
Termíny významnějších celoškolních akcí 2. pololetí školního roku 2018-2019 

 

leden 2019 

3. ledna 2019 pravidelný konzultační čtvrtek 

14. až 18. ledna 2019 – Lyžařský kurz žáků 7. ročníku  

24. ledna – 3. jednání pedagogické rady školy 

31. ledna – vydávání pololetního vysvědčení 

Přihlášky na SŠ – odevzdání podkladů do naší školy 

 

únor: 

1. února – jednodenní pololetní prázdniny 

1. února – IX. Společenský ples sdružení rodičů „Čtverka“, 19:30 

od 4. února - Přihlášky na SŠ – rodiče odesílají vyplněné a potvrzené přihlášky na vybrané střední školy) 

14. února – Projekt „Těšíme se do školy“ – spolupráce s předškolními dětmi 

15. února - 08:30, 10:15 anglické divadlo (40,- Kč), divadlo 

Mladý cyklista (1.st.)  

 

březen: 

4. – 8. března – jarní prázdniny 

14. března - Den otevřených dveří + Projekt „Těšíme se do školy“  

Knihovnické lekce 1. – 5. ročníky 

Myslivecké dopoledne – 1. st.    

 

duben: 

4. dubna – pravidelný konzultační čtvrtek 

11. dubna - 4. jednání pedagogické rady školy 

12. dubna – 1. termín přijímacích zkoušek na ŠŠ 

12. a 13. dubna – zápis do 1. tříd (pátek: 14.00 – 17:00; sobota:  08:00 – 11:00) 

15. – 2. termín přijímacích zkoušek na SŠ 

18. a 19. dubna – Velikonoční prázdniny 

25. dubna - Oblastní ekosoutěž 

26. dubna – představení Svět kolem nás, 10:00 kino, (Kuba; 60,- Kč – částečně hrazeno ze „Čtverky“) 

„Sběrový měsíc“ – sběr starého papíru 

Okrskové kolo - „Mladý cyklista“ 

Projektový den „EKO - Den Země“  

Akce SVČ – „Otevírání parku“   

 

květen: 

2. května – pravidelný konzultační čtvrtek 

13. a 14. května – náhradní termín pro přijímací zkoušky na SŠ 

16. května - Projekt „Těšíme se do školy“ – spolupráce s předškolními dětmi 

Mladý zdravotník 

Májová notička – pěvecká soutěž 

Soutěž „Mladý zdravotník“ 

 

červen: 

6. června – pravidelný konzultační čtvrtek 

13. června – „Ve škole nanečisto“ – závěr projektu „Těšíme se do školy“,  třídní schůzka s rodiči budoucích 

prvňáčků 

17. - 21. června – školní výlety (týden) 

24. června – 5. jednání ped. rady 

28. června – vysvědčení, 6. (závěrečné) jednání pedagogické rady 

Před vysvědčením na florbal 

Exkurze Planetárium Ostrava (5. ročník)  

Projektový den „Ten umí to a ten zas tohle“                         Aktualizováno dne 22.1.2019 


