Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.

Harmonogram školního roku 2022/2023 - žáci
1. pololetí
1. – 6. 9. 2022

čt – út didaktické testy společné části – podzimní termín

2. 9. 2022

pá

zahájení výuky (4.A, 4.A1, 2.B, 2.C, 2.D)

12. 9. 2022

po

písemná maturitní zkouška z ČJL a Cizích jazyků

15. 9. 2022

čt

podzimní termín profilových maturitních zkoušek

do 30. 11. 2022

st

1. konzultace maturitní práce

do 1. 12. 2022

čt

odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební
období 2023

do 28. 1. 2023

so

uzavření klasifikace a zadání známek za 1. pololetí do školyonline
(všechny ročníky)

31. 1. 2023

út

ukončení 1. pololetí

do 15. 2. 2023

st

2. konzultace maturitní práce

15. 3. 2023

út

nejzazší termín pro odevzdání maturitní práce (MS Teams,
sekretariát školy)

do 31. 3. 2023

odevzdání vytištěného a vyučujícím zkontrolovaného žákovského seznamu
literárních děl (4.A, 4.A1) na sekretariát školy Heleně Šafratové

2. pololetí

5. 4. 2023

st

písemná maturitní zkouška z českého jazyka a literatury (14:00), (třída 4.A, 4.A1)

6. 4. 2023

čt

písemná maturitní zkouška z cizích jazyků (9:00), (třída 4.A, 4.A1)

7. 4. 2023

pá

Velký pátek (neučí se)

10. 4. 2023

po

Velikonoční pondělí

do 30. 4. 2023

ne

uzavření klasifikace maturitních ročníků a zadání známek za 2. pololetí
do skolyonline (skupina I.: 4.A, 4.A1, 2.B, 2.C, 2.D)

do 8. 5. 2023

po

uzavření klasifikace maturitních ročníků a zadání známek za 2. pololetí
do skolyonline (skupina II: 2.E, 2.F, 2.G, 2.H)

2. 5. – 5. 5. 2023

termín konání didaktických testů (MŠMT upřesnění do 15. 1. 2023)

19. 5. – 6. 6. 2023

předpokládaný termín profilových maturitních zkoušek a obhajoby MP (bude
upřesněno nejpozději dva měsíce před zahájením MZk ředitelem školy)

do 27. 6. 2022

út

odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební
období 2023

do 26. 6. 2023

po
uzavření klasifikace za 2. pololetí a zadání známek do skolyonline:
skupina III.: 2.A, 2.A1, 1.B, 1.C, 1.D; skupina IV.: 3.A, 1.E, 1.F, 1.G, 1.H.

18. 6. 2023

ne

předpokládaný termín slavnostního předávání maturitních vysvědčení
třídy: 4.A, 4A1, 2.E, 2.F, 2.G, 2.H (bude upřesněno)

25. 6. 2023

ne

předpokládaný termín slavnostního předávání maturitních vysvědčení
třídy: 2.B, 2.C, 2.D (bude upřesněno)

30. 6. 2023

pá

ukončení 2. pololetí

LETNÍ PRÁZDNINY 2023
14. – 16. 7. 2023

pá – ne

jazykové soustředění 2.A, 2.A1 (začátek v pátek 16:00,
ukončení v neděli ve 12:00)

14. – 16. 7. 2023

pá – ne

letní konzultace maturitních prací 1.B, 1.C, 1.D (začátek
v pátek 16:00, ukončení v neděli ve 12:00) – bezplatné,
dobrovolné

20. – 21. 7. 2023

čt – pá

letní konzultace MP 3.A (začátek ve čtvrtek 13:00,
konec pátek 13:00) – bezplatné, dobrovolné

21. 7. – 23. 7. 2023

pá – ne

jazykové soustředění 3.A, začátek v pátek 16:00, ukončení
v neděli ve 12:00)

21. – 23. 7. 2023

pá – ne

letní konzultace maturitních prací 1.E, 1.F, 1.G, 1.H (začátek
v pátek 16:00, ukončení v neděli ve 12:00) – bezplatné,
dobrovolné

V Obratani

1. 9. 2022

Mgr. František Vostarek

