
 

 

 

PLÁN PRÁCE NA MĚSÍC LISTOPAD 2019 

 
TÝDEN 

4.–8.11. 

Upravená výuka a exkurze  

Sportovní dny  

KOC, STO, POS 

Z důvodu rekonstrukce školy a opravy a uzavření celé vstupní haly je třeba upravit provoz školy. 

1) Výuka v týdnu 29.10.-1.11. bude upravená takto: 

Na podzimní prázdniny, které připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019, navážou dva dny ředitelského volna. Tedy na 

čtvrtek 31. 10. a pátek 1. 11. vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno. V tyto dny nebude možné, aby byla v provozu školní 

družina ani školní jídelna. 

2) Výuka v týdnu 4.11.-8.11. bude upravená takto: 

Na pracovišti Komenského: 

• 4.11. výuka dle rozvrhu 

• 5.11. a 6.11. aktivity ve sportovní hale, příp. se třídy účastní domluvených preventivních programů 

• 7.11. a 8.11. výuka dle rozvrhu 

Na pracovišti Tyršová: 

Pondělí 4.11. 

• 1. a 3. třídy budou mít výuku dle rozvrhu 

• 9. třídy budou mít náhradní rozvrh zaměřený na přípravu k přijímacímu řízení (CJ, AJ, MAT), 5 vyučovacích hodin bez 

odpolední výuky 

• ostatní třídy mají program s TU (1. stupeň cca do 11 h, 2. stupeň do 12 h) 

Úterý 5.11. – sportovní aktivity ve sportovní hale  

Středa 6.11. – sportovní aktivity ve sportovní hale  

Čtvrtek 7.11. 

• 1., 3. a 4. třídy budou mít výuku dle rozvrhu 

• 9. třídy budou mít náhradní rozvrh zaměřený na přípravu k přijímacímu řízení (CJ, AJ, MAT), 5 vyučovacích hodin bez 

odpolední výuky 

• ostatní třídy mají program s TU (1. stupeň cca do 11 h, 2. stupeň do 12 h) 

Pátek 8.11. 

• 1., 3. a 4. třídy budou mít výuku dle rozvrhu 

• 9. třídy budou mít náhradní rozvrh zaměřený na přípravu k přijímacímu řízení (CJ, AJ, MAT), 5 vyučovacích hodin bez 

odpolední výuky 

• ostatní třídy mají program s TU (1. stupeň cca do 11 h, 2. stupeň do 12 h) 

Po celý týden bude v provozu jak školní jídelna, tak školní družina, jejíž provoz plynule naváže na skončenou výuku. Podrobnější 

informace o akcích třídy, o náhladním rozvrhu atd. budou vlepeny do ŽK. 



  
ÚT 5.11. Florbalový turnaj (vybraní žáci z 6. a 7. ročníků) POS 

PO 11.11. Florbalový turnaj (vybraní žáci z 8. a 9. ročníků) POS 

ÚT 12.11. Provozní porada – od 14:00 h všichni  

 

ČT 14.11. 

Preventivní program Hasík – 2.A, 2.B TU 

Hovorové hodiny – 16:30–18:00 h na Tyršové vyučující na Tyršové 

Hovorové hodiny – 16:30–18:00 h na Komenského vyučující na Komenského 

PÁ 15.11. Preventivní program Hasík – 2.C TU 

PÁ 15.11. Mladý chemik – 9. ročníky KOZ  

ÚT 19.11. Florbalový turnaj (vybraní žáci ze 4. a 5. ročníků) POS 

ÚT 19.11. 3. pedagogická rada – od 14:00 h všichni  

ST 20.11. Trojlístky ve 3.C FIL 

ČT 21.11. 

ÚT 27.11. Preventivní program „Sexuální a reprodukční zdraví, plánované 

rodičovství“ s MUDr. Radimem Uzlem, Divadlo Bolka Polívky 

Brno – 8. třídy 

HAV, CIS (POS) 

ČT 28.11. Exkurze – Vánoční Vídeň (vybraní žáci) KOP 

PÁ 29.11.  Exkurze – Kounice (1.A, 1.B) TU 

ÚT 03.12. Provozní porada – od 14:00 h všichni  

 

 

 

 

 

Mgr. Bc. Hana Kočevová 

ředitelka školy 


