Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko

školní rok 2021/2022

Akce školy na rok 2021/2022
Září
Slavnostní zahájení školního roku
Poučení žáků o bezpečnosti
Seznámení žáků se školním řádem
2.9. informační schůzka pro rodiče
- seznámení s provozem školy dle "Manuálu" vydaného MŠMT
ZUŠ Letovice zahájí výuku - nauka, flétna,kytara,zpěv, taneční, literárně-dramatický obor
LETOKRUH Letovice - zjišťujeme zájem o Sportovní hry, Angličtinu, Šikovné tlapky
16.9. zahájí výuku náboženství - Mgr. Michal Polenda
Zahájí práci školní knihovna
Minimální preventivní program (Havlasová)
Program EVVO (Sedláček)
Plán ICT (Stejskalová)
Říjen
Zahájení ostatních zájmových činností LETOKRUH Letovice
4. 10. Angličtina hrou - Mgr. Eva Havlasová
5. 10. Sportovní hry - Jan Alexa, Dis.
8.10. Šikovné tlapky - Mgr. Helena Pěnková
11. 10. Sběr starého papíru
Poučení žáků před podzimními prázdninami
27. a 29.10. podzimní prázdniny
Listopad
2. 11. Dopravní hřiště Blansko - 4. + 5. ročník
Pedagogická porada; třídní schůzky
Inventarizace majetku
Návrhy na vyšetření v PPP Boskovice
Kontrola třídních knih, počtu a zápisu známek
Práce na nácviku zpívání u Vánočního stromu
ŠD, třídy - výroba vánočních přání
Hospitační činnost ředitelky školy
Prosinec
1. adventní neděle - rozsvícení adventního stromu, zpěv koled
Mikulášská nadílka
Vánoční koleda - blahopřání žáků školy institucím na vesnici
Vánoční besídky ve třídách
Poučení žáků před vánočními prázdninami

Příprava na pololetní klasifikaci
Leden
Plavání; změna rozvrhu
Knihy úrazů, rozbor úrazovosti za uplynulý rok
Pololetní hodnocení žáků - ped. porada, třídní schůzky, vysvědčení
Den otevřených dveří
Návštěva dětí z MŠ (Křetín, Prostřední Poříčí)
31.1. vysvědčení za 1. pololetí šk. roku
Únor
4.2. pololetní prázdniny
Kontrola správnosti a úplnosti zápisů v třídních výkazech
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2021
15.2. zahájení skupinek pro předškoláky
Březen
Poučení o bezpečnosti před prázdninami
7.-11. 3. jarní prázdniny
Beseda s kronikářem - pověsti
Návštěva školní, obecní knihovny - popř. Letovice (beseda)
Kontrola využívání didaktické techniky, údržba
ŠD - výroba dárečků pro budoucí prvňáčky
Termín a příprava zápisu dětí do 1. třídy
Duben
14. 4. velikonoční prázdniny
Úklid břehů přehrady Křetínky, úklid okolí školy
Projekt EVVO - DEN ZEMĚ, DEN VODY
(eventuelně lesní pedagogika nebo návštěva přehradní hráze)
Plán čerpání dovolené, oprav aj.
Plán počtu žáků, tříd, pedagogů
Plán školního výletu
Pedagogická porada, třídní schůzky
ŠD Čarodějnický den
Květen
Kulturní vystoupení (besídka pro maminky)
Fotografování žáků
Sběr starého papíru
Stavy učebnic - písemné požadavky do příštího šk. roku
Dopravní hřiště Blansko 4. + 5. ročník
Červen
Oslava Dne dětí, Atletická olympiáda
Klasifikační, hodnotící porada, třídní schůzky
Školní knihovna - vrácení výpůjček, kontrola
Počty a stavy učebnic

Kontrola dokumentace, předání tříd a kabinetů (při změně)
Poučení žáků - BOZ před hlavními prázdninami

Červenec
Kontrola úplnosti a správnosti zápisů v třídních knihách - archivace
Kontrola zajištění budov

Srpen
Plánování
Kontrola termínů revizí
Kontrola osobních údajů pracovníků
Provozní a pedagogická porada

Průběžně - sledovat epidemiologickou situaci
Dbát na zvýšenou hygienu všech žáků
Doplňovat nastavený systém distanční výuky o vhodné náměty

Navrhnout - dle aktuální situace
Besedy pro žáky, rodiče ve škole
Školní výlet, exkurze

Křetín 31.8. 2021

Mgr. Petra Procházková
ředitelka školy

