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akce pouze pro MŠ  akce pouze pro ZŠ   akce pro ZŠ i MŠ 
 

Září 2019 

02. září   zahájení období školního vyučování, projekt Pasování prvňáčků 

09. září   zahájení sběrové soutěže (starý papír, baterie) 

10. září   třídní schůzky v MŠ od 16:00 h 

11. září   zahájení plaveckého výcviku 1. – 4. ročník (10 lekcí) do 20.11. 

12. září   zasedání Školské rady 

16. září   zahájení činnosti kroužků 

17. září   porada metodického sdružení, společné třídní schůzky ZŠ 

termín bude upřesněn  návštěva Lesní školky 

17. září   vánoční focení v MŠ 

26. září   divadelní představení v MŠ – Malované zpívánky 

26. září   tvořivé dílny ŠD v SVČ O. - Zábřeh 

termín bude upřesněn  výlet ŠD  

so 28. září   Den české státnosti 

Říjen 2019 

8. října    Návštěva DOV – Svět techniky 

4. října    Den zvířat – návštěva výstavy - ŠD 

21. – 25. října   Sběrová soutěž – přistavení kontejneru 

21. – 24. října   soutěž o nejkreativnější hall. dýni - ŠD 

22. října   porada metodického sdružení 

31. října   projekt Halloween ŠD + MŠ - průvod + zábavný program 

do 25. října   připravit žádosti o dotace SMO  

28. října   Den vzniku samostatného československého státu 

29. - 30. října   podzimní prázdniny     
termín bude upřesněn  brigáda rodičů na zahradě MŠ 

Listopad 2019 

12. listopadu   1. setkání rodičů s dětmi – keramická dílna 

ne 17. listopadu  Den boje za svobodu a demokracii  
19. listopadu pohovory o prospěchu a chování, porada metodického sdružení, 

pedagogická rada 

20. listopadu   ukončení plaveckého výcviku 1. – 4. ročník (10 lekcí)  

termín bude upřesněn  ukázkové hodiny pro rodiče a veřejnost, Pisálkova slavnost 1. r 

22. listopadu   divadlo v MŠ 

termín bude upřesněn  beseda s panem Holbou a vodícím psem MŠ 

26. listopadu   2. setkání rodičů s dětmi – keramická dílna 

29. listopadu    zahájení projektu Advent 

29. listopadu Vánoční jarmark 

do 29. listopadu  Floriánek č. 1  

do 29. listopadu  odevzdání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání 

s talentovou zkouškou pro 1. kolo přijímacího řízení   

Prosinec 2019 

03. prosince rozsvícení vánočního stromku v MŠ s mikulášskou nadílkou 

10. prosince   porada metodického sdružení  

12. prosince nejen adventní tvořivé odpoledne v ŠD 

17. prosince   vánoční dopoledne v MŠ + divadlo – Od Adventu do Vánoc 

23. prosince - 3. ledna vánoční prázdniny   

Termínový kalendář 2019/2020 
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Leden 2020 

01. ledna   Den obnovy samostatného českého státu 

termín bude upřesněn  kurz na Bílé - MŠ 

07. ledna   konzultace s rodiči  

21. ledna   porada metodického sdružení, pedagogická rada  

29. ledna   výpis vysvědčení, ukončení 1. pololetí 

30. ledna    ředitelské volno 

31. ledna    pololetní prázdniny 

30. – 31. ledna  školení pedagogického sboru – Formativní hodnocení  

Únor 2020 

10. - 14. února   jarní prázdniny  

18. února   porada metodického sdružení  

termín bude upřesněn  Nemocnice pro medvídky 

do 28. února   Floriánek č. 2  

termín bude upřesněn  Zahájení plaveckého kurzu MŠ, Fryčovice  

Březen 2020 

    odevzdání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání 

bez talentové zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení 

17. března   porada metodického sdružení  

28. března   Den učitelů 
termín bude upřesněn  brigády rodičů na zahradě MŠ 

termín bude upřesněn  návštěva knihovny - MŠ 

termín bude upřesněn  den s pokusy v MŠ      

Duben 2020 

02. dubna   Velikonoční dílny v ŠD 

07. dubna   zápis do 1. ročníku ZŠ 

termín bude upřesněn  Ekoprojekt 

08. dubna   vynášení Mařeny, pálení čarodějnic  

09. dubna   Velikonoční prázdniny 

10. dubna   Velký pátek 

13. dubna   Velikonoční pondělí 

21. dubna   porada metodického sdružení, pedagogická rada 

21. dubna   informativní schůzka ke škole v přírodě - MŠ 

24. dubna   Festival Poodří Fr. Lýska 

termín bude upřesněn  návštěva Ekocentra Poruba – MŠ 

Květen 2020 

01. května   Svátek práce  

05. května   konzultace o prospěchu 

05. května   besídka ke Dni matek     

07. května   zápis do MŠ 8 – 16 h 

08. května   Den osvobození od fašismu 

11. - 15. května  škola v přírodě – Bílá, chata Hořec 

12. května                     Den pro maminku – společné odpoledne s maminkou v MŠ  

19. května   porada metodického sdružení 

22. května  AKADEMIE k 150 letům školství v Proskovicích – vysvěcení 

první školy, 115 let školní budovy současné 

do 29. května   Floriánek č. 3 

termín bude upřesněn pasování na čtenáře 1. ročníku (ve spolupráci s místní 

knihovnou) 

termín bude upřesněn  fotografování tříd ZŠ i MŠ 

Červen 2020 

01. června   Den dětí v MŠ 
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02. června   Den dětí v ŠD 

09. června   informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí 

23. června   porada metodického sdružení, pedagogická rada 

18. června   rozloučení s předškoláky a spaní v MŠ 

25. června   rozloučení s páťáky 

20. června Svatojánský oheň, vystoupení pro veřejnost, spolupráce s místní 

komunitou 

termín bude upřesněn  beseda s Policií ČR - MŠ 

termín bude upřesněn  návštěva  IZS Ostrava – Dubina 

termín bude upřesněn  exkurze, výlety tříd 

30. června   vydání vysvědčení, ukončení období školního vyučování 

Červenec, srpen 2020 

1. července – 31. srpna hlavní prázdniny 

 

01. – 17. července   provoz v MŠ, ŠD (příměstský tábor?) 

20. července – 31. srpna přerušení provozu MŠ i ŠD 

 

01. září 2020   Slavnostní zahájení období školního vyučování ve školním 

    roce 2020/2021 v 9:00 hodin v tělocvičně školy 


