
Plán hlavních akcí základní školy v průběhu roku 2019/20  
 

 
do tohoto základního plánu budou doplněny další akce:  
kulturní – podle konkrétní nabídky  
sportovní - podle možnosti účasti a nabídky  
soutěže  - podle zájmu  
preventivní programy 
v každém pololetí zařazení dvou projektových dní do výuky se společným 
tématem - workshopy 

 
září 

slavnostní zahájení škol. roku  2. 9. 
dopoledne s třídním učitelem 3. 9. 
Balónková slavnost – přivítání nových dětí v MŠ i ZŠ 12.9.  
zvolení žákovského parlamentu 
sběr papíru  
 

2.pedagogická porada 16.9. 
   

říjen   
zahájení činnosti kroužků – říjen  

 zahájení činnosti žákovského parlamentu 1.schůzka 
 výlet 2. stupeň – Národní muzeum, Planetárium 7. 10. 20419 
 Přírodovědný klokan  

školní kolo soutěže Pišqworky – pro 2.stupeň  
 

podzimní prázdniny 29.10. a 30.10. 
 
Listopad 
  srovnávací testy Scio 6.ročník 
 sportovní klub DA-BA – tělocvična 2. – 5. ročník 

výstava kopie císařské koruny 
příprava adventního vystoupení a jarmarku  
adventní vystoupení a jarmark - sobota 30.11.  
návštěva Úřadu práce Příbram – 9.ročník – v rámci volby povolání 5. 11. 

 
3.pedagogická porada za 1.čtvrtletí 
 Konzultace s rodiči  
 

prosinec   
olympiáda ČJ 8. a 9.roč. 
Scio testy 9. ročník 
Mikuláš ve škole 5.12. 
I. stupeň: Praha 12.12. 
Skutečný dárek 

   
vánoční prázdniny od 21.12. do 5.1.2020 

 
 



leden 
   
 lyžařský kurz – 1. stupeň 

 
4.pedagogická porada  
vydání vysvědčení za první pololetí  
pololetní prázdniny 31.1.2020   
 

únor    
Pythagoriáda 6.,7.,8. ročník 
 
 jarní prázdniny 3.2 – 9.2. 2020 

 
březen 

soutěž Matematický klokan 
projekt Náš školáček 
sportovní klub DA-BA 24.3. – 1. ročník 
maškarní karneval ve školní družině 
sběr papíru  

  
duben 
 projektový den - Den Země 
 Scio testy 5.ročník  
 Zápis do 1. ročníku 
 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 9. 4. 2020 
 

květen  
Květinový den – 25.ročník sbírky Ligy proti rakovině 13.5. 
celoškolní projekt - Den Evropy  
turnaj ve vybíjené ŠD 
ornitologická exkurze – odchyt a kroužkování ptáků 
poznávací zájezd Velká Británie - nabídka  

 
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.30.6.2020 



 
16. 9. 2019 


