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Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 
   

Roční plán ZŠ  -   2021/22 (aktualizace k 28. 2. 2022) 
 

Měsíc Činnosti Termín Čas 
 

Srpen 

 porady vedení  19. 8. / 31. 8. 13.00 / 9.00 

 DVPP, DVNP 23. 8.  

 porada školního poradenského týmu 23. 8. 14.00 

 školení první pomoci 24. 8.  

 jednání MS/PK, porady AP/DA, ŠD 25. 8. – 30. 8.  

 opravné zkoušky  27. 8. / 30. 8.  

 porada PR – společná (učitelé, vychovatelky, AP, DA) 30. 8. / 31. 8. 13.00 / 12.00 

 jednání školské rady 30. 8.  17.00 

 kontrola školy 31. 8. 11.00 
 

Září 

 

 porady PR (učitelé) 1. 9. / 20. 9. 9.30 / 14.15 

 porada PR (asistenti pedagoga/dvojjazyční asistenti) 22. 9. 10.55 

 porada PR (vychovatelky ŠD) 21. 9. 10.55 

 porady vedení každé úterý 10.00 

 vzdělávací pondělky učitelů pondělí mimo PR  

 porady týmu ICT každý pátek 11.00 

 jednání žákovského parlamentu 16. 9., 30. 9. 7.45 

 odnášení tříděného odpadu ze tříd do kontejnerů každý čtvrtek  7.40 – 7.55 

 zahájení školního roku (2. – 9. třídy) 1. 9. 8.00 – 8.45 

 uvítání prvňáčků 1. 9. 8.00, 8.30, 9.00 

 úvodní TS 1. tříd 1. 9. 9.00, 9.30, 10.00 

 adaptační kurz 6. tříd   1. – 3. 9.  

 úvodní třídní schůzky (prezenční) – 1. a 6. třídy  6. 9. 17.00 

 úvodní třídní schůzky (online) – 2. - 5., 7. – 9. třídy 7. 9. 17.00 / 18.00 

 kontrolní dny (půdní vestavba) každá středa 8.00 

 plavecký výcvik III. B, III. C 6. 9. – 10. 9. 9.00 – 12.00 

 plavecký výcvik III. A, II. B 13. 9. – 17. 9. 9.00 – 12.00 

 schůzka zástupců rodičů s ŘŠ (prezenční) 13. 9. 18.00 

 návštěva dopravního hřiště – 4. třídy 14. a 15. 9. 8.30 – 11.45 / 10.00 

 školy v přírodě/ výlety / akce tříd (dle zájmu) 20. – 24. 9.  

 ředitelské volno 27. 9.  

 vlastní akce tříd průběžně  
 

říjen 

 porada PR (učitelé) 18. 10. 14.15 

 porada PR (asistenti pedagoga/dvojjazyční asistenti) 20. 10. 10.55 

 porada PR (vychovatelky ŠD) 22. 10. 10.55 

 porady vedení každé úterý 10.00 

 porada školního poradenského týmu 4. 10. 14.15 

 vzdělávací pondělky učitelů pondělí mimo PR  

 porady týmu ICT každý pátek 11.00 

 jednání žákovského parlamentu 21. 10. 7.45 

 odnášení tříděného odpadu ze tříd do kontejnerů každý čtvrtek  7.40 – 7.55 

 výjezd žákovského parlamentu 6. – 8. 10.  

 1. atletický den (1. stupeň / 2. stupeň) 6. 10. 20. 10./7. 10.  

 Otevřená škola: Halloweenské tvoření 18. 10. 16.00 – 18.00 

 ředitelské volno 25. a 26. 10.  

 podzimní prázdniny 27. a 29. 10.  

