
Celoroční plán ZŠ Pohledec – školní rok 2018/2019 

 

Průběžné úkoly: 

Spolupráce s ředitelstvím školy 

Spolupráce s osadním výborem Pohledce 

Pravidelná spolupráce s rodiči 

Úzká spolupráce s MŠ Pohledec 

Sběr použitých baterií, víček z PET lahví, sběr kaštanů, sběr pomerančové a citronové kůry 

 

ZÁŘÍ 

3. 9. 2018 zahájení školního roku 2018/2019   

Slavnostní uvedení žáků 1. ročníku 

Fotografování žáků 1. ročníku – „Můj první školní den“ 

10. 9. 2018 pedagogická porada  

13. 9. 2018 schůzka s rodiči – organizace školního roku  

17. 9. 2018 zahájení plaveckého výcviku 

Odpolední setkávání s rodiči – Drakiáda  

28. 9. 2018 státní svátek 

 

ŘÍJEN 

Sběr kaštanů pro lesní zvěř 

Návštěva dopravního hřiště v rámci dopravní výchovy 

27. 10. 2018 kulturní program ke slavnostnímu odhalení památníku obětem I. světové války  

29. a 30. 10. 2018 podzimní prázdniny  

31. 10. 2018 Halloween – projektový den 

 

LISTOPAD 

Odpolední setkávání s rodiči – „Putování za světýlky“ 

17. 11. 2018 státní svátek 

21. 11. 2018 pedagogická porada  

22. 11. 2018 konzultace o prospěchu a chování  

Výukový program „Hudební cesta časem“ 

26. 11. 2018 ukončení plaveckého výcviku  

Inventarizace 

 



PROSINEC 

Mikulášská nadílka – spolupráce se Svazem žen Pohledce 

Spolupráce s Mysliveckým sdružením Maršovice – pozorování stop lesní zvěře, vánoční 

strom pro lesní zvěř, předání nasbíraných a usušených kaštanů 

Odpolední setkávání s rodiči – vánoční dílny, vánoční jarmark 

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 vánoční prázdniny  

 

LEDEN 

I. setkání s předškoláky – spolupráce s MŠ Pohledec 

Den otevřených dveří pro veřejnost 

Odpolední setkávání s rodiči – organizace a příprava plesu ZŠ Pohledec 

25. 1. 2019 uzavření klasifikace za I. pololetí  

28. 1. 2019 pedagogická porada 

31. 1. 2019 předání vysvědčení za I. pololetí  

 

ÚNOR 

1. 2. 2019 pololetní prázdniny  

Příprava a organizace plesu ZŠ Pohledec  

23. 2. 2019 ples ZŠ Pohledec  

 

BŘEZEN 

4. – 10. 3. 2019 jarní prázdniny  

Den otevřených dveří   

Měsíc knihy – návštěva knihovny 

Odpolední setkávání s rodiči – keramická dílna 

II. setkání s předškoláky – spolupráce s MŠ Pohledec 

 

DUBEN 

Příprava zápisu do 1. ročníku 

Zápis žáků do 1. ročníku 

Tvořivé velikonoční odpoledne 

12. 4. 2019 uzavření klasifikace za III. čtvrtletí  

15. 4. 2019 pedagogická porada  

17. 4. 2019 informace o prospěchu  

Měsíc bezpečnosti – návštěva dopravního hřiště 

Čarodějnická škola – projektový den 



KVĚTEN 

1. a 8. 5. 2019 státní svátek 

Odpolední setkávání s rodiči – Den matek 

Výročí 110 let od založení školy v Pohledci – kulturní program 

III. setkání s předškoláky-  spolupráce s MŠ Pohledec 

 

ČERVEN 

Příprava a organizace školního výletu 

Odpolední setkávání s rodiči – Den otců 

IV. setkání s předškoláky - spolupráce s MŠ Pohledec 

24. 6. 2019 pedagogická rada  

21. 6. 2019 uzavření klasifikace za 2. pololetí  

Uzavření třídních výkazů a třídních knih 

28. 6. 2019 předání vysvědčení  

29. 6. – 1. 9. 2019 hlavní prázdniny  

 

V době hlavních prázdnin: 

Zajištění péče o školní majetek, budovu a pozemky  

Rekonstrukce výdejny obědů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


