Plán akcí – červen 2016
Datum Akce
1. 6.
2. 6.
3. 6.
4. 6.
7. 6.
8. 6.
9. 6.
10. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.
16. 6.
17. 6.
20. 6.

21. 6.

22. 6.

23. 6.

24. 6.

27. 6.

28. 6.

29. 6.

30. 6.

Školní volby – 1. až 4. VH – 8.+9. ročník – divadelní sál
Dny prevence – Jihlava – 3. ročník
Den dětí – 6.A pro 1.A – 1. až 3. VH
Muzeum škole – 8. A – 5.+6. VH – 12,- Kč - muzeum
Den dětí – 2. ročník – 3.+4. VH obsazená sportovní hala
ŠIKULKA – soutěž ve vaření a stolování – 14.00 hodin – cvičná kuchyně ZŠ
Zájezd do Prahy – návštěva zoologické zahrady – odjezd v 7.30 hod.
Školní akademie – generální zkouška
Muzeum škole – 8.C – 5.+6. VH – 12,- Kč - muzeum
Výlet pro žáky navštěvující nepovinný předmět náboženství
Školní akademie – odchody budou upřesněny
Termín pro ukončení vzájemných hospitací a odevzdání zápisů o provedených hospitacích
Muzeum škole - 9.A – 1.+2. VH, 9.B - 4.+5. VH - 12,- Kč - místo bude upřesněno
Ukončení činnosti zájmových kroužků
Čas proměn – beseda s žáky 6. ročníku – 4.+5. VH
Školní výlety ve dnech 13. 6. až 24. 6.
Praha – poznávací zájezd – 4. ročník
Bible – kniha pro současnost ? – 8.C - 2.+3. VH, 7.A – 5.+6. VH – pracovna VV
Malování na silnici – soutěž pro děti z prvních tříd – ulice Barvířská
Bible – kniha pro současnost ? – 8.B – 5.+6. VH – pracovna VV
Termín pro ukončení úprav ŠVP
Hravá angličtina pro 3. třídy – 2.+3. VH
Porada s vyučujícími 1. stupně – 13.00 hod. – kabinet prvního stupně
Porada s vyučujícími 2. Stupně - 14.00 hod. - sborovna
Pasování žáků prvních tříd na čtenáře – 1. až 3. VH – knihovna prvního stupně
Termín pro uzavření klasifikace
Bible – kniha pro současnost ? – 7. B – 4.+5. VH – pracovna VV
Den žiraf – ZOO Jihlava – 8.A
KLIMATOUR – program zaměřený na ekologii – fotbalové hřiště – 11.00 hod. – 3.+4. ročník
Asijský den – celodenní dílničky pro 7.B + 8.A
Sportovní dopoledne – 4. ročník – obsazené venkovní hřiště
Bible – kniha pro současnost ? – 8.A – 5.+6. VH – pracovna VV
Pedagogická rada
- hodnocení prospěchu a chování za druhé pololetí
- organizační záležitosti spojené s ukončením školního roku
Krajský úřad – hala a víceúčelové hřiště obsazené v době od 9.00 do 17.00 hod.
Odevzdání třídních knih volitelných, nepovinných předmětů a zájmových kroužků
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 proběhne výměn učebnic na prvním a druhém stupni
Termín pro odevzdání třídních knih (doplněné zápisy, poučení o bezpečnosti o prázdninách,
zápis o uzavření knihy ke dni 30. 6. 2016 + podpis
Mezitřídní turnaj v košíkové pro druhý stupeň – tělocvična a hala – 10.00 až 12.00 hod.
TRIVIS – hala obsazené od 12.00 hodin
Regionální lehkoatletická olympiáda – Telč
Filmové představení pro první stupeň – 30,- Kč
1.A,B,C+2.A,B,C+3.A odchod v 8.00 hodin, 3.B,C+4.A,B,C+5.A,B,C odchod v 10.00 hodin
Nejzazší termín pro nahlášení požadavků na opravy, které bude nutné provést o prázdninách
TRIVIS – hala obsazená od 8.00 do 12.00 hodin
Nácvik slavnostního ukončení školního roku – třídy 2. stupně - 8.00 hod.
Vystěhování nářadí z tělocvičny do šaten – po skončení nácviku - 10 chlapců z 9. B
Filmové představení pro druhý stupeň – 30,- Kč - 6.A,B,C,7.B,8.B,C,9.A,B odchod v 10.00 hod.
Slavnostní ukončení školního roku
1. stupeň řeší individuálně – TU pouze nahlásí místo předávání vysvědčení
2. stupeň – zahájení v 8.00 hodin před hlavní budovou
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