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

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
setkání ŘŠ, SZŘŠ a ZŘŠ M. Staňka s p. místostarostkou D. Hamalovou - MěÚ
Boskovice (15.10.)
zasedání Školské rady Základní školy Boskovice, příspěvková organizace (18. 10.)
pokračování praxe studentek SPgŠ Boskovice - výuka na 1. stupni, školní družina
setkání VP a koordinátorů inkluze na ZŠ - SŠ Letovice
setkání výchovných poradců - PPP Boskovice
zahájení kroužku Věda nás baví (Zelená, Slovákova)
ŠD - celoměstská akce Drakiáda ve spolupráci se SVČ Boskovice Vinohrádky
(pracoviště Zelená, 20. 10.)
Logická olympiáda - matematická soutěž pro zájemce 1. a 2. stupně
soutěž Angliáda - Gymnázium Jevíčko (soutěž žáků 9. ročníku v anglickém jazyce)
zahájení plavecké výuky (2. a 3. ročník)
Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro všechny žáky školy dvakrát do měsíce
ŠVP - Náš životní styl - odpady (Tonda obal - ekologický program, 3., 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 všech pracovišť
Kdo je vidět, vyhrává! - preventivní akce Zdravého města Boskovice a policie ČR
(Masarykovo náměstí, 22. 10.)
Přírodovědný klokan 2018 - školní kolo přírodovědné soutěže (8. a 9. ročník, zájemci)
začátek fyzické a dokladové inventarizace školy - jednotlivé místnosti odloučených
pracovišť (čárové kódy)
RR - Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek) - 100. výročí
Podzimní prázdniny (29. - 30. 10.)
Hnutí Na vlastních nohou - tvorba vánočních přání
Komunální volby 2018 (5. a 6. 10.)

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: třídenní literárně-historická exkurze Praha (8. A, B), vzdělávací
program Den s netopýrem - Dům přírody Moravského krasu Blansko (4. A, B), beseda s O.
Paděrou (malá kopaná – mistr Evropy, světa), pověsti Boskovic - vycházka (6. B), beseda
s příslušníky Městské policie Boskovice (1. ročník), Pasování prvňáčků do cechu žákovského
- příprava, beseda o Kanadě s p. Kocůrkem (4. - 9. ročník), beseda se spisovatelem H.
Klimkem - Strašidla (5. A, B), volba povolání se zástupci VOŠ ekonomická a zdravotnická
(žáci 9. ročníku), návštěva dopravního hřiště v Blansku (4. ročník), Bible a my - školní kolo
(6. - 9. ročník), ŠD - Velká Boskovická (sportovní aktivita na hřišti), Čteme do mikrofonu,
Dráček Družináček - výtvarná soutěž, projekt LETEM SVĚTEM - říjnová aktivita soutěž
Vodník, divadelní představení Pojďte pane, budeme si hrát - Divadlo Radost Brno, Drakiáda celoměstská akce, MINIPLAYBACK show, výběr úplaty za pobyt v ŠD
pracoviště Sušilova: exkurze Budapešť, Bratislava v rámci projektu ŠVP Děti odjinud, děti
Evropy (2 dny), projekt Film a škola - Já, Simon (8. a 9. ročník), návštěva dopravního hřiště
v Blansku (4. ročník), příprava a realizace sběru starého papíru, návštěva Knihovny
Boskovice (1. ročník), divadelní představení Der Turm (Brno), přednáška Jak se efektivně
učit - Divadlo B. Polívky (7. D), vzdělávací program o Austrálii s p. Kocůrkem (5. - 9.
ročník), ŠD - Laser game aréna Boskovice, Bojovka po škole, Halloweenská diskotéka Jízdárna Boskovice - celodružinová akce, výběr úplaty za pobyt v ŠD

pracoviště Slovákova: Projektové dny - Dny naší republiky - individuální aktivity (1.
stupeň), projektové dílny (2. stupeň), volby do školního parlamentu (příprava, realizace),
třídní schůzky žáků 6. ročníku (6. 10.), návštěva Moravského zemského muzea a Hvězdárny a
planetária Brno (5. ročník), anketa Odpady (7. F), O Balynce - Divadlo Radost Brno (3.
ročník), přednáška PLAZI v rámci projektu PolyGram Gymnázium Boskovice, Kočičí den projekt žáků 1. G, beseda s rodiči budoucích prvňáčků MŠ Bílkova, Čtenářská dílna (1. G),
návštěva dopravního hřiště v Blansku (4. ročník), okresní kolo ve florbalu (starší žáci), ŠD Jedeme na výlet Bongo, Výroční porada a seminář vychovatelek ŠD, Slavnostní zahájení
výstavy ke 100. výročí republiky - Hračky a hrátky o sto let zpátky, Jako za starých časů celodružinové dílničky v rámci oslav vzniku ČSR - vyrábíme hračky našich prarodičů, Malé
čtení - spisovatel Hynek Klimek, výběr úplaty za pobyt v ŠD

