
 

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková 
škola s právem státní jazykové zkoušky 

Kolín IV, Heverova 191 

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY 
k organizaci školního roku 2021/2022 

V souladu s dokumentem Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní 

školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s 

právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2021/2022, č.j.: MSMT-5214/2020-3 

vydávám tento pokyn pro organizaci školního roku 2021/2022 na SPŠS a JŠ, Kolín IV, Heverova 191. 

 

Vyučování ve školním roce od do 

I. pololetí středy 1. září 2021 pondělí 31. ledna 2022 

II. pololetí úterý 1. února 2022 čtvrtek 30. června 2022 

 

Prázdniny ve školním roce od do 

podzimní prázdniny čtvrtek 27. října 2021 pátek 29 října 2021 

vánoční prázdniny čtvrtek 23. prosince 2021 neděle 2. ledna 2022 

pololetní prázdniny pátek 4. února 2022 

jarní prázdniny pondělí 14. února 2022 neděle 20. února 2022 

velikonoční prázdniny čtvrtek 14. dubna 2022 

hlavní prázdniny pátek 1. července 2022 středa 31. srpna 2022 

 

Státní a ostatní svátky připadající na pracovní dny v průběhu školního roku 

Den české státnosti úterý 28. září 2021 

Den vzniku samostatného československého státu čtvrtek 28. října 2021 

Den boje za svobodu a demokracii středa 17. listopadu 2021 

Den obnovy samostatného českého státu sobota 1. ledna 2022 

Velký pátek pátek 15. dubna 2022 

Pondělí velikonoční pondělí 18. dubna 2022 

Svátek práce neděle 1. května 2022 

Den vítězství neděle 8. května 2022 

 

Pedagogické porady  Klasifikace a docházka 

zahájení školního roku středa 1. září 2021  

za první čtvrtletí úterý 9. listopadu 2021 do pátku 5. listopadu 2021 

klasifikační za první pololetí úterý 25. ledna 2022 do pátku 21. ledna 2022 

za třetí čtvrtletí úterý 12. dubna 2022 do středy 8. dubna 2022 

závěreční klasifikační třídy 4.A středa 27. dubna 2022 do pátku 22. dubna 2022 

závěreční klasifikační třídy 3.SM úterý 31. května 2022 do pátku 27. května 2022 

za druhé pololetí pondělí 27. června 2022 do pátku 24. června 2022 

závěrečná za školní rok čtvrtek 30. června 2022  

Operativní a mimořádné porady budou dle potřeby v úterý od 10:40 

 



 

Třídní schůzky rodičů 

V prvním pololetí úterý 16. listopadu 2021 

Ve druhém pololetí středa 20. dubna 2022 

 

Přijímací řízení na školu 

Burza škol v Kolíně  pondělí 11. a úterý 12. října 
2021 

Burza škol v Kutné Hoře středa 13. října 2021 

Burza škol v Nymburce čtvrtek 14. října 2021 

Burza práce v Kolíně středa 20. října 2021  

Burza škol v Pardubicích pátek 22. října 2021 

Den otevřených dveří ve škole v pondělí 11. října 2021 
v sobotu 11. prosince 2021 

Přihlášky na maturitní nebo učební obory 1. března 2022 

 

Maturitní zkoušky 

Blok testů a písemných prací společné části v podzimním 
zkušebním období 2021  

středa 1. září a čtvrtek 2. září 
2021 

Ústní zkoušky profilové části v podzimním termínu 2021/2022 středa 8. září 2021 

Podání přihlášek k maturitě 2022 středa 1. prosince 2021 

Odevzdání praktické maturitní práce 29. dubna 2022 

Písemná práce CJL bude upřesněno 

Písemná práce ANJ bude upřesněno 

Didaktický test MAT bude upřesněno 

Didaktický test CJL bude upřesněno 

Didaktický test ANJ bude upřesněno 

Ústní praktická zkouška třídy 4.A bude upřesněno 

Ústní zkoušky profilové části třídy 4.A bude upřesněno 
 

Závěrečné zkoušky 

Písemná část závěrečných zkoušek třídy 3.SM bude upřesněno 

Praktická část závěrečných zkoušek třídy 3.SM bude upřesněno 

Teoretická část závěrečných zkoušek třídy 3.SM bude upřesněno 

Praktická část závěrečných zkoušek třídy 1.SMz bude upřesněno 

Teoretická část závěrečných zkoušek třídy 1.SMz bude upřesněno 

 

Jazykové vzdělávání 

Zkouška z CJL pro trvalý pobyt cizinců v ČR (A1) sobota 11. září 2021 
středa 29. září 2021 
středa 6. října 2021 
sobota 9. října 
středa 13. října 2021 
středa 20. října 2021 
sobota 6. listopadu 2021 
středa 10. listopadu 2021 
středa 1. prosince 2021 



 

 

Další plánované akce  od do 

Adaptační kurz 1. ročníku pondělí 20. září 2021 pátku 24. září 2021 

Lyžařský kurz prvních a druhých ročníků bude upřesněno  

Sportovně turistický kurz třídy 2.A přesunut na září 2021  

Praxe druhých a třetích ročníků bude upřesněno bude upřesněno 

Svářečský kurz třídy 3.SM sk. 2 Z-K 311 1.1 08. října 2021 

Svářečský kurz třídy 3.SM sk. 1 Z-K 311 1.1 17. prosince 2021 

Svářečský kurz třídy 1.SMz Z – K 135 1.1 21. prosince 2021 

Svářečský kurz třídy 3.SM sk. 2 Z-K 135 1.1 11. března 2022 

Svářečský kurz třídy 2.SM sk. 2 Z-K 311 1.1 18. března 2022 

Svářečský kurz třídy 3.SM sk. 1 Z-K 135 1.1 20. května 2022 

Svářečský kurz třídy 2.SM sk. 1 Z-K 311 1.1 10. června 2022 

 

 

Ing. František Pražák, Ph.D. 
ředitel školy 


