ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

PLÁN AKCÍ ŠKOLY

SRPEN 2018


zahajovací 1. pedagogická rada

29. 8.



školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace

30. 8.





příprava na zahájení školního roku 2018/2019
schůze metodického sdruţení a metodických skupin
vzdělávacích oblastí (MS+MSVO)
projednání Výroční zprávy o činnosti za školní rok 2017/2018

31. 8.



zasedání školské rady

31.8.



ZÁŘÍ 2018
ročník

datum


Čechova stodola

Dopravní výchova

tematická vycházka - Dobříš

preventivní aktivity - ŠMP – Já a moje třída

Tonda Obal na cestách

Sportovně-turistický kurz – Nová Ţivohošť

Projekt Jsme jeden tým

Ekopobyt – Lučkovice u Blatné

logická olympiáda

SPŠ Příbram

volba do ţákovského senátu

zápis dětí do školní druţiny

Moje druţina – název – erb
zahájení školního roku 2018/2019
školní sportovní liga (dále ŠSL) – atletický čtyřboj
školní sportovní liga (dále ŠSL) – přespolní běh
zahájení práce zájmových útvarů
zpracování časových tematických plánů učiva dle předmětů a
ročníků
schůzky metodického sdruţení a metodických skupin
vzdělávacích oblastí (MS+MSVO)
další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
schůze ţákovského senátu
DVPP – školení pedagogických pracovníků- projekt Spoluprací
k profesionalitě
projekt Spoluprací k profesionalitě – studijní hodiny pro
mentory - juniory

1.
5.
1. – 5.
5.
1. – 7.
6.
6.
8.
6. – 9.
9.
5. – 9.
ŠD
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19.9.
20.9.

27. 9.
10. 9. – 14. 9.
3. 9. – 7. 9.
21. 9.
4. 9.
3.9.
3. 9.
18. 9.
25. 9.
17. 9.

12.9.
19.9.

ŘÍJEN 2018
ročník

























třídní schůzky pro 1. ročník
KD Dobříš – Tři pohádky s písničkou
2.
Divadlo Příbram
4. - 5.
Den s lesníkem
5.
Dopravní výchova - dopravní hřiště
1. – 4.
přírodovědná naučná vycházka v regionu
1. – 5.
návštěva městské knihovny
projekt Záloţka do knihy spojuje školy
4.
preventivní aktivity – ŠMP – Naše třída
6.
projekt „Zdravé bydlení“
6. – 8.
Informatika – projekt Tvoříme rozvrh hodin
6. – 9.
Školní dějepisná soutěţ
9.
Projekt Voda = ţivot
Hornické muzeum
besedy se zástupci škol o studiu na středních
školách
ŠD

výlet Bzdinka

návštěva kynologické stanice

Drakiáda
školní sportovní liga (ŠSL) – florbal – 4. a 5. roč.
školní sportovní liga (ŠSL) – minifotbal
schůze třídních důvěrníků SRPDŠ – od 17:00 hod.
návrh příspěvku zřizovatele na rok 2019 – Město Dobříš
schůzka metodického sdruţení a metodických skupin
vzdělávacích oblastí (MS+MSVO)
DVPP – školení pedagogických pracovníků - projekt Spoluprací
k profesionalitě
podzimní prázdniny
1.
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datum
2. 10.
9. 10.
22.10.
9. 10.
3.10

5. 10.
10. + 11. 10.
2. 10.

31. 10.
29. - 30. 10.

LISTOPAD 2018
ročník






divadelní představení Příbram

plavání

Dětská opera Praha – Česká mše vánoční
3.

Národní muzeum
3. – 4.

preventivní aktivity – ŠMP – Bezpečný internet
4. - 5.

divadelní představení
6.

projekt Pravidla souţití
7.

Planetárium Plzeň
8

Zemědělské muzeum Praha
9.