 Halloween v ŠD 21. 10. 14.00 – 15.30 

 vlastní akce tříd průběžně  
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Listopad 

 porada PR (učitelé) – klasifikační 15. 11. 14.15 

 porada PR (asistenti pedagoga/dvojjazyční asistenti) 16. 11. 10.00 

 porada PR (vychovatelky ŠD) 16. 11. 11.00 

 porady vedení každé úterý 10.00 

 porada školního poradenského týmu 1. 11. 14.15 

 vzdělávací pondělky učitelů pondělí mimo PR  

 porady týmu ICT každý pátek 11.00 

 jednání žákovského parlamentu 4. 11., 18. 11. 7.45 

 odnášení tříděného odpadu ze tříd do kontejnerů každý čtvrtek  7.40 – 7.55 

 individuální konzultace  15. a 16. 11. 16.00 –18.00 

 schůzka pro rodiče žáků se zájmem o talent. zkoušku 15. 11. 17.00 

 schůzka zástupců rodičů s ŘŠ 22. 11. 18.00 

 Den laskavosti 12. 11.  

 školní kolo recitační soutěže  18. a 19. 11.  

 návštěva dopravního hřiště – 4. třídy 22. a 23. 11. 8.30 – 11.45/10.00 

 Příprava vánočních trhů   23. 11.  

 Otevřená škola: Centra aktivit pro rodiče (kurikulární 

odpoledne) 

23., 24. a 25. 11. 16.00 – 18.00 

 Vánoční trhy s vystoupením     27. 11. 26. 11. dopoledne odpoledne 

 1. exkurzní a projektový den 2. stupně 29. 11.  

 vlastní akce tříd průběžně  
 

 

Leden 

 porada PR (učitelé) 10. 1.  14.15 

 porada PR (učitelé) – klasifikační 24. 1. 14.15 

 porada PR (asistenti pedagoga/dvojjazyční asistenti) 26. 1. 10.55 

 porada PR (vychovatelky ŠD) 28. 1.  10.55 

 porady vedení každé úterý 10.00 

 porada školního poradenského týmu 3. 1. 14.15 

 vzdělávací pondělky učitelů pondělí mimo PR  

 porady týmu ICT každý pátek 11.00 

 jednání žákovského parlamentu 6. 1., 20. 1. 7.45 

 odnášení tříděného odpadu ze tříd do kontejnerů každý čtvrtek  7.40 – 7.55 

 individuální konzultace  10. 1. 16.00 – 18.00 

 schůzka pro rodiče žáků, kteří budou podávat 

přihlášku na střední školu 

10. 1. 18.00 

 schůzka zástupců rodičů s ŘŠ 17. 1. 24. 1.  18.00 

 1. den otevřených dveří 18. 1. 9.00 – 17.00 

 zimní turnaj v miniházené (1. – 3. třídy) 26. 1.  

 zimní turnaj v miniházené (4. – 5. třídy) 28. 1.  

 zimní turnaj v miniházené (2. stupeň) 31. 1.  

 vysvědčení za 1. pol., Pasování na čtenáře 31. 1.   

 vlastní akce tříd průběžně  

 

Prosinec 

 porada PR (učitelé) 13. 12. 14.15 

 porada PR (asistenti pedagoga/dvojjazyční asistenti) 15. 12. 10.55 

 porada PR (vychovatelky ŠD) 17. 12. 10.55 

 porady vedení každé úterý 10.00 

 porada školního poradenského týmu 6. 12. 14.15 

 vzdělávací pondělky učitelů pondělí mimo PR  

 porady týmu ICT každý pátek 11.00 

 jednání žákovského parlamentu 2. 12., 16. 12. 7.45 

 odnášení tříděného odpadu ze tříd do kontejnerů každý čtvrtek  7.40 – 7.55 

 Mikulášská nadílka v ŠD 3. 12.  

