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zahájení školního roku 2020/2021 (út), schůzka rodičů žáků 1. ročníků
písemná maturitní zkouška (podzimní termín)
státní svátek - Den české státnosti (po)
Gaudeamus, Pardubice - pro 3. ročníky (út)
den otevřených dveří 15 - 17 hod (čt)
státní svátek - Den vniku samostatného československého státu (st)
podzimní prázdniny (čt-pá)
klasifikační konference za 1.čtvrtletí, třídní schůzky s rodiči (čt)
ředitelské volno (po)
státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii (út)
den otevřených dveří 15 - 17 hod (čt)
přípravný kurz ze sportovní přípravy k talentové zkoušce (so)
přípravný kurz ze sportovní přípravy k talentové zkoušce (so)
začátek vánočních prázdnin (st)
zahájení výuky po vánocích (po)
přijímací řízení 2021 - talentová zkouška (st), 1. termín
přijímací řízení 2021 - talentová zkouška (čt), 2. termín
přijímací řízení 2021 - talentová zkouška (pá), specializace fotbal
zahájení přípravného kurzu z ČJ a M k jednotné přijímací zkoušce 2021 (st)
klasifikační porada za 1. pololetí (po)
konec 1. pololetí, vydávání vysvědčení - výpis z klasifikace (čt)
jednodenní pololetní prázdniny (pá)
maturitní ples 4. ročníků (so)
jarní prázdniny - okres Pardubice (po-pá)
klasifikační konference za 3. čtvrtletí, třídní schůzky s rodiči (čt)
velikonoční prázdniny (čt)
státní svátek - Velký pátek (pá)
státní svátek - Velikonoční pondělí (po)
písemná práce z ČJ, profilová maturitní zkouška 4. ročníků (út)
písemná práce z AJ, profilová maturitní zkouška 4. ročníků (st)
písemná práce z NJ, RJ, profilová maturitní zkouška 4. ročníků (pá)
jednotná přijímací zkouška - 1. termín (po)
jednotná přijímací zkouška - 2. termín (út)
klasifikační konference 4. ročníků za 2. pololetí (út)
konec školního roku pro 4. ročníky, vydávání vysvědčení (čt)
didaktické testy státní maturitní zkoušky 4. ročníků (po-pá)
volno k přípravě na maturitní zkoušku – třídy 4.A + 4.B (po-pá)
1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky (st)
2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky (čt)
profilová část ústní maturitní zkoušky 4. ročníků (po-pá)
slavnostní předání vysvědčení o maturitní zkoušce 4. ročníků (pá)
klasifikační konference za 2. pololetí (st)
konec školního roku, vydávání vysvědčení (st)
hlavní prázdniny
zahájení školního roku 2021/2022 (st)

