pondělí 1.9.2014 – zahájení školního roku 2014/2015
Organizace

školního

roku

2012/2013

je

zpracována

na

základě

pedagogicko-organizačních informací MŠMT ČR č.j. MSMT/16304/2012-20.
Plánovaná ředitelská volna dle potřeb zařízení:
 pondělí 14.10.2013
 úterý 22.4.2014 a středa 23.4.2014
 pátek 2.5.2014 a pátek 9.5.2014
Změna v termínech ředitelského volna je možná a bude včas oznámena.
Olešnice, 19.6.2013
Mgr. František Dostál

souboru

ředitel

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna
Olešnice na Moravě, Trpínská 317
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013:
 pondělí 3.9.2012 – zahájení školního roku 2012/2013
 pátek 28.9.2012 – svátek
 čtvrtek 25.10.2012 a pátek 26.10.2012 – podzimní prázdniny
 pátek 7.12.2012 – ředitelské volno
 sobota 22.12.2012 až středa 2.1.2013 – vánoční prázdniny
 čtvrtek 3.1.2013 – zahájení školního vyučování po vánočních prázdninách
 čtvrtek 31.1.2013 – ukončení 1. pololetí školního roku 2012/2013
 pátek 1.2.2013 – pololetní prázdniny
 pondělí 11.2.2013 až neděle 17.2.2013 – jarní prázdniny
 čtvrtek 28.3.2013 až úterý 2.4.2013 – velikonoční prázdniny + ředitelské volno
 pondělí 29.4.2013 až středa 1.5.2013 – ředitelské volno (2 dny) + svátek
 pátek 28.6.2013 – ukončení školního vyučování 2012/2013
 sobota 29.6.2013 až neděle 1.9.2013 – hlavní prázdniny
 pondělí 2.9.2013 – zahájení školního roku 2012/2013
Organizace

školního

roku

2012/2013

je

zpracována

na

pedagogicko-organizačních informací MŠMT ČR č.j. 14269/2011-20.
Plánovaná ředitelská volna dle potřeb zařízení:
 pátek 7.12.2012
 úterý 2.4.2013
 pondělí 29.4.2013 a úterý 30.4.2013
Změna v termínech ředitelského volna je možná a bude včas oznámena.
Olešnice, 27.8.2012
Mgr. František Dostál

základě

souboru

ředitel

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna
Olešnice na Moravě, Trpínská 317
DODATEK Č. 1 K ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013:

Ruší se:
 pondělí 29.4.2013 až středa 1.5.2013 – ředitelské volno (2 dny) + svátek
Tedy ve dnech 29.4. a 30.4.2013 bude probíhat běžná výuka.

Stanovuje se:
 středa 1.5.2013 až pátek 3.5.2013 – svátek + ředitelské volno (2 dny)

Organizace

školního

roku

2012/2013

je

zpracována

na

pedagogicko-organizačních informací MŠMT ČR č.j. 14269/2011-20.
Změna v termínech ředitelského volna je možná a bude včas oznámena.

Olešnice, 17.4.2013
Mgr. František Dostál
ředitel

základě

souboru

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna
Olešnice na Moravě, Trpínská 317

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011:
 středa 1.9.2010 – zahájení školního roku 2010/2011
 středa 27.10.2010 a pátek 29.10.2010 – podzimní prázdniny
 čtvrtek 23.12.2010 až neděle 2.1.2011 – vánoční prázdniny
 pondělí 3.1.2011 – zahájení školního vyučování po vánočních prázdninách
 pondělí 31.1.2011 – ukončení 1. pololetí školního roku 2010/2011
 pátek 4.2.2011 – pololetní prázdniny
 pondělí 14.3.2011 až neděle 20.3.2011 – jarní prázdniny
 čtvrtek 21.4.2011 a pátek 22.4.2011 – velikonoční prázdniny
 čtvrtek 30.6.2010 – ukončení školního vyučování 2010/2011
 pátek 1.7.2011 až středa 31.8.2011 – hlavní prázdniny
 čtvrtek 1.9.2011 – zahájení školního roku 2011/2012
Organizace

školního

roku

2010/2011

je

zpracována

na

pedagogicko-organizačních informací MŠMT ČR č.j. 11182/2009-20.

