
      

  5. ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  V JINDŘICHOVĚ  HRADCI
                                   Plán práce na měsíc  k v ě t e n   2022 
1, Vysvětlit význam státního svátku 1. 5. a 8.5. 
     Z: třídní učitel, uč. společenskovědních  předmětů
2, Odevzdávat doplněné formuláře a cestovní příkazy (potvrdit řediteli školy) na plánované 
exkurze a výlety v květnu a červnu.
     Z: vedoucí zájezdu         T: nejpozději 3 dny před konáním příslušné akce p. zást. řed.
3, Zpracování seznamu potřebných sešitů  pro příští školní rok.
     Z: vedoucí MO a  vyučující předmětů bez příslušného MO    T: do 24.5.
4, Návrhy na nákup pracovních sešitů  pro jednotlivé předměty hrazené rodiči pro příští školní rok – 
již zakoupeny. Bude placeno v září.      Z: vedoucí MO, vyučující příslušných předmětů  
      Na další návrhy nemůže být brán zřetel, protože rodiče musí být s nimi seznámeni na lístečku 
potřebných sešitů pro příští školní rok.        
5, Překontrolovat, zda mají žáci v žákovských knížkách zapsány veškeré známky dle klasifikačních 
přehledů učitelů, které  jsou podkladem pro klasifikaci za 2. pololetí. 
 (Upozorňuji na směrnici o počtu známek)    
   Z: všichni vyučující                                          T: do 9.5.
6, Plnění úkolů v oblasti výchovně vzdělávací práce včetně výchovné komise 
       Z: všichni ped. pracovníci 
7, Plánovaná Zahradní slavnost pro 1.- 5 .ročník – 1.6. 2022. Neplánovat žádné akce.                            
Akce školy:
2.5. Dopravní hřiště 3.A,B
3.5. Branný závod, výběr žáků 9.AB, p.Bartušková
5.5. OVOV krajské kolo Tábor, 18 žáků, Vybíral, Mrkvičková
6.5. Dopravní hřiště 4.A
9.5. Divadlo Tábor, 1.a 2.ročník
10.5. Planeta Země – Madagaskar, 6.a 7.ročník, 8,15 Střelnice, 80 Kč – zpět na 4.vyučovací hodinu
11.5. Robotika Č.Budějovice – výběr žáků 8.a 9.ročníku – Bednářová
11.5. Dopravní soutěž, Mrkvičková
12.5. Dopravní hřiště 4.B
17.5. Fotografování
18.5. Bike-show – dopravní výchova, školní hřiště, 70 Kč, 1.a 2.stupeň
24.5. Koncert Hudební krabička – Střelnice, více informací p.Růžičková
26.5. Den dětí, kasárna, 1.a 2.ročník
30. – 31.5. Školní výlet 7.AB, Beruška, Mrkvičková, Vybíral, Bartušková
31.5. Školní výlet, 4.AB, Praha, Grünnová, Valentová, Kratochvílová


