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Plán akcí na školní rok 2022/2023  

 

 

Září 

1.9.  slavnostní zahájení školního roku 

1.9.  třídní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku 

14.9.   třídní schůzky, seznámení s pedagogickým sborem 

22.9.  Sataliáda – sportovní akce pro všechny žáky ve věkově smíšených družstev 

září  přespolní běh – sportovní akce pro výběr žáků  

30.9.  výběr témat Závěrečných prací žáků 9. ročníku 

 

Říjen 

říjen  Podzimní sběr papíru 

říjen  přebor školy ve stolním tenise pro 2. stupeň 

7. a 8.10. Bazar dětského oblečení (Spolek Satalická škola) 

26. – 27.10. podzimní prázdniny 

 

Listopad 

2.11.   pedagogická rada 

listopad ukázková hodina pro rodiče prvňáčků 

listopad přebor školy ve florbalu pro 2. stupeň 

9.11.   třídní schůzky a valná hromada Spolku satalické škola 

12.11.  Bazar hraček (Spolek satalická škola)  

14.11.  Vánoční focení 1. stupně 

18.11.  ředitelské volno 

 

Prosinec 

5. – 16.12. konzultace učitel – rodič – žák 

7.12.  Vánoční jarmark a Den otevřených dveří 

8.12.  vánoční setkání se satalickými seniory 

20.12.   Satalická vánoční laťka – soutěž ve skoku vysokém pro 5. – 9. třídy 

11. – 16.12. lyžařský zájezd pro 7. ročník do Alp 

do 16.12. odevzdání 1. konceptu Závěrečné práce žáků 9. ročníku 

20.12.  Vánoční sportovní den – soutěže pro 1. – 4. třídy  

21.12.  školní a třídní vánoční programy  

22.12.  ředitelské volno 

23.12. – 2.1. vánoční prázdniny 

 

Leden 

3.1.   začátek vyučování po vánočních prázdninách 

9. – 13.1. konzultace učitel – rodič – žák 

do 13.1. odevzdání Závěrečné práce žáků 9. ročníku 
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leden  lyžařské jednodenní zájezdy pro 8. a 9. třídy do Krkonoš 

18.1.   pedagogická rada 

31.1.   závěr 1. pololetí, rozdávání výpisů vysvědčení 

 

Únor 

3.2.  pololetní prázdniny 

6. – 10.2. jarní prázdniny 

únor  školní kolo v badmintonu pro 2. stupeň 

 

Březen 

do 1.3.  poslední termín k odevzdání přihlášek na střední školy 

březen  schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 

březen  návštěva předškoláků z MŠ Satalice ve výuce 1. tříd 

březen  prezentace Závěrečných prací žáků 9. ročníku pro veřejnost  

březen  školní kolo soutěže v sálové kopané a přehazované pro 2. stupeň 

 

Duben 

6. – 10. 4. velikonoční prázdniny 

duben  Jarní sběr papíru 

19.4.  zápis do 1. tříd 

26.4.  pedagogická rada 

duben  Tajfun – třídní etapový závod  

 

Květen 

3.5.   třídní schůzky pro 1. stupeň a konzultace učitel – rodič pro 2. stupeň 

květen  jarní setkání se seniory 

květen  náhradní termín přijímacích zkoušek na SŠ – všechny obory 

květen  Pohár rozhlasu – sportovní soutěž pro výběr žáků 2. stupně 

květen  povinný plavecký výcvik žáků 3., 4. a 5. tříd dle rozpisu 

 

Červen 

červen  povinný plavecký výcvik žáků 3., 4. a 5. tříd dle rozpisu 

červen  pracovní schůzka budoucích žáků 1. ročníku 

14.6.   pedagogická rada 

28.6.   Společenský večer 

30.6.   závěr 2. pololetí, rozdávání vysvědčení 

1.7. – 31.8. hlavní prázdniny 
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