AKCE ŠKOLY ve školním roce 2017/2018
ZÁŘÍ
4. 9. 2017 - slavnostní zahájení školního roku 2017/2018, porada pedagogických
pracovníků na jednotlivých pracovištích
- další otevření třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pracoviště „Zelená“ (VI. A, 24 žáků)
- pokračování v novém systém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
(SVP) - škola podle nové legislativy (vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a novela školského zákona č.
82/2015 Sb.) od 1. 9. 2016 realizuje tzv. společné vzdělávání - inkluzi, v rámci které se
žákům se SVP poskytují v průběhu vzdělávání podpůrná opatření 1. - 5. stupně dle
jejich vzdělávacích potřeb a možností
- zahájení výuky podle řádného rozvrhu (6. 9.)
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP
- ŠVP - tvorba tematických a časových plánů pro jednotlivé předměty a ročníky
- schůzky metodických zařízení a předmětových komisí na jednotlivých pracovištích
- změny v programu Bakalář, v matrice školy, rychlé hlášení o počtu žáků k 1. 9. 2017,
elektronická žákovská knížka EDU PAGE
- volba zástupců do Školního parlamentu na jednotlivých pracovištích, 1. schůzky
- Spolek rodičů dětí, Základní škola Boskovice - schůzky výboru, schůzka třídních
důvěrníků
- začátek praxe studentek SPgŠ Boskovice ve třídách 1. stupně, ve školní družině
- zahájení činnosti školních zájmových útvarů organizovaných školou nebo jinými
subjekty na jednotlivých pracovištích
- Školství - dotační možnosti, aktuální stav legislativy - seminář (Ing. J. Vítková, Mgr.
J. Fidrmuc, Mgr. J. Mihola, Mgr. D. Hamalová)
- setkání ŘŠ, SZŘŠ a ZŘŠ B. Bohatcové s p. místostarostkou D. Hamalovou - MěÚ
Boskovice (13. 9.)
- Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro všechny žáky školy dvakrát do měsíce
- Sportovní den - nábor malých fotbalistů - Červená zahrada (zájemci z 1. tříd)
- schůzka výchovných poradců - OPPP Boskovice
- třídní schůzky nových třídních kolektivů či nových třídních učitelů, rodičů žáků 9.
ročníku - pracoviště Zelená (12. 9.), Slovákova (4. 9., 21. 9.), Sušilova (4. 9.)
- Přespolní běh Žďárná - okresní kolo (žáci 2. stupně, všechna pracoviště)
- Logická olympiáda - přihlášení a řešení matematické soutěže (zájemci z 1. a 2. stupně)
- internetový kurz zdravého životního stylu Hravě žij zdravě - přihlášení (žáci 5.
ročníku)
- ŠVP - projekt Bezpečná cesta do školy (1. a 2. ročník)
- školení Bakalář pro pedagogický sbor
- RR - Den české státnosti
Projekty školy:
-

