
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 nárůstu 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, Záložka do knihy spojuje školy (projekt 6. A), 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 Sušilova (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), VV soutěž - Až naprší a uschne (3. B), Šlechtický rod pánů z Boskovic (Muzeum 

Boskovicka (3. B), 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 

 

LISTOPAD 

 
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- pedagogické předporady pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí na všech 

pracovištích - rozděleny do 2 skupin (1. stupeň, 2. stupeň) - Zelená 9. a 10. 11. 

Sušilova 9. 11., Slovákova 9. a 10. 11., čtvrtletní hodnocení žáků - zápis do EduPage 

- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí - MS Teams (16. 11.)  

- třídní schůzky k 1. čtvrtletí - odvolány 

- Volby do školské rady - odloženy  

- pravidelná kontrola BOZP 

- vybavení pedagogických pracovníků tablety, notebooky 

- DISTANČNÍ VÝUKA: 2. - 16. 11. celá škola (všechny ročníky) - dohodnutá pravidla, 

on-line výuka MS Teams, 1. stupeň - český jazyk, matematika, anglický jazyk, 2. 

stupeň - minimálně 1krát týdně český jazyk, matematika, anglický jazyk, HTU, 1krát 

za 14 dní naukové předměty, 1krát za měsíc Vko, Vkz, termíny konání on-line výuky 

poslat předem (pátek) 

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

děti rodičů vybraných profesí - od 14. 10. ŠD Sušilova, od 3. 11. ŠD Sušilova a 

Slovákova, od 18. 11. jen ŠD Zelená (ŠD je otevřena od 6,00 - 16,00, stravování 

zajištěno) 

- 18. 11. - nástup žáků 1. a 2. ročníku do školy (prezenční vzdělávání), výuka podle 

běžného rozvrhu, ranní a odpolední ŠD 

- MŠM - Informace k provozu škol a školských zařízená od 18. listopadu 2020 (větrání 

vnitřních prostor o přestávkách a 1x ve vyučovací hodině, umožněny prezenční 



individuální konzultace, povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole, je 

zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, je umožněn provoz ŠD za dodržení 

homogenity skupiny žáků (ŠD Zelená 7 oddělení, Sušilova 4 oddělení, Slovákova 6 

oddělení) 

- praxe studentů SPgŠ Boskovice - pozastavena 

- MŠMT - Provoz škol od pondělí 30. listopadu 2020 

- 30. 11. - je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně, žáků 9. ročníků, žáků 6. - 8. 

ročníku v režimu rotační výuky - střídání celých tříd po týdnu 

- Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol  

- Zahájení fyzické a dokladové inventarizace školy - jednotlivé místnosti odloučených 

pracovišť (čárové kódy) 

- Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii (17. 11.) 

 

PROSINEC 

 
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- pravidelná kontrola BOZP 

- kontrola a servis interaktivních tabulí - TOP MEDIA 

- 30. 11. - 20. 12. je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně, žáků 9. ročníků, žáků 6. 

- 8. ročníku v režimu rotační výuky - střídání celých tříd po týdnu, ŠD - ranní i 

odpolední (homogenní skupiny) 

Zelená: 1. skupina 6. B, C, 8. A, B, 9. A, B 

  2. skupina 6. A, 7. A, B, C 

  7 oddělení ŠD 

Sušilova: 1. skupina 6. D, 7. D, 8. C 

     2. skupina 6. E, 7. E, 8. D, 8. E 

Slovákova: 1. skupina 6. F, G, H, 8. G 

        2. skupina 7. F, G, H, 8. F       

        8 oddělení ŠD 

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

péče o děti rodičů vybraných profesí, jednotlivá pracoviště vykonávala tuto aktivitu 4. 

