
 

 

 

Organizace školního roku 2014/2015 
Detaily některých akcí (časy, základní popis, odpovědnost, místo konání) můžete najít v kalendáři školy na 

www.prirodniskola.cz a studentům budou také oznámeny v dostatečném předstihu ve škole. Důležité informace o 

akcích budou taktéž rozesílány rodičům nebo zákonným zástupcům elektronickou cestou.  

Upozorňujeme, že tento plán již nemusí být v průběhu roku aktualizován. Poslední aktualizace: 1. srpna 2014 

Modře jsou označeny výjezdy, hnědě dobrovolné akce, červeně důležité termíny a akce pro veřejnost,  
zeleně jiné důležité termíny a některé středeční programy, šedivě prázdniny, volna a státní svátky. 

1. – 5. září  Úvodní výjezd (pondělí – pátek) 

10. září   Není plavání, zpracovávání Expedice - část dopoledne (středa) 

12. – 13. září  Představení Broučci na festivalu v Jičíně (sobota, odjezd v pátek po škole) 

16. září   Zpracovávání Expedice (úterý) 

17. září   Není plavání, zpracovávání expedice, odevzdání článků do časopisu (středa) 

19. – 21. září  Aktivity s Romy z Krásné Lípy (není jisté) 

24. září   První plavání – rozřazení do skupin (středa) 

26. – 28. září  Adaptační kurz Mý (prima) ve Svatém Janu pod Skalou - pro primu povinné (pátek – neděle) 

28. října   Den české státnosti (neděle) 

30. září   Rodičovské schůzky 17:00 (úterý) 

12. října  Setkání přátel školy, bývalých a současných studentů – grilování (neděle odpoledne) 

14. – 16. října  Prezentace Expedičních prací v regionu (úterý – čtvrtek) a v Praze (středa a čtvrtek) 

21. října   Den otevřených dveří pro uchazeče o studium – 15:00 (úterý) 

28. října   Den vzniku samostatného Československa (úterý) 

27. – 29. října   Podzimní prázdniny (pondělí – středa) 

4. listopadu  Konec podmínek I. (úterý) 

8. – 14. listopadu Podzimní výjezd do Jizerských hor (sobota – pátek) 

11. listopadu  Obhajoby záměrů praktických maturit – Kappa (v rámci výjezdu) 

17. listopadu  Den boje za svobodu a demokracii (pondělí) 

18. listopadu  Odevzdání profilové práce Lambdy (úterý) 

30. listopadu  Konec plnění podmínek v jazycích I. (neděle) 

1. prosince   Poslední termín přihlášení k MZ – Ióta (pondělí) 



2. prosince   Rodičovské schůzky – 17:00 (úterý) 

6. – 7. prosince  Výjezd do Vídně – není jisté (sobota a neděle) 

11. prosince  Den otevřených dveří pro uchazeče o studium – 17:00 (čtvrtek) 

17. prosince   Konec podmínek II. (středa) 

22. prosince – 2. ledna Vánoční prázdniny (pondělí – pátek) 

4. – 11. ledna   Výjezd na Vesmír (neděle – neděle) 

22. ledna  Uzavření klasifikace (čtvrtek) 

29. ledna  Předávání vysvědčení (čtvrtek) 

30. ledna   Pololetní prázdniny (pátek) 

30. ledna – 1. února Dobrovolná akce do Svatého Jana pod Skalou (pátek – neděle) 

3. února  Nácvik Akademie (úterý) 

11. února  Akademie Přírodní školy 2015 (středa) 

17. února  Poslední den otevřených dveří pro uchazeče o studium – 15:00 (úterý) 

23. února  Obhajoby profilových prací Lambdy, ruší se odpolední vyučování (pondělí) 

26. února  Obhajoby profilových prací Lambdy, ruší se odpolední vyučování (čtvrtek) 

2. – 6. března  Jarní prázdniny (pondělí – pátek) 

16. března   Poslední termín pro podání přihlášek pro uchazeče o studium (pondělí) 

17. března  Konec podmínek III. (úterý) 

23. – 27. března  Výjezd Kappy - Energetické zdroje ČR (pondělí – pátek) 

23. – 24. března  Lambda – výjezd zaměřený na ICT (pondělí a úterý) 

25. – 28. března  Městský výjezd - Lambda a Mý (středa – sobota) 

1. dubna   Konec plnění podmínek v jazycích II. (středa) 

2. – 6. dubna  Velikonoční prázdniny (čtvrtek – pondělí) 

11. dubna   Výlet pro uchazeče o studium (sobota) 

22. a 23. dubna   Přijímací řízení pro uchazeče o studium (středa a čtvrtek) 

28. dubna - 4. května Výjezd na Paseku (úterý – pondělí) 

4. – 6. května  Písemná část společné části MZ – Ióta (pondělí – středa) 

11. – 15. května  Svatý týden – Ióta (pondělí – pátek) 

18. – 19. května  Ústní část MZ – Ióta (pondělí a úterý) 

21. května  Konec podmínek IV. (čtvrtek) 

25. května  Předávání maturitních vysvědčení (pondělí) 



25. – 29. května  Příprava Expedice 2015 (pondělí – pátek) 

1. – 13. června   Expedice 2015 (pondělí – sobota) 

15. – 19. června  Zpracovávání Expedice (dvě hodiny výuky každý den) 

22. – 23. června  Zpracovávání Expedice + příprava obhajob (pondělí a úterý) 

24. června  Středeční program (středa) 

25. června  Příprava a první nácvik obhajob ve škole (čtvrtek) 

26. června  Úklid školy, odnesení věcí a příprava školy na prázdniny (pátek) 

29. června  Obhajoby Expedičních prací pro veřejnost – 17:00 (pondělí) 

30. června  Předávání vysvědčení u stromu školy (úterý) 


