
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), Hry a zábava našich předků - Muzeum regionu Boskovicka 

(2. D, E, 7. D), 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 

 

 



 

 

PROSINEC 

 
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- pravidelná kontrola BOZP 

- dokončení fyzické a dokladové inventarizace školy - jednotlivé místnosti odloučených 

pracovišť (čárové kódy) 

- schůzka zástupců středních škol a gymnázia s žáky 9. ročníků a jejich rodičů  - 

jednotlivá pracoviště 

- svolání předmětových komisí a metodických sdružení všech 3 pracovišť k 1. pololetí 

2018-19 z jednotlivých předmětů vedených garanty ŠVP 

- slavnostní rozsvícení Vánočního stromu - 2. 12. - Masarykovo náměstí Boskovice 

- 21. vánoční jarmark tradičních řemesel a výrobků - Masarykovo náměstí Boskovice - 

ŠD zdobení stromečků, návštěva třídními kolektivy (7. - 8. 12.) 

- Celoškolní turnaj v přehazované - tělocvična Slovákova (mladší a starší žákyně 6. - 9. 

ročníku) 

- Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro všechny žáky školy -  

dvakrát do měsíce 

- Zasedání Školské rady - školní řád, mobilní telefony (ZŠ 2) 

- Setkání pracovních skupin projektu MAS II - MěÚ Boskovice (12. 12.) 

- Výchovný koncert SPgŠ Boskovice a ZŠ pracoviště Slovákova (organizátoři: T. Pléha, 

V. Ertlová, P. Kotoučková, A. Kocmanová) 

- Mikulášský večírek - Skleník Boskovice (pracoviště Zelená), 6. 12. (pro žáky 2. 

stupně) 

- vánoční besídky a aktivity jednotlivých tříd na všech pracovištích 

- schůzky zástupců školních parlamentů na jednotlivých pracovištích 

- Vánoční společné posezení zaměstnanců a bývalých zaměstnanců školy - jednotlivá 

pracoviště 

- RR - Den svatého Mikuláše, Vánoce 

- vánoční prázdniny pro žáky (24. 12. - 2. 1.), nástup do školy 3. 1. 2019 

- 24. 12. Den pracovního klidu - Štědrý den 

- 25. 12. Den pracovního klidu - 1. svátek vánoční 

- 26. 12. Den pracovního klidu - 2. svátek vánoční 

- 31. 12. Silvestr - samostudium nebo ŘD pro pedagogické pracovníky 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: Mikulášská nadílka pro žáky 1. - 3. ročníku (9. ročník a školní 

parlament), Adventní hrátky s prvňáky (9. ročník a 1. ročník), Mikulášský večírek pro žáky 2. 

stupně - Zámecký skleník Boskovice (organizátor školní parlament), Stonožka v katedrále - 

Praha (hnutí Na vlastních nohou), filmové představení KING SKATE - projekt Film a škola 

(8. a 9. ročník), Cvičné přijímačky pro zájemce z 9. ročníku, exkurze Anthropos Brno (6. 

ročník), sběr hliníku, ČNB Brno - výukový program Lidé a peníze (5. B), Workshop - 

židovské svátky a tradice (8. A), návštěva Domova důchodců Boskovice - předání dárků (7. 

A), společné bruslení žáků 1. a 9. ročníku, okresní finále ve florbalu starších žáků (Blansko), 

Vánoční jarmark Brno (odměna za sběr žákům 2. stupně), filmové představení Malá 

čarodějnice (1. stupeň), ŠD - Čertovská diskotéka na Jízdárně, Vánoční dílny, TITANIC - 

beseda se žákem 6. ročníku A. Kubínem, projekt Letem světem - vánoční tradice a zvyky, 

beseda s ing. L. Menšíkem - Les (Badatelský klub, Šablony II) 



pracoviště Sušilova: Veselé paničky Windsorské - Divadlo Radost Brno (2. stupeň), turnaj 

ve florbalu pro starší dívky (Letovice), Technické muzeum Brno (7. ročník), turnaj ve florbalu 

pro starší žáky (Letovice), Mrazík - divadelní představení SŠ a VOŠ Hybešova (1. stupeň), 

Den imunity (organizace školní parlament), návštěva Židovského muzea Boskovice 

(Čtenářský klub - Šablony II), výukový program o Betlémě (6. D), Vánoční besídka pro 

rodiče (2. D, 8. C), vánoční turnaj ve florbalu (2. ročník), ŠD - Vánoční dílny, zapojení do 

projektu Ježíškova vnoučata - tvorba vánočních přání, tvorba vánočních ozdob a zdobení 

stromečků  

pracoviště Slovákova: Čertovská překážková dráha (3. ročník), beseda s kurátorem (8. E, 9. 