- 6. týdnů  

- MŠMT - Informace k vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 

u všech pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně škol podle § 16 

odst. 9 školského zákona - od 4. 12. do 18. 12. 2020 (provádí Nemocnice Boskovice) 

- Schůzka:  Projekty v Tv (učitelé Tv a zájemci) 

- Změny v ŠVP od školního roku 2021/22 - zařazení výuky anglického jazyka od 2. 

ročníku - časová dotace 1 hodina týdně, vytvoření sportovní třídy a nepovinného 

předmětu Tv od 1. ročníku - tým učitelů Aj a Tv 

- pokračování a dokončení fyzické a dokladové inventarizace školy - jednotlivé 

místnosti odloučených pracovišť (čárové kódy) - kabinety, sbírky, místní seznamy 

- Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol  

- praxe studentů SPgŠ Boskovice - pozastavena 

- Vánoční prázdniny pro žáky (21. 12. - 3. 1. 2021) - prodloužené prázdniny 

- 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 

 



LEDEN 

 
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- pravidelná kontrola BOZP 

- 27. 12. - 28. 1. v souladu s informací MŠMT je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 

2. ročníku (dodržení podmínek homogenity skupiny žáků jedné třídy) 

- ostatní žáci mají povinné vzdělávání distančním způsobem (3. - 9. ročník) 

- prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se 

neslučují, ani jinak neprolínají 

-  ŠD - ranní i odpolední (homogenní skupiny) 

 ZŠ 1  4 oddělení 

 ZŠ 2 4 oddělení 

 ZŠ 3 6 oddělení  

- příchod a odchod žáků je organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky 

různých tříd 

- je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání 

- žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole 

- zásadní je z epidemiologického pohledu pravidelné větrání vnitřních prostor 

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

péče o děti rodičů vybraných profesí (6,00 - 16,00) - jen na pracovišti Zelená 

- Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol  

- Školní jídelna - výdej obědů žákům, kteří se zúčastní prezenční výuky, a 

zaměstnancům školy, ostatní výdej do jídlonosičů 

- třídní schůzky k 1. pololetí - MS Teams (21. 1.) 

- celoškolní pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. pololetí - MS 

Teams (25. 1.)  

- jednání na MěÚ Boskovice s p. místostarostou Holíkem - ŘŠ a ZŘŠ jednotlivých 

pracovišť 

- uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí 

- vysvědčení za 1. pololetí - žákům 1. a 2. ročníku předáno ve škole, ostatním ročníkům 

bude předáno až po příchodu do školy 

- pololetní prázdniny 29. 1. 

 

ÚNOR 

 
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- pravidelná kontrola BOZP 

- v souladu s informací MŠMT je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku - do 

začátku jarních prázdnin (dodržení podmínek homogenity skupiny žáků jedné třídy), 

prezenční výuka 1. a 2. ročníku, ostatní ročníky výuka distanční 

- ŠD - ranní i odpolední (homogenní skupiny) 

- žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole 

- zásadní je z epidemiologického pohledu pravidelné větrání vnitřních prostor 

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

péče o děti rodičů vybraných profesí (6,00 - 16,00) - jen na pracovišti Zelená 

- Školní jídelna - výdej obědů žákům, kteří se zúčastní prezenční výuky a 

zaměstnancům školy, ostatní výdej do jídlonosičů 

- předání přihlášek na střední školy a zápisových lístků rodičům 5. a 9. tříd 

- ŠVP - zahájení projektu Hra na město - instituce (6. ročník, HTU on-line) 



- Jarní prázdniny pro žáky (22. 2. - 26. 2. 2021), samostudium nebo ŘD pro 

pedagogické pracovníky 

 

BŘEZEN 

 
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- pravidelná kontrola BOZP 

- v souladu s informací MŠMT je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku - od 

1. - 5. 3. (dodržení podmínek homogenity skupiny žáků jedné třídy), prezenční výuka, 

ostatní ročníky výuka distanční 

- v souladu s informací MŠMT od 8. - 31. 3. ve všech ročnících probíhá výuka distanční 

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

péče o děti rodičů vybraných profesí (6,00 - 16,00) - jen na pracovišti Zelená do 5. 3., 

od 8. 3. se realizuje péče o děti zaměstnanců IZS na všech odloučených pracovištích  

- ŠD - ranní i odpolední (homogenní skupiny) po dobu prezenční výuky 

- Matematický klokan 2021 - matematická soutěž pro žáky od 2. - 9. ročníku (zájemci, 

on-line) 

- ŠVP - zahájení projektu Hra na město - instituce (6. ročník, HTU on-line, dokončení) 

- ŠVP - Děti Evropy - děti odjinud (8. ročník) 

- otevření školního hřiště pro veřejnost - pracoviště Slovákova 

- dotazník Zapojení žáků do distanční výuky - průzkum k 3. čtvrtletí (pro MŠMT) 