 Preventivní den 2. stupně 13. 12.  

 předvánoční posezení zaměstnanců 17. 12.  

 vánoční zpívání školy  22. 12. 8.30 

 vánoční besídky ve třídách / v odděleních ŠD 22. 12.  od 9.00 / odpoledne 

 vánoční prázdniny 23. 12. – 2. 1.  

 vlastní akce tříd průběžně  



3 

 

 

 

Únor 

 pololetní prázdniny 4. 2.  

 porada PR (učitelé) 21. 2. 14.15 

 porada PR (asistenti pedagoga/dvojjazyční asistenti) 23. 2. 10.55 

 porada PR (vychovatelky ŠD) 25. 2. 10.55 

 porady vedení každé úterý 10.00 

 porada školního poradenského týmu 7. 2. 14.15 

 vzdělávací pondělky učitelů pondělí mimo PR  

 porady týmu ICT každý pátek 11.00 

 jednání žákovského parlamentu 3. 2., 17. 2. 7.45 

 odnášení tříděného odpadu ze tříd do kontejnerů každý čtvrtek  7.40 – 7.55 

 2. exkurzní a projektový den 2. stupně 10. 2.  

 lyžařský výcvikový kurz Cca 20. – 26. 2.  

 školní kolo hudební soutěže 7. – 8. 2.   

 Masopustní karneval ŠD, Valentýnský ples 14. 2.  

 vlastní akce tříd průběžně  
 

 

Březen 

 porada PR (učitelé) 21. 3. 14.15 

 porada PR (asistenti pedagoga/dvojjazyční asistenti) 23. 3.  10.55 

 porada PR (vychovatelky ŠD) 25. 3. 10.55 

 porady vedení každé úterý 10.00 

 porada školního poradenského týmu 7. 3. 14.15 

 vzdělávací pondělky učitelů pondělí mimo PR  

 porady týmu ICT každý pátek 11.00 

 jednání žákovského parlamentu 3., 24. 3. 7.45 

 odnášení tříděného odpadu ze tříd do kontejnerů každý čtvrtek  7.40 – 7.55 

 2. 1. den otevřených dveří 9. 3. 8. 3. 9.00 – 17.00 

 jarní prázdniny 14. 3. – 20. 3.  

 plavecký výcvik II. A, II. C 7. 3. – 11. 3. 9.00 – 12.00 

 celoškolní soutěž Matematický klokan  10. 3.  

 setkání zaměstnanců ke Dni učitelů 21., 23. a 25. 3. po poradě 

 literární soutěž Čtení mě baví 30. 3.  

 setkání bývalých zaměstnanců školy 28. 3.  

 Noc s Andersenem 31. 3. – 1. 4.  

 vlastní akce tříd průběžně  
 

Duben 

 porada PR (učitelé) - klasifikační 11. 4. 14.15 

 porada PR (asistenti pedagoga/dvojjazyční asistenti) 13. 4. 10.55 

 porada PR (vychovatelky ŠD)                           22. 4. 10.55 

 porady vedení každé úterý 10.00 

 porada školního poradenského týmu 4. 4. 14.15 

 vzdělávací pondělky učitelů pondělí mimo PR  

 porady týmu ICT každý pátek 11.00 

 jednání žákovského parlamentu 7. 4., 21. 4. 7.45 

 odnášení tříděného odpadu ze tříd do kontejnerů každý čtvrtek  7.40 – 7.55 

 2. den otevřených dveří 5. 4. 9.00 – 17.00 

 literární soutěž Čtení mě baví 6. 4.  

 zápis do 1. tříd 26. a 27. 4. 13.00 – 18.00 

 třídní schůzky (společné) 1. st. / 2. st. 11. 4. 17.00 / 18.00 

 schůzka zástupců rodičů s ŘŠ 19. 4. 18.00 

 jednotné přijímací zkoušky pro 4 leté obory 12. a 13. 4.  

 Velikonoční prázdniny 14. – 18. 4.  

 jednotné přijímací zkoušky pro 6 a 8 leté obory 19. a 20. 4.  

