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

Září 2022 

01. září   zahájení období školního vyučování, projekt Pasování prvňáčků 

06. září   zahájení plaveckého výcviku 1. – 4. ročník (10 lekcí) do 8.11. 

12. a 19. září   třídní schůzky v MŠ od 16:00 h 

od 16. září   Návrat dětí ke sportu – lezecká stěna, projekt 4.r.  

20. září   třídní schůzky, plenární schůze SRPŠ 

20. září   porada metodického sdružení 

21. září   vánoční focení v MŠ 

21. září   vyhodnocení soutěže ŠD Prázdninový deník 

do 26. září   sběrová soutěž – vyhlášení 

28. září   Den české státnosti 

do 30. září   připravit žádosti o dotace SMO  

Říjen 2022 

03. října   zahájení činnosti kroužků 

18. října   porada metodického sdružení 

18. října   tvořivé odpoledne v MŠ – Podzim 

10. – 14. října   projekt Záložka spojuje + tvořivé psaní 

24. října   soutěž o nejkreativnější hall. dýni – ŠD 

25. října   projekt Halloween ŠD + MŠ – průvod 

26. a 27. října   podzimní prázdniny 

28. října   Den vzniku samostatného československého státu 

termín bude upřesněn  brigáda rodičů na zahradě MŠ 

Listopad 2022 

07. – 11. listopadu pohovory o prospěchu a chování  

08. listopadu   ukončení plaveckého výcviku 1. – 4. ročník  

11. listopadu   Noc s knihou ve škole pro 3. - 5. ročník 

15. listopadu   porada metodického sdružení, čtvrtletní pedagogická porada 

17. listopadu   Den boje za svobodu a demokracii  
18. listopadu   ředitelské volno 

termín bude upřesněn  přistavení kontejneru na sběr 

25. listopadu    zahájení projektu Advent 

25. listopadu Vánoční jarmark 

do 30. listopadu výstup z projektu Záložka spojuje + tvořivé psaní 

do 30. listopadu  odevzdání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání 

s talentovou zkouškou pro 1. kolo přijímacího řízení 

Prosinec 2022 

02. prosince   rozsvícení 1. adventní svíce 

05. prosince   Mikulášský den 

05. prosince                            rozsvícení vánočního stromečku  

08. prosince adventní tvořivé odpoledne v ŠD 

13. prosince   porada metodického sdružení 

13. prosince    tvořivé odpoledne v MŠ - Advent  

09. prosince rozsvícení 2. adventní svíce 

16. prosince rozsvícení 3. adventní svíce 

20. prosince vánoční besídka v MŠ 

22. prosince rozsvícení 4. adventní svíce, den pro třídu 

Termínový kalendář 2022/2023 
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23. prosince - 2. ledna vánoční prázdniny  

  

Leden 2023 

01. ledna   Den obnovy samostatného českého státu  
24. ledna   pedagogická rada, metodické sdružení  

31. ledna   výpis vysvědčení, ukončení 1. pololetí 

termín bude upřesněn  lyžařský kurz na Bílé (SunOutdoor)  

Únor 2023 

03. února   pololetní prázdniny 

14. února   porada metodického sdružení  

20. – 24. února  projekt Zdravíčko - týden dobré nálady 

termín bude upřesněn  třídní kola recitační a dramatické přehlídky  

termín bude upřesněn  Noc s knihou v ŠD – 1. a 2. ročník 

Březen 2023 

do 01. března   odevzdání přihlášek na osmiletá gymnázia 

02. března   Den otevřených dveří, ukázkové hodiny v ZŠ 

06. - 10. března  jarní prázdniny    

14. března   porada metodického sdružení  

23. března   školní kolo recitační a dramatické přehlídky 

28. března   Den učitelů 

termín bude upřesněn  brigády rodičů na zahradě MŠ     

Duben 2023 

06. dubna   Velikonoční prázdniny 

07. dubna   Velký pátek 

10. dubna   Velikonoční pondělí 

18. dubna   porada metodického sdružení, pedagogická rada 

18. dubna   den otevřených dveří v MŠ 

21. dubna   Ekoprojekt ke Dni Země 

25. dubna   zápis do 1. ročníku 

28. – 29. dubna  Festival Poodří Fr. Lýska 

Květen 2023 

01. května   Svátek práce       

08. května   Den osvobození od fašismu 

09. – 12. května  konzultace o prospěchu 

10. května   besídka ke Dni matek v MŠ    

11. května   zápis do MŠ  

16. května   porada metodického sdružení 

25. května   přehlídka talentů v ZŠ (zpěv, tanec, pohyb) 

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

knihovnou) 

termín bude upřesněn  fotografování tříd ZŠ i MŠ 

Červen 2023 

01. června   Den dětí v MŠ ve spolupráci s 5. ročníkem ZŠ 

01. června   Den dětí v ŠD 

termín bude upřesněn  informativní schůzka pro rodiče nově přijatých žáků v ZŠ 

08. června   rozloučení s předškoláky a spaní v MŠ 

15. června   rozloučení s páťáky 

20. června   porada metodického sdružení, pedagogická rada 

24. června   Svatojánský oheň, vystoupení pro veřejnost 

    exkurze, výlety tříd 

30. června   vydání vysvědčení, ukončení období školního vyučování 

Červenec, srpen 2023 
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1. července – 31. srpna hlavní prázdniny 

 

bude upřesněno  provoz v MŠ, ŠD  

bude upřesněno  přerušení provozu MŠ i ŠD 

 

04. září 2023 slavnostní zahájení období školního vyučování ve školním 

roce 2023/2024  

 

Plánované akce MŠ – termíny budou upřesněny na webu školy, na nástěnkách: 

- Planetárium 

- Beseda s nevidomým a jeho vodícím psem 

- Návštěva lesní školky 

- Přírodovědné centrum Ostrava – Poruba 

- Návštěva knihovny 

- IZS – exkurze  

- Celodenní výlet 

- Poznávací vycházky Bělský les, Jízdárna, Poodří 

- Svět techniky DOV 

- Chemické pokusy 

Plánované akce ZŠ a ŠD – termíny budou upřesněny v žákovských týdenních plánech 

- Divadlo loutek 

- Návštěva Lesní školy 

- Návštěva knihovny 

- Lyžařský kurz ŠD - odpolední 

- Preventivní programy 

- Svět techniky DOV 

- Výuka na dopravním hřišti 

- Veselé zoubky 

- Sběrová soutěž 

- Další exkurze a výlety 

 

Kroužky budou ve škole zahájeny 3. října, seznam bude rodičům předložen do 16. září, 

elektronické přihlašování bude spuštěno 19. září. 