- uzavření změn a oprav v Bakaláři - matrika žáků 

- vyhodnocení zájmu o druhý cizí jazyk - budoucí žáci 7. ročníku, hlasování rodičů žáků 

6. ročníku proběhlo prostřednictvím EduPage 

- 29. 3. testování pedagogů a zaměstnanců školy - preventivní test na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 (vychovatelky ŠD, asistenti pedagoga, 

uklízečky, kuchařky, vedení školy - všichni ti, kteří budou v kontaktu s dětmi) 

- 31. 3. okresní kola matematické olympiády žáků 6., 7. a 8. ročníku 

 

DUBEN 

 
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- pravidelná kontrola BOZP 

- Velikonoční prázdniny (1. 4., 5. 4.) 

- DISTANČNÍ VÝUKA: 6. - 9. 4. celá škola (všechny ročníky) - dohodnutá pravidla, 

on-line výuka MS Teams, 1. stupeň - český jazyk, matematika, anglický jazyk, 2. 

stupeň - minimálně 1krát týdně český jazyk, matematika, anglický jazyk, HTU, 1krát 

týdně naukové předměty, 2krát za měsíc Vko, Vkz, termíny konání on-line výuky 

poslat předem (pátek) 

- dodržování všech epidemiologických a hygienických opatření (pokyn MŠMT)  

- sběr dat ze školních matrik ZŠ 

- testování pedagogů a zaměstnanců školy - preventivní test na stanovení přítomnosti 

antigenu viru SARS-CoV-2 (2krát týdně, vychovatelky šd, asistenti pedagoga, 

uklízečky, kuchařky, vedení školy - všichni ti, kteří budou v kontaktu s dětmi) 

- 1. testování žáků 1. stupně - 12. 4., 2. testování žáků 1. stupně - 15. 4., další termíny: 

19. 4., 22. 4., 26. 4., 29. 4. 

- po ukončení testování zapíše TU do EDU statistiku, případný pozitivní výsledek řeší 

TU s vedením školy 

- testování žáků 9. ročníku - přijímací zkoušky na střední školy  



- projekt hnutí Na vlasních nohou - Milion kroků pro stonožku (6. - 20. 4.) 

- v souladu s informací MŠMT je povolena od 12. - 16. 4. osobní přítomnost žáků 1., 2. 

a 5. ročníku, 3., 4., 6. - 9. ročník - výuka distanční - další týdny rotace (Zelená) 

Sušilova: prezenčně: 1. D, 2. C, 3. D, 4. D, 5. D, zbývající třídy 1. a 2. stupně 

distančně, další týdny rotačně 

Slovákova: prezenčně: 1. E, F, G, 3. F, G, 5. F 

distančně: 2. E, F, G, 4. F, G, 5. G, 6. - 9. ročník, další týdny rotace 

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

péče o děti rodičů vybraných profesí (6,00 - 16,00) - všechna odloučená  pracoviště 

- celoškolní pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 3. čtvrtletí - MS 

Teams (12. 4.) 

- předání výpisů vysvědčení za 1. pololetí žákům při prezenční výuce  

- třídní schůzky on - line k 3. čtvrtletí - MS Teams (15. 4.) 

- Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol  

- MŠMT - Manuál covid-19, testování ve školách duben 2021 

- MŠMT - Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 k 6. 4. 2021 

- Schůzky týmu ŠVP - Tv Zdravý pohyb (1. stupeň) 

- hlasování a výsledky hlasování volitelných předmětů budoucího 8. a 9. ročníku 

- ŠVP - Den Země 2021 (prezenčně, distančně) 

- ŠVP - Plánování letní dovolené - příprava (9. ročník) 

 

KVĚTEN 

 
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- pravidelná kontrola BOZP 

- 6. - 9. ročník distanční výuka, 1. stupeň pokračuje prezenční výuka - rotační 

- testování  

- testování žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky  

- Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory SŠ - 1. termín (3. 5.) 

- Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory SŠ - 2. termín (4. 5.) 

- Jednotné přijímací zkoušky žáků 5. ročníku (5. a 6. 5.) 

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

péče o děti rodičů vybraných profesí (6,00 - 16,00) - všechna odloučená  pracoviště 

- Návštěvy CPVV pracoviště Slovákova - MŠ Boskovice, ZŠ Skalice, ZŠ Vanovice, ZŠ 

Žďárná, ZŠ Jabloňany, ZŠ Šebetov  

- Volby do školské rady (5. 5.) 