E, F), Vánoční tvořivá dílna (1. G, 1. F, 2. F, 4. G, 4. E), Advent - těšíme se na Vánoce 

(projektový den 3. G), bruslení ve spolupráci s HC Boskovice (1. G, 5. E), beseda na ÚP 

Boskovice pro vycházející žáky, Mikuláš ve škole - nadílka pro děti 1. - 4. tříd (organizace -  

žáci 9. ročníku), Milulášská překážková dráha (1. - 4. ročník), Vánoce - beseda (3. F, G), 

turnaj ve vybíjené (5. ročník), Strakonický dudák - Divadlo Radost Brno (7. ročník), 

Husovické betlém (6. F, G), Mrazík - divadelní představení SŠ a VOŠ Hybešova (3. a 5. 

ročník), filmové představení Pohádky pro Emu, Cesta za králem trollů (2. stupeň), výchovný 

koncert ZŠ a SPgŠ (pro 1. - 9. ročník, pro veřejnost), Výchovný koncert Gymnázia Boskovice 

(3. a 5. ročník), bowling (3. F, G), Vánoční besídky (1. ročník), ŠD - Pečeme perníčky, 

zdobíme stromeček, Hrátky s čerty s programem studentek SPgŠ, Vánoční dílničky, Vánoční 

posezení u stromečku 

 

 

LEDEN 

 
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- pravidelná kontrola BOZP 

- schůzka školních parlamentů na jednotlivých pracovištích 

- zástupci Střední školy André Citroëna Boskovice - beseda s žáky 9. ročníku 

(všechna pracoviště) 
- svolání předmětových komisí a metodických sdružení všech 3 pracovišť k 1. pololetí 

2018 - 19 z jednotlivých předmětů vedených garanty ŠVP 

- třídní schůzky rodičů žáků a pedagogických pracovníků k 1. pololetí (10. 1.) 

- schůzka Spolku rodičů (třídní důvěrníci) k 1. pololetí (10. 1.) 

- Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku v Orlických horách (14. 1. - 19. 1.) - 

pracoviště Slovákova 

- Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro všechny žáky školy -  

dvakrát do měsíce 

- Pilotní testování Scio - matematická gramotnost (4. a 8. ročník) 

- Snídaně s novináři - ocenění kolektivu žáků ŠD Slovákova za vytvoření loga MAP 

- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. pololetí - pracoviště Sušilova 

(28. 1.)  

- Dějepisná olympiáda - okresní kolo (pracoviště Sušilova) 

- Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo 

- Matematická olympiáda 5. a 9. ročník - okresní kolo (organizace pracoviště Zelená) 

- Setkání pracovních skupin projektu MAS II - kancelář MAS Boskovicko Plus 

Boskovice (17. 1.) 

- Lyžařský výcvikový kurz žáků 3. ročníku - Olešnice na Moravě, spolupráce se 

studentkami SPgŠ Boskovice, účast 42 žáků z pracoviště Slovákova 

- Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce - DVPP - MěÚ Boskovice 



- uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí školního roku 2018-19 (25. 1.) 

- RR - Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu - státní svátek 

- pololetní prázdniny (1. 2.) 

 
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: Odpoledne pro hendikepované děti - Zámecký skleník 

(vystoupení žáků školy), Knihovna Boskovice (6. B), krajské finále ve florbalu starších žáků 

(Pohořelice), beseda Zdravé zuby - dentální hygiena (1. - 5. ročník), beseda Šikana (Elim, p. 

Kotouček, 6. A, B), beseda Přátelství, láska a sex (Elim, p. Kotouček 8. A, B), Hrátky 

s prvňáky (1. a 9. ročník - bruslení, předání vysvědčení), Muzeum regionu Boskovicka (1. B), 

filmové představení Čertí brko (1. - 5. ročník), ŠD - Soutěž v páce, Smysly nejsou nesmysly, 

bruslení (3. a 4. oddělení), pokračování v projektu Letem světem, módní přehlídka v ŠD 
pracoviště Sušilova: exkurze do Anthroposu (6. E), beseda v Knihovně Boskovice -  

Justýnka a asistenční jednorožec (3. D, E), beseda o myslivosti (3. E), zábavní vědecký park 

Brno - Alchymisté (3. D, E), filmové představení Čertí brko (1. - 3. ročník), Králíček Petr (4. - 

5. ročník), beseda Zdravé zuby - dentální hygiena (1. - 5. ročník), filmové představení Úkryt 

v ZOO - Projekt Film a škola (8. a 9. ročník), ŠD - soutěž v lovení rybiček, Filmové 

odpoledne 

pracoviště Slovákova: Za zvířátky do lesa (1. G), bruslení na zimním stadionu (1. F, 1. G, 4. 

G, 4. F), Pohár 7. tříd - krajská volejbalová soutěž (Bílovice n/Svit.), beseda s kurátorem (8. 