projekt „Šablony ZŠ Boskovice“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001154.
Výzva OP VVV: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro
MŠ a ZŠ I
Realizované aktivity:
Aktivita II/3.1 – Čtenářský klub pro žáky ZŠ (6 skupin)
Aktivita II/3.2 – Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ (6 skupin)
Aktivita II/3.3 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (23 skupin)
Aktivita II/1.2 – Školní speciální pedagog (od 1. 1. 2017)
Aktivita II/1.2 – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřeného na inkluzi v rozsahu 8
hodin (52 účastníků, srpen 2017)
Aktivita II/1.6 – Vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 16 hodin zaměřené na
matematickou gramotnost (25 účastníků, květen, červen 2017)
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: třídenní literárně-historická exkurze Praha (8. A), Devatero
pohádek Karla Čapka - hrad Veveří (adaptační program pro nové kolektivy 6. A, B), Výukový
pořad Svět kolem nás - Vietnam (7. A, B), beseda Zdravé zuby (1. stupeň), dopravní hřiště
Blansko (4. A, B), návštěva výstav: Šlechtický rod Morkovských ze Zástřizl na Boskovicku Muzeum regionu Boskovicka, Člověk a víra, Tajemné kameny (5. B), beseda s ilustrátorem
A. Dudkem (1. ročník), ŠD - celotýdenní projekt za skřítkem Podzimníčkem
pracoviště Sušilova: adaptační pobyt Velká Dohoda (7. ročník), bowling (4. D), beseda
s ilustrátorem A. Dudkem (1. ročník), beseda s Městskou policií Boskovice (4. ročník), sběr
papíru, dvoudenní Literárně historická exkurze do Prahy (8. C), beseda Dentální hygiena (1.
stupeň), Běh do schodů (1. a 2. ročník), ŠD - Seznamovací party (celodružinová akce
společná se studentkami SPgŠ), návštěva Informačního centra v Boskovicích, vycházka do
historického centra Boskovic
pracoviště Slovákova: exkurze do Planetária a Technického muzea v Brně (5. ročník),
beseda s Policií ČR (3. ročník), Vztahy mezi spolužáky - práce se třídou 7. F, týden dopravní
výchovy (4. ročník), dopravní hřiště MŠ Lidická (1. G, F), Jízda zručnosti - v rámci dopravní
výchovy (4. ročník), beseda s Městskou policií Boskovice - prevence sociálně - patologických
jevů (5. ročník), beseda se spisovatelem (1. ročník), Bylo nás pět - Divadlo Radost Brno (7. E,
F), ŠD - Vítáme nové kamarády, Zahajujeme 6. rok našeho členství v celostátní kampani
Celé Česko čte dětem, Všichni jsme kamarádi, Barevné rámečkování - kreslíme, malujeme a
paspartujeme naše autoportréty do galerie v pavilonu ŠD, Slavnostní minivernisáž

ŘÍJEN
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
pravidelná kontrola BOZP
schůzka školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
zasedání Školské rady Základní školy Boskovice, příspěvková organizace (11. 10.)
zahájení měsíční souvislé praxe studentek SPgŠ Boskovice
setkání VP a koordinátorů inkluze na ZŠ - OPPP Boskovice
zahájení kroužku Věda nás baví (všechna pracoviště)
ŠD - celoměstská akce Drakiáda ve spolupráci se SVČ Boskovice Vinohrádky
(pracoviště Zelená, 14. 10.)
Logická olympiáda - matematická soutěž (okresní a krajská kola, účast 1 žáka ze
Zelené)
zahájení plavecké výuky (2. a 3. ročník)

-

Školní projekt - OVOCENTRUM Valašské Meziříčí (Ovoce a zelenina do škol,
Mléko do škol, 1. - 9. ročník)
ŠVP - Náš životní styl - odpady (Tonda obal - ekologický program, 4. a 7. ročník)
Dřevo, materiál budoucnosti - polytechnická soutěž na SŠ Letovice pro žáky 2. stupně
- Ukážeme vám, co ve vás vězí (12. ročník) - účast všechna pracoviště
Přírodovědný klokan 2017 - školní kolo přírodovědné soutěže (8. a 9. ročník, zájemci)
Zátopkova štafeta - maraton (štafeta 1. a 2. stupně, školní hřiště Slovákova)
začátek fyzické a dokladové inventarizace školy - jednotlivé místnosti odloučených
pracovišť (čárové kódy)
RR - Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek)
Podzimní prázdniny (26. - 27. 10.)
Volby do poslanecké sněmovny 2017 (19. - 20. 10. 2017)
Hnutí Na vlastních nohou - tvorba vánočních přání

