Střední škola podnikatelská HERMÉS MB
Organizace školního roku 2022 / 2023
Datum
25.08.2022
25.08.2022 od 13:20 hod
26. a 29.08. 2022
30. a 31. 08. 2022
01. až 05. 09. 2022
05.09.2022
05.09.2022
06.09.2022
07.09.2022
07.09.2022
07. až 09.09. 2022
08.09.2022
08.09.2022
19.09.2022
28.09.2022
05.10.2022
26. - 27.10.2022
28.10.2022
01.11.2022 - 30.06.2023
14.11.2022
15.11.2022
17.11.2022
18.11.2022
21.11.2022
01.12.2022
05.12.2022
12.12.2022
13.12.2022
20.12.2022
20.12.2022
23.12.2023 až 02.01.2023
01.01.2023
03.01.2023
05.01.2023
leden 2023
13.01.2023
14.01.2023
20.01.2023
23.01.2023
24.01.2023
25.01.2023
29.01.2023 - 03.01.2023
31.01.2023
03.02.2023
27.02.2023 až 05.03.2023
01.03.2023
10.03.2023
24.03.2023
31.03.2023
konec dubna
30.03.2023
04.04.2023
06.04.2023
07.04.2023
10.04.2023

Den v týdnu
čtvrtek
čtvrtek
pátek a pondělí
úterý a středa
čtvrtek až pátek
pondělí
pondělí
úterý
středa
středa
středa až pátek
čtvrtek
čtvrtek
pondělí
středa
středa
středa a čtvrtek
pátek
01.11.2022 - 30.06.2023
pondělí
úterý
čtvrtek
pátek
pondělí
čtvrtek
pondělí
pondělí
úterý
úterý
úterý
neděle
úterý
čtvrtek
pátek
sobota
pátek
pondělí
úterý
středa
úterý
pátek
středa
pátek
pátek
pátek
čtvrtek
úterý
čtvrtek
pátek
pondělí

Akce
- Nástup do zaměstnání po prázdninách
- Zahajovací porada
- Zkoušky v náhradním termínu [N]
- Opravné zkoušky [5]
- Konání DT na spádových školách dle pozvánek
- Zahájení školního vyučování
- Školení BOZP a PO
- Maturitní písemná práce z ČJL
- Maturitní písemná práce z CJ
- Zahájení výuka kombinovaného studia třídy 1PTA
- Adaptační kurz (účastní se 1A)
- Praktická maturitní zkouška UCE a strojírenství
- Zahájení výuka kombinovaného studia třídy 2PTA
- Ústní maturitní zkouška (PODZIM 2022)
- Státní svátek - Den české státnosti
- Výstava studijních a učebních oborů (Kulturní dům Mladá Boleslav)
- Podzimní prázdniny
- Státní svátek - Den vzniku samostatného Československého státu
- Den otevřených dveří (dle předchozí dohody)
- Uzávěrka klasifikace a absence za 1. čtvrtletí 2022/2023 do 13:00 hod
- Porada o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí 2022/2023 od 13:00 hod
- Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii
- Ředitelské volno
- Schůzky s rodiči od 15:00 hod do 17:00 hod
- Nejpozdější termín odevzdání přihlášek k MZ JARO2023 řediteli školy
- Bruslení zimní stadion
- Exkurze Jičín - výroba vánočních ozdob
- Ukončení přihlašování k MZ jaro 2023
- Exkurze Drážďany Zwinger
- Nejzazší termín předání výpisu z přihlášky k MZ JARO2023 žákovi
- Vánoční prázdniny
- Den obnovy samostatného Českého státu
- Zahájení výuky v roce 2023
- Den otevřených dveří SŠP od 15:00 do17:00 hod
- Zkouškové období pro dálkové studenty
- Předmětová komise ČJL
- Absolventský a maturitní ples
- Předmětová komise CJ
- Den otovřených dveří SŠP od 14:00 až 16:00 hod
- Uzávěrka klasifikace a absence za I. pololetí 2022/2023 do 13:00 hod
- Porada o prospěchu a chování za I. pololetí 2022/2023 od 13:00 hod
- Lyžařský výcvik
- Předání výpisu vysvědčení za I. pololetí
- Jednodenní pololetní prázdniny
- Jarní prázdniny
- Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení
- Odevzdání projektu řediteli školy
- Předmětová komise ČJL A CJ
- Odevzdání seznamu literatury k MZ 2023
- Mladoboleslavský ÁMOS
- Pedagogická rada
- Třídní schůzky
- Velikonoční prázdniny
- Velký pátek
- Velikonoční pondělí

Datum
12.04.2023
13.04.2023
14.04.2023
17.04.2023
19.04.2023
21.04.2023
24.04.2023
24.04.2023
25.04.2023
26.04.2023
28.04.2023
01.05.2023
květen
květen
květen
květen
květen
08.05.2023
08.05. - 12.05.2023
15.05. - 26.05.2023
22.05. - 26.05.2023

Den v týdnu
středa
čtvrtek
pátek
pondělí
středa
pátek
pondělí
pondělí
úterý
středa
pátek
pondělí

20.06.2023
26.06.2023
červen 2023
23.06.2023
26.06.2023
27.06.2023
30.06.2023
01.07. - 31.08.2023

úterý
pondělí

pondělí

pátek
pondělí
úterý
pátek

Akce
- Prezentace projektu: projektový den
-Jednotná přijímací zkouška 1. řádný termín
-Jednotná přijímací zkouška 1. řádný termín
- Písemná maturitní zkouška z ČJL
- Písemná maturitní zkouška z CJ
- Uzavření docházky 4A
- Uzavření klasifikace 4A
- Praktická zkouška z UPEK
- Praktická zkouška z technologie
- Pedagogická rada 4A
- Vydání vysvědčení 4A
- Svátek práce
- Maturitní zkoušky z ČJL DT
- Maturitní zkoušky z CJ DT ANJ
- Maturitní zkoušky z CJ DT NEJ
- Maturitní zkoušky z CJ DT RUJ
- Maturitní zkoušky z MAT DT
- Den osvobození
- Studijní volno 4A na přípravu MZ
- Souvislá praxe třídy 2A a 3A
- Ústní maturitní zkouška 4A, 2PTA
- Setkání 0-tých ročníků od 15:00 hod
- Slavnostní vyřazení maturantů.
- Nejpozdější termín odevzdání přihlášek k MZ PODZIM2023 řediteli školy
- Zkouškové období pro dálkové studenty
- Uzavření klasifikace 2. pololetí
- Odevzdání přihlášky k MZ pro podzimní zkušební období
- Pedagogická rada 2. pololetí
- Vydání vysvědčení za 2. pololetí
- Hlavní prázdniny