E, 9. E, F), filmové představení Čertí brko (1. - 5. ročník), bowling - Modrá věž (4. E, G), 

exkurze do firmy LD Seating (5. F), ŠD - Týden tříkrálový (aktivity v jednotlivých 

odděleních), Závody psích spřežení, Kniha ti sluší - výtvarná soutěž, výlet ŠD -  

zábavní vědecký park 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, Zelená, Sušilova) 

- ŠVP - zahájení projektu Hra na město - instituce (6. ročník), MěÚ Boskovice -   

návštěva jednotlivými třídami  

- příprava a realizace 12. žákovského plesu - Sokolovna Boskovice - pracoviště 

Sušilova 

- předání přihlášek a zápisových lístků na střední školy rodičům vycházejících žáků a 

rodičům 5. ročníku - prima 

- 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 (Biologická olympiáda, Zeměpisná 

olympiáda) 

- příprava na zahájení plaveckého výcviku 1. a 4. ročník 

- schůzky školních parlamentů na jednotlivých pracovištích 

- Pololetní prázdniny (1. 2. 2019) 

- Jarní prázdniny 11. - 15. 2. 2019 pro žáky, samostudium nebo ŘD pro pedagogické 

pracovníky 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 



pracoviště nám. 9. května: výchovný pořad Kocůrkovi (6. - 9. ročník), LVK žáků 3. ročníku 

ve spolupráci se studenty SPgŠ - Olešnice na Moravě (20. 2. - 22. 2.), matematická soutěž 

Pangea (6. A, 8. A, 9. A), exkurze JE Dukovany (9. ročník), Bylo nás pět - Divadlo Radost 

Brno (7. ročník), návštěva školní knihovny (6. B), florbal - okresní kolo žáků 1. stupně 

(Blansko), filmové představení Úkryt v ZOO - projekt Film a škola (8. a 9. ročník), Holocaust 

- beseda s pamětnicí p. E. Bezdíčkovou (9. ročník), exkurze do Planetária Brno (5. ročník), 

beseda Kyberšikana aneb predátor na obzoru p. Kotouček - Elim (5. ročník), ŠD - 

Valentýnské tvoření, Karneval na ledě ve spolupráci se SVČ Boskovice - zimní stadion 

(celodružinová akce), projekt Letem světem, bruslení (3. a 4. oddělení), výběr úplaty ŠD 
pracoviště Sušilova: Žákovská akademie - Valentýnský ples (12. ročník) pro žáky 2. stupně 

(Sokolovna Boskovice), LVK žáků 3. ročníku ve spolupráci se studenty SPgŠ - Olešnice na 

Moravě (5. 2. - 7. 2.), Bylo nás pět - Divadlo Radost Brno (6. ročník), florbal - mladší žáci 

Blansko, beseda Čas proměn - dívky, Na startu mužnosti - chlapci (7. C, D), ŠD - účast na 

Karnevalu na ledě - organizátor ŠD Zelená, Valentýnské dílny, Karneval, výběr úplaty ŠD 

pracoviště Slovákova: sběrová akce - organizace 8. F, školní kolo v recitaci (1. stupeň), Čas 

proměn - beseda pro dospívající dívky a chlapce, bruslení na zimním stadionu s HC 

Boskovice (1. F, G, 5. G), exkurze Anthropos Brno - dějepisný program (6. ročník), 

Cestovatelé Evropou - projektový den s rodilou mluvčí v 5. ročníku, exkurze do Planetária a 

Anthroposu Brno (4. F, G), Pohár 7. tříd - krajská soutěž ve volejbalu, Krocení literární múzy 

- gymnázium Boskovice (vybraní žáci), beseda Hrátky s češtinou (školní knihovna, 6. G), 

Postav most - polytechnická soutěž týmů 9. ročníku (SŠ Letovice), Bylo nás pět - Divadlo 

Radost Brno (8. E, F), ŠD - Valentýnské dílničky, Maškarní odpoledne v ŠD ve spolupráci se 

studentkami SPgŠ, zahájení příprav na Anglickou burzu - 7. ročník ve spolupráci se Spolkem 

rodičů, realizace a dokončení nové výzdoby vestibulu ŠD na téma Máme se rádi, výběr úplaty 

ŠD 

 

BŘEZEN 

 
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- pravidelná kontrola BOZP, školení 

- Anglická burza - 7. ročník, organizace ŠD Slovákova a Spolek rodičů ZŠ Slovákova 

(setkání dětí, rodičů, veřejnosti v tvořivých dílnách a kavárničce, doplňující akce 

Daruj knihu - MAS Boskovicko PLUS) 

- 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  

- schůzky školních parlamentů na jednotlivých pracovištích 

- plavecký výcvik - příprava, zahájení (1. - 4. ročník) 

- Miniveletrh Technická zručnost - MAS Boskovicko PLUS (interaktivní workshop pro 

seznámení s portfoliem hraček a pomůcek českých firem (vychovatelky ze všech 

pracovišť a zájemci) 

- Světem na křídlech poezie - přehlídka recitace a výrazného přednesu (Kino Panorama, 

28. 3.)  

