Plán akcí – červen 2018
Zodpovídá

Datum Akce
4.6.

Muzeum škole – 9.B–3.+4.VH, 9.A–5.+6.VH – 12,- Kč

R. Kadlecová

5.6.

Školní akademie – generální zkouška

R. Kadlecová

6.6.

Muzeum škole – 8.A-1.+2.VH, 8.B-3.+4.VH, 8.C-5.+6.VH – 12,- Kč
Charita Třebíč – Na jedné Zemi 2 – 8.C-2. až 4.VH
Prima čtvrťák – soutěž pro děti ze čtvrtých tříd - 14.00 hod. – sál DDM

R. Kadlecová
I. Přechová
DDM

7.6.

Školní akademie – 8.00 hod odchod 1.+ 2. třídy, 10.00 hod. odchod 3.-9. třídy, 19.00 hod. – vystoupení pro veřejnost

R. Kadlecová

8.6.

Setkání školních parlamentů – vybraní žáci - Jihlava
Šikulka – soutěž ve vaření a stolování – 13.30 hod. – cvičná kuchyně ZŠ

I. Přechová
DDM

9.6.

Rodinný výlet do zábavného parku Bruno v Brně – 440,- Kč/osobu

DDM

11.6.

Termín pro ukončení vzájemných hospitací a odevzdání zápisů o provedených hospitacích
Školní výlety ve dnech 11. 6. až 22. 6.

Vyučující
TU

12.6.

Návštěva městské knihovny – 3. ročník

TU

14.6.

Kreativní dílna – výroba prázdninových triček – 50,- Kč – 13.30 hod. – klubovna DDM

DDM

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 kroužků DDM
Zábavné dopoledne – akce 6. A pro 1. A
Zábavná angličtina pro 3. ročník – 1.+2.VH
Besídka pro spolužáky – 3. B–4.+5.VH - v 17.00 hod. vystoupení pro rodiče

Vyučující

20. 6.

Termín pro uzavření klasifikace
Discgolf v zámecké zahradě – Fitprogram – sraz ve 13.45 hod. u DDM

Vyučující
DDM

21.6.

IZS pro první stupeň – celé dopoledne

I. Přechová

22. 6.

Termín pro odevzdání třídních knih volitelných předmětů, nepovinných předmětů a zájmových kroužků pod školou

Vyučující

Od tohoto dne jsou třídní učitelé ve třídách, vyučování na 1. stupni končí po 4. VH, na 2. 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
Fyzika a chemie pro 5. ročník – pořádá 9. B
Lehkoatletická olympiáda – 3. ročník
13.00 hod. – pedagogická rada – sborovna
Lehkoatletická olympiáda – regionální kolo – Telč
Lehkoatletická olympiáda – 4. ročník
Pasování na čtenáře – 1.A-2.VH, 1.B-3.VH, 1.C-4.VH
Termín pro odevzdání třídních knih (doplněné zápisy, poučení o bezpečnosti o prázdninách zápis o uzavření knihy ke dni
29. 6. 2018 + podpis)
V průběhu dne proběhne výměna učebnic na prvním stupni

Vyučující

27. 6.

Filmové představení pro první stupeň – 8.15 hod. – 1.+2. ročník + 3.A,B, 10.00 hod. – 3.C, 4.+ 5. ročník - zdarma

TU

28. 6.

8.00 hod. - nácvik slavnostního ukončení školního roku – 2. stupeň

TU

29. 6.

8.00 hod. – slavnostní ukončení školního roku
Zahájení LT Dobrá Voda

V. Trnka
DDM

27.-28.8.

DVPP – Inkluze – Bohuslavice – odjezd 27. srpna v 7.30 hod. z autobusového nádraží

V. Trnka

29. 8.

Zahájení přípravy na nový školní rok – 9.00 hod. – úvodní porada – organizační záležitosti

V. Trnka

30.8.

Školení BOZP a PO – 10.00 hod. – školní jídelna

V. Trnka

31. 8.

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

V. Trnka

3. 9.

Zahájení školního roku 2018/2019

15. 6.

18.6.
19.6.

25. 6

26. 6.

Malvíny s FITPROGRAMEM – zábavné odpoledne na přírodním koupališti – termín bude upřesněn

Vedoucí kroužků
TU
Š. Smejkalová
M. Hamerníková

J. Meisterová
M. Svobodová
TU
V. Trnka
J. Smetana
TU
R. Gregorová
TU
J. Hochmanová