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: třídenní literárně-historická exkurze Praha (8. B), sběr starého
papíru, prohlídka Boskovic (3. A, B), beseda se spisovatelem A. Vašíčkem (7. A, 9. B),
Výstava obrázků A. Borna (9. C), exkurze do firmy Minerva Boskovice (9. C) - udržitelnost
projektu ESF, Projekt 72 hodin (9. A), Bible a my - školní kolo (6. a 9. ročník), projekt
Záložka do knihy spojuje školy (6. A), ŠD - Velká Boskovická, Dráček Družináček - výtvarná
soutěž, Pověsti Boskovicka - čtení s p. Jurdičovou, projekt LETEM SVĚTEM - říjnová
aktivita, Drakiáda - celoměstská akce
pracoviště Sušilova: sběr papíru a hliníku, beseda Jak se dělají noviny (8. C), beseda se
spisovatelem A. Vašíčkem (7. D, C, 9. D), dvoudenní literárně - historická exkurze do Prahy
(8. D), prezentace VOŠ a SŠ Boskovice třídě 9. D, beseda s Policíí ČR (4. a 5. ročník),
exkurze do Technického muzea Brno (7. ročník), Angliáda - soutěž v Aj (žáci 8. a 9. ročníku,
Jevíčko), Halloweenský lampionový průvod a hledání pokladu (7. C), turnaj ve florbalu –
starší dívky (Žďárná), ŠD - Bojovka po škole, Podzimní dílny ve školní družině,
Halloweenská diskotéka v ŠD (Klub Jízdárna Boskovice),
pracoviště Slovákova: sběrová akce, projekt Halloween - 4. ročník (program s rodilou
mluvčí, zvyky a tradice v anglicky mluvících zemích, hry, aktivity), Budulínek z hudebky Divadlo Radost Brno (1. F, G), dopravní hřiště Blansko (4. ročník), preventivní akce pro
stmelování kolektivu Muzikohraní (5. E, 6. E, F, 7. E, F), zahájení plavecké výuky (2., 3.
ročník), exkurze do firmy SITA Boskovice (7. E, F) - udržitelnost projektu ESF (9. E, F),
základy první pomoci (5. - 8. ročník), Angliáda - soutěž v Aj (žáci 8. a 9. ročníku, Jevíčko),
SF, exkurze do Skláren Moravia Úsobrno (4. ročník), beseda na ÚP Boskovic, beseda
s Policií ČR - Blansko, Mach a Šebestová - Divadlo Radost Brno (2. F, G), okresní kolo ve
florbalu - Žďárná (8. a 9. ročník), beseda s rodiči budoucích prvňáčků (MŠ Bílkova), Mladý
technik a Merkur - básničková soutěž (zapojeni žáci 6. ročníku), ŠD - Slavnostní vernisáž aktualizovaná galerie autoportrétů, Jedeme na výlet - Bongo Brno, Lucerničková dílna se
studentkami SPgŠ Boskovice, příprava a realizace Halloweenské stezky odvahy - 4. ročník
(úkoly na stezce, kostýmy, soutěž o nejlepší vydlabanou dýní, památka z fotokoutku)

LISTOPAD
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
pravidelná kontrola BOZP

-

pokračování ve fyzické a dokladové inventarizaci školy - jednotlivé místnosti
odloučených pracovišť (čárové kódy)
setkání ŘŠ, SZŘŠ a ZŘŠ Z. Žáčka s p. místostarostkou D. Hamalovou - MěÚ
Boskovice (8. 11.)
schůzka zástupců školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
příprava přihlášek ke studiu na SŠ s uměleckým zaměřením, zjišťování profesního
zájmu žáků 9. ročníku,
Burza středních škol v Boskovicích - Zámecký skleník Boskovice
Burza středních škol - jídelny jednotlivých pracovišť základní školy
Veletrh středních škol - výstaviště Brno BVV
pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí - pracoviště
Slovákova (13. 11.)
Výroční porada vychovatelek okresu Blansko - ŠD Slovákova
setkání s rodiči budoucích prvňáčků s učitelkami 1. stupně ZŠ Boskovice - MŠ
Lidická, Bílkova
školní kolo Dějepisné olympiády (zájemci z 8. a 9. ročníku)
volby do Školské rady Základní školy Boskovice (16.11.)
třídní schůzky rodičů žáků a pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí (16. 11.)
Spolek rodičů - schůzky k 1. čtvrtletí
Ukážeme vám, co ve vás vězí - soutěž žákovských týmů 9. ročníků - SŠ Letovice
Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro všechny žáky školy dvakrát do měsíce
svolání celoškolních MS a PK k 1. pololetí
RR - Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek)