- Školení Maják - Animace figurek z 3D tiskárny (pedagogičtí pracovníci - zájemci) 

- Matematický klokan - školní kolo (2. - 9. ročník) 

- Vzpomínky na Provence - vernisáž výtvarné výstavy, ukázky výtvarných prací žáků, 

kulturní vystoupení - pracoviště Slovákova 

- Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku - Jeseníky - Praděd, chata Barborka (10. 

- 15. 3.) - pracoviště Sušilova 



- Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku - Jeseníky - Karlov, chata Roháč (18.-

22. 3.) - pracoviště Zelená 

- ŠVP - projekt Hra na město - instituce (6. ročník), MěÚ Boskovice - návštěva 

jednotlivými třídami, policie ČR, Městská policie Boskovice  

- ŠVP - projekt Děti odjinud - děti Evropy (8. ročník) - příprava projektu 

- Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky, jejich rodiče a další zájemce (27. 3., 

13,00  - 17,00) - všechna pracoviště 

- DOD pro budoucí prvňáčky - návštěva mateřských škol v 1. třídách ZŠ - MŠ Lidická, 

Na Dolech, Bílkova 

- RR - Den narození J. A. Komenského 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: příprava a realizace LVK pro žáky 7. ročníku (Karlov pod 

Pradědem, chata Roháč), pravěk - Muzeum Boskovicka (4. A, B), školní kolo v recitaci (1. a 

2. stupeň), návštěva Městské knihovny Boskovice (1. A, B, C, 2. C), Tajný deník Adriana 

Molea - anglické divadlo (8. ročník, Blansko), Maryša - Sokolovna Boskovice (9. A), Větrné 

mlýny, dílničky - Muzeum Boskovicka (1. B, 2. A, B), Zeměpisná olympiáda - krajské kolo, 

Matematický klokan - školní kolo (třídy RVM a PP a další zájemci), výroba keramiky, ŠD  - 

filmové představení Králíček Petr, Miniveletrh Technická zručnost, Jarní workshop, Barevný 

týden - akce ŠD pro celou školu 

pracoviště Sušilova: LVK pro žáky 7. ročníku (Jeseníky - Praděd, chata Barborka), Pravěk - 

Muzeum Boskovicka (4. D), O lysické sluníčko 12. ročník  - přehlídka recitace (žáci 2. - 7. 

ročníku), Zločin kolem nás - Divadlo Bolka Polívky Brno (9. C), Titanic - výstava Brno (6. E, 

9. C), školní kolo v recitaci (1. - 5. ročník), Wish list - anglické divadlo (8. a 9. ročník, 

Sokolovna Boskovice), sběr hliníku, okresní kolo recitační soutěže v Adamově (žáci 1. a 2. 

stupně), ŠD - Miniveletrh Technická zručnost, bruslení na zimním stadionu, Hledání pokladu, 

Ponožkový den, Zábavní park Bongo Brno 

pracoviště Slovákova: vernisáž výstavy výtvarných prací Vzpomínky na Provence, bruslení 

na zimním stadionu (4. F, 1. G), exkurze do firmy ALPS (8. ročník), Kavárnička cestovatelů - 

projekt (5. G), O lysické sluníčko 12. ročník - přehlídka recitace (žáci 2. - 7. ročníku), okresní 

kolo recitační soutěže v Adamově (žáci 1. a 2. stupně), Středověk - tvořivá dílna (4. E), třídní 

kolo pěvecké soutěže (1. G, 4. E), hodiny Aj s rodilými mluvčími (3. - 8. ročník), školní kolo 

v recitaci (4. a 5. ročník), Lazy Goat - anglické divadlo (4. a 5. ročník), První pomoc pro žáky 

- výchovně vzdělávací program pro žáky 5. - 8. ročníku, Úřad práce (8. F), beseda s Policií 

ČR (4. ročník), beseda se spisovatelkou Olgou Černou (1. F, G), Kunštátská laťka - skok 

vysoký (2. stupeň), Oslava Světového dne Downova syndromu - Černá Hora (5. G), 

přehazovaná  - okresní soutěž (dívky 6. - 9. ročník), Jsme tu spolu! školní volejbalová 

přehlídka žákovských týmů, Noc s Andersenem (1. stupeň, 29. 3.), ŠD - příprava Anglické 

burzy (7. ročník), Jedeme na výlet:  Laser Game aréna Brno, Jarní dílničky se studentkami 

SPgŠ Boskovice, Dny otevřených dveří - návštěva MŠ Bílkova a Na Dolech v ŠD, veřejnost 

 

DUBEN 

 
- zápis dětí do 1. tříd Základní školy Boskovice, příspěvková organizace na všech 

pracovištích (10. 4.) 

- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- pravidelná kontrola BOZP 

- 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 (školní kolo Pythagoriády, okresní 

kolo MO 6. - 8. ročník, recitace - krajské kolo),  

- schůzka Spolku rodičů (třídní důvěrníci) k 3. čtvrtletí  

- schůzky školních parlamentů na jednotlivých pracovištích 

- třídní schůzky rodičů žáků a pedagogických pracovníků k 1. pololetí (4. 4.) 

- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. pololetí - pracoviště 

Slovákova (8. 4.)  

- ukončení praxe SPgŠ Boskovice ve školních družinách 

- přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných 

předmětů (9. 4., pracoviště Zelená) 

- Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory SŠ - 1. termín (12. 4.) 

- Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory SŠ - 2. termín (15. 4.) 

- Přijímací zkoušky do osmiletých gymnázií - 1. termín (16. 4., 17. 4.) 

- ŠVP - Hra na město - instituce (6. ročník) - dokončení, prezentace  

- Finanční vzdělávání žáků 8. ročníku - zaměstnanci ČSOB, MAS Boskovice - 

organizátor  

- Dopravní hřiště Blansko - žáci 4. ročníku 

- ŠVP - Den Země 2018 - projektový den, téma Naše voda (1. - 9. ročník) 

- Memoriál V. Kotrhonze - malá kopaná, 2. stupeň, fotbalový stadion Boskovice (24. 4.) 

- Mc Donald´s cup - okrsková soutěž v malé kopané (žáci 1. stupně) 

- Den Země - výtvarná a ekologická soutěž (organizátor SVČ Boskovice, 2 tříčlenná 

družstva z každého pracoviště 8. a 9. ročníku) 

- Sběr dat ze školních matrik 

- Velikonoční prázdniny 18. 4. 

- Velký pátek - státní svátek 19. 4. 

- Velikonoční pondělí - státní svátek 22. 4. 

- RR - Velikonoční zvyky 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: historická exkurze - Koncentrační tábor Osvětim - Březinka (9. 

ročník), sběr starého papíru, Knihovna Boskovice (2. A), návštěva Úřadu práce Boskovice (8. 

A, B), Jeden svět na školách - kino Panorama (4. A, B, 5. A, B, 6. B, 8. A), projekt Listování - 

Pachatelé dobrých skutků (2. ročník, 5. B, 6. A), beseda - Kouření (6. a 7. ročník), 

Velikonoční dílny - Muzeum Boskovicka (2. A, B), exkurze Brno (8. B), Divadlo Slunečnice 

- Maková panenka (Zámecký skleník1. C), Velikonoční dílny pro prvňáčky s žáky 9. ročníku, 

sbírka na ZOO Brno - adopce zvířete, ŠD - Velikonoční dílny - výtvarné a pracovně technické 

aktivity v ŠD, Velikonoční tvoření v Muzeu Boskovice, návštěva zábavního parku Bongo 

Brno, Den Země - projekty a aktivity v jednotlivých odděleních ŠD 

pracoviště Sušilova: návštěva MěÚ a Městské policie Boskovice  - projekt ŠVP (6. ročník),  

divadelní představení Tři mušketýři - Divadlo Bolka Polívky Brno (5. C, D, 7. D), projekt 

Listování - Pachatelé dobrých skutků (6. ročník), kino Panorama - Follow me! - projekt Jeden 

svět na školách (9. D), soutěž v přeskoku přes švihadlo (2. ročník), exkurze - Pivovar Černá 

Hora (4. C), turnaj v odbíjené - starší dívky (Letovice), Velikonoční tvoření v Muzeu 

Boskovice (3. D, E), Kytice - Divadlo Radost Brno (6. ročník), Štafetový pohár Blansko (1. 

stupeň), ŠD - Velikonoční pečení, Velikonoční dílny v jednotlivých odděleních, Burza hraček, 

návštěva zábavního parku Bongo Brno, Pálení čarodějnic - školní zahrada 

pracoviště Slovákova: exkurze do Planetária Brno - program Astronaut (3. F, G), beseda se 

spisovatelkou M. Fišarovou (6. - 9. ročník, ŠD), beseda Pes přítel a pomocník člověka (1. 

stupeň), beseda se spisovatelkou I. Peroutkovou (4. F), beseda s Městskou policií Boskovice 

(4. ročník),  Justýnka - beseda v Knihovně Boskovice (3. F), Večerníček na výletě - Jezírko 

