
měsíc termín plán akcí školy 2022/2023 - změny termínů i akcí vyhrazeny  

 září 

  1. 9. Zahájení školního roku ve třídách  
  9. 9. vytvoření plánu spolupráce s MŠ 

  5. 9. zahájení aktivit projektu (šablony), PI 
6. 9. focení prvňáčků - akce tablo MF Dnes 

15. 9. TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 15.30 

27. 9. dopravní soutěž, cyklistická jízda zručnosti 

  Ukliďme Česko, ukliďme Kokory 

  organizační zajištění zimního ozdravného pobytu spojeného s 
lyžařským výcvikem 

říje
n 

3. 10. zahájení činnosti ostatních kroužků 
  přírodovědný klokan 

4. 10. Den zvířat 

6. 10. konzultační odpoledne, 15.30 - 16.30 hod. 
  Lesní pedagogika - termín bude upřesněn 

11. 10. projekt Fakulta do škol - AJ, 3. a 7. tř.  

13. 10. zahájení kroužků SPŠ 
25. 10. 9.00hod. Sokolníci - ukázka 

26. 10. nabídka poznávacího výletu 

  Svatba nanečisto, 8. tř. 
31. 10. dýňování ve ŠD 

listo
p

ad
 

3. 11. konzultační odpoledne, 15.30 - 16.30  hod. 

  příprava výrobků na vánoční výstavu 
8.11. Divadlo Prostějov, 6. a 7. tř. 

  Slavíci z Přerova, DDM Atlas 

  beseda na ÚP v Přerově - volba povolání 
24. 11.  pedagogická 

rada pedagogická rada - 1. čtvrtletí 

22. 11. dopravní výchova 2. tř.  
23. 11.  dopravní výchova 3. tř.  

  Unplugged 6. tř. 

  olympiáda v ČJ 
  8:00 focení Vánoce, zájemci z celé školy 
  cizojazyčné dopoledne (spolupráce s UPOL) 

  vánoční výstava výrobků na OÚ 

p
ro

sine
c 

  návštěva OÚ Kokory, 6. tř. 
1. 12.  konzultační odpoledne, 15.30 - 16.30 hod. 

2. 12. Mikulášská nadílka, Čertovská škola 
  Česko zpívá koledy 

15. 12. Vánoční jarmark a tvoření  (dílničky), hudební vystoupení žáků 
22. 12. vánoční posezení ve třídách 

led
en

 

    5. 1.  konzultační odpoledne, 15.30 - 16.30 hod. 
  zimní ozdravný pobyt spojený s lyžařským výcvikem 

  recitační soutěž - třídní kola 



26. 1.  dopravní výchova 4. tř. - celé dopoledne 
  26. 1.   pedagogická rada - 1. pololetí 

  Chystáme se do školy  
  31. 1.  Slavnost vysvědčení v 1. třídě 

ú
n
or 

  karneval  

3. 2.  pololetní prázdniny  
6.-12.2. jarní prázdniny 

  divadlo Prostějov, 8. a 9. tř. 

  Městská knihovna v Přerově, 5. tř. 
  recitační soutěž - školní kolo 
  příprava výrobků na velikonoční výstavu 

    projekt Den zdraví, spolupráce Kuchtík Buchtík 

b
řezen

 

  Kokorský slavík - třídní kola - I. a II. st. 
2. 3.  konzultace 15.30 - 16.30 

  Kokorský slavík, máme talent - školní kolo 
  matematický klokan 
  dopolední návštěva žákovské školní knihovny  

  lesní pedagogika  
  28. 3.  projekt Škola hrou - projekt spolupráce 

d
u

b
e

n
 

  zápis do 1. třídy 

  velikonoční výstava výrobků na OÚ  
   6. 4.  velikonoční prázdniny 
13.4. třídní schůzky pro rodiče 

                 Ukliďme 
Česko  Ukliďme Česko 
11. 4.  dopravní výchova 2. tř.  

12. 4.  dopravní výchova 3. tř.  

13. 4.  dopravní výchova 4. tř. (1,5 hod.) 
 20. 4. pedagogická rada - 3. čtvrtletí 

 21. 4. projekt Den Země (2. st. Afrika, spolupráce UPOL) 

  zážitková pedagogika v muzeu- pravěk, 4. tř. 

kvě
te
n

 

   4. 5.  konzultační odpoledne, 15.30 - 16.30 hod 

  Den matek - kulturní vystoupení 

  cvičný poplach PO, CO 
  školní výlety  

če
rve

n 

    1. 6.  konzultační odpoledne, 15.30 - 16.30 hod 

2. 6.  Dětský den - sportovní dopoledne 
  olympijský běh 

  26. 6.  pedagogická rada - 2. pololetí 

27.-29. OČZMU 
  29. 6.  Slavnost vysvědčení v 9. třídě 

  30. 6.  Slavnostní ukončení š. roku, poslední zvonění 

 