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Pasování prvňáčků do cechu žákovského - Kino Panorama
Boskovice (spolupráce žáků 1. a 9. ročníku), Logická olympiáda - krajské kolo (1 žák 7.
ročníku), krajské finále ve florbalu starších žáků - Pohořelice, anglické divadlo Pipi Longstocking Blansko (6. A, B), Svatohubertské slavnosti - Zámek Boskovice (1. - 3. ročník),
výroba keramiky (1. - 9. ročník), okresní turnaj ve florbalu Letovice (starší žáci), okresní
finále ve florbalu Blansko (starší žáci), beseda se spisovatelkou E. Mrázkovou (5. ročník),
Stonožkový týden (10. - 16. 11.), projekt Listování - Kino Panorama - Bertík a Čmuchadlo (4.
A, B), Život je k sežrání (9. A, B), Příběhy bezpráví - beseda s historikem p. Vítámvásem (9.
A), Šlechtický rod Morkovských ze Zástřizl na Boskovicku - Muzeum regionu Boskovicka
(8. A, B), ekologický program Případ Dr. Sacharin - Rozmarýnek Brno (4. A, B), filmové
představení Emoji - odměna za sběr pro žáky 1. stupně, dějepisný vzdělávací program
Keltové - Vl. Pěnkava (5. - 9. ročník), výroba adventních věnců (5. B), Bible a my vědomostní soutěž - okresní kolo Lysice (6 žáků 6. - 9. ročníku), Knihovna Boskovice (3. A,
B), ŠD - Mini Playback Show, Výlov rybníka Družiňáka, park Vida Brno - zájemci, výroba
mikulášských a vánočních dekorací, koncert Míši Koudelkové v ŠD
pracoviště Sušilova: anglické divadlo Pipi - Longstocking Blansko (5. ročník), divadelní
představení Strakonický dudák (7. D), Svatohubertské slavnosti - Zámek Boskovice (2. D, E),
Hvězdárna a planetárium Brno - program (6. C, D), okresní kolo ve florbalu - Lysice (mladší
žáci), účast v literárně - výtvarné soutěži Vytvoř si svůj komiks - Jevíčko (zájemci z 8. a 9.
ročníku), program Drogy a my - Divadlo B. Polívky Brno (6. C, D), projekt Listování - Kino
Panorama - Bertík a Čmuchadlo (4. ročník), Život je k sežrání (8. ročník), okresní soutěž ve
florbalu Blansko (3. - 5. ročník), divadelní představení Flash Dance - Městské divadlo Brno
(zájemci), dějepisný vzdělávací program Keltové - Vl. Pěnkava (5. - 9. ročník), ŠD -

Mezinárodní den nevidomých, beseda s policií ČR, Kino Boskovice - Emoji ve filmu,
Svatohubertské slavnosti - Zámek Boskovice
pracoviště Slovákova: anketa o podobě časopisu Slováček, projekt Zdravá strava ve školní
jídelně, projektový den Námořníci z 1. G, anglické divadlo Pipi - Longstocking Blansko (6.
ročník), Multikulturní výchova (5. F), Vztahy mezi generacemi - Lužánky Brno (8. E),
bruslení (5. E, F) - spolupráce s HC Boskovice, beseda s kurátory mládeže (9. E, F), exkurze
do firmy Lidokov Boskovice - udržitelnost projektu ESF (9. E, F), Sex, drogy a šikana beseda (8. F), pohár 7. tříd - 2. kolo volejbalové soutěže, projekt Listování - scénické čtení
Bertík a Čmuchadlo - Kino Boskovice (4. E, F), projekt Listování - scénické čtení Život
k sežrání - Kino Boskovice (8. a 9. ročník), beseda Mezi námi děvčaty (7. ročník), beseda Na
prahu mužnosti (7. ročník), beseda se spisovatelem a ilustrátorem p. Čechem - Knihovna
Boskovice (3. ročník), okresní kolo ve florbalu - Lysice (mladší žáci), Šlechtický rod
Morkovských ze Zástřizl na Boskovicku - Muzeum regionu Boskovicka (7. F), O líné babičce
- Divadlo Radost Brno (4. ročník), O hororech - Knihovna Boskovice (5. E), okresní soutěž ve
florbalu Blansko (3. - 5. ročník), vystoupení pěveckého sboru školy - Evangelický kostel
Boskovice, Námořníci - třídní projekt (1. G), O nejkrásnější figurku do betléma - účast
v soutěži, předvánoční setkání v DD Boskovice, ŠD - Jedeme na výlet - zábavní park BRuNO
Brno, Wikyland Brno, Vlajkování - tvoření družinové vlajky, Mikulášská besídka