SOU Hluboš - exkurze

Bobcat - exkurze
ŠD

Vybarvování s Vlaďkou

Ať ţijí duchové
celoškolní projekt „Škola plná záchranářů“
čtvrtletní 2. pedagogická rada
školní sportovní liga (ŠSL) - florbal – kat. III., IV.
informace o možnostech studia na středních školách
třídní schůzky SRPDŠ
schůzka metodického sdruţení a metodických skupin
vzdělávacích oblastí (MS+MSVO)
schůze ţákovského senátu
DVPP
1.
2.








datum
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19.11 - 28.1.

12. 11.
16., 21. 11.

12. 11.
13. 11.

PROSINEC 2018
ročník

1. - 2.
2.
4.
4. - 5.
1. - 5.
5.
6. - 9.
7. – 9.
9.

ŠD
ŠSL










datum




















Čechova stodola
plavání
preventivní aktivity – ŠMP – Loď třídy
testování ţáků - ČŠI
Hornické muzeum Příbram
projekt Vánoce
Drogová problematika
kino Praha – vzdělávací pořad
soutěţ Šachy a sudoku
exkurze do německy mluvící země
Den zdraví – SZŠ Příbram
chemická soutěţ – MSŠCH Praha
Beseda o energetice
Projekt Rj – „Můj ţivotopis“
hodina „Moderní chemie“
projekt Vánoce
vybíjená – I. chlapci
vybíjená – I. dívky
basketbal – dívky; chlapci


Vánoční cinkání
Mikuláš ve škole
slavnostní setkání zaměstnanců školy s důchodci
schůze ţákovského senátu
schůzka metodického sdruţení a metodických skupin
vzdělávacích oblastí (MS+MSVO)
DVPP
školní turnaj ve vybíjené: 2. - 5. ročník
vánoční besídky
vánoční prázdniny
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19.11 - 28.1.

18. 12.
20. 12.
6., 12. 12.

7. 12.
5. 12.
18. 12.

22. 12. – 2. 1.

LEDEN 2019
ročník

datum

předškoláci 
pozvánky a návštěva v MŠ
1.

návštěva v dobříšských mateřských školách

pasování na „Rytíře krásného slova“ – MK Dobříš

zimní vycházka

preventivní aktivity – ŠMP – Já a moji kamarádi
2.

plavání

kulturní představení
3.

vycházka zimní krajinou

dobříšské muzeum
4. – 5.

zimní vycházka
6.

dobříšské muzeum

projekt Kyberšikana

projekt „Zdravý jídelníček“
9.

informační besedy se zástupci škol o studiu na SŠ
ŠD

„Strom plný dobrot“ – krmení ptáků

návštěva Skřítkova I. – III. oddělení
ŠSL

přehazovaná – II. - smíšená

konzultační odpoledne pro rodiče

olympiády – český jazyk, přírodopis, matematika, chemie,
dějepis

pololetní 3. pedagogická rada

přihlášky na střední školy + talentové zkoušky na SŠ

schůze ţákovského senátu

schůzka metodického sdruţení a metodických skupin
vzdělávacích oblastí (MS+MSVO)

DVPP
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19.11 - 28.1.

24. 1.

10. 1.

28. 1.

ÚNOR 2019
ročník

datum

předškoláci 
1.



2.

3.

4.


1. - 5.






Hrajeme si na školu I.
návštěva knihovny
škola v přírodě 1. C – Krkonoše
škola v přírodě 1. B – Krkonoše
turistická vycházka
škola v přírodě 3. A – Krkonoše
4. BC – škola v přírodě - Krkonoše
kulturní představení - koncert

preventivní aktivity – ŠMP – Kyberšikana, šikana

Národní muzeum Praha
6.

matematická soutěţ „Vlaštovka“

beseda – Čas proměn

Techmania Plzeň
7.

Kyberstalking
7.

lyţařský výchov. výcvikový zájezd - Krkonoše
6. – 8.

