
Plán činnosti na mesiac október 2020 

Mesiac úcty k starším; Mesiac zdravej výživy 

Termín Náplň činnosti 

1.10. Núdzový stav SR – Covid 19, usmernenia MŠVVaŠ ( www.minedu.sk ) 

Sledovať stránky MŠVVaŠ a portál „ Učíme na diaľku“. 

 Testovanie pohybových predpokladov žiakov v 1. a 3. ZŠ – zrušené 

– uskutočniť do 3 mesiacov po skončení núdzového stavu. 

1.10.-9.10. Asistentská prax študentiek UMB BB v 1. roč. a v ŠKD 

2.10. Zaslanie údajov o neprítomných žiakoch sociálnej poisťovni 

2.10. Odovzdanie výsledkov vstupných pís. prác z MAT a SJL 1. stupeň ZŠ 

2.-31.10. Biodiverzita – výsadba stromov - spodný dvor 

5.10. Pracovná porada – per rollam, plán na mesiac október 

Požiadavka zo strany rodičov (predseda OZ pán Markech) 

5.10. Zber mobilov /recyklo hry - žiaci 1.-9.roč. 

6.10. Čas premien – dievčatá 7. ročník 

6.-16.10. Hovorme o jedle – realizácia projektu 

8.10. Technická olympiáda – školské kolo 

9.10. Zaslanie ŠkVP a výchovného programu – MsÚ odbor školstva 

9.10. Zaslanie zoznamu žiakov podľa šk. obvodov – MsÚ odbor školstva 

6.-16.10. TU nahlásia žiakov, ktorí potrebujú doučovanie za obdobie dištančného vzdelávania (marec-
jún 2020) Mgr. Z. Michalkovej a Mgr. J. Vierikovi 
(z akých predmetov). 

7.-25.10. Výstava výrobkov z tekvíc; výstava ovocia a zeleniny – v rámci tried 

11.10. Prvé sv. prijímanie 

12.10. Fotografovanie žiakov 1. ročníka 

12.-16.10. Škola v prírode 5.CD - zrušené 

14.10. Kreatívne programovanie a modelovanie 6.B KKĽŠ ZV 

15.10. Svetový deň umývania rúk – propagácia 

16.10. Svetový deň výživy – propagácia v rámci tried 

19.-23.10. Škola v prírode 5.AB - zrušené 

27.10. Beseda - p. spisovateľka Kardošová – KKĽŠ ZV 

26.10. Čas premien – chlapci 7.ročník - 4.h.7.DB, 5.h. 7.AC (zmena možná) 

26.10. Workshop pre učiteľov – prihláška online do 19.10. 

AUTOREGULÁCIA V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ CPPPaP Zvolen 

28.10. Workshop pre asistentov učiteľa - prihláška online do 21.10. 

AUTOREGULÁCIA V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ CPPPaP Zvolen 

28.10. Odovzdať Správu o VVČ za šk. rok 2020/2021 

28.10. Zaslanie údajov o neprítomných žiakoch sociálnej poisťovni 

29.-30.10.  Jesenné prázdniny  

28.10. Záložka do knihy spája školy 

do 31.10. Príspevok na dieťa 15€ - za triedu pani Svetlíkovej 

do 31.10. Prečo mám rád slovenčinu; Prečo mám rád Slovensko - príprava 

do 31.10. Ochranárik – výtvarná súťaž/uzávierka 6.11. príprava 

 


