
   Plán činnosti na měsíc  Červen  
 

 

 

 

 

 
 1. 6. . Den dětí…oslaví žáci školy v režii třídních učitelek, pasování na čtenáře – žáci 1. ročníku 

 

 2. 6. Zápis dětí z Ukrajiny do 1. třídy 

 

 3. 6. ukončení sběru papíru, ukončení celostátního testování žáků 5. ročníku 

 

 6. 6. Vystoupení pro žáky naší školy ke Dni dětí (zodpovídá VS) 

         Den zdraví pro žáky 5. ročníku v prostorách Brillovky 

 

 7. 6. Jak Valaši chovali včely … návštěva výukového programu VMvP – žáci 3. ročníku 

               

 9. 6. Moudrá sovička - vědomostní soutěž pro vybrané zástupce tříd 

 

 9. 6. spaní ve škole … 2. třída 

        odpolední výšlap na Hradisko … 3. třída 

 

 16. 6. školní výlety tříd … 1. a 2. třída ZOO Lešná 

              3. – 5. třída – vlakem Kroměříž 

 

 V průběhu týdne 13.6. – 17. 6. prověří vyučující úroveň získaných vědomosti ve všech třídách  

                                                  (Čj, M, Aj)                               

  14. 6. 2022 od 16:00 schůzka s rodiči budoucích žáků 1. třídy ( LM, PO,MP, ŠD) 

 

 17. 6. 2022  pěvecké dopoledne na školní zahradě 

  

 21. 6.   Prezentace ročníkových prací 3. ročníku 

          závěrečná klasifikační porada od 14:00 hodin 

          ukončení hodnocení za II. pololetí školního roku 

          

 22. 6. cvičný požární poplach, ukázky práce městské policie městské policie od 8:30 do 11:30 

          spaní ve škole … 5. třída 

 

 23. 6.   Prezentace ročníkových prací 5. ročníku 

 

 24. 6. turnaj ve vybíjené pro žáky 2. – 5. ročníku 

 

 Během měsíce června si vyučující naplánují, dle počasí, se svou třídou turistickou vycházku 

 do okolí školy (Hradisko, Jurkovičova rozhledna,…) 

 

 

 

 

 



 

 28. 6. – závěrečný táborák se soutěžemi a překvapením 

▪ Tako akce se uskuteční za přítomnosti žáků a jejich rodinných příslušníků.      

▪ Zveme i babičky a dědečky, kteří si budou moci zavzpomínat … 

▪ Začínáme v 16:30 soutěžemi pro žáky… TU zajistí pomoc rodičů 

▪ 18:00 – 18:30 vyhodnocení celoročního sběru papíru… L. Metelová  

                                         vyhodnocení soutěží … P. Ondryášová a ŠD 

▪  18:30 – 20:30 vystoupení cimbálové muziky s možností zatancovat si 

▪  20:00- 21:20 opékání špekáčků… zajistí M. Pavličková (+ tácky, hořčice, kečup,  

                      ubrousky), rozdávají TU 

▪ Po dobu akce bude možné si zakoupit v e školním bufetě placky, hradolky, 

sladkosti i nápoje  

▪ Fotodokumentace… M. Petřeková a H. Hajflerová 

▪ Občerstvení pro účinkující (placky, minerálku, kávu) zajisti N. Konečná 

▪ Pivo…Z. Bařáková (p. Kobera) 

▪ Stoly, lavičky a židle… J. Basel 

▪ Reprodukovaná hudba … M. Petřeková 

▪ Bufet … I. Trčková, D. Jakšíková a H. Liďáková 

▪ Hranolky, placky… ŠJ … L. Škrobák, J. Kulhánková, M. Kvitová 

 

Před závěrečným táborákem, od 15:00, proběhne schůzka školské rady za účasti třídních důvěrníků.                                                                                    

                                         

 30. 6. - vydání vysvědčení, ukončení výuky školního roku 2020/2021. 

 

 Do 30. 6. 2022 je potřeba odevzdat…SB …inventarizaci kabinetu učebnic, doladit objednávky  

                                                                       učebnic, pomůcek pro 1. třídu, podepsané zápisy z MS 

                                                                       (+ hodnocení doučování, čtenářskou gramotnost, 

                                                                       vyhodnocení pís. prací), akce třídy, žáci s PO-  

                                                zhodnocení, semináře a školení ped. pr. vizitky na další 

 školní rok 

… ZŠ … využití učebny PC, vyhodnocení MPP, akce třídy, 

                 spolupráce s MŠ 

… LM … vyhodnocení EVVO, vyhodnocení projektu města,  

                 akce třídy, šerpy, zvonečky, … 

… VS … účast na soutěžích, kulturní aktivity školy, akce třídy                 

… ZB … sportovní aktivity, akce třídy, ročníkové  

               práce, nástěnka (tablo) 5. třídy, spolupráce s 1. třídou 

 

Odevzdání učebnic proběhne v týdnu od 20. 6. do 24. 6. 2022. 

 Pokud se jdete projít a nevrátíte se včas na oběd, prosím, dejte vědět do kuchyně. 

Na prázdniny zůstanou třídy, šatny uklizené. Sepište si seznam prací, oprav, které 

jsou potřebné přes prázdniny zajistit.  

 

11. 7. – 15. 7., 15. 8. – 19. 8. 2022 proběhne v prostorách školní družiny  

                                                        adaptační skupina pro žáky z Ukrajiny 

 

                                                                                                               

                                                                                                             Mgr. Pavlína Ondryášová 
                  ředitelka školy 


