
P L Á N  Č I N N O S T I  
výboru ZSR 

ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace 

ŠR 2018/2019 
 

Termíny společných jednání         (vždy v 16.00 hodin v ZŠ, kancelář ŘŠ ) 
                                                                                                                     pokud nebude upřesněno jinak 
 11.   9. 2018 (úterý) 
   9. 10. 2018 (úterý) – plenární zasedání zástupců rodičů ze všech tříd (třídní důvěrníci) 
   6. 11. 2018 (úterý) 
 11. 12. 2018 (úterý) 
   8.   1. 2019 (úterý) 
 12.   2. 2019 (úterý)  
 12.   3. 2019 (úterý)  
   9.   4. 2019 (úterý)   
 14.   5. 2019 (úterý) – plenární zasedání zástupců rodičů ze všech tříd (třídní důvěrníci)  
   4.   6. 2019 (úterý) 
 10. 09. 2019 (úterý) 
 

Některé důležité školní akce  

 Třídní schůzky:    

2. 10. 2018 (čtvrtek) – všechny třídy od 16.00 hod. 

27. 11. 2018 (úterý) – 1. stupeň od 16.00 hod.; 2. stupeň od 15.00 hod. 

16. 4. 2019 (čtvrtek) – 1. stupeň od 16.00 hod.; 2. stupeň od 15.00 hod. 
 

 Pedagogické rady: 26. 11. 2018, 23. 1. 2019, 15. 4. 2019, 25. 6. 2019  
 Den otevřených dveří + Mikulášský jarmark: 4. 12. 2018, 15.00–18.00 hod. 
 Vánoční koncert pěveckých sborů:    9. 12. 2018 
 Školní ples: 11. 1. 2019 (pátek) v Sokolském domě. 
 Lyžařský kurs 7. třídy: 3.–22. 2. 2019 – 2 kurzy 
 Žákovský ples 1. 3. 2019 
 Den učitelů: blahopřání učitelům výborem ZSR 28. 3. 2019 (Út) 7.30 hod. – uč. 90.  
 Škola naruby – 28. 3. 2019 
 Slavnostní shromáždění žáků: 27. 6. 2019  –  1. stupeň v 8.30 hod. 
        2. stupeň v 9.30 hod. 
Organizace školního roku 

Školní rok 2018–2019: 
Zahájení školního roku: v pondělí 3. září 2018 
Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. 
Vyučování bude v 2. pololetí ukončeno v pátek 28. června 2019. 

Přehled prázdnin: 
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 
2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto: 11. –17. února 2019. Vyučování 
začne v pondělí 18. února 2019. 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019. Vyučování začne v úterý 23. dubna 2019. 
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. 
 
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019. 



 

Obsah společných jednání  
 

 Stálé body jednání: 
- plnění stanovených úkolů; 
- projednání připomínek a návrhů rodičů dětí ZŠ; 
- informace a požadavky ředitele školy (zástupce); 
- informace z jednání školské rady a registrace návrhů pro šk. radu; 
- různé (diskuse). 

 
 Okruhy jednání na jednotlivých zasedáních: 

 11. 09. 2018 /úterý/: 
- projednání návrhu plánu činnosti výboru ZSR na ŠR 2018/2019;  
- příprava třídních schůzek (23. 9. 2018); 
- projednání výsledku hospodaření ZSR ve ŠR 2017/2018; 
- projednání návrhu plánu hospodaření ZSR na ŠR 2018/2019 (mj. finanční 

příspěvek rodičů na ŠR 2018/2019 – 300 Kč na dítě); 

 09. 10. 2018 /úterý/:   plenární zasedání 
informace o práci výboru ZSR ve ŠR 2017/2018 (předseda); 
- schválení plánu hospodaření ZSR na ŠR 2018/2019; 
- informace a požadavky ředitele školy:  

o třídy, učitelé, skladba ŠR, …..; 
o projednání připomínek a návrhů rodičů dětí ZŠ, které vyplynuly z jednání 

třídních schůzek; 
předání plánu činnosti výboru ZSR všem třídním důvěrníkům. 