PROSINEC
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
pravidelná kontrola BOZP, školení BOZP
pokračování ve fyzické a dokladové inventarizaci školy - jednotlivé místnosti
odloučených pracovišť (čárové kódy)
setkání ŘŠ, SZŘŠ a ZŘŠ M. Staňka s p. místostarostkou D. Hamalovou - MěÚ
Boskovice (4. 12.)
Komise pro výchovu a vzdělávání - MěÚ Boskovice
svolání předmětových komisí a metodických sdružení všech 3 pracovišť
z jednotlivých předmětů vedených garanty ŠVP
20. vánoční jarmark tradičních řemesel a výrobků - Masarykovo náměstí Boskovice ŠD zdobení stromečků, návštěva třídními kolektivy (8. - 9. 12.)
Vánoční celoškolní turnaj v přehazované - tělocvična Slovákova (dívky 6. - 9.
ročníku)
Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro všechny žáky školy dvakrát do měsíce
školní kola olympiád a soutěží - Olympiáda v českém jazyce - školní kolo (8. a 9.
ročník)
vánoční besídky a aktivity jednotlivých tříd na všech pracovištích
schůzky zástupců školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
RR - Den svatého Mikuláše, Vánoce
vánoční prázdniny pro žáky (23. 12. - 2. 1.), nástup do školy 3. 1. 2018

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Mikulášský večírek pro žáky 2. stupně - Zámecký skleník
(Školní parlament - organizace), Stonožka v katedrále - Praha (hnutí Na vlastních nohou),
beseda s Ondřejem Paděrou (mistr světa v malé kopané - bývalý žák „Zelené“), Mikulášská
nadílka pro žáky 1. - 3. ročníku (akce Školního parlamentu), florbal - okresní kolo mladších

