Plán hlavních akcí šk. roku 2018/2019 (změny a úpravy vyhrazeny)
(zeleně obarvené značí, že ještě není termín pevně stanoven)
(červeně obarvené značí volno pro žáky)
(žlutě označené – aktuální změny)
Termíny akcí jsou zatím nezaručené!
Září
Zahájení výuky (3. 9. čtvrtek)
Školní projekt – houby (10.9.)
Jílovický pidimaraton (26.9. 2018)
Říjen
Postupné zahájení činnosti kroužků
Dopravní soutěž v ČB (10.10.)
Keramické odpoledne (13.10)
Podzimní prázdniny (29. 10. a 30. 10.)
Listopad
Pedagogická rada (1. čtvrtletí – 7.11.)
Rodičovské schůzky (informační odpoledne) (7.11.) – čas bude upřesněn TU
Sázení školní lípy ke 100. výročí vzniku státu (8.11.)
Sběrová akce - papír (8. a 9. 11.)
Celoškolní vánoční focení (ZŠ i MŠ) (30.11./ MŠ od 8,00, ZŠ od cca 9,30)
Vystoupení prvňáčků pro seniory v kult. Sále (23.11.)
Svatomartinský průvod (MŠ + 1. tř.) (???)
Prosinec
Shromáždění rodičů a žáků u vánočního stromku před OÚ a společné zpívání (2.12. od 16,00)
+ prodej žákovských výrobků na trhu (od 15,00)
Školní Mikuláš (5. 12.)
Vánoční besídka celé školy v prostorách kulturního sálu (12.12. od 17,00)
Vánoční prázdniny (22. 12. 2018 – 2.1. 2019)
Ředitelské volno (3.-4.1. 2019)
Leden
Lyžařský pobyt dětí na horách (14.1. – 19.1. 2019) (pondělí až sobota!!!)
Pedagogická rada (2. čtvrtletí/ 1. pololetí) + třídní schůzky (23.1.)
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků s ředitelem školy (23.1.)
Vydání vysvědčení za 1. pol. (čtvrtek 31. 1.)
Únor
Pololetní prázdniny (pátek 1. 2.)
Jarní prázdniny (4.2. – 8.2.)
Masopustní maškarní rej – ŠD (???)
Hrdějovický Vavřínek (???)
Sběrová akce (21.2. a 22.2.)
Březen
Mlýnek v Mladém (5.3.)
Matematický Klokánek (???.)

Borecký hlásek – (20.3.)

Duben
Pedagogická rada (3. čtvrtletí) ( 3.4.)
Zápis do první třídy (4. a 5.4.odpoledne)
Vybíjená se ZŠ Hrdějovice (5.4.)
Vrátecký Picasso (10.4.)
Velikonoční prázdniny (čtvrtek 18..4 a pátek 19.4. je svátek)
Rodičovské a konzultační schůzky (???.)
Focení předškoláků na tablo a focení celé MŠ (???.)
Zahájení plaveckého výcviku (26.4.)
Květen
Zápis do MŠ (????)
Ředitelské volno (9.-10.5. 2019)
Den seniorů (???.)
Schůzka s rodiči budoucích žáků 1. třídy (2018/2019) (15.5. od 15,30)???
Olešnický lístek (20.5.)
Výlety tříd
1. T-ball turnaj /Pohůrecká/ (???)
Sběrová akce (23. a 24. 5.)
Vlastivědný maraton – Sv. Ján n/Malší (29.5.)
Červen
Ukončení plaveckého výcviku I. a II. třídy (21.6.).
Turnaj malých škol O pohár starosty obce Borek (12.6.)
2. T-ball turnaj /Borek/ (???)
Den dětí (31.5 nebo 7.6. cca od 15,00)????
Třídní schůzky v týdnu od 10.6. do 14.6. dle pokynů TU v ŽK
Cesta do Arbesbachu (???)
Pedagogická rada (4. čtvrtletí) (19.6.)
Vydání závěrečného vysvědčení v pátek (28. 6.)