Brno (1. ročník), Barvy Země - Jezírko Brno (3. F), Jak roste les - Jezírko Brno (3. G),  



projekt Listování - Komisař Vrťapka (2. F, G), projekt Listování - Pachatelé dobrých skutků 

(6. F, G), Hasík 1 - požárně preventivní akce pro žáky 6. a 9. ročníku (IZS Brno), 

Předvelikonoční dílny s maminkami (2. F), Tvořivá velikonoční dílna (1. F, 3. F, 4. E, 5. E, 

F), Velikonoční tradice (2. G, 3. G), okresní turnaj ve volejbalu, Kytice - Divadlo Radost 

Brno (8. E, F), třídní kolo pěvecké soutěže (3. G, 4. F), Pohádky a pověsti Boskovicka – 

Muzeum Boskovicka (6. G), Kyberšikana - preventivní program pro žáky 5. ročníku, 

Facebook - preventivní program (6. F, g), Bylo nás pět - Divadlo Radost Brno (5. ročník),  

Sex a láska preventivní program (8. E), Pes z útulku v novém domově - odevzdání výtvarných 

prací, Vodárny Boskovice - exkurze zástupců školního parlamentu, ŠD - Celé Česko čte 

dětem - malé čtení se spisovatelkou M. Fišarovou a hercem M. Reilem, Barevné rámečkování, 

Velikonoční týden - výtvarné a pracovně technické aktivity v ŠD, Den Země - projekty a 

aktivity v jednotlivých odděleních ŠD 

 

KVĚTEN  

 
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- pravidelná kontrola BOZP 

- 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 - Pythagoriáda (5. - 8. ročník), 

vybíjená (žáci 4. ročníku), Biologická olympiáda (krajské kolo) 

- XXI. ODM 1. ročníků - Velké Opatovice (22. 5.), součástí i výtvarná soutěž 

- Mc Donald´s cup - okrsková soutěž v malé kopané (žáci 1. stupně) 

- Pohár rozhlasu - lehká atletika (mladší a starší žáci, Blansko) 

- Pohár krále Jiřího z Kunštátu - atletická soutěž pro žáky 1. stupně 

- příprava a realizace návštěvy partnerské školy z Levic - Slovensko (40 žáků 1. a 2. 

stupně) - pracoviště Zelená (16. - 17. 5.), tvořivé dílny - ŠD Slovákova 

- Paříž, Normandie - poznávací a vzdělávací zájezd do Francie (18. - 24. 5.) - žáci ze 3 

odloučených pracovišť (zájemci) 

- začátek 3týdenní praxe studentů SPgŠ Boskovice 

- setkání výchovných poradců - OPPP Vyškov, pracoviště Boskovice    

- svolání celoškolních předmětových komisí za 2. pololetí 

- ŠVP - zjištění zájmu o druhý cizí jazyk (současný 6. ročník) 

- ŠVP - zjištění zájmu o volitelný předmět (současný 6. - 8. ročník) 

- Den otevřených dveří organizací, které nabízejí volnočasové aktivity pro děti a mládež 

- školní družiny (15. 5.) 

- Zvol si Info - dezinformace na internetu (beseda pro všechny žáky 9. ročníku (MAS 

Boskovicko PLUS)    

- ŠVP - projekty Děti odjinud - děti Evropy (8. ročník), Plánování letní dovolené (9. 

ročník), Made in (5. ročník) - prezentace  

- ŠVP - Učitelé dětem k MDD (1. - 5. ročník)                                         

- RR - Den vítězství (státní svátek) 

- Volby do Evropského parlamentu 2019 (24. - 25. 5.) 

 
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:        
pracoviště nám. 9. května: partnerská návštěva dětí ze Základní školy Andreja Kmeťa 

Levice (16. - 17. 5.), Zahraniční exkurze - pobřeží Normandie, Paříž, filmové představení 

DUMBO (za sběr papíru pro žáky 1. stupně), Letové ukázky s dravci - Seiferos (1. - 9. 



ročník), Knihovna Boskovice (2. A, B, C), beseda Pes přítel člověka (4. a 5. ročník), projekt 

Svět knihy - Praha (Šablony, Čtenářský klub), Stonožka v ZOO Praha (4. B a žáci 2. stupně), 

beseda - Městská policie (6. A), XXI. ODM 1. ročníků - Velké Opatovice, výukový program 

Planeta Země 3000 - Kolumbie (8. ročník), Školní výlety: Nedvědice (6. A), Pálava (7. A, B), 

focení třídních kolektivů, beseda Policie ČR Boskovice (6. A), Pohár rozhlasu - lehká atletika 

(mladší a starší žáci, Blansko), Animace filmů - beseda s autory filmu Krysáci (6. E), 

návštěva Muzea regionu Blansko a jednání na Okresním soudu Blansko (9. A), ŠD -  Den 

otevřených dveří organizací, které nabízejí volnočasové aktivity pro děti a mládež - školní 

družiny (15. 5.), Závody na kolech a koloběžkách, projekt Letem světem, Dárek pro maminku 

