INFORMACE
-------------------------------------------------

k ukončení škol.roku 2018/2019 a zahájení nového školního roku 2019/2020

1/ Organizace studia v době závěrečných zkoušek
31.5. pátek
vysvědčení 3.ročníky
3.A, 3.C 8.00hod.
3.B 8.30hod.
4.6. úterý
3.A
5.6. středa
3.B,C písemná zkouška
5. – 7.6.
středa – pátek
3.A praktická zkouška
10. a 11.6.
pondělí, úterý
3.B praktická zkouška
12. a 13.6.
středa, čtvrtek
3.C praktická zkouška
18. – 20.6.
úterý – čtvrtek
3.A(ÚT), 3.B(ST), 3.C(ČT) – ústní zkouška
25.6.
slavnostní předání výučních listů
(KC „U Koruny“)
Ředitelské volno pro 2.A,B,C, – 4.6. a 5.6.
od 21.6.dle stálého rozvrhu
28.5. úterý 8.00hod.
foto třídy(všechny třídy)
Poplatky za zemědělské exkurze: 3.B 100,-Kč;
2.B 300,-Kč;

2/ Ukončení školního roku
a/ vydání vysvědčení - 26.června 2019 8.00 hod.
9.00 hod.

40,- Kč
2.C 200,-Kč

1.A, 2.B, 1.C, 2.C
1.B, 2.A, 1.D

b/ vyúčtování zálohy za stravu – 1.roč. v hotovosti, 2.+ 3r. na účet
c/ platba za učebnice, sešity a pracovní oděv(na nový školní rok) - do 21.6.2019
převodem na účet 126535369/0800 (var.s. je evidenční číslo žáka).
Mechanik opravář mot. vozidel (Automechanik)
300,- + 100,- + 1000,Opravář zemědělských strojů
200,- + 100,- + 1000,Opravářské práce
100,- + 100,- + 1000,d/ 1. a 2.ročník - opravné zkoušky a doklasifikace 27. a 28.8. 2019 (úterý, středa)
3.ročník – opravné zkoušky 27. a 28.8. 13:00 hod. a doklasifikace do 21.6.2019
e/ příprava k zahájení školního roku - účast 1den v

posledním týdnu

srpna

- 2 dny volna v průběhu nového školního roku :
1.A
1.B, 1.C
2.A, 1.D
2.B, 2.C

pondělí
úterý
středa
čtvrtek

26.8. 2019
27.8.
28.8.
29.8.

v 8.00 hod.
-“-“-“-

(s sebou pracovní obuv a oděv)
-- žáci konající opravné zkoušky či doklasifikaci mají tento jeden den přípravy ve čtvrtek

Účast na přípravě POVINNÁ !!!

29.8.2019

Případné přesuny řešit předem s Ing.Bičovským
- písemná žádost z důvodů rekreace, brigády apod.

3/ Zahájení nového školního roku
žáci 2. a 3.ročníku

2.9.2019 v 11.00hod.

Přinést s sebou nebo předem uhradit převodem na účet: 800,-Kč záloha na stravování





--------------------------------------------------------------------------------------------------Byl jsem seznámen s informací k ukončení škol.roku 2018/2019 a zahájení nového škol. roku 2019/2020
Příjmení a jméno žáka ............................................................
……………………………………………………..
Dne ………………………2019
podpis zákonného zástupce a žáka

