Plán akcí – červen 2017
Zodpovídá

Datum Akce

J. Smetana
L. Havelková
D. Frantová
DDM
R. Kadlecová
V. Trnka

30. 6.

Lehkoatletická olympiáda – 2. stupeň
Anglické divadlo – představení pro 3. až 6. ročník – 1. až 4. VH
Noc splněných přání v ZOO Jihlava – odpolední akci zajišťují žáci 4.C, 6. A, 9.A
Šikulka – soutěž ve vaření – 13.30 hod. – cvičná kuchyně ZŠ
Školní akademie – generální zkouška
Bovýsek – akce dodavatele ovoce pro žáky prvního stupně – uskuteční se v průběhu dne ve třídách
Školní akademie – 1.+ 2. ročník – odchod v 8.00 hod (2.A na galerii),
3. až 9. ročník – odchod v 10.00 hod. (8. ročník na galerii)
Beseda se starostou města – 9. ročník – 1. + 2. VH – divadelní sál
Termín pro ukončení vzájemných hospitací a odevzdání zápisů o provedených hospitacích
Mirákulum – zájezd do zábavného parku – odjezd v 7.30 hod. z autobusového nádraží
Mezitřídní turnaj v košíkové pro 8. a 9. ročník – 14.00 hod. – sportovní hala
Školní výlety ve dnech 12. 6. až 23. 6.
Lehkoatletická olympiáda – 5. Ročník
Muzeum škole – 8.B – 6. + 7. VH – Muzeum Třešť – 12, -Kč
Běh míru – vystoupení zájmových kroužků na náměstí
Sovovka – výlet s opékáním špekáčků a soutěžením – odchod od DDM ve 14.30 hod.
Výlet pro žáky navštěvující nepovinný předmět náboženství
Exkurze – Alternátor Třebíč – 4.B, 4.C
Čertovská pohádka – KD – 30,- Kč
8.15 hod. – 1.+ 2. + 5. Ročník
Projekt Školní zahrada – akce žáků 7.A pro mladší spolužáky z 2.A
Termín pro odevzdání jmen žáků navržených na odměny při příležitosti slavnostního ukončení školního roku
- jednotlivec může být navržený za vítězství ve školním kole, za umístění do desátého místa v okresním kole
a za účast v krajském a celostátním kole
- kolektiv může být navržený za umístění do třetího místa v okresním kole a za účast v krajském a
celostátním kole
- nejlepší žák z 9. ročníku a nejlepší sportovci v chlapecké a dívčí kategorii
Ukončení činnosti zájmových kroužků
8.00 hod. - rybářské závody – rybníček v zámeckém parku
Zábavná angličtina pro 3. ročník – 3. + 4. VH
Mezitřídní turnaj v košíkové pro 6. a 7. ročník
Pasování žáků prvních tříd na čtenáře – 2. až 4. VH – knihovna prvního stupně
Čas dluhů – beseda pro 9.C – 3. až 5. VH
Termín pro uzavření klasifikace
Termín pro odevzdání třídních knih volitelných předmětů, nepovinných předmětů a zájmových kroužků
Lehkoatletická olympiáda – 2. ročník
13.00 hod. – porada s vyučujícími prvního stupně – kabinet prvního stupně
14.00 hod. – porada s vyučujícími druhého stupně – sborovna
Volný den – škola zajišťuje náhradní program pro žáky prvního stupně
Od tohoto dne jsou třídní učitelé ve třídách, vyučování na prvním stupni končí po 4. VH, na druhém stupni
končí po 5. VH. Volný čas bude věnovaný úklidu ve třídách a v odborných pracovnách (nepořádek ve
skříních, za skříněmi, za radiátory apod.)
V průběhu dvou prvních vyučovacích hodin proběhne výměna učebnic na druhém stupni
Lehkoatletická olympiáda – 4. ročník
14.00 hod. – pedagogická rada – sborovna
Termín pro odevzdání třídních knih (doplněné zápisy, poučení o bezpečnosti o prázdninách zápis o uzavření
knihy ke dni 30. 6. 2017 + podpis)
V průběhu dvou prvních vyučovacích hodin proběhne výměna učebnic na prvním stupni
Regionální lehkoatletická olympiáda – Třešť – 2. stupeň
8.00 hod. - nácvik slavnostního ukončení školního roku – 2. stupeň
Po skončení vyučování vynesou žáci staré lavice (slabé šedé trubky) ze tříd, kam bude upřesněno
8.00 hod. – slavnostní ukončení školního roku

29. 8.

9.00 hod. – úvodní porada – organizační záležitosti spojené s přípravou nového školního roku

V. Trnka

4. 9.

Zahájení školního roku 2017/2018

1. 6.
2. 6.
6. 6.
8. 6.
9. 6.
10. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.

16. 6.

17. 6.
19. 6.
20. 6.

22. 6.
23. 6.

26. 6

27. 6.
28. 6.
29. 6.

R. Kadlecová
I. Přechová
Vyučující
DDM
L. Vonka
TU
J. Hochmannová
I. Přechová
DDM
DDM
R. Caha
L. Bakajová
TU
L. Urbánková
Vyučující

DDM
DDM
Š. Smejkalová
L. Vonka
R. Gregorová
I. Přechová
Vyučující
Vyučující
R. Gregorová
V. Trnka
V. Trnka
Vyučující
J. Meisterová
E. Lysá
V. Trnka
TU
J. Hochmanová
J. Smetana
TU
V. Trnka

