
Školní rok 2014/2015 
Měsíční plán  červen  2015  

 

1.6. 
oslava MDD ve škole MŠ i ZŠ, kresba na chodník před školou, svačina, beseda s 
myslivcem, soutěže na školní zahradě  

2.6. 
divadelní představení Pohádka ze starého mlýna pro děti ZŠ i MŠ v jídelně  
v 8.00hod. ,40,- vybereme později i s dopravou a vstupem na další akce června 

? turistický kroužek na kolech 

  

4.6. 
ZŠ turistická vyjížďka na kolech s opékáním buřtů k Čertovu kameni, buřty s 
sebou, svačiny odhlásíme, na oběd jsme zpět 

5.6.  MŠ výlet - Jaroměřický zámek 

8.6. 
filmové představení pro ZŠ i MŠ k MDD kino Svět, pohádka Popelka, jedeme 

autobusem  

v 9.30, peníze na vstup 60,-Kč a za dopravu vybereme později         

10.6. 
ZŠ olympiáda v Kravsku, peníze na autobus s sebou, svačinu, sport. oblečení a 
pláštěnku!! oběd již ve škole 

15.6. ZŠ pedagogická rada v 7.20 

16.6. 
ZŠ v 8 hodin odjezd autobusem na výlet na Merlinovy hry, Hatě, svačinu i oběd 
odhlásíme, peníze navíc a svačinu s sebou, i když dostaneme tokeny na atrakce 
i oběd zdarma 

19.6. 
fotografování tříd MŠ i ZŠ v 9.30, budeme vybírat 30Kč pak naráz s ostatními 

částkami 

22.6. 
ZŠ školní výlet do Brna VIDA vědecko zábavní park, autobusem v 8 hodin, 
svačinu a 100Kč s sebou na vstup,za dopravu vybereme pak, oběd ve 13.00 ve 
škole 

20.6. ZŠ hudební vystoupení žáků v kempu s p. uč. Freyovou 

 
23.6. 

  ZŠ Tv olympiáda ve škole 

24.6. 
ZŠ Soutěže školní...Moudrá sova, Zdravé zuby.... 

 

25.6. 
ZŠ v 17.00 hod. Spaní ve škole              

 

23.6. MŠ výlet do Rozkoše 

25.6. ZŠ odevzdávání učebnic, rozdávání prací za celý rok, úklid tříd 

26.6. 
ZŠ i MŠ v 8.00 ukázka práce hasičů na školní zahradě ,  

Den bez učitele 

29.6. 
exkurze do Znojma, peníze na autobus s sebou, kapesné, vstupné cca 100Kč, 

svačiny odhlásíme, oběd ve škole asi ve 14 hodin..hrad Hradem s princeznou, 

Dům umění Po stopách toskánského vévody, Prohlídka muzea s výkladem 

30.6. 
slavnostní ukončení školního roku, předání  vysvědčení, cen a odměn, poslední 

zvonění, srdečně zveme i rodiče            

 


