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Pokyn ředitele č. 30/2020               č. j. 464/2020/SSUP 
 

ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU  2020/2021 
  

 
 

1. Vyučování:  1. pololetí:  1. září 2020 (út) - 28. ledna 2021 (čt) 
    2. pololetí:  1. února 2021 (po)  - 30. června 2021 (st) 
    
2. Prázdniny žáků: podzimní:  29. - 30. října 2020 (čt - pá) 

vánoční: 23. prosince 2020 (st) – 3. ledna 2021 (ne) 
(vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021) 

    pololetní:  29. ledna 2021 (pá) 
    jarní:   15. – 21. února 2021 (po – ne) 
    velikonoční:  1. dubna 2021 (čt), 2. dubna 2021 (pá) je svátek 

hlavní: 1. července (čt) – 31. srpna 2021 (út) 
školní vyučování ve šk. roce 2021/2022  začne 1. září 2021 (st) 

 
3. Ředitelské dny: 26. – 27. října 2020 (po – út), 16. listopadu 2020 (po) 
    další ředitelské dny a případné změny budou v případě potřeby včas vyhlášeny 
 
4. Klasifikační porady:  

1. čtvrtletí:  19. listopadu 2020 (čt) 
    1. pololetí:  25. ledna 2021 (po)  
       (zapsané známky a uzavření docházky za 1. pololetí čt 21. 1.) 
       vydání výpisu z vysvědčení 28. 1. 2021 (čt)  
    3. čtvrtletí:  maturitní třídy: 15. března 2021 (po)  

ostatní třídy:      6. dubna 2021 (út)   
2. pololetí:  maturitní třídy:  

26. dubna 2021 (po)   
(zapsané známky a uzavření docházky za 2. pol. ve čt 22. 4.) 

        vydání vysvědčení 30. 4. 2021(pá) 
       3.N:  bude upřesněno1) 

       ostatní třídy:   
24. června 2021 (čt) 

        (zapsané známky a uzavření docházky za 2. pol. v út 22. 6.) 
        vydání vysvědčení 30. 6. 2021 (st) 
            

 5. Schůzky SRPDŠ:2) 9. dubna 2021   
 
 6. Maturitní plesy:2) 15. ledna 2021 (pá) – 4.F, 4.GD 
     12. února 2021 (pá) – 4.IP, 4.RM 
 
 7. Dny otevřených dveří:2)  

16. října 2020 (pá)          13,00 – 17,00 hod. 
17. října 2020 (so)  8,00 – 13,00 hod.    
23. ledna 2021 (so)  8,00 – 13,00 hod. 

 
8. Porady pedagogického sboru:    pondělí v sudý týden v 7,15 hod. (první porada mimořádně dne 2. 9. – st) 
 
9. Porady výtvarných vedoucích oborů: jedenkrát za čtvrtletí1) 

 
10. Třídnické hodiny: ve stanovený den týdne nejpozději do 10. dne každého měsíce 
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 11. Odevzdání tematických plánů: 

    vyučující odevzdají TP garantům a uloží na síť do 14. 9. 2020  
garanti odevzdají TP určeným členům vedení školy (RNDr. Havlová, akad. mal. 
Habrman, Ing. Sahliger) do 25. 9. 2020       

      
12. Exkurze:1), 2)  v prvním pololetí školního roku se exkurze nebudou konat;   

v druhém pololetí podle epidemiologické situace se budou konat exkurze uvedené  
v tematických plánech jednotlivých vyučujících, odborné oborové exkurze, 
výběrové exkurze do Osvětimi a Terezína, výběrové exkurze DVK 

    exkurze je nutné plánovat mimo důležité organizační termíny (konání klasifikačních  
    porad, rodičovských třídních schůzek, klauzurních prací apod.) 
 
13. Kurzy, sportovní akce, plenéry:2) 

mezinárodní plenér (Slovensko):      nekoná se 
lyžařský kurz:         22. – 26. 2. 2021 

    letní sportovní kurz:       21. – 25. 6. 2021 
malování v plenéru 2. ročníků uměleckých oborů:   13. – 18. 6. 2021 

               
14. Odborné praxe: v období 16. května – 10. června 20211) 

           
15. Kulturně vzdělávací akce:2)   dle nabídky1)   
 
16. Účast na burzách škol a na rodičovských schůzkách na ZŠ:2)   dle nabídky1) 

 
17. Klauzurní práce tříd uměleckých oborů:1)  
    1. pololetí:    1. a 2. ročník – leden 2021 

         3. ročník – listopad 2020 
         4. ročník – prosinec 2020 
    2. pololetí:    1. a 2. ročník – duben, květen 2021 
         3. ročník – květen 2021      
18. Přijímací řízení pro šk. rok 2021/2022 

 
vyhlášení 1. kola a kritérií pro 1. kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou:  

do 31. října 2020   
podání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou pro 1. kolo přijímacího řízení:  

do 30. listopadu 2020  
talentové a přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení do uměleckých oborů:    

v termínu od 4. do 8. ledna 20211) 

