
Plán akcí na školní rok 2018/2019 

 

 

3. 9. 2018          Slavnostní zahájení školního roku 

14. 9. 2018  Vlastivědná vycházka po Razové a okolí – všichni žáci  

4. 10. 2018          Přespolní běh Břidličná – vybraní žáci 1. až 5. třídy 

24. 10. 2018 Škola nanečisto – návštěva předškoláků a jejich zákonných zástupců obou 

tříd Razová a Leskovec – děti se seznámí s režimem, zúčastní se výuky, 

hry a soutěže – 1. část 

26. 10. 2018 Sportovní dopoledne, netradiční sportovní hry a soutěže – všichni žáci  

1. – 2. 11. 2018 Halloween – projekt pro děti ZŠ a MŠ Razová (obě třídy Razová a 

Leskovec) 

15.11.2018 Třídní schůzky 

4. 12. 2018 Adventní spirála + Vánoční jarmark  – všichni žáci a veřejnost 

5. 12. 2018 Mikulášská besídka – všichni žáci 

20. 12. 2018 Vánoce pod hvězdami – Planetárium Ostrava 

Leden 2019 Tříkrálová sbírka 

8. 2. 2019 Maškarní ples – V KD Razová 

13. 02. 2019 Škola nanečisto – návštěva předškoláků a jejich zákonných zástupců obou 

tříd Razová a Leskovec – děti se seznámí s režimem, zúčastní se výuky, 

hry a soutěže – 2. část 

14. 2. 2019 Líná koza -divadelní představení, Bruntál 

14. 3. 2019 Motani - výukový pořad, kino Bruntál 

Březen 2019 Finanční gramotnost – pan Šujan 

3. 4. 2019 Škola nanečisto – návštěva předškoláků a jejich zákonných zástupců  

 obou tříd Razová a Leskovec – děti se seznámí s režimem, zúčastní se  

 výuky, hry a soutěže – 3. část 

11. 4. 2019 Zápis dětí do 1. ročníku 

18.4.2019 Třídní schůzky 

17. 4. 2019 Jarní slavnost - velikonoční dílny - návštěva dětí z mateřské školy  

 v Leskovci v ZŠ Razová 

duben 2019 Den Země – projekt celá škola 

24. 5. 2019 Školní akademie – ZŠ, MŠR a MŠL 

červen 2019 Branný den – žáci ZŠ (datum bude upřesněn podle počasí) 

1. 6. 2019 Den dětí - školní výlety a exkurze 

28. 6. 2019 Slavnostní ukončení školního roku a rozloučení s žáky 5. ročníku 

 

Vítání občánků v Leskovci (dle potřeby) a Vítání občánků v Razové  (Dle potřeby) 

 

Cílem těchto akcí je rozšíření a rozvíjení spolupráce ZŠ a MŠ Razová a MŠ Leskovec a 

motivování dětí a rodičů k účasti na akcích. Akce a termíny uvedené v tomto plánu jsou 

předběžné a mohou se nepatrně měnit podle potřeby a okolností. Děkuji tímto předem všem 

pracovníkům školy a školek za ochotu a pomoc při tvorbě a realizaci tohoto plánu. 

 

 

 

 

Jiří Chmelík 

                      ředitel  

 


