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Plán přípravného týdne 27.8. – 31.8.2018 
 

Přítomnost pedagogických pracovníků na pracovišti: 7.30 – 14.00 hod. 

 

Pondělí 27.8.2018 

8.00  Seminář pro vyučující  „Inkluze“, Dr. E. Mlátilíková  - uč. č. 113 (PŘ) 

 

Úterý 28.8.2018 

8.00  Úvodní porada 

od 10.00 konzultace k OZ dle rozpisu (vybraní vyučující) – vybrané učebny 

následuje:  úprava prostor školy dle přidělených učeben, kabinetů, vitrín a nástěnek 

 

Středa 29.8.2018 

8.00  MS 1. st. (sborovna) 

8.00  Porada 2. st. (uč. Př. 113) 

od 10.00 OZ dle rozpisu (vybraní vyučující) – vybrané učebny 

12.15   MS ŠD 

následuje: individuální schůzky s vedením školy  

úprava prostor školy dle přidělených učeben, kabinetů, vitrín a nástěnek  

 

Čtvrtek 30.8.2018 

8.00  ZKOUŠKA ROZHLASU – prosím o kontrolu v učebnách správce učeben!!! 

od 10.00 OZ dle rozpisu (vybraní vyučující) – vybrané učebny 

následuje: individuální schůzky s vedením školy  

úprava prostor školy dle přidělených učeben, kabinetů, vitrín a nástěnek - 

 

Pátek 1.9.2017 

8.00  1. pedagogická rada,  následuje  Porada pedagogických pracovníků  

12.00  Kontrola připravenosti učeben a výzdoby školy 
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Plán výuky v týdnu od 3.9. do 7.9.2018 

 

Pondělí 3.9.2018  - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 

 

 

Pondělí 3.9.2018 
 

7.15 pedagogové – příchod na pracoviště 

 asistentky pedagoga – dle pracovní doby 

 

7.40 pouštění žáků 2. – 9. tříd do prostor školy 

 PRVŇÁCI se s rodiči shromáždí v prostoru před hlavním vchodem školy 

 DOHLED NAD ŽÁKY 1. st. zajistí  jednotl. TU 

 DOHLED NAD ŽÁKY 2. st. dle rozpisu 

 

8.45 ukončení vyučování – TU odvádí žáky do šaten a zajistí hladký odchod žáků ze školy

  

 

9.45 SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ pedagogického sboru 

 

10.00 provozní porada pedagogických pracovníků – připravit počty žáků ve třídách!!! 

 

 

Plán vyučování 4.9. – 7.9.2018 
  

 

 1. stupeň 
   

3.9.  - slavnostní zahájení šk. roku – vyučování do 8.45 h 

  4.9. – vyučování do 10.45 h – TH 

  5.9. – vyučování do 11.40 h – TH 

  od 6.9. – vyučování dle rozvrhu hodin vč. střídání vyučujících 
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 1. třídy dle zvl. režimu 

  3.9.  - slavnostní zahájení šk. roku – vyučování do 9.15 h 

  4.9. - vyučování do 9.40 h  

  5.9. – vyučování do 10.45 h  

  od 6.9. vyučování dle rozvrhu hodin 

   

 2. stupeň 

  3.9. - slavnostní zahájení šk. roku – vyučování do 8.45 h 

  4.9. – vyučování do 11.40 h – TH 

5.9. – vyučování do 12.35 h – TH 

6.9. – 7.9. -  vyučování dle rozvrhu hodin vč. střídání vyučujících bez 

odpoledního vyučování 

 

Od 10.9.2018 bude probíhat vyučování dle rozvrhu hodin vč. odpoledního vyučování!!! 

 

 

!!!Zápis do TK bude vyvěšen na nástěnce!!! 

 

PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ START DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 

 

 