          (přípravné kurzy2) soboty 7. 11., 21. 11. a 5. 12. 2020) 
   

vyhlášení 1. kola a kritérií pro 1. kolo přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky: 
         do 29. ledna 2021   

podání přihlášek do oborů bez talentové zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení: 
 do 1. března 2021 

přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky:     
v období od 12. dubna do 28. dubna 20211) pro obory s MZ 

          (termín jednotné zkoušky stanoví MŠMT do 30. 9. 2020) 
        v období od 22. dubna do 30. dubna 20211) pro obory bez MZ 
 

další kola přijímacího řízení do denního studia - podle rozhodnutí ředitele školy a podle počtu volných míst:  
únor – srpen 2021 pro obory s talentovou zkouškou 

       duben – srpen 2021 pro obory bez talentové zkoušky 
 

vyhlášení kritérií pro další kola přijímacího řízení:  
nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení 
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19. Maturitní zkoušky 
   
a) Podzimní zkušební období školního roku 2019/2020  
  

aa) společná část maturitní zkoušky  
  

didaktické testy:   1. - 2. září 2020 
konkrétní termíny konání jednotlivých zkoušek určuje jednotné zkušební 
schéma zveřejněné MŠMT do 15. 8. 2019; 
zkoušky se konají na spádové škole, kterou je Gymnázium, obchodní 
akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy 
 

ústní zkoušky:   15. září 2020 (út)  
  

ab) profilová část maturitní zkoušky      
 

praktické zkoušky:   umělecké obory:     17. srpen – 8. září 2020 
     neumělecké obory:   nekonají se 
 
ústní zkoušky a prezentace: 15. září 2020 (út)  
 

b) Termíny maturitních zkoušek pro školní rok 2020/2021 
 

ba) Průběžné termíny 
 

1) Určení zkoušek profilové části, jejich formy a témat pokynem ředitele školy: 
      do 31. 8. 2020 
2) Seznámení studentů s požadavky k maturitní zkoušce z jednotlivých předmětů, zveřejnění 

                školního seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a zápis do třídní knihy: 
        do 30. září 2020 
 
  3) Zveřejnění témat 3. části pracovních listů (školní část) pro ústní zkoušky z cizích jazyků: 
        do 31. října 2020 
 
  4) Předložení témat praktických maturitních zkoušek řediteli školy: 
         do 15. listopadu 2020 pro umělecké obory 
         do 15. března 2021 pro neumělecké obory 
 
   5) Odevzdání seznamů četby žáků pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury: 
         do 31. března 2021 

 
bb) Jarní zkušební období školního roku 2020/2021  
 

1) V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají v období od 2. května do 10. června 20211) 

     (praktické zkoušky a písemné práce případně i dříve). 
 

2) Přihlášku podá žák řediteli školy do 1. prosince 2020. 
 

3) Společná část maturitní zkoušky: 
 

didaktické testy: 3. – 7. května 2021 
jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2021 
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4) Profilová část maturitní zkoušky: 
        

písemné práce z ČJL a CJ: duben 20211)   

 
praktické zkoušky uměleckých oborů: 
    duben, popřípadě i dříve1) 

celkový rozsah konání praktických zkoušek 4 týdny, z toho 10 
pracovních dní v době výuky1) 

 
praktické zkoušky ostatních oborů: duben 20211) 
 
ústní zkoušky a prezentace: v období 16. května – 10. června 20211) 

 
konkrétní termíny zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před 
jejich konáním 

          
bc) Podzimní zkušební období školního roku 2020/2021 
 

1) v podzimním zkušebním období se maturitní zkoušky konají v období 1. - 20. září 20211) 
 
2) přihlášku podá žák řediteli školy do 25. června 2021 

 
3) didaktické testy společné části MZ se konají v období 1. - 10. září 20211) ve spádových 

školách, konkrétní termíny určí MŠMT do 1. 2. 2021, jednotné zkušební schéma zveřejní 
MŠMT do 13. 8. 2021 

 
4) zkoušky profilové části MZ se konají v období 1. - 20. září 20211), praktické zkoušky případně 

i dříve 
konkrétní termíny zkoušek profilové části stanoví ředitel školy do 25. 8. 2021 

 
20. Závěrečné zkoušky 
 
a) Podzimní termín školního roku 2019/2020   
 
  písemné zkoušky:  7. září 2020 (po) 
  praktické zkoušky:  8. - 9. září 2020 (út – st) 
  ústní zkoušky:  15. září 2020 (út)  
 
b) Termíny závěrečných zkoušek pro školní rok 2020/2021 
 
  konání závěrečné zkoušky  - červen 20211) 

  opravné a náhradní zkoušky - září a prosinec 20211) 

 
 
Poznámky:  
 1) termín bude upřesněn 
 2) konání akce bude závislé na epidemiologické situaci 

 
Platnost pokynu: pro školní rok 2020/2021 

 
Ústí nad Orlicí 21. srpna 2020 

Ing. Zdeněk Salinger 
ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové 

Ústí nad Orlicí 
Počet listů dokumentu: 4 
Počet listů příloh: 0 
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