
 
 

 

 
 

 
 

Projekt EDISON 17. – 21. 2. 2020 

Ples sportovců v Citadele 22. 2. 2020 

Den otevřených dveří 18. 2. 2020 

Oborový den 10. 3. 2020 

Zápis do 1. tříd 1. - 2. 4. 2020 

Velikonoční prázdniny 9. 4. 2020 

Třídní schůzky 23. 4. 2020 

Expedice Banát 22. – 31. 5.2020 

Cyklistický kurz (8. třídy) 5. - 7. 5. 2020 

Obhajoby oborových prací žáků 9. třídy 5. 6., 8. - 9. 6. 2020 

Výlet TOP 40 18. 6. 2020 

Sportovní den – utkání deváťáků s učiteli 19. 6. 2020 

Škola v přírodě Haul  21. - 25. 6. 2020 

Vydání vysvědčení 26. 6. 2020 

Ředitelské volno 29. - 30. 6. 2020 

Příměstský tábor SSZŠ Litvínov 20. - 24. 7.,  27.- 31. 7. 2020 

 
 
Projekt Edison – 17. – 21. 2. 2020 
Unikátní projekt  pro české školy, který poskytuje studentům široké mezikulturní znalosti a možnost porovnání. Přináší skutečně 
mezinárodní prostředí do naší školy. Projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili a tolerovali zvyky, tradice 
a situace v jiných zemí a stali se tak generací, která omezí předsudky a stereotypy a prolomí mezikulturní bariéru.  

 
Ples  sportovců s Vervou   
Zveme Vás na Ples sportovců s Vervou,  který se uskuteční v sobotu 22. 2. 2020 v kulturním zařízení Citadela. Sportovka ples 
spolupořádá s HC Litvínov a SSK Litvínov. 

 
 
Den otevřených dveří – den otevřené výuky – 18. 2. 2020 
Zveme vás k nahlédnutí do výuky a prohlídce školy. Přijďte se podívat, jak ve Sportovce učíme. Navštívit můžete jakoukoliv vyučovací 
hodinu i předmět.  
 

 
Oborový den   
V úterý 10. 3. 2020  proběhne tzv. Oborový den, jedná se o projektovou výuku zaměřenou tématicky. Vypsaná témata budou 
zveřejněna na webu školy. Žáci budou rozděleni do skupin dle vlastního zájmu, podle vypsaných témat.  

 
Zápis  do 1. tříd 
Zápis se uskuteční ve dnech  1. – 2. 4. 2020. Těšíme se na naše budoucí prvňáčky. Informace k zápisu najdete na  webových  stránkách 
školy. Dodatečný zápis bude v úterý 7. 4. 2020 ve 14.00 hodin. Rodiče mohou využít rezervační systém na webových stránkách školy, 
který bude aktivní od 2. 3. 2020.  

 
 
 



 
Třídní schůzky 
Třídní schůzky se uskuteční ve čtvrtek 23. 4. 2020. Konzultace s vyučujícími jsou možné kdykoli po předchozí domluvě. 

 
Expedice Banát – 22. – 31 .5. 2020 
Už potřetí Sportovka pořádá turistický  kurzu pro žáky II.stupně do rumunského Banátu. Svojí účastí na kurzu podpoříme krajany a 
navštívíme nádherný kraj rumunského Banátu.   

 
Oborové práce žáků 9. ročníků 
Jedná se o „malé diplomové práce“  na téma, které si žáci sami zvolí dle vlastního výběru a zájmu. V oborových pracích mají dokázat 
své dovednosti získané během školní docházky. Práci pak  budou obhajovat  před komisí složenou z řad pedagogů, a to za přítomnosti 
spolužáků,  i rodičů. Obhajoby oborových  prací  jsou naplánované na 5. 6., 8. a 9. 6. 2020.  

 
Schůzka s rodiči žáků 5. ročníků  
V úterý 11. 6. 2019 od 16.00 hodin  proběhne schůzka ke školnímu vzdělávacímu programu Škola v pohybu a výuce na II. stupni ZŠ. 
Naším cílem je informovat zájemce z řad rodičů budoucích šesťáků o změnách, které souvisejí s přechodem  žáků na II. stupeň ZŠ.   

 
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 
V úterý  16. 6. 2020  od 16.00 hodin se rodiče budoucích prvňáčků  dozví podstatné  informace  o  škole, podepíší studijní smlouvu, 
seznámí se s učiteli, vychovateli a vedením školy.  

 
TOP 40 - motivační soutěž pro žáky   
Žáci 3.- 9. ročníku v průběhu školního roku získávají body (za činnost pro školu, studijní výsledky, sportovní reprezentaci, atp.). 
Nejlepších 40 žáků školy se může těšit na hodnotnou odměnu v podobě zajímavého výletu, který se bude konat ve čtvrtek 18. 6. 2020.  

 
Sportovní utkání deváťáků s učiteli a trenéry  
Tradiční akce, kterou se loučíme s našimi deváťáky, proběhne v pátek 19. 6. 2020 na hřišti školy.    

 
Škola v přírodě HAUL  - rekreační středisko Lubenec -  21. 6. - 25. 6. 2020  
Přihlášené třídy odjedou na 5ti denní pobyt  v přírodě do rekreačního střediska Lubenec. Podrobné informace najdete na  
www.haul.cz .     

 
 
 
Informace školní družiny 
 
Celodružinové akce školní družiny – II. pololetí 2019 - 2020 
 

ÚNOR :  „ Týden sportovních, ale i nesportovních rekordů“ 
BŘEZEN: „ Riskuj“ - vědomostní hra 
DUBEN:  „ Maxi čarodějnická výstava“ - tvořivý týden 
KVĚTEN: „ Zvířátkový týden“ - společné hry a činnost na dané téma – zábavné odpoledne 
ČERVEN: „ Cesta do Asie“ - malá olympiáda – Den dětí  
 

Rozpis kroužku vaření na II. pololetí 2019 - 2020 
Skupina vych. H.Platilové: 21.2., 6.3., 20.3., 3.4., 24.4., 22.5., 5.6., 12.6.- zakončení obě skupiny 
Skupina vych. D.Polákové: 14.2., 28.2., 13.3., 27.3., 17.4., 15.5., 29.5., 12.6.- zakončení obě skupiny 
 

 
Školní žákovský parlament  - akce plánované na II. pololetí 
Připravujeme tyto akce:  
Valentýnská pošta  
Barevný den – akce na přivítání jara  
akce ke Dni země 
Český den proti rakovině - charitativní akce 
Koníčkový den – ukázka zájmové činnosti našich žáků, ankety  
celoroční spolupráce s Dětským domovem Hora sv. Kateřin, se ŠD a se školou  
sběr papíru - jednodenní akce, pravidelný sběr textilu. 
 

 

http://www.haul.cz/

