
Rodičovská unie
13. 11. 2019



13. 11. 2019
Rodičovská unie 17:00
Třídní schůzky 18:00 Schůzka rodičů 9. roč. 
18:00, jídelna
Konzultace 7. roč. k LVK - kabinet Tv – přízemí



Inspekce 31. 10. - 5. 11. 2019

- komplexní, periodická 

- 30 hospitací

- inspekční zpráva – k dispozici do 1 
měsíce -> projedná ŠR, seznámena RU, 
na webu školy, na webu ČŠI



scio testy 6. ročník
- podrobné výsledky mají žáci po přihlášení na 
sciodat.cz <- informovat



scio
testy 6. ročník



scio testy 9. ročník - právě 
probíhá
- Čj, M, OSP
- podrobné výsledky ještě nejsou k 
dispozici
- nutno rozbor vyučující Čj, M, TU



Obhajoby závěrečných prací 9. roč.
- červen 2020
- možnost účasti zákonných zástupců, RU, ŠR



Soutěže a olympiády
- školní kola - listopad

- OK AjO a BiO u nás ve škole



Mikuláš IX. ABC 5. 12. 2019
- rozdělení tříd, do kterých vstoupí
- včasná domluva s třídními učiteli



Vánoční jarmark 

VÁNOČNÍ JARMARK
12. 12. 2019

ZŠ LUPÁČOVA
od 15 - 17 hod. ve 3. patře



jarmark 12. 12. 2019
- příjem RU
- charitativní účel + příspěvek na akce třídy



den třídního učitele
- pátek 20. 12. 2018 
- 1. hodina Třídnická hodina
- zkrácené vyučování - do 11:40 a 12:35, 
obědy do 13:15 nebo včas odhlásit



S kamarády proti kyberšikaně

III. ABC
V. ABC
VI. BC



sfsn – ukončení a vyhodnocení
- závěrečná minikonference čtvrtek 27. 11. 2019 
14:00 – učitelé, žáci, rodiče - krátké informace o 
průběhu v jednotlivých třídách



sfsn - rok 2020

návrh - zaměření na světové stavby 
zařazené na seznam UNESCO 



Projekt Paměťové instituce do 
škol

- potvrzeno schválení na 2. pololetí 
šk. roku 2019/2020
- 120 000 Kč



Doprava na plavání – projekt  -
dotace MŠMT

- zatím nepotvrzeno
- leden 4. roč., únor - červen 3. roč. 



provozní informace

- ukončena výměna oken
- jednání o školním dvoře
- jednání o využití vnitrobloku v 
bývalé ZŠ Havlíčkovo nám.
- volné místo asistent/ka
pedagoga (0,64)





DOD
Prvňáčkem už v lednu

- 22. 1. 2020