žáků (Letovice), Hvězdárna a planetárium Brno (5. ročník), filmové představení Earth (1. - 5.
ročník), Hudební vystoupení I. Stryové (1. a 2. stupeň), sběr hliníku, Adventní Vídeň
(zájemci), Adventní Olomouc (odměna za sběr pro žáky 2. stupně), turnaj v přehazované
mladších a starších žákyň (celoškolní), florbal - okresní finále mladších žáků (Blansko),
společné bruslení žáků 1. a 9. ročníku, Vánoční dílny - Muzeum Boskovicka (3. A, B),
exkurze do Anthroposu Brno (6. A, B), Projekt Film a škola - Z Paříže do Paříže (8. a 9.
ročník), Moravská galerie Brno a anglické divadlo The Witches (7. A), bruslení (8. A, B),
ŠD - Čertovská diskotéka na Jízdárně Boskovice, vánoční dílny se studentkami SPgŠ, projekt
Letem světem - Vánoční tradice u nás a ve světě, zdobení vánočního stromečku na náměstí v
Boskovicích, bruslení (ŠD 3. a 4. oddělení)
pracoviště Sušilova: Mikuláš ve škole (9. D), zábavní vědecký park VIDA! Brno (9. D),
Ekonomická olympiáda - SŠ ekonomická a zdravotnická Blansko (2 žáci), exkurze do
Anthroposu Brno (6. C, D), O štěstí a kráse - pohádka studentů SŠ Boskovice (1. stupeň),
republikové finále soutěže IT SLOT (1 žák), turnaj v přehazované mladších a starších žákyň
(celoškolní), Vánoční Vídeň (zájemci), Knihovna Boskovice - beseda (1. ročník), 2. kolo
Anglické olympiády pro zájemce 4. a 5. ročníku, florbalový turnaj pro žáky 2. stupně, vánoční
besídka pro rodiče (1. D), vánoční turnaj v kopané (1. ročník), rozhlasové okénko Vánoce,
Vánoční besídka pro žáky a rodiče (7. C), ŠD - Mikuláš v družině, Vánoční dílničky se
studentkami SPgŠ, zdobení vánočního stromečku na náměstí v Boskovicích, výroba
vánočních ozdob, zdobení vánočních stromečků v jednotlivých odděleních ŠD
pracoviště Slovákova: Stonožka v katedrále - Praha (hnutí Na vlastních nohou, ocenění
žákyně zapojené do celorepublikové výtvarné soutěže v rámci ZUŠ Boskovice), projekt
Christmas - projekt s rodilou mluvčí, Mikulášská překážková dráha (1. F), Mikulášská nadílka
pro žáky 1. - 3. ročníku žáky 9. ročníku, beseda Boskovice a okolí v literatuře (7. E, F),
Mikulášský turnaj ve vybíjené (5. ročník), bruslení (5. E, F, 8. ročník), knihovna Boskovice Slavnostní předávání slabikářů s Křemílkem a Vochomůrkou (1. F, G), Ekonomická
olympiáda - SŠ ekonomická a zdravotnická Blansko (2 žáci), Pohár 7. tříd - 3. kolo
volejbalové soutěže (6. a 7. ročník), návštěva Domova důchodců Boskovice - projekt Vztah
mezi generacemi (8. E), Předvánoční tvoření s maminkami (1. F, 2. G), O štěstí a kráse pohádka studentů SŠ Boskovice (1. stupeň), turnaj v přehazované mladších a starších žákyň
(celoškolní), Vánoční koncert (jídelna školy), Mladí přírodovědci - soutěž pro týmy žáků 9.
ročníku (Gymnázium Jevíčko), Návštěva školního parlamentu u ŘŠ, Zpívání vánočních koled
(žáci 1. stupně, velká přestávka), Vánoční týden ve školní jídelně, bowling (1. G, 2. F, G),
Vánoce - projektový den (2. G), Námořníci z 1. G - projektový den, film Bajkeři (6. - 9.
ročník), O nejkrásnější figurku betléma - hlasování (Muzeum regionu Boskovicka),
Detektivní den - projekt (4. ročník), Divadlo Radost Brno Husovické betlém (6. ročník),
vycházka ke krmelci (1. F), ŠD - Pečeme perníčky, zdobíme stromeček, Přišel k nám Mikuláš
se studentkami SPgŠ, zdobení vánočního stromečku na náměstí v Boskovicích, Vánoční
dílničky se studentkami SPgŠ, vyrábění vánočních dekorací, Vánoční posezení u stromečku

LEDEN
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
pravidelná kontrola BOZP, školení
Projekt Maják (síť kolegiální podpory), Žďár nad Sázavou - 2denní prezenční setkání
(2 účastníci)
třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků (1. - 9. ročník) k 1. pololetí (11. 1.),
Spolek rodičů - schůzky na jednotlivých pracovištích, schůzky třídních důvěrníků

-

-

-

setkání ŘŠ, SZŘŠ a ZŘŠ s p. starostkou H. Nedomovou, p. místostarostkou D.
Hamalovou, p. místostarostou P. Malachem a dalšími zástupci MěÚ Boskovice - MěÚ
Boskovice (15. 1.)
zasedání Školské rady - 1. zasedání v novém volebním období (18. 1.)
pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. pololetí - pracoviště Zelená
(23. 1.)
uzavření klasifikace a absence k 1. pololetí 2017/18
HTU - TU projednat prospěch a chování žáků za 1. pololetí 2017/18
svolání předmětových komisí a metodických sdružení všech 3 pracovišť
z jednotlivých předmětů vedených garanty ŠVP
Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro všechny žáky školy dvakrát do měsíce
školní, okresní a krajská kola olympiád a soutěží (Dějepisná olympiáda, Matematická
olympiáda žáků 5. a 9. ročníku, Olympiáda v českém jazyce)
vánoční prázdniny pro žáky (23. 12. - 2. 1.), nástup do školy 3. 1. 2018
DVPP - Bakalář - seznámení pedagogických pracovníků s novým prostředím
ukončení 1. pololetí, rozdání vysvědčení (výpisu) žákům (31. 1.)
Projekt Nevšední hodina dějepisu - Divadlo Exulis - Na konci všech válek 1918 dějepisný program pro žáky 8. a 9. ročníku - 100. výročí konce 1. světové války a
vzniku ČSR
Volba prezidenta republiky 1. a 2. kolo
RR - Den obnovy samostatného českého státu
dokončení fyzické a dokladové inventarizace školy

