
 

Celoročný plán úloh a zasadnutí v školskom roku 2020/21 
 

1. otvorenie školského roku 2020/2021 dňa 2. 9. 2020 o 8.30 hod.  

 

2. maturitné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období 

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre 

školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne 3. – 7. septembera 2020.  
zodp.: vedenie školy, 

    predsedovia PK, 

    členovia skúšobných komisií, 

    triedni učitelia 

 

3. Účelové cvičenia a KOŽaZ žiakov I., II. a III. ročníka: 

 

Účelové cvičenie č.1 žiakov I. ročníka – študijné odbory – september 2020 

Účelové cvičenie č.1 žiakov I. ročníka – učebné odbory – september 2020 

Účelové cvičenie č.3 žiakov II. ročníka – študijné odbory – september 2020 

 

KOŽAZ žiakov III. ročníka – študijné odbory – september 2020 

KOŽAZ žiakov II. ročníka – učebné odbory – september 2020 

 

Účelové cvičenie č.2 žiakov II. ročníka - učebné odbory – apríl, máj  2021 

Účelové cvičenie č.2 žiakov I. ročníka – študijné odbory – apríl, máj 2021 

Účelové cvičenie č.4 žiakov II. ročníka – študijné odbory – apríl, máj 2021 

Účelové cvičenie č.3 žiakov III. ročníka – učebné odbory – apríl, máj 2021 

 

 

Pohybové aktivity žiakov I. a II. ročníka: 

Zimné pohybové aktivity žiakov I. ročníka – študijné odbory –január 2021 

Letné pohybové aktivity žiakov I. ročníka – učebné odbory – máj, jún 2021 

Letné pohybové aktivity žiakov II. ročníka – študijné odbory – máj, jún 2021 

 

Pre dvojročné učebné odbory budú plány KOŽAZ-u, účelových cvičení a pohybových aktivít 

vypracované samostatne. 

 

 

 

    4. záverečné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období 
Nekonajú sa. 

 

  5. vzdelávacie poukazy 

príprava, organizačné zabezpečenie krúžkov v rámci vzdelávacích poukazov 

termín: do 23. 9. 2020 

zodp.: vedenie školy, 

predsedovia PK,  

triedni učitelia 

 

 

  6. stužkové slávnosti žiakov 4. ročníkov 

 

Triedy: IV. A, IV.E, IV.F 

zodp.: tr. učitelia 
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7. deň otvorených dverí v SOŠ 

1.termín: november 2020 

2.termín: február 2021 

V prípade uzavretia školy z dôvodu pandémie Covid-19 bude zvolená iná forma propagácie školy. 

zodp.:  výchovní poradcovia, 

predsedovia PK 

vedenie školy 

        

       

        

8. mimoriadne skúšobné obdobie MS 

termín: február 2021   

zodp.:  vedenie školy,  

predsedovia PK,  

triedni učitelia 

 

9. maturitné skúšky (EČ, PFIČ) 

externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL: 16. marca 2021 (utorok)  
externá časť a písomná forma internej časti MS z ANJ, NEJ,: 17. marca 2021 (streda)  
externá časť a písomná forma internej časti MS z MAT: 18. marca 2021 (štvrtok)  
náhradný termín (EČ, PFIČ): 8. – 13. apríl 2021  
Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti MS, okrem písomnej formy, jednotlivým SŠ vo svojej 

územnej pôsobnosti v čase od 17. mája 2021 do 4. júna 2021.  

 
 

 

10. praktická časť odbornej zložky 

triedy: IV.A, IV.E, IV.F 
termín:  : 26.4.- 30.4.2021 

zodp.:   vedenie školy,  

predseda PK odborných predmetov 

 

 

11. prijímacie konanie 

 

Netalentové odbory 

1. kolo        prvý termín:    10.5.2021 

                   druhý termín : 13.5.2021 

 

2. kolo - uskutoční sa v prípade nenaplnenia stavov v prvom kole : 22.6.2021 

zodp: vedenie školy,  

prijímacia komisia 

  

 

 

12. odborná prax 

triedy: II. A, III. A  

termín: 17.5.2021 – 28.5.2021 

zodp.: vedenie školy,  

predseda PK odborných predmetov 
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 13. ústna forma internej časti MS: 24.5 2021.-28.5.2021 

 

zodp.:   PMK,  

triedni učitelia končiacich ročníkov, 

predsedovia príslušných PK,  

vedenie školy 

triedy: IV. A, IV. E, IV. F 

 

 

14. súvislé geodetické cvičenie 

triedy: III. A  

termín: 8.6. – 9.6.2021 

zodp.: Ing. Michal Strapatý 

 

 

15. záverečné skúšky 

termín:  

písomná časť: 16. 6. 2021 

praktická časť: 17. - 18. 6. 2021 

ústna časť: 21.- 22. 6. 2021 

 

zodp.: skúšobné komisie, 

triedni učitelia končiacich ročníkov, 

predsedovia príslušných PK 

vedenie školy 

 

                                

16. klasifikačné konferencie 

1. štvrťrok: 16. novembra 2020 / Po /  

2. štvrťrok: 25. januára 2021  /Po / 

3. štvrťrok: 19. apríla 2021  / Po / 

4. štvrťrok: 24. júna 2020  /Št/  

4. štvrťrok tried končiacich tried v maturitných  a učebných odboroch:  

13.5.2021 študijné odbory 

9.6.2021  učebné odbory  

 

 

17. zasadnutia PK 

podľa plánu práce predmetových komisií, resp. v prípade potreby 

zodp.: predsedovia PK 

 

 

 


