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Plán hlavních akcí základní školy  2020/2021  
 

do tohoto základního plánu budou doplněny další akce, vše dle aktuální hygienické 
situace: 

kulturní – podle konkrétní nabídky  
sportovní - podle možnosti účasti a nabídky  
soutěže  - podle zájmu  
preventivní programy 

 
září 

slavnostní zahájení škol. roku 1. 9. 
dopoledne s třídním učitelem 2. 9. 
Balónková slavnost – přivítání nových dětí v ZŠ 17.9.  
zvolení žákovského parlamentu 
30. září – květinový den 
 
 

 
2. pedagogická porada 15.9. 

   
říjen   

zahájení činnosti kroužků – říjen  
 zahájení činnosti žákovského parlamentu 1. schůzka 
 Přírodovědný klokan  

školní kolo soutěže Pišqworky – pro 2. stupeň  
 

   
podzimní prázdniny 29. 10. a 30.10. 

 
Listopad 

Scio testy 9. ročník 
zahájení adventu  
návštěva Úřadu práce Příbram – 9. ročník – v rámci volby povolání – dle    
aktuální h\gienické situace 
   

 
3. pedagogická porada za 1. čtvrtletí 
 Konzultace s rodiči  
 
 

 
prosinec   

olympiáda ČJ 8. a 9. roč. 
Mikuláš ve škole 4.12. 



bruslení 2. stupeň 
Skutečný dárek 

   
vánoční prázdniny od 23. 12. do 3. 1. 2021 
 

leden 
   
  

8. leden – 1. stupeň – prevenční program 
 
vydání vysvědčení za první pololetí  
4. pedagogická porada  
pololetní prázdniny 29. 1. 2021, nástup do školy 4. 1. 2021 
 

únor    
Pythagoriáda 6. ,7.,8. ročník 
lyžařský kurz – 1. stupeň 
bruslení – 2. stupeň 
 jarní prázdniny 8. 2 – 14. 2.  2021 

 
Březen 

soutěž Matematický klokan 
maškarní karneval ve školní družině 
bruslení 2. stupeň 
 

 
duben 
 projektový den - Den Země 
 Scio testy 5. ročník  
 plavecký kurz Srní 
 vybíjená 1. stupeň Sedlčany 

Velikonoční trojboj Sedlčany 1. až 5. ročník 
Rybářská olympiáda 6. - 8. ročník 
 

  
5. pedagogická porada  

  Konzultace s rodiči 
přijímací řízení 
velikonoční prázdniny 1. 4. 2021 
 

květen  
Květinový den – 26. ročník sbírky Ligy proti rakovině 
celoškolní projekt - Den Evropy  
ornitologická exkurze – odchyt a kroužkování ptáků 
 

  
 
červen  
   Den dětí – sportovní den 

outdoorový výlet dle zájmu žáků 



   cvičení v přírodě – chování za mimořádných situací 
 školní výlety nebo exkurze - všechny třídy 
 vycházky po okolí  
  

 
6. pedagogická porada  
vydání vysvědčení za 2. pol. 30. 6. 2021 

 
 
Do výuky zařadit: 

- v každém pololetí projektové dny se společným tématem – workshopy 
- témata: stromy – říjen 

  pověsti – listopad 
  vánoční tradice – prosinec 
  voda v krajině - březen 

 
 

 
15. 9. 2020 