- tvoření ke Dni matek, Turnaj v kuželkách                                                                                      

pracoviště Sušilova: okresní turnaj ve vybíjené Blansko (3. - 5. ročník), soutěž Přeskoky přes 

švihadlo (3. D, E), projekt Svět knihy - Praha (Šablony, Čtenářský klub), Letové ukázky 

s dravci - Seiferos (1. - 9. ročník), beseda se senátorkou J. Vítkovou (školní parlament), 

návštěva Zábavního vědeckého parku VIDA Brno (6. D), focení třídních kolektivů, návštěva 

Hvězdárny a planetária Brno (4. a 7. ročník), Pohár rozhlasu - lehká atletika (mladší a starší 

žáci, Blansko), Titanik výstava Brno (7. C), soutěž ve šplhu (2. ročník), Hanin kufřík - 

filmové představení (7. - 9. ročník), exkurze do Sladovny Černá Hora (9. C), beseda Prevence 

kriminality (6. C, 8. D, 8. C, 9. D), XXI. ODM 1. ročníků - Velké Opatovice, školní 

florbalový turnaj, filmové představení Malá čarodějnice (1. - 5. ročník), 100 let skautingu -. 

Muzeum Boskovicka (4. C), schůzka školního parlamentu s p. místostarostou Holíkem, Senát 

Praha - projektový den (školní parlament), ŠD - Den otevřených dveří organizací, které 

nabízejí volnočasové aktivity pro děti a mládež - školní družiny (15. 5.), Závody na kolech a 

koloběžkách, pěvecká soutěž Zlatý slavíček, filmové představení Králíček Petr 
pracoviště Slovákova: sběrová akce na pracovišti, preventivní program Sex a láska (8. F), 

Tvoření pro maminky (3. G), vystoupení ke Dni matek (3. F), Po stopách šelmy - Jezírko 

Brno (5. G), Vodní království - Jezírko Brno (5. F, 6. ročník), Společenstvo průsvitných křídel 

(2. ročník), návštěva Masarykovy školy práce Letovice - volba povolání (8. ročník), Hlídky 

mladých zdravotníků - účast, návštěva firmy Colorprofi - volba povolání (8. ročník), 

volejbalový turnaj partnerských měst Rawa - Boskovice, preventivní akce Hasík 2, 3 (9. E, F), 

divadlo Včelí medvídci zpívají - Sokolovna Boskovice (3. ročník), exkurze Jaderná elektrárna 

Dukovany (9. ročník), Hanin kufřík - filmové představení (8. a 9. ročník), Kyberšikana (5. 

ročník), Sebepoznání (7. E), návštěva hlavního města ČR Prahy (45 žáků 5. ročníku), 

Limonádový Joe - Divadlo Radost Brno (7. ročník), Strakonický dudák (6. ročník), Animace 

filmů - beseda s autory filmu Krysáci (6. - 7. ročník), schůzka školního parlamentu s p. 

místostarostou Holíkem, ODM 1. ročníků - Velké Opatovice, Dům přírody Moravského  

krasu a Kateřinské jeskyně - exkurze (1. F, G), Pohár rozhlasu - lehká atletika (mladší a starší 

žáci, Blansko), ŠD - projektový týden Maminkám k svátku, návštěva dětí z partnerské školy 

Levice Slovensko - dílničky, příprava a realizace oslav MDD, Den otevřených dveří 

organizací, které nabízejí volnočasové aktivity pro děti a mládež - školní družiny (15. 5.) 

 

ČERVEN 

 
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- pravidelná kontrola BOZP 

- Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro všechny žáky školy -  

dvakrát do měsíce 

- setkání ŘŠ, SZŘŠ a s p. místostarostou Ing. Lukášem Holíkem - MěÚ (3. 6.) 

- Propojení žáků ZŠ s podnikatelskou sférou - žáci 8. F, Kořenec 

- svolání celoškolních předmětových komisí za 2. pololetí 

https://vida.cz/navstevnici
https://vida.cz/navstevnici


- přijetí nejlepších žáků u pana starosty Města Boskovice (14. 6.) - 5 žáků z každého 

odloučeného pracoviště 

- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků (1. - 9. ročník) k 4. čtvrtletí (6. 6.) 

- výbory Rady Spolku rodičů - jednotlivá pracoviště 

- provozní a pedagogické předporady na jednotlivých odloučených pracovištích za            

2. pololetí  

- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků za 2. pololetí - pracoviště Zelená 

(24. 6.)  

