Gymnázium Jihlava

harmonogram školního roku 2016/2017

Září

1. čt
1. čt, 2. pá
2. pá
5. po, 6. út
5. po – 10. pá
7. st
12. po
15. čt
16. pá – 17. so
19. po, 20. út
21. st – 23. pá
25. ne - 30. pá
29. čt

– soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu
– 1. týden po sportovních kurzech: rodičovské schůzky k zimním kurzům
– výjezd našich studentů v rámci projektu do gymnázia Cygnus v Amsterdamu (termín bude
upřesněn)
– úvodní hodiny
– zveřejnění termínů konání didaktických testů a písemných prací pro jarní termín MZ 2017
– adaptační kurzy 1A4 1B4
– výuka dle rozvrhu
– adaptační kurzy 1A6 1A8
– sportovní kurzy, sportovní soustředění
– výukový program SHŠ Renegáti na téma Vikingové proběhne v tělocvičně ve dvou představeních
pro NG a 2. roč. VG
– podzimní termín MZ 2016 – ústní části společné a profilové MZ
– Exkurze Praha (Židovské muzeum, divadelní představení Rozmarné léto) 4B4
– HSGJ vystoupí na slavnostním koncertě pořádaném k 10. výročí založení spřáteleného sboru
Canzonetta Gymnázia Teplice
– zasedání Školního parlamentu
– celostátní setkání učitelů matematiky SŠ (M. Dvořák, O. Levák)
– výměnný pobyt v Geseke
– zveřejnění výsledků soutěží - program Excelence - generování žádosti do 28. 10.

Říjen

11. út
11. út – 14. pá
12. st
13. čt
18. út
19. st
21. pá
24. po, 25. út
25. út
26. st, 27. čt
26. st – 3. 11. čt
28. pá
31. po

– soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu
– statistický výkaz ze školní matriky
– výkaz o ředitelství školy
– seminář pro řešitele FO-A
– krajské finále soutěže v kopané SŠ
– beseda o studiu se sportovním stipendiem v USA
– mezinárodní setkání programu JAmES v Amsterodamu (I. Nečadová, L. Fasorová)
– 3A8 výstava o CERNu, České Budějovice
– krajské finále soutěže v přespolním běhu
– okresní kolo Pythagoriády
– seminář pro řešitele MO-A z Kraje Vysočina
– divadelní představení Romeo a Julie – Horácké divadlo pro 5 tříd
– exkurze v Praze 4A4
– seminář pro řešitele FO-A z Kraje Vysočina
– beseda o možnostech studia v zahraničí (3. a 4. ročníky)
– podzimní prázdniny
– Internationale Jugendbegegnung Neumarkt in der Oberpfalz. Žáci Václav Venglář, Anna Poláková,
Tereza Nováková (všichni 8A8) a Lucie Kratochvílová (6A6) se stanou členy mezinárodního
symfonického orchestru mládeže.
– státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
– termín zveřejnění kritérií pro obor 79-42-K/41 (vyhlášení termínů talentových zkoušek)

Listopad

1. út
4. pá
7. po – 11. pá
8. út
9. st – 23. st
9. st
11. pá
12. so, 13. ne
14. po
15. út – 1. 12. čt
18. pá
22. út – 26. so
24. čt
25. pá
29. út
30. st

– soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu
– školní kolo Dějepisné olympiády
– Příběhy bezpráví – projekce filmu a beseda (pro 4B4)
– školní kolo České lingvistické olympiády
– Gaudeamus (3., 4. ročník)
– beseda Udržitelný rozvoj (spalovny, p. Havel), studenti ESO
– semináře k matematické olympiádě
– seminář pro řešitele FO-B, C, D
– narozeniny Eulerova čísla, 8A8
– oblastní kolo soutěže Pišqworky
– online soutěž Bobřík informatiky
– MaSo – matematická soutěž žáků II. stupně
– testování ČŠI 3. ročníků SŠ (jazyková gramotnost, anglický jazyk)
– seminář pro řešitele MO-B, C
– přehlídka SŠ v DKO Jihlava
– den otevřených dveří v Badatelně
– Celostátní vzájemná výměna zkušeností 2016
– školní kolo chemické olympiády kategorie A
– přihlašování k pokusnému ověřování výběrové zkoušky Matematika+ (žáci posledních ročníků,
kteří se současně přihlásí k MZ)
– krajské kolo soutěže Pišqworky
– návštěva pěveckého sboru z Aalborgu
– den otevřených dveří pro zájemce o studium v oboru 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní
přípravou 16.00–18.00
– finále česko-slovenské Dějepisné soutěže studentů gymnázií v Chebu
– Náboj – matematická soutěž žáků II. stupně
– Internetová matematická olympiáda, 8A8
– mezní termín pro odevzdání přihlášek k PZ pro obor Gymnázium se sportovní přípravou
– Německý jazykový diplom II - písemná zkouška
– soutěž Fyziklání online

Prosinec

1. čt
3. so
6. út
7. st
8. čt
9. pá
10. so
12. po
16. pá
20. út
22. čt
23. pá. – 2. 1. po

– soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu
– školní kolo konverzace v aj – NG prosinec
– Olympiáda v českém jazyce (školní kolo)
– školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce (I. a II. kategorie)
– školní kolo olympiády z českého jazyka
– Německý jazykový diplom II – ústní zkouška
– návštěva 2 učitelů v Amsterdamu
– návštěva našich učitelů v Anglii
– seminář pro řešitele FO-A
– ukončení přijímání přihlášek k MZ 2017 jarní termín
– oddíl Vlčata (Mikulášská výprava) 9.00–13.00
– Matematická olympiáda, kat. A, školní kolo
– pedagogická rada 15.15
– konzultační den pro rodiče 17.00
– krajské kolo chemické olympiády kategorie A
– Národní srovnávací zkoušky
– vystoupení folklórního souboru Pramínek, 1A8, 2A8, 3A8, 1A6
– Vejška na gymplu (od 10.45 do 13.30 pro 3. a 4. ročníky)
– den otevřených dveří pro zájemce o studium všeobecně vzdělávacích oborů
– divadelní představení „N. V. Gogol: Revizor“ v inscenaci Divadla Různých Jmen pro vybrané třídy
VG a NG (DK Jihlava)
– vánoční filmové představení 3A8, 4A8
– předvánoční Vídeň – 50 studentů navštíví Vídeň včetně sídla OSN a Českého centra; org.
Zdeňka Ryklová
– vánoční prázdniny

Leden

3. út
6. pá
9. po
10. út
15. ne
17. út
18. st
22. ne – 28. so
23. po
23. po – 26 čt
24. út
25. st
30. po
31. út

– soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu
– leden–březen: lyžařské kurzy
– školní kolo konverzační soutěže Aj – VG
– školní kolo ZO
– školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce
– Angličtinář roku – celostátní a zároveň mezinárodní soutěž pro studenty VG
– školní kolo Konverzační soutěže z ruského jazyka
– školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce (III. kategorie)
– krajské kolo soutěže Bobřík informatiky
– vzdělávací koncert Vývoj jazzu, 1.roč, 3A6, 5A8
– semináře k matematické olympiádě
– zahájení výuky v novém kalendářním roce
– soutěž v německém jazyce (I. kategorie)
– soutěž v německém jazyce (III. kategorie)
– talentové přijímací zkoušky do oboru Gymnázium se sportovní přípravou – pouze talentová část
– matematická olympiáda, kat. A, krajské kolo
– zveřejnění jednotného schématu společné maturitní zkoušky v jarním období
– krajské kolo Matematické olympiády v kategorii P
– krajské kolo Fyzikální olympiády v kategorii A
– lyžařský kurz 3A6
– uzavření klasifikace a zápis do Bakalářů do 18.00 hodin
– celostátní kolo CHO kategorie A
– matematická olympiáda, kat. Z9, okresní kolo
– pedagogická rada
– školní kolo olympiády z latiny Certamen Latinum
– vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do oboru studia Gymnázium všeobecné 4, 6 a 8-mi leté
– konec prvního pololetí, vydání výpisů známek
– matematická olympiáda, kat. B, C, školní kolo

