
zimní období

24.08.2020 po - pá 28.08.2020 opravné zkoušky za LS 19/20

27.08.2020 čt přijímací zkoušky

01.09.2020 út zahájení školního roku, zápis ke studiu

02.09.2020 st Festmichael 2020

07.09.2020 po náhradní termín zápisu ke studiu

10.09.2020 čt přijímací zkoušky

17.09.2020 čt festival autorského Čtení ve vlaku

17.09.2020 čt odevzdání schválené přihlášky AP (3. ročník)

24.09.2020 čt přijímací zkoušky

28.09.2020 po státní svátek

5.-6.10.2020 - podzimní absolutorium

26.10.2020 po - pá 30.10.2020 ateliérová výuka

28.10.2020 st státní svátek

17.11.2020 út státní svátek

23.12.2020 st - pá 01.01.2021 vánoční prázdniny

04.01.2021 po - pá 22.01.2021 zkouškové VOŠ (1V + 2V + 3V)

25.01.2021 po indexy ke kontrole na studijní

28.01.2021 čt v 11 h pedagogická rada k ukončení ZS

29.01.2021 pá pololetní prázdniny 

letní období

01.02.2021 po zahájení letního období

22.02.2021 po - pá 05.03.2021 praxe VOŠ (pouze 1V + 2V)

08.03.2021 po ples

18.03.2021 čt v 14-16 h DOD VOŠ

26.03.2021 pá odevzdání přihlášky k absolutoriu

29.03.2021 po - čt 01.04.2021 realizace AP (3V) a ateliérová výuka (1V a 2V)

02.04.2021 pá státní svátek

05.04.2021 po velikonoční pondělí

22.04.2021 čt v 14-16 h DOD VOŠ

30.04.2020 pá odevzdání absolventské práce VOŠ

03.05.2021 po - pá 21.05.2021 zkouškové VOŠ (pouze 3V) 

20.05.2021 čt v 14-16 h DOD VOŠ

24.05.2021 po kontrola indexů 3V na studijním

24.05.2021 po - pá 28.05.2021 studijní volno 3V

27.05.2021 čt v 11 h pedagogická rada k ukončení LS ve 3V

27.05.2021 čt v 14-16 h DOD VOŠ

31.05.2021 po - pá 04.06.2021 instalace absolventské výstavy

31.05.2020 po přihlášky na VOŠ

03.06.2021 čt přijímací zkoušky online

07.06.2021 po - pá 11.06.2021 absolutorium

červen vernisáž výstavy Naostro

07.06.2021 po - pá 25.06.2021 zkouškové VOŠ (pouze 1V + 2V)

14.06.2021 po přijímačky na VOŠ

červen Festmichael

24.06.2021 čt přijímací zkoušky

24.06.2021 čt odevzdání schválené přihlášky AP (2. ročník)

28.06.2021 po odevzdání indexů ke kontrole na studijní

30.06.2021 st odevzdání přihlášky k absolutoriu v podzimním termínu

01.07.2021 čt pedagogická rada k ukončení LS v 1V a 2V
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