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: krajské finále ve florbalu - mladší žáci (Slavkov u Brna),
Muzeum regionu Boskovicka - Řemesla našich pradědečků a prababiček (3. A, B), Workshop
- pravidla stolování SOŠ A SŠ Hybešova (7. B), beseda s osobnostmi českého sportu - bývalí
reprezentanti v kopané a ledním hokeji, ligoví současní trenéři (pro úspěšné reprezentanty
školy ve sportu a ostatní zájemce), Odpoledne pro hendikepované děti - Zámecký skleník
(vystoupení žáků školy), bruslení na zimním stadionu (1. A, B), exkurze JE Dukovany (9.
ročník), Divadlo Exulis - Na konci všech válek 1918 (7. - 9. ročník), ŠD - Módní přehlídka,
Tři králové, Bruslení na zimním stadionu, Soutěž v páce, projekt Letem světem - Není zima
jako zima, AIR GUITAR - soutěž ve hře na neviditelnou kytaru
pracoviště Sušilova: florbal - krajské kolo Brno (starší žákyně), schůzka Školního
parlamentu s p. místostarostou D. Hamalovou, filmové představení pro žáky školy (1. - 3.
ročník Esa z pralesa, 4. - 6. ročník Den na zázračné planetě), divadelní představení Klára 3847
- Příliš mnoho hvězd - Brno (8. C, D, 9. D), Divadlo Exulis - Na konci všech válek 1918 (8. a
9. ročník), Projekt se SŠ André Citroëna: PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání,
matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji (bloky - VT, elektrotechnické
měření, praktické vyučování (9. D), ŠD - Dárky od Ježíška, beseda se strážníky Městské
policie Boskovice, návštěva policejní stanice Městské policie Boskovice, Laser Game
Boskovice (zájemci)
pracoviště Slovákova: LVK žáků 7. ročníku - Šerlich, Orlické hory (15. - 20. 1.), Projektový
den Židovství (5. E), bruslení s HC Boskovice (3. E, G, 5. E, F), Pohár 7. tříd - krajská soutěž
ve volejbalu, filmové představení pro žáky 1. stupně (1. - 2. ročník Hurvínek, 3. - 5. ročník
Cesta do pravěku), Divadlo Exulis - Na konci všech válek 1918 (8. a 9. ročník), prohlídka
židovského města a synagogy s průvodkyní (5. F), bowling (1. G), ŠD - Tříkrálový týden
(aktivity ve spolupráci se studentkami SPgŠ), Navrhujeme plakát pro Celé Česko čte dětem

2018, Ovocný salát - odpoledne se studentkami SPgŠ, Fashion show - módní přehlídka Klubu
správných holek, Závody psí spřežení, Jedeme na výlet - VIDA Brno