Plánovaná ředitelská volna dle potřeb zařízení:
 pondělí 27.9.2010
 pondělí 15.11.2010 a úterý 16.11.2010
Změna v termínech ředitelského volna je možná a bude včas oznámena.

Olešnice, 24.8.2010

základě

souboru

Mgr. František Dostál
ředitel

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna
Olešnice na Moravě, Trpínská 317
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012:
 čtvrtek 1.9.2011 – zahájení školního roku 2011/2012
 středa 28.9.2011 až pátek 30.9.2011 – svátek + ředitelské volno
 středa 26.10.2011 až pátek 28.10.2011 – podzimní prázdniny + svátek
 čtvrtek 17.11.2011 a pátek 18.11.2011 – svátek + ředitelské volno
 pátek 23.12.2011 až pondělí 2.1.2012 – vánoční prázdniny
 úterý 3.1.2012 – zahájení školního vyučování po vánočních prázdninách
 úterý 31.1.2012 – ukončení 1. pololetí školního roku 2011/2012
 pátek 3.2.2012 – pololetní prázdniny
 pondělí 6.2.2012 až neděle 12.2.2012 – jarní prázdniny
 čtvrtek 5.4.2012 a pátek 6.4.2012 – velikonoční prázdniny
 pondělí 30.4.2012 a úterý 1.5.2012 – ředitelské volno + svátek
 pondělí 7.5.2012 a úterý 8.5.2012 – ředitelské volno + svátek
 pátek 29.6.2012 – ukončení školního vyučování 2011/2012
 sobota 30.6.2012 až neděle 2.9.2012 – hlavní prázdniny
 pondělí 3.9.2012 – zahájení školního roku 2012/2013
Organizace

školního

roku

2011/2012

je

zpracována

na

pedagogicko-organizačních informací MŠMT ČR č.j. 11988/2010-20.
Plánovaná ředitelská volna dle potřeb zařízení:
 čtvrtek 29.9.2011 a pátek 30.9.2011
 pátek 18.11.2011
 pondělí 30.4.2012
 pondělí 7.5.2012

základě

souboru

Změna v termínech ředitelského volna je možná a bude včas oznámena.
Olešnice, 25.8.2011
Mgr. František Dostál
ředitel

Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve středu 1. září 2010.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31.ledna 2011. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30.června 2011.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2010.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23.prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna
2011, vyučování začne v pondělí 3. ledna 2011.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2011.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou 14. 3. až 20. 3. 2011.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna 2011.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2011 do středy 31.srpna 2011.
Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011.
Závěrečné zkoušky se budou ve všech učebních oborech konat v červnu 2010 v termínech
stanovených ředitelem školy.
Ředitelská volna budou v tyto dny :


pondělí 27. září 2010



pondělí 15. listopadu a úterý 16. listopadu

Změna v termínech ředitelského volna je možná a bude včas oznámena.

Vyhotovil: Adamec
Olešnice, 8. 7. 2010

Mgr.František Dostál
ředitel

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011 PRO SŠ OLEŠNICE

Organizace školního roku 2010/2011 vychází ze souboru pedagogicko-organizačních
informací MŠMT ČR č.j. 11388/2002-20 s místními úpravami dle potřeb školy:
Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve středu 1. září 2010.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31.ledna 2011. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30.června 2011.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2010.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23.prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna
2011, vyučování začne v pondělí 3. ledna 2011.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2011.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou 14. 3. až 20. 3. 2011.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna 2011.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2011 do středy 31.srpna 2011.
Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011.
Závěrečné zkoušky se budou ve všech učebních oborech konat v červnu 2010 v termínech
stanovených ředitelem školy.
Ředitelská volna budou v tyto dny :


pondělí 27. září 2010



pondělí 25. října a úterý 26. října 2010



čtvrtek 18. listopadu a pátek 19. listopadu

Změna v termínech ředitelského volna je možná a bude včas oznámena.

Vyhotovil: Adamec
Olešnice, 8. 7. 2010

Mgr.František Dostál
ředitel

