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30. 5. – 3. 6. Škola v přírodě 

- žáci 1. – 5. ročníku 

 - žáci, kteří nepojedou do školy v přírodě mají běžnou školní docházku 

 - činnost ŠD – ráno od 6.30 – odpoledne do 16.30 

 - jídelna v provozu 

 - výuka bude upravena zvláštním rozvrhem 

 

6. 6. Schůzky rodičů – od 14.30 – 18.30 hod 

6. 6. Volby do školské rady – souběžně s rodičovskými schůzkami 

 

7. 6. Zápis do 1. ročníku pro ukrajinské žáky 

 

8. 6. Společné focení tříd a skupin 

 - od 9 hod na Sokolce (v případě nepřízně počasí bude termín upraven) 

 

9. 6. Školní piknik  

 - speciální obědové menu v přírodě u školy 

 

10. 6. Cesty kamene – Muzeum Skuteč – 2. ročník 

 - exkurze do kamenického muzea ve Skutči 

 

12. 6. Společné vystoupení ke Dni matek – KD Zaječice od 17 hod. (neděle) 

 - vystoupení žáků s kulturním programem 

 - slavnostní vyřazení žáků 5. ročníku 

  

14. 6. Školní výlet – 1. – 5. ročník 

 - Muzeum E. Holuba v Holicích + zámek Častolovice + miniZoo Častolovice 

 - odjezd v 8 hod. 

 - návrat cca 15.30 hod 

 - obědy jsou hromadně odhlášeny 

 

16. 6. Společné přespávání ve škole – žáci 5. ročníku + loňští žáci 5. ročníku 

 - od 17.30 hod ve škole (spacák, polštářek, dobrůtky s sebou…) 

  

17. 6.  Den naruby 

- žáci 5. ročníku budou 1. a 2. hodinu vyučovat své mladší spolužáky. 

 



 

21. 6. Evropský den – projekt pro žáky 1. – 5. ročníku  

 - projekt pořádá Eurocentrum Pardubice 

 - probíhá ve škole od 7.45 – 11.30 hod. (1. – 4. hodina) 

 - 5. hodina dle běžného rozvrhu tříd 

 

22. 6.  Ukončení klasifikace za 2. pololetí 

23. 6. 1. Buřtování – od 18 hod – obecní ohniště v Zaječicích 

 - akci pořádá ŠD – neformální setkání u ohýnku 

 - zajištěno bude nealko pití a drobné občerstvení 

- špekáčky přineste vlastní (podle chuti) a pokud přinesete něco dobrého, předem 

děkujeme 

- akce se v případě nepřízně počasí nekoná! 

 

27. 6. Školka jde do školy – 1. ročník 

- na návštěvu k nám do školy zavítá školka z Bítovan 

- 9 – 11 hod společný program 

 

28. 6. Sportovní olympiáda ZŠ a MŠ Bítovany – 1. – 5. ročník – v Bítovanech 

 - od 9 do 11 hod. 

 

Informace k závěru školního roku: 

27. – 29.6. zkrácené vyučování 

Výuka do 11.30 hod pro všechny třídy.  

Oběd od 11.40 – 12.30 hod po třídách. ŠD bez omezení. 

24. – 27. 6. vracení učebnic: 

V uvedeném termínu budou žáci vracet učebnice. Nové dostanou na začátku šk. roku. 

29. 6. vyhlášení celoročních soutěží: 

Vyhlásíme všechny soutěže a odměníme zúčastněné žáky. 

30. 6. Vydání vysvědčení: 

Vysvědčení bude vydáno. od 8 – 8.30 hod. 

Vysvědčení nelze vydat v dřívějším termínu. 

 


