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

   

Roční plán ZŠ  -   2018/19 
 

 

Měsíc Činnosti Termín Čas 
 

 

Přípr. 

týden 

 porady vedení Dle potřeb  

 porada PR pedagogických pracovníků 27. – 28. 8.  

 jednání MS/PK 27. 8., 29. 8.  

 opravné zkoušky 30. 8. 9.00 

 porada PR – společná + provozních 

zaměstnanců 

30. 8. 13.00 

 porada školního poradenského týmu 31. 8. 9.00 
 

 

Září 

 

 porady PR (učitelé) 3. 9., 10. 9., 17. 9. 10.00 / 14.15 

 porada PR (vychovatelé) 21. 9. 9.00 / 10.55 

 porada realizačního týmu SVSS   

 porady vedení každé úterý 10.00 

 porada školního poradenského týmu 13. 9. 8.55 

 vzdělávací pondělky učitelů pondělí mimo PR  

 porady týmu ICT každý pátek 13.15 

 sběr starého papíru a plastových víček každá středa  

od 12. 9. 

7.30 – 7.50 

 

 jednání žákovského parlamentu 13. 9., 20. 9. 7.50 

 úvodní TS 1. tříd 3. 9. 9.00 

 úvodní třídní schůzka 6. tříd (představení 

pedagogického sboru 2. st.) 

10. 9. 16.45 

 úvodní třídní schůzky (společné) 10. 9. 17.00 

 schůzka zástupců rodičů s ŘŠ 10. 9. 18.00 

 jednání školské rady    

 plavecký výcvik III. B, II. B 5. 9. – 7. 11. 10.00 

 adaptační kurz 6. tříd   4. – 6. 9.  

 vlastní akce tříd průběžně  
 

 

říjen 

 porada PR (učitelé) 22. 10. 14.15 

 porada PR (vychovatelé) 19. 10. 10.55 

 porada PR (asistentky pedagoga) 18. 10. 8.55 

 porady vedení každé úterý 10.00 

 porada školního poradenského týmu 4. 10. 8.55 

 vzdělávací pondělky učitelů pondělí mimo PR  

 porady týmu ICT každý pátek 13.15 

 sběr starého papíru a plastových víček každá středa 7.30 – 7.50 

 jednání žákovského parlamentu 4. 10., 18. 10. 7.40 

 návštěva dopravního hřiště – 4. třídy 9. 10.  

 projektový den k 100. výročí vzniku ČSR 26. 10.   

 Otevřená škola: Halloweenské tvoření 22. 10.  

 účast školy na Břevnovském posvícení 7. 10.  

 podzimní prázdniny 29. a 30. 10.  

 Halloween v ŠD 31. 10.   

 vlastní akce tříd průběžně  
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Listopad 

 porada PR (učitelé) - klasifikační 19. 11. 14.15 

 porada PR (vychovatelé) 23. 11. 10.55 

 porada realizačního týmu SVSS   

 porady vedení každé úterý 10.00 

 porada školního poradenského týmu 8. 11. 8.55 

 vzdělávací pondělky učitelů pondělí mimo PR  

 porady týmu ICT každý pátek 13.15 

 sběr starého papíru a plastových víček každá středa 7.30 – 7.50 

 jednání žákovského parlamentu 1. 11., 15. 11., 29. 11. 7.50 

 Den laskavosti 13. 11.  

 návštěva dopravního hřiště – 4. třídy 15. 11.  

 školní kolo recitační soutěže Hálkovo pírko   

 účast v akci Měsíc filmu na školách (Jeden svět)   

 individuální konzultace  

 

19. – 21. 11. Po, Út 16.00 –18.00 

St – individuálně 

 schůzka zástupců rodičů s ŘŠ 19. 11. 18.00 

 porada týmu Zdravé školy 26. 11. 14.15 

 Otevřená škola: Centra aktivit pro rodiče   

 Otevřená škola: Zážitkové učení pro seniory   

 konverzační soutěž „Cizí jazyky hravě“ 21. 11.  

 plavecký výcvik III. A, III. C 14. 11. – 30. 1. 10.00 

 vlastní akce tříd průběžně  
 

Prosinec 

 porada PR (učitelé) 10. 12. 14.15 

 porada PR (vychovatelé) 14. 12. 10.55 

 porady vedení každé úterý 10.00 

 porada školního poradenského týmu 13. 12. 8.55 

 porada PR (asistentky pedagoga) 20. 12. 8.55 

 vzdělávací pondělky učitelů pondělí mimo PR  

 porady týmu ICT každý pátek 13.15 

 sběr starého papíru a plastových víček každá středa 7.30 – 7.50 

 jednání žákovského parlamentu 13. 12. 7.50 

 Mikulášská ŠD 4. 12.  

