
Termíny významnějších celoškolních akcí školního roku 2019-2020 

 

září: 

24. 9. – film. představení Nicolas Winton, 10.15 (6. – 9.roč.) 

23. – 27.9. – adapt. pobyty žáků 6. roč. (podp. městem Bruntál), VI. A začíná 

Barevný rok: 13.9. Hnědý den, mezinárodní den čokolády 

 

říjen:  
3. října – třídní schůzky 

zahájení okresní florbalové ligy 2. st. 

1. týden - 6. roč. – planetární stezka Opava - exkurze 

29., 30. října – podzimní prázdniny 

 

listopad: 

sběrový měsíc 

1. týden – dějepisná exkurze 6. ročník - pravěk 

7. listopadu – pravidelný konzultační čtvrtek, schůzka s náboráři 

14. listopadu - 2. jednání pedagogické rady školy (14:10) 

14. listopadu – ARTIFEX – veletrh řemesel, středních škol 

13. listopadu – Bruntálský slavík (podpořeno městem Bruntál) 

27. listopadu – Oblastní ekologická soutěž 

26. listopadu - Bruntálská laťka 10:00 (podpořeno městem Bruntál) 

 

prosinec: 

5. prosince - pravidelný konzultační čtvrtek 

12. prosince – Vánoční jarmark (ŠŽR, ŠD) 

10. prosince – Adventní florbalový turnaj (podpořeno městem Bruntál) 

20. prosince – Listování, 3 představení (1.-3., 4.-6., 7.-9.roč.), aula  

Projektový den: výzdoba plesu 

Vánoční rolnička – pěv. soutěž, Vrbno p. P. 

21. prosince až 5. ledna 2020 – vánoční prázdniny 

 

leden 

9. ledna 2020 pravidelný konzultační čtvrtek 

20. až 24. ledna 2020 – Lyžařský vých. vzděl. kurz žáků 7. ročníku  

zahájení florb. ligy 1. st. 

30. ledna - filmové představení 

23. ledna – 3. jednání pedagogické rady školy 

30. ledna – vydávání pololetního vysvědčení 

31. ledna – jednodenní pololetní prázdniny 

31. ledna: X. školní ples 

 

únor: 

Mladý cyklista (1.st.) – teoretická část 

Přihlášky na SŠ 

 

březen: 

5. března – konzultační čtvrtek 

9. – 15. března – jarní prázdniny 

19. března Den otevřených dveří 

Projektový den - J. A. Komenský 

 

duben: 

Sběrový měsíc 

2. dubna – pravidelný konzultační čtvrtek 

17. dubna – zeměpisná projekce, 10:00 - Čína 

22. dubna – divadelní představení, muzikál Malý princ 

3. a 4. dubna – zápis do 1. tříd (pátek: 14.00 – 17:00; sobota:  08:00 – 11:00) – neupřesněno zřizovatelem 



9. a 10. dubna – Velikonoční prázdniny 

14. dubna – 1. termín přijímacích zkoušek na ŠŠ (4 leté obory) 

15. dubna – 2. termín přijímacích zkoušek na ŠŠ (4 leté obory) 

16. dubna - 4. jednání pedagogické rady školy 

16. dubna - 1. termín přijímacích zkoušek na SŠ (6 leté a 8 leté obory) 

17. dubna - 2. termín přijímacích zkoušek na SŠ (6 leté a 8 leté obory) 

Okrskové kolo mladý cyklista 

 

květen: 

7. května – pravidelný konzultační čtvrtek 

13. května - 1. náhradní termín přijímacích zkoušek na SŠ pro všechny uvedené obory vzdělání 

14. května - 2. náhradní termín přijímacích zkoušek na SŠ pro všechny uvedené obory vzdělání 

Mladý zdravotník 

Májová notička 

 

červen: 

4. června – pravidelný konzultační čtvrtek 

8. - 12. června – školní výlety (týden) 

22. června – 5. jednání ped. rady 

25. června - Rozloučení s deváťáky  

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

 

 