ÚNOR
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
pravidelná kontrola BOZP, školení
lyžařský výcvikový kurz pro žáky 3. ročníku - areál Olešnice na Moravě ve spolupráci
se studentkami SPgŠ Boskovice (3denní kurz, všechna pracoviště)
ŠVP - zahájení projektu Hra na město - instituce (6. ročník), MěÚ Boskovice návštěva jednotlivými třídami
zahájení práce nových zájmových útvarů - Anglické hraní pro prvňáčky (zájmové
útvary na každém pracovišti Zelená, Sušilova)
příprava a realizace 11. žákovského plesu - Sokolovna Boskovice - pracoviště
Sušilova
předání přihlášek a zápisových lístků na střední školy rodičům vycházejících žáků
KapoDav - mediální výchova - projekt Gymnázia Boskovice - setkání účastníků
projektu
POLYGRAM - přírodní vědy - projekt Gymnázia Boskovice - setkání účastníků
projektu
Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro všechny žáky školy dvakrát do měsíce
setkání ŘŠ, SZŘŠ a ZŘŠ B. Bohatcové s p. místostarostkou D. Hamalovou - MěÚ
Boskovice (19. 2.)
cyklus besed v rámci projektu Rodina a škola - náctiletí - Když dospívající zlobí
(lektor PhDr. Jiří Tinka, kino Panorama)
školní, okresní a krajská kola olympiád a soutěží (Zeměpisná olympiáda, Olympiáda
v anglickém jazyce, Soutěž v cizím jazyce - Anglický jazyk I.A, II.A - okresní kolo))
schůzky školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
schůzka zaměstnanců jednotlivých pracovišť s místostarostkou Města Boskovice Mgr.
D. Hamalovou (21. 2., 22. 2., 26. 2.)
Pololetní prázdniny (2. 2. 2018)
Jarní prázdniny (5. - 9. 2. 2018) pro žáky, samostudium pro pedagogické pracovníky

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: filmové představení Maxinožka (1., 2. ročník), Můj život cuketky
(3. - 5. ročník), projekt Film a škola - Po strništi bos (8., 9. ročník), Knihovna Boskovice beseda (1. A, B), bruslení (8. A, B), LVK žáků 3. ročníku ve spolupráci se studenty SPgŠ Olešnice na Moravě (13. 2. - 15. 2.), ZOH 2018 - výstaviště Brno (9. A), Úřad práce
Boskovice (8. A), halová kopaná - Adamov (chlapci 6. - 9. ročníku), exkurze Minerva
Boskovice (4. A), prohlídka Městského úřadu Boskovice (6. A, B), ŠD - Valentýnské tvoření,
Karneval na ledě - zimní stadion, celoměstská akce, projekt Letem světem - Naše krásná
planeta
pracoviště Sušilova: Žákovská akademie - Valentýnský ples (11. ročník) pro žáky 2. stupně
(Sokolovna Boskovice), LVK žáků 3. ročníku ve spolupráci se studenty SPgŠ - Olešnice na
Moravě (19. 2. - 21. 2.), halová kopaná - Adamov (chlapci 6. - 9. ročníku), ŠD - účast na
Karnevalu na ledě - organizátor ŠD Zelená, Valentýnské dílny

pracoviště Slovákova: LVK žáků 3. ročníku ve spolupráci se studenty SPgŠ - Olešnice na
Moravě (27. 2. - 1. 3.), sběrová akce - organizace 7. F, anglické divadlo Winnie the Witch (1.
stupeň), bruslení s HC Boskovice (1. G, 3. G, F, 5. F), beseda Hrátky s češtinou (školní
knihovna, 7. E, F), Postav most - polytechnická soutěž týmů 9. ročníku (SŠ Letovice),
Výchova dětí v oblasti PO a ochrany obyvatelstva (4., 6. a 9. ročník), okresní turnaj v malé
kopané Adamov (8. a 9. ročník), příprava Zahájení měsíce knih (6. F), Pipi Dlouhá punčocha
- Divadlo Radost (2. F, G), Krocení literární múzy - Gymnázium Boskovice, beseda Není
škola jako škola (2. F, G), Řemesla našich pradědečků a prababiček (Muzeum Boskovicka),
recitační soutěž žáků 2. ročníku, třídní kola pěvecké soutěže (1. a 2. ročník), ŠD Valentýnské dílničky, Jedeme na výlet - Laser Game Brno (kroužek Světoběžníci), příprava
Anglické burzy, Maškarní odpoledne v ŠD ve spolupráci se studentkami SPgŠ, zahájení
příprav na Anglickou burzu - 6. ročník

