
akce datum den

Začátek školního roku 3.9.2018 pondělí

Třídní schůzky (1.ročníky) 3.9.2018 pondělí

Školská rada 4.9.2018 úterý

Adaptační kurz – 6.ročníky (Rajnochovice) 5.-7.9.2018 st. - pá.

SRPŠ - výbor 18.9.2018 úterý

Den české státnosti (státní svátek) 28.9.2018 pátek

Třídní schůzky (2.-5.ročníky) 4.10.2018 čtvrtek

Komunální volby 5. - 6. 10. 2018 pá.-so.

Den vzniku samostatného ČS státu (státní svátek) 28.10.2018 neděle

Podzimní prázdniny 29.- 30.10.2018 po. - út.

SRPŠ – schůzka důvěrníků 13.11.2018 úterý

Klasifikační pedagogická rada ¼  15.11.2018 čtvrtek

Třídní schůzky (6.-9.ročníky) 15.11.2018 čtvrtek

Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek) 17.11.2018 sobota

Ukončení výuky v roce 2018 21.12.2018 pátek

Vánoční prázdniny 24.12.2018 - 2.1.2019 po.-út.

Zahájení vyučování v roce 2019 3.1.2019 středa

LVVZ – Karlov p.P. (Kamzík - Karlov) 6.-11.1.2019 ne.-pá.

Uzavření klasifikace za 1.pololetí 23.1.2019 středa

Klasifikační pedagogická rada ½  24.1.2019 čtvrtek

Konec 1.pololetí (vysvědčení) 31.1.2019 čtvrtek

Pololetní prázdniny 1.2.2019 pátek

Jarní prázdniny 18.-22.2.2019 po. - pá.

Zimní pobyt v přírodě - 4.roč. (Kopřivná - M.Morávka) 17.-22.3. 2018 ne. - pá.

Školská rada březen

Beseda pro rodiče předškoláků březen/duben čtvrtek

Den otevřených dveří pro MŠ březen/duben pozvání

Den otevřených dveří pro předškoláky březen/duben čtvrtek

Den otevřených dveří březen/duben čtvrtek

Zápis do prvních tříd (zřizovatel) 8. - 9. 4. 2019 (asi) po. - út.

Klasifikační pedagogická rada ¾  11.4.2019 čtvrtek

Třídní schůzky (1.-9.ročníky) 11.4.2019 čtvrtek

SRPŠ – schůzka důvěrníků 11.4.2019 čtvrtek

Velikonoční prázdniny 18.4.2019 čtvrtek

Velký pátek (státní svátek) 19.4.2019 pátek

Velikonoční pondělí 22.4.2019 pondělí

Svátek práce (státní svátek) 1.5.2019 středa

Den vítězství (státní svátek) 8.5.2019 středa

Environment.pobyt v přírodě - 3.roč. (Kahan - H.Bečva) 20.-24.5.2019 po. - pá.

Škola v přírodě - 2.roč. (Kahan - H.Bečva) 20.-24.5.2019 po. - pá.

Výlety a exkurze tříd od pol.května rozpis

Uzavření klasifikace za 2.pololetí 21.6.2019 pátek

Klasifikační pedagogická rada 24.6.2019 pondělí

Konec školního roku (vysvědčení) 28.6.2019 pátek

Přerov 1. 9. 2018 Mgr. Martin Černý

ředitel školy

                          ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

                   akce - termíny

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 1.července do pátku 30.srpna (start v pondělí 2. 9. 2019)


