
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01  Zvolen 

 

 

Program na mesiac máj 2018 

01.05.             Štátny sviatok     

                             

09.05.             GP o 10.40 hod.                                                                            RŠ 

 

11.05.             Ukončenie klasifikácie tried IV. ročníka do 13.10 hod    príslušní vyučujúci 

 

14.05.             Pedagogická rada o 14.30 hod                                                      RŠ 

                      - praktické maturitné skúšky 

                      - ústne maturitné skúšky  

                      - súvislá prevádzková prax žiakov II. a III. ročníka 

                      - klasifikačná konferencia tried štvrtého ročníka 

 

14.05.             1.kolo prijímacích skúšok 1. termín                                         RŠ, ZRŠ  

                       zamestnanie tried I.,II. a III. ročníka                                     príslušní vyučujúci      

                       PANSOPHIA – prednášky (podľa rozpisu) 

 

15.a 16.05.     PČOZ MS podľa harmonogramu                                                 RŠ, ZRŠ 

17.05.             PČOZ MS externé štúdium 

 

17.05.            Kontrola triednickej agendy tried štvrtého ročníka                      RŠ 

                      dátum vydania vysvedčenia 18.05.2018  

                      dátum ukončenia šk. roku 18.05.2018 

 

17.05.             1. kolo prijímacích skúšok 2. termín                                         RŠ, ZRŠ 

                       zamestnanie tried                                                                   príslušní vyučujúci      

                 .     I. ročník – exkurzie  

                         II. ročník – účelové cvičenie 

                         III. ročník – branná príprava 

                         IV. ročník – triednická agenda 

17.05.             Zasadnutie prijímacej komisie o 14.00 hod                  RŠ, príslušní vyučujúci 

 

18.-23.05.       Zápis žiakov do I. ročníka šk. roku 2018/2019                              RŠ 

 

18.05.             Slávnostná rozlúčka tried štvrtého ročníka so školou               RŠ, TP  

                       Program: 8.40.hod - prechod po chodbách pod dozorom TP  

                       9.30 hod – rozlúčka na školskom ihrisku  

                       od 10.40 hod pokračuje vyučovanie 5. vyučovacou hodinou. 

                       V prípade nepriaznivého počasia bude rozlúčka v budove školy. 

 

18.05.             European Quadrille Dance Festival na nám. o 12.00 hod      Ing. Šufliarska 

                       o 11.40 hod presun žiakov školy s príslušnými vyučujúcimi 

 

21.05.-25.05.  Akademický týždeň maturantov 

 

21.05.- 01.06. Súvislá prevádzková prax žiakov 2. a 3. ročníka.             TP, ved. praxe  

                        Nástupy na súvislú prevádzkovú prax podľa uzatvorených písomných dohôd . 



 

24.05.  Porada výchovných poradcov a koordinátorov prevencie            RŠ 

                        organizuje CPPPaP Zvolen,  

                        od 13.00 hod. v zborovni školy 

 

25.05.              Príprava maturitných tried na UFIČ                                        RŠ , ZRŠ  

                        v čase od 11.35 do 12.20 podľa rozpisu na suplovaní 

 

28.05-01.06.    Kurz pohybových aktivít v prírode (4 dni)                           RŠ, Mgr. Doboš  

                        Účelové cvičenie – „Ochrana života a zdravia“ (1 deň)  

                        Triedy prvého ročníka – Štúrovo           

                                                            -   Kováčová      

                         Zoznamy + ped. dozor podľa rozpisu 

         

28.05.             Nástup maturantov pred sekretariátom                                     RŠ,TP 

                       o 7.15 hod na otvorenie UFIČ MS  

 

29.05.-1.06.     UFIČ MS IV.A, B, C, D                                                          RŠ, ZRŠ 

                        

01.06.              Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení    RŠ, Mgr.Vernárska,TP 

                        Zvolenský zámok o 13.00 hod 

 

 

 

 

 

 

 

                Ing. Romana Trnková 

Vo Zvolene 28.apríla 2018                                                                  riaditeľka školy 