 3. exkurzní a projektový den 2. stupně 22. 4.  

 vyhodnocení soutěže ke Dni Země 22. 4.  

 zeměpisný pořad Planeta Země 3 000 29. 4. 10.00 

 Čarodějnice v ŠD 29. 4.  

 vlastní akce tříd průběžně  
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Květen 

 porada PR (učitelé) 16. 5. 14.15 

 porada PR (asistenti pedagoga/dvojjazyční asistenti) 18. 5.  10.55 

 porada PR (vychovatelé) 20. 5.  10.55 

 porady vedení každé úterý 10.00 

 porada školního poradenského týmu 2. 5., 30. 5.  14.15 

 vzdělávací pondělky učitelů pondělí mimo PR  

 porady týmu ICT každý pátek 11.00 

 jednání žákovského parlamentu 5. 5., 19. 5. 7.45 

 odnášení tříděného odpadu ze tříd do kontejnerů každý čtvrtek  7.40 – 7.55 

 akce projektu Předškolák (pro zapsané děti) ???  

 školní kolo taneční soutěže 3. a 4. 5.  

 2. atletický den konec května  

 Den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost 25. 5. 8.00 – 16.00 

 fotografování tříd 16. – 18. 5.  

 vlastní akce tříd průběžně  
  

Červen 

 porada PR (učitelé) 6. 6. 14.15 

 porada PR (učitelé) - klasifikační 20. 6. 14.15 

 porada PR (asistenti pedagoga/dvojjazyční asistenti) 22. 6.  10.55 

 porada PR (vychovatelky ŠD) 24. 6.  10.55 

 porady vedení každé úterý 10.00 

 porada školního poradenského týmu 13. 6. 14.15 

 vzdělávací pondělky učitelů pondělí mimo PR  

 porady týmu ICT každý pátek 11.00 

 jednání žákovského parlamentu 2. 6., 23. 6. 7.45 

 odnášení tříděného odpadu ze tříd do kontejnerů každý čtvrtek  7.40 – 7.55 

 sportovní den 1. stupně ke Dni dětí 1. 6.  

 Dobroden 2. 6. 8.00 – 10.00 

 odevzdání závěrečných prací žáků 9. roč. 10. 6.  

 sportovní den 2. stupně ke Dni dětí 3. 6.  

 individuální konzultace  

 

nebo společná třídní schůzka 

6. 6. – 8. 6. 

 

6. 6. 

Po 16.00 – 18.00 

Út, St – individuálně 

17.00 / 18.00 

 schůzka zástupců rodičů s ŘŠ 13. 6. 18.00 

 akce projektu Předškolák (pro zapsané děti) ???  

 akce Předškolák – schůzka pro rodiče 1. A 20. 6. 16.30 

 akce Předškolák – schůzka pro rodiče 1. B 21. 6. 16.30 

 akce Předškolák – schůzka pro rodiče 1. C 22. 6. 16.30 

 jazykový a poznávací zájezd  11. – 18. 6.  

 školy v přírodě / školy ve městě 13. – 17. 6.  

 plavecký výcvik III. B, III. C 20. – 24. 6.  

 4. exkurzní a projektový den 2. stupně 22. 6.  

 obhajoby závěrečných prací 27. – 28. 6.  

 soutěž Svoboda má talent 27. 6.  

 turnaj O pohár ředitelky školy  28. 6.  

 Slavnosti školy – rozloučení s deváťáky 29. 6. 16.00 

 závěrečné posezení zaměstnanců 29. 6. 18.00 

 vysvědčení za 2. pololetí 30. 6. 8.00 

 porada PR (učitelé) 30. 6. 10.00 

 vlastní akce tříd průběžně  
 

Termíny červeně označených aktivit budou stanoveny podle aktuální situace a do ročního plánu doplněny. Další aktivity 

(návštěvy divadelních a hudebních představení, návštěvy muzeí a galerií, pořady environmentální a dopravní výchovy, 

další soutěže, sportovní aktivity, individuální akce tříd atd.) podléhají schválení vedením školy (na základě vyplnění 

žádanky o povolení akce) a budou zařazovány po schválení dodatečně do měsíčních plánů. 

Projednáno na poradách pedagogických rad 18. – 22. 10. 2021. Aktualizace projednávány na poradách PR. 

Mgr. Michaela Rybářová  

ředitelka školy                                                                


