
31. května 2022 

 
M ě s í č n í   p l á n 

2021/2022  červen 
 

červen 2022 doklasifikační a rozdílové zkoušky, podle rozpisu (prof. Kargerová) 
  zkrácená provozní doba školní knihovny 

3. výběrové kolo VP 
fotografování tříd a ped. sboru, podle počasí, bude upřesněno (prof. Němec) 
 

 

31. 5.     1700  4.r., předávání maturitních vysvědčení, Brožíkův sál Staroměstské radnice, nácviky od 1600 hod. (absolventi, 
vedení školy, TU 4.r., sraz nejpozději v 1545 před Staroměstskou radnicí) 

 

1. 6.    2.A, biologická praktika – bezobratlí, odchod po 4.vyuč.h. (prof. Hirnšálová) 
1. 6.    1900   Movie Night, atrium AG (prof. Anslow) 
 

8. 6.    1.r., přednáška a beseda k problematice alkoholismu, p. Harazím, organizace bude upřesněna (prof. Orct) 
8. 6.    odpoledne deskových her + film. představení (organizuje SP AG, prof. Kříž) 
 

15. 6.   závody dračích lodí (prof. Berková) 
 

17. 6.   1.A, výstava masožravých rostlin, v 5. a 6.vyuč.h., Botanická zahrada PřF UK (prof. Brada) 
17. 6.  konečný termín pro vrácení všech knih do knihovny 
 

20. 6.   1.C, výstava masožravek DARWINIANA, botanická zahradě PřF UK, 7. vyuč.h. (prof. Janská) 
 

21. 6.   1.B, výstava masožravek DARWINIANA, botanická zahradě PřF UK, 6. a 7. vyuč.h. (prof. Janská) 
21. 6.   SeBi 3.r., biologická exkurze, bude upřesněno (prof. Brada) 
 

23. 6. – 26. 6.  termín pro výlety tříd (max. 2 dny z výuky + možnost využít víkend) 
 1.A, --- 
 1.B, od 23. 6. do 24.6. (prof. Krejčíková, Orct) 
 1.C, od 23. 6. do 24.6. (prof. Sudková, ?) 
 2.A, od 27. 6. odpoledne do 29. 6. (prof. Hirnšálová, Kletečková) 
 2.B, od 23. 6. do 24. 6., rekreační areál Sklář Ostružno (prof. Pšenička, Berková) 
 2.C, 23. 6. - jednodenní, bude upřesněno (Brada, ?) 
         24. 6. - jednodenní, bude upřesněno (Brada, ?) 
 3.A, od 24. 6. do 27. 6., vodácký výlet, Ohře /Tršnice – Karlovy Vary/ (prof. Jiroušková, Štěrba) 
 3.B, od 23. 6. do 26. 6.,  (prof. Fousková, Morávek) 
 3.C, od 22. 6. odpoledne do 26. 6., vodácký výlet, Ohře /Šabina – Vojkovice/ (prof. Kapounová, Raja) 
 3.D, od 22. 6. odpoledne do 26. 6., vodácký výlet, Vltava /Vyšší Brod – Boršov n. V./ (prof. Srp, Srpová) 

 

24. 6.   uzavření známek, zadávání známek do Bakalářů do 1600 (všichni vyučující) 
  (uzavření absence pro vysvědčení ke dni 24. 6.) 
 

27. 6.   PR klasifikační za 2. pololetí, výuka do 4.vyuč.h., začátek PR ve 1300 ve sborovně 
27. 6.   nejpozdější termín pro podání přihlášky k náhradní či opravné maturitě v podzimním termínu 
 

28. 6.   zkrácená výuka, od 2.vyuč.h., vyklizení a kontrola šatnových skříněk, sepsání závad, ve 3. a 4.vyuč.h. (TU) 
28. 6.   1200  posezení pedagogického sboru, hotel Amarilis, ukončení v 1600 (řed. Štěrba) 
 

29. 6.    den různých aktivit 
  /fotbalový turnaj AG (prof. Srp), cyklovýlet (prof. Raja, Morávek), …/ 
 

30. 6.   předání výročního vysvědčení, ve 2.vyuč.h., výuka odpadá (TU, příp. ZTU) 
  /nevyzvednutá vysvědčení předají TU do kanceláře školy/ 
 

2021/2022 červenec, srpen, září (předběžně)  
 

1. 7. – 29. 7.   výstava obrazů studentů AG v Galerii Nora (prof. Němec) 
 
 
 

Pozn.: Nejaktuálnější verze měsíčních plánů včetně dlouhodobého výhledu je k dispozici v plánu akcí v Bakalářích. Všechny akce 
jsou tam zadávány již v období jejich příprav a jsou vždy včas aktualizovány. Sledujte prosím plán akcí pravidelně. 