 Vánoční trhy s vystoupením      1. 12. dopoledne 

 Vánoční besídky ŠD v jednotl. odd.  

 předvánoční posezení zaměstnanců 14. 12.  

 vánoční prázdniny 22. 12. – 2. 1.  

 vlastní akce tříd průběžně  
 

Leden 

 porada PR (učitelé) - klasifikační 7. 1., 21. 1. 14.15 

 porada PR (vychovatelé) 25. 1.  10.55 

 porada realizačního týmu SVSS   

 porady vedení každé úterý 10.00 

 porada školního poradenského týmu 10. 1. 8.55 

 vzdělávací pondělky učitelů pondělí mimo PR  

 porady týmu ICT každý pátek 13.15 

 sběr starého papíru a plastových víček každá středa 7.30 – 7.50 

 jednání žákovského parlamentu 10. 1., 24. 1. 7.50 

 porada týmu Zdravé školy 28. 1. 14.15 

 individuální konzultace  

 

7. 1. – 9. 1. 

 

Po 16.00 – 18.00 

Út, St individuálně 

 schůzka zástupců rodičů s ŘŠ 7. 1.  18.00 

 1. den otevřených dveří 22. 1. 9.00 – 17.00 

 návštěva dopravního hřiště – 4. třídy 23. 1.  

 vysvědčení za 1. pololetí, Pasování prvňáčků na 

čtenáře 

31. 1.   

 vlastní akce tříd průběžně  

 ředitelské volno   3. – 4. 1.  
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Únor 

 porada PR (učitelé) 25. 2. 14.15 

 porada PR (vychovatelé) 1. 3. 10.55 

 porady vedení každé úterý 10.00 

 porada školního poradenského týmu 14. 2. 8.55 

 porada PR (asistentky pedagoga) 28. 2. 8.55 

 vzdělávací pondělky učitelů pondělí mimo PR  

 porady týmu ICT každý pátek 13.15 

 sběr starého papíru a plastových víček každá středa 7.30 – 7.50 

 jednání žákovského parlamentu 7. 2., 28. 2. 7.50 

 zimní turnaj v miniházené (1. – 3. třídy) 14. 2.  

 zimní turnaj v miniházené (4. – 5. třídy) 15. 2.  

 pololetní prázdniny  1. 2.  

 plavecký výcvik II. A, II. C 6. 2. – 17. 4.  

 jarní prázdniny  18. – 24. 2.  

 Masopustní karneval ŠD, Valentýnský ples 12. 2.  

 Lyžařský výcvikový kurz 16. – 22. 3. ???  

 vlastní akce tříd průběžně  
 

 

Březen 

 porada PR (učitelé) 18. 3. 14.15 

 porada PR (vychovatelé) 22. 3.  10.55 

 porada realizačního týmu SVSS   

 porady vedení každé úterý 10.00 

 porada školního poradenského týmu 14. 3. 8.55 

 vzdělávací pondělky učitelů pondělí mimo PR  

 porady týmu ICT každý pátek 13.15 

 sběr starého papíru a plastových víček každá středa 7.30 – 7.50 

 jednání žákovského parlamentu 14. 3., 28. 3. 7.50 

 porada týmu Zdravé školy 25. 3. 14.15 

 2. den otevřených dveří 12. 3. 9.00 – 17.00 

 celoškolní soutěž Matematický klokan    

 setkání zaměstnanců ke Dni učitelů 18. 3. po poradě 

 literární soutěž Čtení mě baví 27. 3.  

 setkání bývalých zaměstnanců školy 28. 3.  

