Plán akcí – červen 2019
Datum
1.6.
3.6.
4.6.
5.6.
6.6.
7.6.
8.6.
10.6.
11.6.
12.6.
13.6.

14.6.

17.6.
19.6.

20.6.

21.6.

24.6.

25.6.

Akce

Zodpovídá

Rybářské závody – vodní nádrž Hodice
Muzeum škole – muzeum – 8.C–1.+2. VH, 8.B-5.+6. VH – 12,- Kč
Konference školních parlamentů – vybraní žáci - Jihlava
Školní akademie – generálka
Fitprogram – biatlon – zámecký park
Muzeum škole – vězeňský dvůr a divadelní sál – 9.A-2.+3. VH, 9.B-4.+5. VH – 12,- Kč
Fitprogram – Laser Game Jihlava – 3. až 9. ročník – 50,- Kč
Školní akademie – 8.15 hod.–1.A,B,C + 2.A,B, 10.15 hod.–zbývající třídy
Dopravní výchova pro 4. ročník – dopravní hřiště Třešť
Muzeum škole – vězeňský dvůr a divadelní sál – 9.C-3.+4. VH
Šikulka – soutěž ve vaření a stolování – cvičná kuchyně ZŠ
Výlet do ZOO Praha – přihlášky v kanceláři DDM
Termín pro ukončení vzájemných hospitací a odevzdání zápisů
Školní výlety od 10.6. do 21. 6.
Beseda s Policií ČR o bezpečném chování – 1.VH-2.A, 2.VH-2.B, 3.VH-2.C
Knihovnické lekce – městská knihovna - 2.VH-4.C
Charita Třebíč – Čas dluhů – 9.B,C-2.+3.VH – ve třídách
Muzeum škole – ve třídách – 3.VH-7.C, 4.VH-7.A, 5.VH-7.B
Knihovnické lekce – městská knihovna - 1.VH-4.A, 3.VH-4.B
ZD Sedlejov – exkurze pro pátý ročník
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 10. místa v okresním kole a úspěšnou účast v krajském a celostátním kole
Kolektiv může být navržený za umístění do 3. 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 kroužků DDM
Zábavná angličtina pro 3.ročník – 1.+2.VH

DDM
TU
I. Přechová
R. Kadlecová
DDM
Vyučující
DDM
TU
I. Přechová
Vyučující
DDM
DDM

Divadelní představení – Kocour v botách – opera – Brno – 2. ročník
Pasování na čtenáře
Terezín – exkurze – vybraní žáci
Porada s vyučujícími prvního stupně – 13.00 hod. – kabinet prvního stupně
Porada s vyučujícími druhého stupně – 14.00 hod. – sborovna
Malování na silnici pro děti z prvních tříd
Termín pro uzavření známek a provedení zápisu do Bakaláře
Termín pro odevzdání třídních knih volitelných předmětů a zájmových kroužků pod
školou
Výlet žáků navštěvujících nepovinný předmět náboženství
Od tohoto dne jsou třídní učitelé ve třídách, vyučování na prvním stupni končí v 11.30
hod., na druhém stupni končí ve 12.00 hod. Volný čas bude věnován úklidu ve třídách
(nepořádek ve skříních, za skříněmi, za radiátory apod.) V průběhu dvou prvních
vyučovacích hodin proběhne výměna učebnic na druhém stupni.
13.00 hod. – pedagogická rada – sborovna
Regionální lehkoatletická olympiáda – Telč

Filmové představení pro druhý stupeň – 8.15 hod.-6.+7. ročník, 10.15 hod.-8.+9. ročník
8.00 hod. – nácvik slavnostního ukončení školního roku – 2. stupeň
27.6.
Filmové představení pro 1. stupeň – 8.15 hod.- 1. až 3. ročník, 10.15 hod.- 4.+5. ročník
28.6.
8.00 hod. – slavnostní ukončení školního roku
29.6.-13.7. Letní tábor Dobrá Voda
26.6.
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TU
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Vyučující
TU
TU
Vyučující

Vedoucí kroužků
Š. Smejkalová
M. Šťastná
R. Gregorová
H. Štumarová
ŘŠ
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J. Škoda
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27.8.

9.00 hod. – krátká porada k zahájení příprav nového školního roku

TU
ŘŠ
TU
ŘŠ
DDM
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28.8

Termín pro opravné zkoušky

Vyučující

30.8.

9.00 hod. – zahajovací porada – organizační záležitosti týkající se nového školního roku

ŘŠ

2.9.

Zahájení nového školního roku 2019/2020

ŘŠ, ZŘ