Únor

1. st
2. čt – 7. út
3. pá
7. út – 10. pá
10. pá
16. čt
17. pá
20. po
20. po – 24. pá
24. pá
28. út

– soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu
– okresní kolo konverzační soutěže Aj – NG a VG
– školní kolo olympiády ze Šj a Fj
– školní kolo soutěže Poznej Vysočinu
– testování TALIS 2018 – termín únor (učitelé a ředitelé škol)
– okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce
– školní kolo recitační soutěže pro VG a NG
– okresní kolo ZO
– stanovení termínu písemných zkoušek a praktických zkoušek MZ
– krajské kolo soutěže Bobřík informatiky
– školní kolo CHO kategorie D
– pololetní prázdniny
– Národní srovnávací zkoušky
– ústřední kolo FO-A
– školní kolo BIO kategorie C
– školní kolo BIO kategorie D
– den otevřených dveří pro zájemce o studium všeobecně vzdělávacích oborů
– ústřední kolo soutěže FYKOSí Fyziklání
– sdělení výsledku talentové zkoušky do oboru Gymnázium se sportovní přípravou
– jarní prázdniny
– školní kolo BIO kategorie A
– školní kolo BIO kategorie B
– centrum pro MZ jmenuje maturitní komisaře pro jarní termín MZ, KÚ jmenuje předsedy MZ

Březen

1. st
3. pá – 7. út
4. so
6. po – 12. ne
12. ne – 17. pá
13. po – 16. čt
17. pá
19. ne – 24. pá
21. út
20. po
23. čt
26. ne – 29. st
28. út
30. čt
31. pá
31. pá

– soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu
– Soutěž dětí a mládeže v programování
– krajské kolo konverzační soutěže v cizích jazycích – NG a VG
– zkoušky FCE Aj
– krajské kolo olympiády ze Šj a Fj
– pilotní testování PISA 2018 (patnáctiletí žáci, březen/duben)
– zemské kolo olympiády z latiny Certamen Latinum
– Jarní koncert studentů Gymnázia Jihlava
– Německý jazykový diplom I – písemná zkouška
– mezinárodní soutěž „Deutsch als Fremdsprache“ (Rakousko – St. Pölten)
– výměnný pobyt ve Weißenhornu
– krajské kolo ZO, okresní kolo DO
– besedy pro studenty 3. ročníku (p. Bezdíčková, p. Sosnarová)
– seminář pro řešitele FO-B, C, D
– mezní termín pro přijetí přihlášky ke studiu na obor Gymnázium všeobecné
– okresní kolo CHO-D
– Národní srovnávací zkoušky
– lyžařský kurz 1A4, 2A8
– lyžařský kurz 1B4
– návštěva z Dánska
– Matematický KLOKAN
– lyžařský kurz 5A8
– matematická olympiáda, kat. Z9, krajské kolo
– školní kolo CHO-C
– okresní kolo Fyzikální olympiády v kategorii E, F
– matematická olympiáda, kat. A, ústřední kolo
– oblastní kolo SOČ
– školní akademie
– krajské kolo CHO-D
– jmenování místopředsedů a členů maturitní komise pro jarní termín MZ ředitelem školy
– termín pro statistický výkaz ze školní matriky

Duben

1. so
4. út
5. st
7. pá
11. út
12. st

13. čt, 14. pá
18. út
19. st
20. čt
20. čt – 22. so
23. ne – 29. so
24. po
24. po – 28. pá
26. st
27. čt
28. pá
29. so

– soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu
– oblastní přehlídka SOČ
– krajské kolo přehlídky SOČ
– ústřední kolo ze španělského jazyka
– národní kolo olympiády z latiny Certamen Latinum
– Náboj – mezinárodní matematická soutěž středoškoláků
– Německý jazykový diplom I – ústní zkouška
– EV exkurze – Praha (2. roč., 4A6, 6A8)
– fotografování maturitních tříd
– Národní srovnávací zkoušky
– matematická olympiáda, kat. Z6, Z7, Z8, okresní kolo
– KK DSSG (krajské kolo Dějepisné soutěže studentů gymnázií) na GJ
– školní kolo CHO kat B
– krajské kolo BIO kategorie B
– maturitní písemná práce z českého jazyka
– matematická olympiáda, kat. B, C, krajské kolo
– návštěva divadelního představení Peter Black v Aj, 5A8, 3A6, 4A6
– 1. termín jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělávání
– konference pro vyučující anglického jazyka
– exkurze Malá pevnost Terezín 1A6, 3A8
– krajské kolo CHO kategorie C
– okresní kolo BIO kategorie C
– velikonoční prázdniny
– 1. termín jednotné přijímací zkoušky pro šestileté a osmileté studium
– 1. projektový den VG
– 2. termín jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělávání
– krajské kolo Fyzikální olympiády v kategorii B, C, D
– okresní kolo BIO kategorie D
– 2. termín jednotné přijímací zkoušky pro šestileté a osmileté studium
– krajské kolo Soutěže v programování
– na návštěvě v Dánsku
– uzavření klasifikace pro maturanty, zápis známek
– ústřední kolo BIO kategorie A
– pedagogická rada (maturitní ročník)
– krajské kolo CHO kategorie B
– poslední zvonění, vydání vysvědčení maturantům
– krajské kolo Fyzikální olympiády v kategorii E
– Národní srovnávací zkoušky

Květen

1. po
2. út – 15. po
2. út, 3. st
8. po
9. út – 26. pá
10. st
11. čt
12. pá
15. po
16. út – 22. po
17. st
25. čt
27. so
29. po – 2. 6. pá
30. út

– soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu
– výměnný pobyt – Weißenhorn v Jihlavě
– návštěva koncertu v rámci festivalu G. Mahlera Hudba tisíců, 2. roč., 4A6, 6A8
– Svátek práce
– společná část maturitní zkoušky
– projektové dny VG
– státní svátek – Den osvobození
– testování ČŠI 5. a 9. ročníků + kvart víceletých gymnázií (český jazyk, matematika, cizí jazyk)
– pedagogická rada
– náhradní termín 1. termínu jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělávání
– konzultační den pro rodiče
– náhradní termín 2. termínu jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělávání
– nejpozdější termín zveřejnění výsledků MZ škole, následující den zveřejní škola žákům
– ústní část společné a profilové části MZ
– krajské kolo BIO kategorie C
– MaSo – matematická soutěž žáků II. stupně
– krajské kolo BIO kategorie D
– Národní srovnávací zkoušky
– týden projektových dnů NG
– vydání maturitních vysvědčení 13.00, 14.00, 15.00

Červen

5. po
15. čt
18. ne – 24. so
23. pá
25. ne
26. po

27. út
28. st, 29. čt
30. 6. pá

1. 7. po – 1. 9.

– soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu
– zkoušky FCE
– fotografování tříd
– návštěva našich studentů ve škole Thomas Deacon Academy v Peterborough, Velká Británie
– TU zapíše plán a druhý dozor na třídní akci v posledním týdnu
– nejpozdější termín zveřejnění protokolu o výsledku zkoušek jednotlivých žáků
– výměnný pobyt – Geseke v Jihlavě
– uzavření klasifikace, zápis známek
– ukončení přijímání přihlášek k MZ 2017 – podzimní termín
– NG exkurze
– VG prezentace projektů
– od 10.00 úklid školy, předání šatnových skříněk
– pedagogická rada (13.00)
– sportovní den
– třídní aktivity
– ukončení školního roku, vydání vysvědčení (od 8.30)
– závěrečná PR 9.30
– výjezdní zasedání pedagogického sboru v Rantířov
– jmenování místopředsedů a členů maturitní komise pro podzimní termín MZ
– centrum pro MZ jmenuje maturitní komisaře pro podzimní termín MZ
– hlavní prázdniny

