Plán práce ZŠ České Heřmanice pro školní rok 2014/2015
srpen

1.pedagogická rada -příprava školního roku - 26.8.
2. výzdoba budovy
3. školení BOZP – 27.8.
4. školská rada - 29.8.

září

1. slavnostní zahájení školního roku 1.9.
2. schůzka rodičů – 10.9.
3. PROJEKR - Sportovní den - společná akce s MŠ – 17.9.
4. úprava školního pozemku
5. PROJEKT – Známe svoji rodinu, školu, vesnici – 26.9.
6. státní svátek – 28.9.

říjen

1.PROJEKT- Drakiáda – 15.10.
2.úklid pomníku 24.10.
3.podzimní výzdoba oken
4. Státní svátek + podzimní prázdniny – 27. a 29. 10.

listopad

1. pedagogická rada - 12.11.
2. schůzka rodičů – 20.11.
3. adventní výzdoba
4. příprava vánočního programu
5. státní svátek – 17.11.
6. pečení perníků – 18.11.
7. zahájení plaveckého výcviku – 19. listopadu
8. PROJEKT – Lidové zvyky a tradice – Vánoční jarmark – 27.11.

prosinec

1. Mikulášská nadílka 5.12.
2. Návštěva kluziště – 18.12.
3. Vánoční besídka - 19.12.

leden

1. návštěva Domova důchodců ve Sloupnici – 7.1.
2. den na sněhu – 15.1.
3. pedagogická rada - 21.1.
4. zápis dětí do 1. ročníku - 22.1.
5. pololetní vysvědčení – 29.1.
6. pololetní prázdniny – 30.1.

únor

1. Pexesiáda – 4.2.
2. ukončení plaveckého výcviku – 4.2.
3 .Projekt – Prevence rizikového chování – 11.2.
4. návštěva kluziště – 25.2.

březen

1. školní zahrádka
2. Klokánek, Cvrček – matematická soutěž
3. zahájení sběru léčivých rostlin
4. PROJEKT – Den v knihovně – 19.3.

duben

1. pedagogická rada – 8.4.
2. dopravní výchova
3. schůzka rodičů – 15.4.
4.PROJEKT – Máme rádi přírodu – přír. soutěž školní kolo – 15.4.
5.PROJEKT – EKO den – Den Země ve Vysokém Mýtě 22.4.
6. úprava pomníku – 24.4.

květen

1. PROJEKT – Vystoupení ke Dni matek –7.5.
2. přírodovědná soutěž – Česká Třebová
3. Školní fotograf – společně s MŠ
4. Sportovní den – 20.5.
5. státní svátky – 1.,8.5.

červen

1. Den dětí – 1.6.
2. PROJEKT – Putování naší vlastí ( škola v přírodě nebo výlet s nocí ve škole)
3. ukončení sběru léčivých rostlin
4. schůzka rodičů budoucích prvňáčků (poslední týden v červnu)
5. slavnostní ukončení školního roku a vyhlášení žáka roku – 30.6.

V průběhu roku – Divadelní představení dle nabídky
- PROJEKT – malování před školou
- Požární poplach
- Spolupráce s logopedem
- Spolupráce s okolními školami
- Spolupráce s MŠ
- Spolupráce s OÚ a návštěva OÚ
- Projekt Les ve škole – škola v lese