- ŠVP - projekty Děti odjinud - děti Evropy (8. ročník), Plánování letní dovolené (9. 

ročník), Made in (5. ročník)  

- ŠVP - Učitelé dětem k MDD (1. - 5. ročník) 

- Den s Policií ČR - Zámecký skleník (Územní odbor PČR Blansko a Město Boskovice) 

- Francie známá i neznámá - výstava fotografií z exkurze Paříž - Normandie (Muzeum 

regionu Boskovicka) 

- Osobnostně sociální rozvoj v oblasti komunikace - školení pro vychovatelky ŠD 

- Finanční gramotnost (beseda pro žáky 8. a 9. ročníku (MAS Boskovicko PLUS) 

- Branný den, ochrana člověka za mimořádných situací, nácvik opuštění budovy, branné 

cvičení na jednotlivých pracovištích (požární poplach, opuštění budovy…)  

- vydání Zpravodaje ke konci školního roku 2018 - 19 

- ukončení klasifikace za 2. pololetí, uzavření absence za 2. pololetí, poslední den výuky 

podle rozvrhu (21. 6.) 

- setkání pedagogů a vychovatelek ŠD s vedením SPgŠ Boskovice - poděkování za 

umožnění praxe studentům SPgŠ (25. 6.) 

- setkání výchovných poradců regionálních ZŠ (VASS Boskovice) 

- posezení zaměstnanců školy na konci školního roku (jednotlivá pracoviště)  
- slavnostní ukončení školního roku 2018/2019 na jednotlivých pracovištích, rozdání 

vysvědčení, ocenění nejlepších žáků ve třídách (28. 6.) 

 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:        
pracoviště nám. 9. května: Hasiči Mazurie (1. ročník), Soudní jednání - Blansko (9. B), beseda 

Kouření (7. A, B), návštěva Muzea regionu Blansko a jednání na Okresním soudu Blansko (9. 

B), návštěva Muzea regionu Boskovicka (9. A, B), edukační program Vila Tugendhat Brno (7. 

A), Maraton čtení - školní knihovna, Školní výlety: Jižní Čechy (9. A), Skalice nad Svitavou 

(3. A), ZOO Olomouc (5. A, B), Praha (6. B), Pálava (8. B), Moravský kras (4. A, B, 8. A), 

Suchý (1. ročník, 2. ročník), Červený Kostelec (9. B), Vyškov (3. B, C), ZOO Brno (8. A), 

exkurze Po stopách brněnských pověstí (6. A), beseda s Policií ČR (6. A), Už jsem čtenář - 

program pro žáky 1. ročníku, filmové představení Bohemian Rhapsody - kino Panorama 

(odměna pro žáky 2. stupně za sběr), VIDA Brno (5. A), Den s piráty - Zámecký skleník (3. B), 

exkurze Brno (6. B), ŠD - Zahradní party, Koncert v ŠD, Kuličkiáda, vyhodnocení celoročního 

projektu Letem světem 

pracoviště Sušilova: Školní výlety: ZOO Brno (3. E), Praha (6. D, 7. D), Skelná huť (1. a 2.  

ročník), literárně - historická exkurze Krakov, Osvětim (9. D a další zájemci), Adršpach (8. 

D), Malý Chlum (3. D, E, 5. C, D), Borová u Poličky (9. C), Velká Dohoda (6. C, 7. C), 

exkurze Rudka u Kunštátu (6. C), výlet do okolí Boskovic (4. C), VIDA park (6. E), Putování 

za pohádkou - předávání knížek prvňáčkům (Městská knihovna), divadelní představení Ať žijí 

duchové (1. a 2. ročník), divadelní představení Mrazík pro 1. stupeň a rodiče,  ŠD - návštěva 

Muzea historických zemědělských strojů, Laser game aréna Boskovice, Čtenářský klub 

v Knihovně Boskovice, Oslava konce školního roku - Kdo si staví, nezloví (pohybové a 

výtvarné aktivity, skákací hrad, tanec, prezentace projektů) 



pracoviště Slovákova: atletický čtyřboj - školní soutěž žáků 2. stupně, focení třídních 

kolektivů, Školní výlety: Moravský kras (3. ročník), Znojmo (9. E, F), Suchý (1. F, G), Honba 

za pokladem (2. F), Kroměříž (4. E, F), Třebíč - vodojem Kostelíček (5. E, F), Malý Chlum (4. 

G), Suchý (7. E), Oslavany Permonium (7. E), Den s Kometou v Deblíně (zástupci školního 

parlamentu a 4. E), Hra na město (6. F), setkání s IZS Brno (6. ročník, 9. E, F), Svátek čtení (1. 

G), Den loučení (9. E), sportování na Modré věži - bowling (2. G),  ŠD - Škola rytmu s P. 

Břízou, Sportovní hry na hřišti - soutěže, disciplíny, miniturnaje mezi odděleními ve vybíjené, 

kopané, bowlingu, zmrzlinové odpoledne pro děti k MDD 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