 Noc s Andersenem 29. 3.  

 vlastní akce tříd průběžně  
 

 

Duben 

 porada PR (učitelé) - klasifikační 8. 4. 14.15 

 porada PR (vychovatelé) 26. 4. 10.55 

 porady vedení každé úterý 10.00 

 porada školního poradenského týmu 11. 4. 8.55 

 porada PR (asistentky pedagoga) 25. 4. 8.55 

 vzdělávací pondělky učitelů pondělí mimo PR  

 porady týmu ICT každý pátek 13.15 

 sběr starého papíru a plastových víček každá středa 7.30 – 7.50 

 jednání žákovského parlamentu 11. 4., 25. 4. 7.50 

 zápis do 1. tříd 2. a 3. 4. 13.00 – 18.00 

 třídní schůzky (společné) 8. 4. 17.00 

 schůzka zástupců rodičů s ŘŠ 8. 4. 18.00 

 Velikonoční prázdniny 18. – 19. 4.  

 vyhodnocení soutěže ke Dni Země 23. 4.  

 Čarodějnice v ŠD 30. 4.  

 vlastní akce tříd průběžně  
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Květen 

 porada PR (učitelé) 13. 5. 14.15 

 porada PR (vychovatelé) 17. 5.  10.55 

 porady vedení každé úterý 10.00 

 porada školního poradenského týmu 9. 5. 8.55 

 porada realizačního týmu SVSS   

 vzdělávací pondělky učitelů pondělí mimo PR  

 porady týmu ICT každý pátek 13.15 

 sběr starého papíru a plastových víček každá středa 7.30 – 7.50 

 jednání žákovského parlamentu 9. 5., 23. 5. 7.40 

 porada týmu Zdravé školy 27. 5. 14.15 

 akce projektu Předškolák (pro zapsané děti)   

 zeměpisný pořad Planeta Země 3 000 31. 5. 10.00 

 sportovní den 1. stupně ke Dni dětí 31. 5.  

 ředitelské volno   6. – 7. 5.  

 Den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost 15. 5. 8.00 – 16.00 

 fotografování tříd   

 vlastní akce tříd průběžně  
  

 

Červen  

 porada PR (učitelé) - klasifikační 3. 6., 24. 6. 14.15 

 porada PR (vychovatelé) 14. 6. 10.55 

 porada realizačního týmu SVSS   

 porady vedení každé úterý 10.00 

 porada školního poradenského týmu 13. 6. 8.55 

 porada PR (asistentky pedagoga) 14. 6. 10.55 

 vzdělávací pondělky učitelů pondělí mimo PR  

 porady týmu ICT každý pátek 13.15 

 sběr starého papíru a plastových víček každá středa 7.30 – 7.50 

 jednání žákovského parlamentu 6. 6. 7.50 

 odevzdání závěrečných prací žáků 9. roč. 3. 6.  

 individuální konzultace  

 

nebo společná třídní schůzka 

3. – 5. 6. 

 

3. 6. 

Po 16.00 – 18.00 

Út, St – 

individuálně 

17.00 

 schůzka zástupců rodičů s ŘŠ 3. 6. 18.00 

 akce projektu Předškolák (pro zapsané děti)   

 akce projektu Předškolák – schůzka pro rodiče  12. 6. 16.30 

 jazykový a poznávací zájezd – Anglie 10. – 14. 6.  

 školy v přírodě / školy ve městě 17. – 21. 6.  

 obhajoby závěrečných prací 24. – 25. 6.  

 turnaj O pohár ředitelky školy  25. 6.  

 soutěž Svoboda má talent 26. 6.  

 Slavnosti školy – rozloučení s deváťáky 27. 6. 16.00 

 závěrečné posezení zaměstnanců 27. 6. 18.00 

 vysvědčení za 2. pololetí 28. 6. 8.00 

 porada PR (učitelé) 28. 6. 10.00 

 vlastní akce tříd průběžně  
 

 

 
 

 

 

Projednáno na poradě pedagogické rady dne 30. srpna 2018. 

 

Mgr. Michaela Rybářová 

                                                                                                                                            ředitelka školy 

 


