AKCE ŠKOLY ve školním roce 2018/2019
ZÁŘÍ
-

-

3. 9. 2018 - slavnostní zahájení školního roku 2018/2019, porada pedagogických
pracovníků na jednotlivých pracovištích
další otevření třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pracoviště „Zelená“ (VI. A, 26 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 (5. 9.)
setkání ŘŠ, SZŘŠ a ZŘŠ Z. Žáčka s p. místostarostkou D. Hamalovou - MěÚ
Boskovice (17. 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
ŠVP - projekt Bezpečná cesta do školy (1. a 2. ročník)
schůzky metodických zařízení a předmětových komisí na jednotlivých pracovištích
změny v programu Bakalář, v matrice školy, rychlé hlášení o počtu žáků k 1. 9. 2018,
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
Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro všechny žáky školy dvakrát do měsíce
Sportovní den pro žáky 1. ročníku - fotbalový stadion (všechna odloučená pracoviště)
třídní schůzky nových třídních kolektivů či nových třídních učitelů (Zelená 11. 9. a 12.
9., Sušilova 27. 9., Slovákova 27. 9.)
Přespolní běh Žďárná - okresní kolo (žáci 2. stupně, všechna pracoviště)
Logická olympiáda - přihlášení do matematické soutěže (zájemci z 1. a 2. stupně)
internetový kurz zdravého životního stylu Hravě žij zdravě - přihlášení (žáci 5.
ročníku)
RR - Den české státnosti
návštěva putovní výstavy k 100. výročí republiky České dějiny (historické osobnosti,
korunovační klenoty a jiné makety, přednášky)
RR - Evropský týden jazyků

Projekty školy:
V období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 bude na ZŠ Boskovice realizován projekt „Šablony II
ZŠ Boskovice“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009282.
Realizované aktivity:
2.II/2 Školní speciální pedagog - ZŠ
2.II/17 Klub pro žáky ZŠ
Čtenářský klub - 7 skupin
Klub zábavné logiky a deskových her - 10 skupin
Klub komunikace v cizím jazyce - 1 skupina
2.II/18 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem - 18 skupin
2.II/10 Tandemová výuka v ZŠ
2.II/19 Projektový den ve škole - 2x
2.II/20 Projektový den mimo školu
2.V/2 Speciální pedagog – ŠD
2.V/11 Klub pro účastníky ŠD
Čtenářský klub
Klub zábavné logiky a deskových her
Klub komunikace v cizím jazyce
Badatelský klub
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: adaptační vycházka (6. A, B), Evropský týden jazyků rozhlasové relace, workshopy, národní jídla ve školní jídelně (organizace Pk Cj), literární
dílna Nechte mě být, jaká jsem - životní příběh Anne Frankové – Židovské muzeu Brno (8. A,
9. A, B), přespolní běh Žďárná - okresní kolo (žáci 2. stupně), výukový pořad Svět kolem nás
- Kuba - dvě tváře svobody (7. A, B), setkání učitelů dějepisu Brno (Moravské zemské
muzeum Brno), Sportovní den pro žáky 1. ročníku - fotbalový stadion, ŠD - otevření nového
oddělení, projekt Za skřítkem Podzimníčkem - čtrnáctidenní celodružinový projekt, slavnostní
otevření zrekonstruovaného hřiště, zahájení učební pedagogické praxe studentů SPgŠ
Boskovice
pracoviště Sušilova: adaptační pobyt Velká Dohoda (7. ročník), adaptační výlet Brněnská
přehrada (8. ročník), Sportovní den pro žáky 1. ročníku - fotbalový stadion, exkurze - Jeskyně
blanických rytířů - Rudka (4. ročník), dopravní hřiště - MŠ Lidická (2. ročník), Běh do schodů
(1. - 5. ročník, letní kino), přespolní běh Žďárná - okresní kolo (žáci 2. stupně), ŠD Seznamovací party (celodružinová akce společná se studentkami SPgŠ), návštěva
Informačního centra v Boskovicích, zahájení učební pedagogické praxe studentů SPgŠ
Boskovice, Mezinárodní den neslyšících
pracoviště Slovákova: Sportovní den pro žáky 1. ročníku - fotbalový stadion, výročí
republiky - návštěva výstavy prvorepublikové výroby (3. ročník), sběrová akce na škole
(organizace 7. E, 4. E), Evropský den jazyků - projekt (8. F), exkurze do Muzea strašidel a
výrobny modrotisku Olešnice (2. a 5. ročník), beseda s Policií ČR (1. a 2. ročník), Kubula a
Kuba Kubikula - Divadlo Radost Brno (2. ročník), Hraj fér - Lužánky Brno (6. G), návštěva
Stanice čištění vod (8. F), dopravní hřiště - MŠ Lidická (1. F, G), přespolní běh Žďárná okresní kolo (žáci 2. stupně), ŠD - Vítáme nové kamarády, Zahajujeme 7. rok našeho členství
v celostátní kampani Celé Česko čte dětem, Všichni jsme kamarádi, Hry a hračky našich
babiček - pátrání po starých hračkách (příprava celodružinového projektu ke 100. výročí
republiky), zahájení učební pedagogické praxe studentů SPgŠ Boskovice, Barevný podzim,
Počitadlo – obnova tabla dětí o fotky nových prvňáčků

