
Plán činnosti na měsíc  ZÁŘÍ  

 
1. 9. 2022 čtvrtek  -   Zahájení školního roku v 7:55 

- Pasování prvňáčků na žáky Sluníčkové školy 

- Odchod do tříd - třídnické práce (kontrola seznamu třídy, seznámení s RH, 

ŽK, sdělníčky, Notýsky) 

- Ukončení… 9:30…1.a 5. třída… oběd, ŠD, odchod domů 

                   9:50 …2. třída … oběd, ŠD, odchod domů 

                  10:00 …3. třída … oběd, ŠD, odchod domů 

                 10:10 …4. třída … oběd, ŠD, odchod domů                  

2. 9. 2022 – vyučující zůstávají ve svých kmenových třídách-třídnické práce 

     - rozdávání knih, sešitů, podepisování 

     - 1. třída… seznámení se spolužáky, rozdávání učebních materiálů 

                   … seznámení s budovou školy, žáky a vyučujícími ostatních tříd 

     - seznámení s vyučující anglického jazyka v jednotlivých třídách 

      - ukončení výuky:  1.a 5. třída … 10:45 

                  2. třída …       11:00 

                  3. třída …      11:10 

                                     4. třída …      11:20                  

Od 5. září bude výuka probíhat dle rozvrhu hodin. 

1. třída si po celý týden uzpůsobí výuku tak, aby žáci nebyli 

 přetíženi… procházky, pobyt na školní zahradě. 

Ukončení výuky v 1. třídě bude po celý týden v 11:20, poté oběd a odchod do školní družiny  

 

Kroužky začínají od 3.října – nabídku naleznete v samostatném dokumentu. 

 

anglický jazyk v 1. třídě začne až od 2. pololetí školního roku 

 

Přihlášení do kroužků do 16. 9. 2022. 

6. 9.  od  16:00 - schůzky zákonných zástupců žáků  

    17:00 – školská rada - volba nových členů 

7. 9. – fotografování žáků 1. třídy od 8:00 hodin 

8. 9. – RYTMICKÁ SHOW na školní zahradě – dopolední akce 

9. 9. Běh za zdravím -  vybraní žáci, mě. park 

13. 9. Veletrh volnočasových aktivit –fotbalový stadion – vybrané třídy 

15.9. – Poklady podzimu –„Po stopách spadaného listí“ 

   dopolední společná akce pro žáky 

      16:00 akce pro rodiče s dětmi  

23. 9. „Pěšky do školy“ …        

Do 27. 9. – odeslat Vyhodnocení MPP… Z. Škodová 

                - kontrola ŠVP- digitální kompetence, ŠŘ 

     - odevzdat tematické plány jednotlivých předmětů, Plán EVVO, Plán MPP,  

       DVVP, ICT, MS, exkurze 

    - kontrola správného vyplnění školní dokumentace 


