ÚKOLY NA JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE – šk. rok 2017/2018
Srpen

změny od 1. 9. 2017
úvazky, rozvrhy hodin
plán na školní rok 2017/2018
přidělení kabinetů, pracoven, metodických sdružení, výzdoba školy
příprava pedagogické rady
30. 8. BOZP pro asistenty, vedení školy, správní a nové zaměstnance
29. 8. opravné zkoušky z M - 8. roč., speciální třídy
30. 8. opravné zkoušky z M - 6. a 7. roč.
30. 8. schůzka tř. učitelů 6. tříd a vyučujících M, Čj, Aj v 6. třídách + třídních
učitelek loňských 5. tříd + spec. pedagoga
30. 8. - 1. 9. DVPP - inkluze, Lázně Bělohrad

Září

třídní dokumentace
přehledy o žácích, výkazy
podklady pro statistické výkazy, zpracování tematických plánů, exkurze, sport.
akce, prevent. program
vypracování plánů pedagogické podpory a IVP v rámci podpůrných opatřeních,
zajistí třídní učitelé, speciální pedagog a výchovní poradci
seznamy žáků zařazených na nápravu učení, vytvoření reedukačních skupin
nabídka zájmových kroužků, doučování M pro 6. - 9. roč., deskové hry,
čtenářské dílny, Veselá věda
zajištění spolupráce s organizacemi
sběr kaštanů a žaludů
4. 9. pedagogická rada od 11 hodin ve třídě 6. B
5. 9. ochrana za mimořádných situací – 1. téma – 1 hodina (evakuace,
evakuační plán školy, důležitá tel. čísla)
smlouvy o pronájmech
doplnění lékárniček
8. 9. výstava jiřin
11. 9. sady foto Horák - 1. stupeň
14. 9. třídní schůzky pro 1. a 6. třídy od 16.00 hodin
Den zemědělství v HK – 6. ročníky + spec. třídy
15. 9. aktivity v klubovně Skautů, nábor žáků 1. a 2. roč.
18. – 27. 9. seznamovací pobyt 6. ročníků, chata Horalka
28. 9. Den české státnosti
29. 9. Den otevřených dveří od 14.00 - 16.00 hodin, ředitelské volno

Říjen

zahájení práce zájmových kroužků
příprava inventarizace, návrhy na vyřazení
seznámení rodičů (zákon. zástupců) se ŠŘ
knihovnické minimum
3. 10. dopravní soutěž Pohár starostů pro 5. ročníky v Náchodě
6. 10. Vietnam - zeměpisný pořad pro 7. ročníky v kině Vesmír
8. - 15. 10. projekt "Edison"
13. - 15. 10. DVPP - matematická gramotnost
23. 10. Jak krtek ke kalhotkám přišel – vzdělávací program pro 4. A
v Textilním muzeu v České Skalici od 9.30 hodin
24. 10. Jak krtek ke kalhotkám přišel – vzdělávací program pro 4. A
v Textilním muzeu v České Skalici od 9.30 hodin

prezentace středních škol v Náchodě
prověrky BOZP a PO
25. 10. Den stromů + sběr papíru
26. a 27. 10. podzimní prázdniny
28.10. Den vzniku samostatného československého státu

Listopad

8. 11. 14:00 – pedagogická rada v 6. B od 14.00 hodin
inventarizace
příprava lyžařských výcviků
příprava vánočních a kulturních vystoupení
exkurze na ÚP – 9.tříd
ochrana za mimořádných situací – 2. téma – 1 hod. – zajistí třídní učitelé při
třídnických hodinách
využití haly pro stolní tenis při Tv 6. - 9. ročník
třídní učitelé – příprava hodnocení žáků za 1. čtvrtletí
16. 11. konzultační třídní schůzky 15.30 - 18.00 hodin
17. 11. Den boje za svobodu a demokracii

Prosince

vánoční kulturní programy - dle požadavků
vánoční výstavy ve škole a ŠD
vánoční besídky
návštěva vánočních výstav
Vánoční MATEBOJ CS 2. ročník – soutěž týmů v řešení matematických úloh
23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 vánoční prázdniny

Leden

ochrana za mimořádných situací – 3. téma – tř. učitelé při tř. hodinách –
1 hodina
13. - 19. 1. lyžařský výcvik v Olešnici v Orlických horách pro 7. roč.
24. 1. pedagogická rada v 6. B od 14.00 hodin
přihlášky na střední školy
26. - 28. 1. DVPP - čtenářská gramotnost
31. 1. začátek plavání pro 3. a 4. třídy

Únor

2. 2. pololetní prázdniny
recitační soutěž
přihlášky na SŠ
26. 2. - 4. 3. jarní prázdniny

Březen

10. 3. - 16. 3. lyžařský výcvik v Olešnici v Orlických horách pro 7. roč.
okresní kolo sálové kopané spec. tř. ZŠ
Matematický klokan
13. 3. Barma – kino Vesmír pro 6. ročníky
13. 3. Den vody
30. - 31. 3. velikonoční prázdniny

Duben

5. - 6. 4. zápis do 1. tříd
11. 4. ukončení kurzu plavání pro 3. a 4. třídy
11. 4. pedagogická rada v 6. B od 14.00 hodin
19. 4. konzultační třídní schůzky od 15.30 - 18.00 hodin
20. 4. Den Země – celoškolní projekt + sběr starého papíru
plán školních výletů

přijímací zkoušky
objednávky učebnic
třídní uč. – příprava hodnocení žáků za 3. čtvrtletí
dopravní výchova – 4.tř
30. 4. ředitelské volno

Květen

1. 5. státní svátek
7. 5. ředitelské volno
8. 5. státní svátek
výsledky přijímacího řízení
školní výlety.
rozdělení žáků 6. tř. na druhý cizí jazyk
vzpomínková akce ke květnovým událostem
dopravní hřiště, dopravní soutěž
Den matek – kulturní vystoupení
sběr léčivých bylin
školní testování 5. a 9. tříd
knihovnické minimum
Prima sezóna
MC Donald Cup – fotbalový turnaj
Bambifest v Náchodě
14. 5. zápis do školní družiny
22. 5. fotografování tříd
školní výlety

Červen

oslava Dne dětí na 1. stupni, speciálních třídách a ŠD
projekt " Záchrana života " pro 8. a 9. třídy
CO
uzavření třídní dokumentace
příprava zakončení školního roku, výměna učebnic
20. 6. pedagogická rada od 14 hodin v 6. B
školní výlety
ukončení sběru bylin, pomerančové kůry
sběr starého papíru
21. 6. informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
seznamy žáků 1. tř.
příprava úvazků na školní rok 2018 – 2019
beseda s Policií ČR – nebezpečí o prázdninách
Den s městskou policií pro 2. a 3. ročníky
sportovní den pro 1. a 2. stupeň
29. 6. slavnostní ukončení školního roku
slavnostní zakončení školní docházky pro žáky 9. tř.

Olympiády, soutěže – termíny dle nabídky a pokynů organizátorů
Kulturní pořady, výstavy – dle nabídky
Besedy, přednášky – dle výběru vyučujících k doplnění probíraného učiva
Exkurze – dle plánu exkurzí a nabídek v průběhu rok
V rámci ekologické výchovy – po celý rok třídění odpadu ve třídách
Schváleno pedagogickou radou dne: 4. 9. 2017

