
Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s., Dřevnická 1788, 760 01 Zlín      
Organizace studia a studijní plán školního roku 2018/2019 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V zimním období výuka 16 týdnů 

3. 9. 2018 (pondělí):                                    zahájení školního roku 

7. 9. 2018 (pátek):                                       uzavření klasifikace za minulý školní rok – ZK a ZÁ 

10. - 14. 9. 2018 (po. – pá.):                       kurz tvorby v přírodě, 1. – 3. ročník VA 

28. září 2018 (pátek):                                  volno – státní svátek  

12. října 2018 (pátek):                                 vzdělávací zájezd za výstavami do Vídně, 1. – 3. roč. VA  

29. - 30. 10. 2018 (po. - út.):                       volno – státní svátek a podzimní prázdniny 

22. 12. 2018 - 2. 1. 2018 (so. – stř.):          volno – vánoční prázdniny 

3. 1. - 1. 2. 2019 (čtv. – pá.):                       zkouškové období (není výuka, jen ZK a ZÁ) 

V letním období výuka 16 týdnů  

4. 2. - 31. 5. 2019 (po. – pá.):                     výuka v letním období 

25. 2. - 3. 3. 2019 (po. – ne.):                     jarní prázdniny ve Zlíně   

29. 3. 2019 (pátek):                                      uzavření klasifikace za zimní období (ZK a ZÁ) 

18. 4. - 22. 4. 2019 (čt. – po.):                     volno – velikonoční prázdniny a státní svátek 

1. + 8. 5. 2019 (středa)                                 volno – státní svátek 

27. 5. – 31. 5. 2019 (po. – pá.):                   kurz tvorby v přírodě, 1. + 2. ročník VA 

27. 5. - 14. 6. 2019 (po. – pá.):                    zkouškové období pro 3. ročník VA a DA 

17. 6. - 24. 6. 2019 (po. – ne.):                    týden na přípravu k absolutoriu pro 3. ročník VA a DA    

28. 5. - 29. 6. 2019 (po. – pá.):                    zkouškové období pro 1. + 2. ročník VA a DA  

9. 6. - 10. 6., 25. - 26. 8. 2019:                    přijímací řízení pro DA a VA (I. a II. termín) 

24. - 25. 6. 2019 (po. – út.):                         absolutorium DA a VA 

29. 7. - 1. 9. 2019 (po. – ne.):                       hlavní prázdniny 

2. 9. 2019 (pondělí):                                       zahájení výuky ve školním roce 2019/2020    

6. 9. 2019 (pátek – včetně):                          uzavření klasifikace za minulý školní rok – ZK a ZÁ                                                           

(pozn. :  ZK = zkoušky, ZÁ = zápočty, VA = výtvarné ateliéry, DA = dramatický ateliér)                                                                               


