Pozvánkanazahájeníškolníhoroku
Zahájení školního roku 2017/2018 pro žáky všech ročníků denního studia proběhne
v sále Kulturního domu Říp na Husově náměstí 58 v pondělí 4. září 2017 v 8:15 hodin.
Ing. Richard Červený v. r.
ředitel školy

www.podripskaskola.cz

Opravné a doplňkové zkoušky
Žáci, kteří musí vykonat opravné nebo doplňkové zkoušky, se řídí pokyny vyučujících, kteří určí
čas a místo zkoušky. Opravné a doplňkové zkoušky se konají v termínu 28. – 1. 9. 2017. Žákům
s více zkouškami je doporučuji rozložit do více dnů. V jednom dni je možné vykonat pouze
jednu opravnou zkoušku. Po dohodě s vyučujícím je možné vykonat zkoušku v jiném termínu.
Kontakty
● ředitel školy:
● kancelář školy:
● sborovna:
● cvičná restaurace:
● kadeřník:
● prodavač:

416 839 064
416 839 065
416 815 538
416 811 070
416 815 539
416 815 539

Organizaceškolníhoroku2017/2018
Prázdniny
●

vyučování začne 4. září 2017, první pololetí bude ukončeno 31. ledna 2018, druhé
pololetí bude ukončeno 29. června 2018
○

zahájení školního roku 2017/2018 pro žáky všech ročníků denního studia
proběhne v sále Kulturního domu Říp, Husovo náměstí 58 v pondělí 4. září
2017 v 8:15 hodin

●

26. a 27. října 2017 – podzimní prázdniny

●

23. prosince 2017 – 2. ledna 2018 – vánoční prázdniny, vyučování začne ve středu 3.
ledna

●

2. února 2018 – pololetní prázdniny

●

12. února – 18. února 2018 – jarní prázdniny

●

29. a 30. března 2018 – velikonoční prázdniny

●

2. července – 31. srpna 2018 – hlavní prázdniny

●

školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018

Třídní schůzky
●

12. září 2017 pro zákonné zástupce žáků 1. ročníku (16:00)

●

8. listopadu 2017

●

4. dubna 2018

Ředitelská volna
●

pátek 29. září 2017

●

pondělí 30. dubna 2018

●

pondělí 7. května 2018

Informace k organizaci školního roku jsou průběžně umísťovány do online kalendáře, který je
dostupný na webu školy www.podripskaskola.cz