 

 06. 11. 2018 /úterý/:    účast ředitele  Na Vyhlídce (!)      
- příprava plesu ZŠ (11. 01. 2019 od 20.00 hod. v Sokolském domě): 

o společně se ZŠ Na Vyhlídce, 
o hlavní organizátor: p. Jazejček 
o konferenciér:  Dvojice žáků 9 tříd??? 
o informace o hudbě „PANORAMA 12.000“, 
o rozdělení dílčích úkolů: 

~ pozvánky, vstupenky, místenky a označení stolů, 
~ tři prodejní dvojice lístků do tomboly, 
~ smlouva o pronájmu sálu,  
~ lístky do tomboly  
~ zajištění tanečních vystoupení /polonéza + taneční pár/, 

breakdance, břišní tanec, taneční škola Kubínovi 
~ návrh scénáře a pozvání oficiálních hostů; 

- Mikulášský jarmark (4. 12. 2018, 15.00 - 18.00 hod.); 
- příprava informativních třídních schůzek (25. 11. 2018); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11. 12. 2018 /úterý/:      
- projednání připomínek a návrhů rodičů dětí ZŠ, které vyplynuly z jednání 

třídních schůzek dne 25. 11. 2018; 
- pokračování v přípravě plesu ZŠ (11. 1. 2019): 

 
~ stav plnění úkolů z 6. 11. 2018, 
~ rozsah tomboly a organizace losování /osudí, popisky, prodejci lístků, 

kdo bude losování řídit, navezení a uložení cen, …/, 
~ forma zahájení plesu, 

 08. 01. 2019 /úterý/: 
- projednání a aktuálních problémů a požadavků 
- práce na přípravách plesu 

 12. 02. 2019 /úterý/:  
zhodnocení plesu (ekonomický a společenský) 

                                      projednání aktuálních problémů – požadavku, 

 12. 03. 2019 /úterý/:                
- příprava setkání výboru ZSR s pedagogickým sborem ZŠ u příležitosti Dne 

učitelů – 28. 3. 2019 v 7.30 hod., uč. 90; 
- činnost zájmových kroužků – informace vedení školy; 

                                      příprava informativních třídních schůzek 22. 4. 2019, 

 09. 04. 2019 /úterý/:     
projednání podílu ZSR na přípravě a zabezpečení akce ředitele školy  
projednání aktuálních problémových otázek a potřeb, 

 

  14. 05. 2019 /úterý/: Plenární zasedání 
o zpráva předsedy ZSR 
o informace ředitele školy o průběhu školního roku a o akcích připravovaných k jeho 

ukončení, 
o projednání připomínek a návrhů rodičů dětí ZŠ, které vyplynuly z jednání třídních schůzek; 
o diskuse 

 

 04. 06. 2019 /úterý/: 
- průběžná zpráva o stavu hospodaření ZSR; 
- projednání podílu ZSR na zakončení ŠR 2018/2019: 

• slavnostní shromáždění žáků 28. 6. 2019: 
 1. stupeň v 8.30 hod. v jídelně, 
 2. stupeň v 9.30 hod. v jídelně; 

• rozloučení s žáky 9.  Tříd 28. 6. 2019 ve 14.00 hod. ve Hřbitovní kapli 
• poděkování vedení školy; 

                                         projednání termínu 1. třídních schůzek ve ŠR 2018/2019  
/návrh:……….. 09. 2019 – čtvrtek/; 

   složení výboru ZSR na ŠR na 2019/2020. 

 10. 09. 2019 /úterý/: 
- složení výboru ZSR na ŠR na 2019/2020 a projednání návrhu plánu 

činnosti; 
- příprava třídních schůzek (…………2019); 

příprava výsledku hospodaření ZSR ve ŠR 2018/2019 (předložit v říjnu 
2019); 

 