Pythagoriáda – matematická soutěţ
ŠD

masopustní karneval

Skřítkov IV. – VII. oddělení
ŠSL

vybíjená – 4., 5. tř. - otevřená

vybíjená – 4., 5. tř. - dívky
olympiáda – německý jazyk, anglický jazyk
schůze ţákovského senátu
schůzka metodického sdruţení a metodických skupin
vzdělávacích oblastí (MS+MSVO)
DVPP
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21. 2.
2. 2. – 9. 2.
9. 2. – 15. 2.
9. 2. – 15. 2.
9. 2. – 15. 2.

2. – 9. 2.

20. 2.
22. 2.

BŘEZEN 2019
ročník

datum

předškoláci 
1.


2.


3.
4.

1. – 5.


2. – 5.

6. – 9.


6.

7.





21. 3.

1. 3.
29. 3.

projekt Nj - „Moje rodina“

ISŠ Příbram – základy správného stolování

Drogová problematika

Praha – Vyšehrad, Národní tech. muzeum
ŠD

barevné jarní odpoledne

turnaj v jarní vybíjené

Putování s velikonočním kuřátkem
ŠSL

basketbal – III. kat. – chlapci + dívky

minibasketbal – II. kat. - chlapci
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
schůze ţákovského senátu
oslava Dne učitelů
prověrka BOZP
schůzka metodického sdruţení a metodických skupin
vzdělávacích oblastí (MS+MSVO)
DVPP
DVPP – školení pedagogických pracovníků - projekt Spoluprací
k profesionalitě
jarní prázdniny
8.










Hrajeme si na školu II., schůzka s rodiči
návštěva dětí z dobříšských mateřských škol
divadelní představení
městská knihovna
Čechova stodola
preventivní aktivity – ŠMP – Návykové látky
projektový den finanční gramotnosti
projektový den školní knihovny
soutěţ Matematický Klokan
anglické divadlo
Anglie – jazykový pobyt
projekt Bezpečná škola
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6. + 27. 3.
28. 3.
21. 3.
28. 3.

26.3.
11. 3. – 17. 3.

DUBEN 2019
ročník

předškoláci
1.
2.
3.






























zápis k povinné školní docházce – 1. ročník
divadelní představení
svíčkárna Šestajovice
jarní vycházka
plavání
preventivní aktivity – ŠMP – Alkohol a tabák
4. – 5.
Čechova stodola
jarní vycházka
5.
školní testování – Čj, M, Aj
1. – 9.
Ptáci na obzoru - Ornita
6.
projekt Bezpečnou cestou
7.
Ochrana fauny Hrachov – exkurze
ZOO Plzeň
8.
Prácheňské muzeum Písek
exkurze CHKO Brdy
projekt „Přijímačky nanečisto“ - Čj, Aj, Ma
projekt Nebezpečí kolem nás
hodina „Moderní chemie“

JE Temelín + Křiţíkova elektrárna Písek
9.

Expedice Karakoram – lanové centrum Praha

projekt Můj portrét – ruský jazyk

Trestní odpovědnost mladistvých
ŠD

oslava Dne Země

Slet čarodějnic
ŠSL

minibasketbal II. - dívky

volejbal – IV. chlapci

volejbal – IV. dívky

Mc Donald´s Cup 1. – 3. třídy

Mc Donald´s Cup 4. – 5. třídy
celoškolní projekt „Den Země“
schůze ţákovského senátu
přijímací zkoušky na SŠ
čtvrtletní 4. pedagogická rada
třídní schůzky SRPDŠ
prověrka BOZP
schůzka metodického sdruţení a metodických skupin
Velikonoční prázdniny
DVPP – školení pedagogických pracovníků - projekt Spoluprací
k profesionalitě
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datum
4. – 5. 4.

24. 4. – 26. 6.

2. 4., 3. 4.

4. 4.
10. 4.
11. 4.
16. 4. / 24. 4.
17. 4. / 25. 4.

17. 4.

15. 4.
16. 4.

18. - 19. 4.
11.4.

KVĚTEN 2019
ročník

předškoláci
1.







datum








projekt „My se školy nebojíme I.“
Ochrana fauny – Hrachov u Sedlčan
škola v přírodě 1. A
2.
výlet Dobříš a okolí
preventivní aktivity – ŠMP – Jedovaté rostliny
škola v přírodě 2. B

divadelní představení
3.