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 s p. místostarostou Ing. Lukášem Holíkem - MěÚ (26. 11.)
schůzky zástupců školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
příprava přihlášek ke studiu na SŠ s uměleckým zaměřením, zjišťování profesního
zájmu žáků 9. ročníku
burzy SŠ - jídelny jednotlivých pracovišť
DOD blanenských odborných škol pro žáky 9. ročníku
DOD středních škol a burza SŠ v Sokolovně Boskovice (9. 11.)
Veletrh středních škol - výstaviště Brno BVV (24. - 25. 11.)
pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí - pracoviště Zelená
(12. 11.)
setkání s rodiči budoucích prvňáčků s učitelkami 1. stupně ZŠ Boskovice - MŠ
Lidická, Bílkova, Na Dolech
školní kolo Dějepisné olympiády (zájemci z 8. a 9. ročníku)
školní kolo Olympiády v českém jazyce (zájemci z 8. a 9. ročníku)
doplňkové volby do Školské rady Základní školy Boskovice (1.11.)
třídní schůzky rodičů žáků a pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí (1. 11.)
Spolek rodičů (třídní důvěrníci) - schůzky k 1. čtvrtletí
Ukážeme vám, co ve vás vězí - soutěž žákovských týmů 9. ročníků - SŠ Letovice
IC Boskovice - výtvarná výstava Boskovice očima dětí
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: Slavnostní pasování prvňáčků do cechu žákovského (kino
Boskovice, 8. 11.), divadelní představení Brněnské pověsti - Divadlo Reduta (6. A, B),
Pracovní setkání o literatuře pro děti a mládež - Praha, Trapas nepřežiju - divadelní
představení v Sokolovně Boskovice (6. - 9. ročník), florbal - okresní kolo mladších a starších
žáků Letovice, Blansko, filmové představení Cesta do pravěku - kino Panorama (žáci 1.

stupně, odměna za sběr), Příběhy bezpráví - film a beseda (8. A), Muzeum regionu
Boskovicka (6. B, 9. A, 9. B, 5. A), beseda s výtvarnicí M. Roztočilovou (zájemci 6. - 9.
ročníku), Nicolas Winton: Síla lidskosti - dokument a beseda (6. - 9. ročník), historický pořad
projektu FABER - Vl. a T. Pěnkavovi: Vikingové (5. - 9. ročník), Bible a my - okresní kolo
Lysice, krajské finále ve florbalu mladších žáků (Slavkov u Brna), Arboretum Šmelcovna (5.
B), ŠD - Výlov rybníka Družiňáka - soutěž v lovení dřevěných rybiček, Letem světem projekt skládání puzzle, odpoledne s Městskou policií Boskovice, MISS ŠD, bruslení ŠD 3. a
4. oddělení
pracoviště Sušilova: slavnostní předávání slabikářů žákům 1. D a 1. E - Městská knihovna
Boskovice, exkurze - Zámek Boskovice (8. C), florbal - okresní kolo mladších žáků Blansko,
florbal mladší žákyně Velké Opatovice, muzikál Big - Městské divadlo Brno (zájemci 2.
stupně), Svatohuberstké slavnosti - zámek Boskovice (3. ročník), exkurze do SPŠ chemické
Brno (9. C), Vv soutěž Vytvoř si svůj komiks - Jevíčko, Trapas nepřežiju - divadelní
představení v Sokolovně Boskovice (8. - 9. ročník), beseda s R. Uzlem - Divadlo Bolka
Polívky (9. C), beseda Bezpečí na internetu (5. C, D), Hvězdárna a planetárium Brno vzdělávací program (6. ročník), historický pořad projektu FABER - Vl. a T. Pěnkavovi:
Vikingové (6. - 9. ročník), Nicolas Winton: Síla lidskosti- dokument a beseda (6. - 9. ročník),
návštěva Úřadu práce Boskovice (8. C, D), ŠD - filmové představení Malá čarodějnice Kino
Boskovice, soutěž o nejlepšího hráče Dobble, Sportovní odpoledne, Svatohubertské slavnosti
na Zámku Boskovice
pracoviště Slovákova: slavnostní předávání Slabikářů prvňáčkům v Městské knihovně
Boskovice (21. 11.), vernisáž výstavy a slavnostní předání cen vítězům soutěže Moje zážitky
z výletu, exkurze Po stopách pravěkých lidí - Sloupsko-šošůvské jeskyně (6. ročník), rada
Spolku rodičů, Burza středních škol (jídelna školy), návštěva skláren v Usobrmu (6. G),
divadlo v anglickém jazyce Blansko - Letopisy Narnie (6. ročník), muzikál BIG - Městské
divadlo Brno (zájemci 2. stupně), návštěva zástupců SŠ Hybešova u žáků 9. ročníku, Bohouš
a Dáša mění svět - Co pro mne znamená demokracie? - vernisáž výstavy komiksů a ocenění
nejlepších prací (Praha), Hudební cesta časem - hudební akce pro 6. - 8. ročník, Střih filmu mediální výchova v rámci projektu KaPoDav (7. F, 8. F), Trapas nepřežiju - divadelní
představení v Sokolovně Boskovice (7. - 9. ročník), Veselé paničky Windsorské - divadlo
Radost Brno (8. ročník), Budulínek v hudebce - divadlo Radost Brno (1. ročník), Kanada přednáška p. Kocůrka v anglickém jazyce (4. - 9. ročník), Moje zážitky z výletu - výstava
obrazů z výtvarné soutěže (IC Boskovice), Pojďte, pane, budeme si hrát - Divadlo Radost
Brno (2. ročník), okresní soutěž ve florbalu - mladší žáci, Tvořivé dílny s p. Strakovou (5.
ročník), filmové představení Nikolas Winton - kino Panorama (8. A 9. ročník), Bubnování hudební pořad v rámci vyučovacích hodin Hv (9. ročník), ZOO Brno - exkurze
přírodovědného kroužku, Ekonomická olympiáda - 2. ročník soutěže na OA Blansko (9.
ročník), keramická dílna - tvorba adventních věnců (5. ročník), bruslení na zimním stadionu
(8. ročník, 4. G), Hry a zábava našich předků - Muzeum Boskovicka (3. F), Adventní zpívání
v DD Boskovice, ŠD - Vlajkování - společně tvoříme vlajku ŠD, Křídla - výtvarná činnost ke
zhotovení nové dekorace, Než přijde Mikuláš - příprava na Mikulášskou besídku, Jedeme na
výlet - Světoběžníci