- ŠVP - Den Země 2021 - téma: Ochrana životního prostředí (prezenčně, distančně) - 

pokračování 

- zahájení rotační výuky 2. stupně (10. 5.) 

- Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných 

předmětů - pracoviště Zelená (72 zájemců) 

- Otevření venkovních prostor školy pro veřejnost (10. 5.) 

- 1. stupeň - prezenční výuka od 17. 5., 2. stupeň stále rotační výuka, ukončena je 

povinná homogenita skupin (cizí jazyky, Tv, VP - učí se podle původního rozvrhu), 

výuka Tv - aktivity ve venkovních prostorách, při nekontaktních sportech a zachování 

rozestupu není nutné nosit roušky), ukončeno zajištění péče o děti rodičů IZS, ruší se 

homogenita tříd a nastupují oddělení ŠD, pokyny protiepidemické - žáci roušky, 

dospělí respirátory 

- pokračuje testování žáků 1. a 2. stupně  

- Okresní kolo Matematické olympiády žáků 5. ročníku 



- Prezenční výuka dle řádného rozvrhu bez homogenity skupin - od 24. 5. 

- stažení vypůjčených tabletů od žáků, vizualizérů zapůjčených pedagogům 

- Testování 1 x týdně v pondělí všichni žáci i pedagogové   

- ŠVP - MADE IN (Odkud jsou?) - projekt žáků 5. ročníku, prezentace jednotlivými 

žáky, skupinami, školní výstavky 

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

- ŠVP - Plánování letní dovolené - příprava (9. ročník) 

- Testování 1 x týdně v pondělí, všichni žáci i pedagogové  

 

ČERVEN 

 
- pravidelná kontrola BOZP 

- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- prezenční výuka celý červen - všechny ročníky 

- testování 1 x týdně v pondělí všichni žáci i pedagogové 

- Přijetí nejlepších žáků školy u starosty Města Boskovice - 5 žáků z každého pracoviště 

(28. 6.) 

- třídní schůzky ke 4. čtvrtletí - prezenční forma, 15,00 -17,00, kmenové učebny (16. 6.) 

- Školská rada - pracoviště Sušilova (informace o změnách v ŠVP) 

- plánování a realizace jednodenních výletů  - okolí Boskovic 

- Branný den - 25. 6., pracoviště Slovákova téma onemocnění a úrazy způsobené zvířaty 

- Návštěvy CPVV pracoviště Slovákova - ZŠ Sloup, ZŠ Žďárná, ZŠ Deštná 

- Tematická inspekce ČŠI na oblast návratu žáků do škol - on-line rozhovor s ŘŠ, třídní 

učitelé vyplňovali dotazník 

- sběrová akce na všech pracovištích 

- ŠVP - Plánování letní dovolené - prezentace (9. ročník) 

- fotografování žákovských kolektivů, pedagogického sboru 

- vybírání učebnic  

- tisk vysvědčení 

- posezení zaměstnanců školy na závěr školního roku  - jednotlivá pracoviště 

- setkání Řídícího výboru a pracovních skupin MAP II (Zámecký skleník Boskovice) 

- Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče (22. 6.) 

- Celoškolní předmětové komise a metodická sdružení k 2. pololetí 

- Pedagogická rada k 4. čtvrtletí - pracoviště Slovákova, prezenčně 

- Závěrečné porady pedagogických pracovníků (úvazky, odevzdání pedagogické 

dokumentace, prázdninový provoz škol) 

 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 

pracoviště nám. 9. května: Židovské město + Kameny zmizelých (7. A, C) 

pracoviště Sušilova:  
pracoviště Slovákova: výstavka prací žáků 9. F - Mých 9. let na ZŠ (forma komiksu), AZ 

kvíz - výstava prací žáků 9. ročníku, beseda s kurátorem mládeže pro vycházející žáky (p. 

Kvapil), Čtenářská lekce s prvňáčky a Městskou knihovnou Boskovice - CPVV, 1. E, F, G, 

Škola rytmu aneb kdo má ruce, bubnuje - zakončení školního roku v ŠD, rozloučení se 

s pedagogy - 9. E, F 

 

 

 

 

 