škola v přírodě 3. B

plavání
4.

výlet Botanicus

škola v přírodě 4. A
5.

výlet Dobříš a okolí

škola v přírodě
1. – 5.

školní atletický čtyřboj
6. – 9.

regionální soutěţ „Tady jsem doma“

Jazykový pobyt - Anglie

Matematická soutěţ Pangea
6.

exkurze – Zahradnictví Blecha – Dobříš
6. – 7.

Botanická zahrada Praha
7.

exkurze – truhlárna Dobříš

Muzeum Karlova mostu Praha

Botanicus – Lysá nad Labem
8.

Hrady ČR - Konopiště
9.

DOKAS Dobříš – exkurze

Národní památník Terezín

projekt „Zvukové jevy"

projekt „Památky Německa“ – německý jazyk

projekt „Památky Ruska“ – ruský jazyk

Kamenolom Nečín
ŠD

Květinový den

Čapkova Strţ - výlet
ŠSL

Pohár rozhlasu – mladší ţáci/ţákyně

Pohár rozhlasu – starší ţáci/ţákyně
výstava výtvarných prací žáků v prostorách dobříšského
zámku – Uţité výtvarné činnosti
celoškolní projekt Den dětí
účast na „Dobříšských májových slavnostech“
schůze ţákovského senátu
schůzka metodického sdruţení a metodických skupin
vzdělávacích oblastí (MS+MSVO)
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23. 5.
20. – 24. 5.

20. – 24. 5.
20. – 24. 5.
24. 4. – 26. 6.
20. – 24. 5.
20. – 24. 5.

14. 5.
15. 5.

13. 5. – 17. 5.
31. 5.

ČERVEN 2019
ročník
předškoláci 

1.
2.
3.
1. - 5.
3. – 5.
6.
7.
9.
ŠD
ŠSL





















datum

projekt „My se školy nebojíme II“
Klíčování – MK Dobříš
preventivní aktivity – ŠMP – Zdraví a nemoc
kulturní akce v KD Dobříš
plavání
školní výlet
školní olympiáda v anglickém jazyce
projekt Člověk a příroda – zámecký park
zámek Březnice
Tábor Vojna – exkurze
výstava školní druţiny
rozloučení se školním rokem - Vlaška
atletická všestrannost 1. – 3. ročník

6. 6.

24. 4. – 26. 6.

5. 6.

schůze ţákovského senátu
24. 6.
pololetní 5. pedagogická rada
slavnostní zakončení školního roku + slavnostní rozloučení se
28. 6.
ţáky 9. ročníku (Zrcadlový sál – Zámek Dobříš)
28. 6.
závěrečná 6. pedagogická rada – zhodnocení škol. roku
schůzka metodického sdruţení a metodických skupin
vzdělávacích oblastí (MS+MSVO)
DVPP
Změny termínů vyhrazeny – upřesnění v týdenních plánech školy
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Poznámka: Návštěvy divadelních a filmových představení, exkurze a výlety budou
dále upřesněny dle nabídek a zveřejněny na týdenních plánech školy. V měsíci
listopadu 2018 budou prostřednictvím inspekčního systému elektronického
testování InspIS SET zjišťovány výsledky žáků 4. ročníku, a to v oblasti jazykové
gramotnosti (anglický jazyk). Evaluační testy ţáků KALIBRO, SCIO, CERMAT a
další budou prováděny na základě zájmu ţáků v termínech vyhlášených zadavateli.
Z dalších, termínově dosud neupřesněných akcí, vybíráme:
-

školní výtvarné soutěţe na daná témata
návštěva Úřadu práce Příbram
Aj, Rj – celoroční projekt Kamarád na dopisování
Aj – dopisování s adoptovaným indickým chlapcem
pravidelné tematické návštěvy ţáků v Městské knihovně Dobříš
školní projekt „Recyklohraní“
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