
AKCE ŠKOLY ve školním roce 2020/2021 

 

ZÁŘÍ 

 
- 1. 9. 2019 - slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 - povolena účast rodičů žáků 

1. tříd na jednotlivých pracovištích s rouškou, porada pedagogických pracovníků na 

jednotlivých pracovištích 

- RR - uvítání všech žáků, pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy do nového 

školního roku 

- další otevření třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů - 

pracoviště „Zelená“ (VI. A, 25 žáků) 

- pokračování v systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) - 

škola podle 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 (3. 9.) 

- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- pravidelná kontrola BOZP, vypracování řádů odborných pracoven 

- ŠVP - interní evidence obsahových změn ve vzdělávacím obsahu jednotlivých 

vyučovacích předmětů a ročníků - školní rok 2020/2021 (materiál pro ČŠI) 

- 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. 2020, 

elektronická žákovská knížka EDU PAGE 3. - 9. ročník, zavedení elektronické třídní 

knihy (školení pro pedagogy), MS Teams (školení pro pedagogy) 

- jednání na MěÚ Boskovice - vedení školy a p. místostarosta Holík 

- volba zástupců do Školního parlamentu na jednotlivých pracovištích, 1. schůzky 

- Spolek rodičů dětí, Základní škola Boskovice - schůzky výboru, schůzka třídních 

důvěrníků 

- třídní schůzky na jednotlivých pracovištích - 1. a 6. ročník Zelená, 1. ročník 

Slovákova, 1. ročník Sušilova 

- začátek praxe studentek SPgŠ Boskovice ve třídách 1. stupně, ve školní družině, na 

pracovišti Zelená jen studentky ve školní družině 

- zahájení činnosti školních zájmových útvarů organizovaných školou nebo jinými 

subjekty na jednotlivých pracovištích  - v průběhu měsíce omezeno, ukončeno 

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

dvakrát do měsíce 

- Logická olympiáda - přihlášení do matematické soutěže (zájemci z 1. a 2. stupně) 

- internetový kurz zdravého životního stylu Hravě žij zdravě - přihlášení (žáci 5. 

ročníku) 

- MŠMT - Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem, úkol pro školy - 

zjištění podmínek a možností žáků k zapojení do vzdělávání distančně 

- Zpřísnění hygienických pravidel vzhledem k nárustu infekčního onemocnění – ruce, 

roušky, rozestupy - 1. stupeň - roušky jen ve společných prostorách, 2. stupeň - roušky 

ve všech vnitřních prostorách včetně tříd a učeben - žáci i pedagogové (od 21. 9.) 



- zákaz vstupu cizích složek do tělocvičen školy v odpoledních hodinách (od 21. 9.) 

- RR - Den české státnosti 

 

Projekty školy: 

 

V období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 bude na ZŠ Boskovice realizován projekt „Šablony III 

ZŠ Boskovice“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017198.           

Schválená podpora: 2 255 984,- Kč           

Realizované aktivity:             

3.II/2 Školní speciální pedagog        

3.II/10 Klub pro žáky ZŠ          

 Čtenářský klub - 2 skupiny          

 Klub zábavné logiky a deskových her - 3 skupiny                

3.II/11 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem - 5 skupin              

3.II/12 Projektový den ve škole - 2x 

 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: adaptační vycházka (6. ročník), třídní schůzky (1. a 6. ročník), 

hnutí Na vlastních nohou - VV soutěž: Stonožka je, aby děti byly šťastné - tvorba výtvarných 

děl, ŠD - Tvoření z přírodnin, Dary podzimu, Karaoke show, Výstup na radniční věž, 

Vycházka na hrad a zámek, do „Piláku“, Draci a dráčci, Minidrakiáda, zahájení učební praxe 

studentů SPgŠ Boskovice - 4. ročník 

pracoviště Sušilova:  
ŠD - zahájení celoročního projektu Večerníček - začínáme školu s Machem a Šebestovou 

zahájení učební praxe studentů SPgŠ Boskovice - 4. ročník 

pracoviště Slovákova: slavnostní zprovoznění knihobudky, sběrová akce (15. - 16. 9.), ŠD -  

Všichni jsme kamarádi, Barevné rámečkování, zahájení učební praxe studentů SPgŠ 

Boskovice - 4. ročník 

 

ŘÍJEN 

 
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- pravidelná kontrola BOZP 

- ŠVP - projekt Bezpečná cesta do školy (1. a 2. ročník) 

- Volby 2020 - volby do zastupitelstev krajů a do senátu - 2. a 3. 10. 2020 - příprava 

volebních místností na jednotlivých pracovištích 

- schůzka školních parlamentů na jednotlivých pracovištích 

- udržitelnost projektu CPVV - návštěva pedagogů a žáků ZŠ Žďárná 

- Základní škola Boskovice je určena na základě usnesení Vlády ČR k výkonu péče o 

děti rodičů vybraných profesí - od 14. 10. (ŠD je otevřena od 6,00 - 16,00, stravování 

zajištěno) 

- Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje 

- Epidemiologická opatření MZ a MŠMT - zahájení výuky plavání se zatím nerealizuje 

(2. a 3. ročník, 20 lekcí) 

- Nařízení KHS od 5. 10. 2020: Hudební výchova - výuku zaměřit na teoretické 

poznatky a poslechové činnosti, ne zpěv, Tělesná výuka na 1. stupni se vyučuje, na 2. 

stupni výuku nahradí vycházky, kroužky tělovýchovného charakteru - jen na 1. stupni, 

praxe studentů SPgŠ Boskovice - pozastavena 



- od 12. 10. - další opatření MŠMT: výuka na 1. stupni a ve školní družině prezenčně, 2. 

stupeň kombinace distanční a prezenční výuky (spojení se žáky prostřednictvím MS 

Teams), Zelená - učí se 6. a 8. ročník prezenčně, Sušilova - učí se 6. E, 7. E, 8. D, E, 9. 

D prezenčně, Slovákova - 6. F, H, 7. F, 8. F, 9. F 

- od 14. 10. - další opatření MŠMT - distanční výuka - všechny ročníky 

- Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem od 12. 10. 

- MŠMT - Další omezující opatření, 22. 10. 2020   

- zasedání Školské rady Základní školy Boskovice, příspěvková organizace (12. 10.), 

schválen školní řád 

- Logická olympiáda - matematická soutěž pro zájemce 1. a 2. stupně  

- ŠVP - Náš životní styl - odpady (Tonda obal - ekologický program, 4. a 7. ročník) 

- Přírodovědný klokan 2019 - školní kolo přírodovědné soutěže (8. a 9. ročník, zájemci) 

- RR - Den vzniku samostatného československého státu (28. 10., státní svátek) - 102. 

výročí 

- Podzimní prázdniny (26. - 30. 10. kromě 28. 10.) 

 
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 

pracoviště nám. 9. května: sběr starého papíru - organizace: školní parlament, Klima třídy - 

sociometrické šetření (8. A), Přírodovědný klokan (8. A), ŠVP Bezpečná cesta do školy (1. a 

2. ročník),  ŠD - Drakiáda ve spolupráci se SVČ Boskovice 

pracoviště Sušilova: ŠVP Bezpečná cesta do školy (1. a 2. ročník)  

pracoviště Slovákova: ŠVP Bezpečná cesta do školy (1. a 2. ročník), návštěva CPVV – ZŠ 

Žďárná  ŠD - Jablíčkové dny, šití roušek 

 

 

 
 

 


