Třídní aktiv
26. 3. 2020
1. Hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí školního roku 2019/2020 – čtvrtletní uzávěrka
– viz ŠOL
2. Seznámení s akcemi třídy + nové
3. Sportovní soustředění - I. stupeň + 6. C - Střelské Hoštice – 11. 5. - 15. 5. 2020 - předány
informace, tiskopisy – z důvodu mimořádných opatření - ZRUŠENO - NEPLAŤTE
4. Škola v přírodě -3. B, C, D - Střelské Hoštice – 30. 3. - 3. 4. 2020 - – z důvodu mimořádných
opatření - ZRUŠENO – peníze budou vráceny, zákonní zástupci zašlou škole žádost o vrácení
částky - jméno dítěte, jméno zákonného zástupce, číslo účtu, kam se mají peníze vrátit, podpis
5. Výjezd žáků do Anglie – 25. 3. – 30. 3. 2020 výběr žáků - ZRUŠENO, o vrácení uhrazené
částky rodiče požádají pořádající cestovní kancelář
6. Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021
Zápisy probíhají od 1. do 30. dubna 2020. Na naší škole se uskuteční ve dnech 1. a 2. dubna
bez účasti dětí. Více informací k zápisům na : https://zs4.plzen.eu/pro-rodice/zapisy-do-1trid/zapisy-do-1-trid-2020-2021-aktualni-informace.aspx
Zájem o zařazení žáka do 1. třídy s rozšířenou výukou – zákonní zástupci odevzdají
přihlášku do třídu s rozšířenou výukou AJ/TV. Způsob organizace výběru žáků bude upřesněn
po skončení mimořádných opatření.
7. Volba zaměření na 2. stupni – organizace výběru zaměření od 6. ročníku bude zveřejněna na
www stránkách školy, zákonní zástupci obdrží upozornění do mailu
8. Přijímací zkoušky na střední školy – dubnové termíny zrušeny, podrobnější informace na
http://www.msmt.cz/ .Zápisové lístky byly všem zájemcům o studium vydány, pečlivě
uschovat!
9. Zahájení plaveckého výcviku - od 2. pololetí – plavecký výcvik 3. ročník- zahájeno, od 14.
4. 2020 by měl být zahájen plavecký výcvik třídy 1. A – plavecký výcvik nebude ve školním
rove 2019/2020 realizován, výcvik bude zahájen s ohledem na vývoj situace ve školním roce
2020/2021
10. Sportovní třídy, sportovní zaměření – plánovaná změna rozvrhu od 14. 4. 2020 nebude
realizována - po otevření školy budou žáci pokračovat ve stávajícím bloku sportovní přípravy
– rozpis sportovní přípravy na www stránkách - účast na hodinách sportovní přípravy je pro
žáky povinná, jde o součást učebního plánu.
11. Podány žádosti o granty
Vyhlašovatel OŠMT MMP:
Podpora primární prevence sociálně patologických jevů
Podpora technického vzdělávání mládeže
Podpora vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže Podpora
tělovýchovných aktivit
Vyhlašovatel MŠMT ČR:
Bezplatná výuka českého jazyka pro žáky - cizince - mimo země EU
12. Uskutečněné akce školy a soutěže - podrobnosti a fotodokumentace na www stránky školy
I. stupeň – průběžně preventivní programy - Moje cesta na svět
projekt Počítač se starším spolužákem - 1. tř. + 2. stupeň
projektové dny - Vánoční dílna - 1. tř.
Alfa - 1. tř. - Perníková chaloupka, 2. tř. - Kolíbá se velryba
akce pro veřejnost - Den otevřených dveří (19. 3. 2020)

naučně vzdělávací programy - O zvědavé kapce, Techmánia
matematická soutěž - Pangea - 4. a 5. tř.
březen 2020 - dopolední akce pro děti z MŠ
sportovní soutěže - florbalové soutěže, Březňák, Hokejový miniturnaj
matematická soutěž - Pangea - účast vybraní žáci 4. a 5. tř.
exkurze ZOO - pořad Etologie
Projekt Zdravé zuby - 1. tř.
lyžařský běžecký kurz 1. stupeň - 3. 2. - 7. 2. 2020
II. stupeň – průběžně –
•
kroužek na SPŠE – kroužek 3D tiskárny
•
kroužky na SOU-kroužek programování a robotiky
•
logická olympiáda Pangea
•
olympiády-zeměpisná, anglický jazyk, český jazyk, biologická
•
exkurze ZOO – tematické programy
•
divadlo Alfa – Jako knoflík v hlavě, Kde domov můj?
•
sportovní turnaje basketbal, florbal, hokejbal
•
projekt Poprvé na PC s prvními ročníky
•
návštěvy Techmánie
ekologické programy
ŠD – Proběhlo od minulého TA:
Máme za sebou:
O polepšeném čertovi
Pohádka dramatického kroužku
Vánoce v lese
Vernisáž – Cesta kolem světa
Maškarní karneval
Čeká nás:
O Krákorníka ŠD – pěvecká soutěž
Den Země
Olympiáda – Cesta kolem světa
Soutěž v aerobiku
Pohádka dramatického kroužku
13. Připravované akce – akce proběhnou s ohledem na vývoj situace
– ekologická exkurze - 1. roč. - farma Moulisových
– obvodní kola - MC Donalds Cup, vybíjená, lehká atletika
– ZOO - exkurze - 1. tř. - Domácí zvířata, volné prohlídky
– ZOO – exkurze – 2. stupeň - sokolnictví, etologie
– ekologické dny – Divoká školní zahrada
– exkurze Techmánia - Naše tělo, volné prohlídky
– Festival sportu
– Exkurze Plzeňská vodárna – 8. ročníky
– Beseda Se psem stopem kolem světa – 6. a 9. roč
– Ekologická exkurze - Farma Moulis – 7. roč.

–
–
–

Prevence neplánovaného těhotenství – beseda 9. roč.
Trestní odpovědnost – beseda s MP – 6. roč.
Projekt Biopoklad do školních zahrad

11. ŠVP ZV 4. ZŠ Plzeň – připravujeme aktualizaci pro školní rok 2020/2021
12. ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ A UČIVA – DISTANČNÍ FORMA VÝUKY
Zadávám: v ŠOLu
rodiče - ZPRÁVY V ŠOLu a rodiče, kteří mají zadanou e-mailovou adresu obdrží také i e-mail
Úkoly budou zkontrolovány po návratu do školy. Případně, bude-li potřeba, budou úkoly poslány na
mailovou adresu třídního učitele - WorschechovaAn@zs4.plzen-edu.cz.
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