
 Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace 

Časový plán školy 2018 - 2019 

 

 

ZÁŘÍ 2018 

 

3. 9. (pondělí)          zahájení školního roku 

 7,20 hod. – 8,50 hod. II. – IX. třída 

 9,00 hod. I. třída 

 zahajovací porada zaměstnanců školy 

4. 9. (úterý)   slavnostní zahájení školního roku v KaSS 

zahájení provozu družiny 

zahájení provozu stravování 

výuka bude ukončena v 11,00 hod.        

5. 9. (středa)  třídní schůzky 1. třídy od 17,00 hod. 

    nácvik požárního poplachu 

    kontrola a přidělení šatních skříněk 

    vydávání učebnic dle časového harmonogramu 

žáci se od středy 5. 9. přezouvají 

odevzdání přihlášek do školního klubu 

18. 9. (úterý)  sběr papíru 15,00 – 17,00 hod. 

19. 9. (středa)  třídní schůzky I. třídy od 17,00 hod. (Hejného metoda – 1. lekce) 

27. 9. (čtvrtek)  projektový den č. I 

27.9. (čtvrtek)  promítání filmu Jan Palach  

28. 9. (pátek)       státní svátek:  Den české státnosti    

 

 

ŘÍJEN 2018 

 

2. 10. (úterý)  „Školka ve škole“ Mk 

3. 10. (středa)  třídní schůzky I. třídy od 17,00 hod. (Hejného metoda – 2. lekce) 

15. 10. (pondělí)  Liduščino divadlo  KaSS (Ve) 

28. 10. (neděle)             Státní svátek: „Den vzniku samostatného československého státu“ 

29. 10. (pondělí)           podzimní prázdniny 

30. 10. (úterý)               podzimní prázdniny 

 

Projekt 72 hodin         
___________________________________________________________________________ 

 

LISTOPAD 2018 

2. 11. (středa)  třídní schůzky I. třídy od 17,00 hod. (Hejného metoda – 4. lekce) 

6. 11. (úterý)  „Školka ve škole“ (Fr) 

16. 11. (pátek)   projektový den č. 2 

16. 11. (pátek)  zápis průběžné klasifikace za 1. čtvrtletí do 14,00 hod. (Bakaláři) 
17. 11. (pátek)  státní svátek: Den boje za svobodu a demokracii 

21. 11. 2018 (středa) 2. pedagogická rada – hodnocení 1. čtvrtletí 
21. 11. 2018 (středa) třídní schůzky I. – IX. třídy 

28.11. 2018 (středa) Cestovatelský pořad pro ZŠ TAJE THAJSKA  

___________________________________________________________________________ 

PROSINEC 2018 

1.12.  (sobota)  JARMARK / Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku 
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4. 12. (úterý)  „Školka ve škole“ (Ra) 

5. 12. (středa)  Mikulášská besídka, rozsvícení vánočního stromečku 

7. 12. (pátek)  3. ročník „Vánoční čtení“ 

11. 12. (úterý)  sběr papíru 15,00 – 17,00 hod. 

13.12. (čtvrtek)  KaSS – Divadlo 1.stupeň  Hrušková-Přeučil 

18.12. (úterý)   Posezení pod jmelím (akce pro seniory, které se účastní pěv.sbor) 

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

 

 

LEDEN 2019 

3. 1. (čtvrtek)  zahájení výuky v roce 2019 
9. 1. (středa)  „Školka ve škole“ (Še) 
13. 1. – 20. 1.   lyžařský výcvikový kurz (7. třída, Benecko)  (Ve) 

21. 1. (pondělí)  uzavření klasifikace za 1. pololetí, zápis klasifikace do 14,00 hod.  

(Bakaláři) 

23. 1. 2019 (středa) 3. pedagogická rada – hodnocení 1. pololetí 
31. 1. (středa)  ukončení 1. pololetí, předání výpisů žákům 

31. 1. (středa)  projektový den č. 3 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ÚNOR 2019 

1. 2. (pátek)  jednodenní pololetní prázdniny 

5. 2. (úterý)   „Školka ve škole“ (Pr) 
6. 2. (středa)  třídní schůzky I. třídy od 17,00 hod. (Hejného metoda – 3. lekce)  

20. 2. (středa)  třídní schůzky I. třídy od 17,00 hod. (Hejného metoda – 4. lekce) 

22. 2. (pátek)  projektový den č. 4 

25. 2. – 3. 3. 2019 jarní prázdniny 

 

Třídní kola recitační soutěže 

Školní kolo recitační soutěže 

___________________________________________________________________________ 

 

BŘEZEN 2019 

6. 3. (středa)  „Školka ve škole“ (Ve)¨ 

6. 3. (středa)  Den otevřených dveří 

6. 3. (středa)  Projekty I. stupeň (první prezentace před komisí) 

13. 3. (středa)  Projekty II. stupeň (první prezentace před komisí) 

19. 3. (úterý)  sběr papíru 15,00  - 17,00 hod. 

27. 3. (středa)  KaSS prezentace nejlepších projektů  

__________________________________________________________________________ 
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DUBEN 2019 

3. 4. (středa)  zápis žáků do 1. třídy 14,00 – 18,00 hod.      
5. 4. (pátek)  zápis průběžné klasifikace za 3. čtvrtletí do 14,00 hod. (Bakaláři) 

6. 4. (sobota)  zápis žáků do 1. třídy 9,00 – 13,00 hod. 

10. 4. (středa)  4. pedagogická rada – hodnocení 3. čtvrtletí 

10. 4. (středa)  třídní schůzky I. – IX. třídy od 17,00 hod. 

16. – 18. 4.   Velikonoční výstava 

17. 4. (středa)  „Školka ve škole“ (Še) 

18. 4. (čtvrtek)  velikonoční prázdniny 

19. 4. (pátek)  státní svátek 

22. 4. (pondělí)  státní svátek 

Noc s Andersenem (Še, Pr)  

___________________________________________________________________________ 

KVĚTEN 2019 

1. 5. (pondělí)   státní svátek: Svátek práce 

7. 5. (úterý)   „Školka ve škole“ (Ra) 

8. 5. (středa)  státní svátek: Den vítězství 

11. 5. – 17. 5.   

(sobota – pátek)  škola v přírodě I. stupeň (Benecko) (Še) 

25.5.    POUŤ 

English focus 

___________________________________________________________________________ 

 

ČERVEN 2019 

11. 6. (úterý)  sběr papíru 15,00  - 17,00 hod. 

11. 6. (úterý)  „Školka ve škole“ (Mk) 
18. 6. (úterý)  uzavření klasifikace za 2. pololetí, zápis klasifikace do 14,00 hod.  

(Bakaláři)  

20. 6. (čtvrtek)  5. pedagogická rada – hodnocení 2. pololetí  

24. 6. (pondělí)  odevzdávání učebnic 

25. 6. (úterý)  školní výlety 

26. 6. (středa)  Školní akademie   

27. 6. (čtvrtek)  školní výlety   

28. 6. (pátek)  ukončení 2. pololetí, předání vysvědčení 

  

 

ČERVENEC 2018 

Turistický týden se školou – jednodenní výlety s turisticko- historickým zaměřením.  

Vedoucí: Jana Velická, Jana Ramešová 

 

Další akce včetně termínů budou upřesňovány v provozních plánech školy a oběžnících. 

Porady budou vyhlášeny v provozním plánu školy. 

            

 

 

V Lužci nad Vltavou 28. 8.  2018    

© Ko  

 


