Zhodnocení činnosti výboru SRPŠ při ZŠ a MŠ Lutín
Pro školní rok 2017/2018

V minulém školním roce se uskutečnily tyto akce:
Září- slavnostní zahájení školního roku
-OVOV-republikové finále-Brno
-exkurze- Terakotová armáda-Olomouc pro žáky 6.,7.a 8.ročníku
-exkurze- Arcidiecézní muzeum,pro žáky 8.ročníku
-exkurze-Fort Křelov,pro žáky 6 .a 7.ročníku
-atletický čtyřboj- Olomouc
-závody v orientačním běhu ve Slatinicích

Říjen-třídní schůzky s plenárním zasedáním
-exkurze „Lesní pedagogika“- EVVO, pro žáky 8.ročníku
-Moravské divadlo Olomouc „Odysseus“ pro žáky 6. a 7.ročníku
-výchovný koncert TRAVELLERS, pro žáky 1. a 2. stupně
-Burza práce a vzdělávání Olomouc,pro žáky 9.ročníku
-exkurze-Úřad práce Olomouc-volba povolání,pro žáky 9.ročníku
-sběr starého papíru
-beseda na téma „Stres“pro žáky 9.ročníku
-beseda na téma „Čas proměn“ pro žákyně 7.ročníku
-Přírodovědný klokan, pro žáky 8.a 9.ročníku

Listopad-beseda –Márovi cestopisy-„ Skandinávie, Pobaltí“pro žáky 4. - 9.ročníku
-exkurze „Scholaris“-výstava středních škol, pro žáky 9. ročníku
-ČEPS cup- okresní kolo ve florbalu, žákyně 1.stupně
-„Mladý chemik“ školní kolo
-okrskové kolo ve florbalu, mladší a starší žáci

-turnaj ve vybíjené žáků 4. a 5. ročníku
-okresní kolo ve florbalu- mladší žákyně
-kino Metropol Olomouc-„Brouk Pytlík“ pro žáky 2. ročníku
-projekt-„Zdraví dětem“pro žáky 3. ročníku
-exkurze do Muzea Komenského v Přerově, pro žáky 5. ročníku

Prosinec- ČEPS cup- okresní kolo ve florbalu, chlapci 1. stupně
-Vánoční laťka, soutěž ve skoku vysokém, školní kolo
-exkurze do Vánoční Prahy, pro žáky 8. ročníku
-„Hněvotínská laťka“, soutěž ve skoku vysokém
-„Mikulášská diskotéka“
-exkurze na výstavu-„Secese a České vánoce“ v Prostějově, pro žáky 9. ročníku
-Vánoce na zámku Náměšť na Hané, pro žáky 1., 3., 4., 5. a 6. ročníku
-exkurze do svíčkárny RODAS Olomouc, pro žáky 2. ročníku
-„Mladý chemik“ okresní kolo
-ČEPS cup-krajské kolo ve florbalu, žákyně 1. stupně
-Den otevřených dveří

Leden- školní ples
-kino Cinestar - filmové představení pro žáky 2. stupně - dárek za vysvědčení
-Den otevřených laboratoří na Slovanském gymnáziu Olomouc - vybraní žáci 9. ročníku
-Biologická olympiáda - školní kolo, kategorie C a D
-„Mladý chemik“ - okresní kolo, laboratorní část
-Okresní kolo matematické olympiády
-soutěž „MIKRO:BIT“ - ústřední kolo

Únor- kino Cinestar - filmové představení pro žáky 1. stupně-dárek za vysvědčení
-lyžařský výcvik - Horní Bečva - pro žáky 7. ročníku

-projekt „Zdraví dětem“ pro žáky 2. B, 4. a 5. ročníku
-dětský maškarní karneval
-kino Metropol - divadelní představení-„Tři mušketýři“ pro žáky 4. a 5. ročníku
-soutěž ROBOTIÁDA - vybraní žáci, Brno
-exkurze do VIDA centra v Brně, pro žáky 8. ročníku

Březen- Den otevřených dveří
-ČEPS cup - kvalifikace na republikové finále ve florbalu - TOP 8 východ, žákyně 1. stupně
-street hockey- kvalifikace na superfinále v Ostravě
-Matematický klokan
-exkurze na výstavu „Mumie a Pražský hrad“ v Praze, pro žáky 5. a 6. ročníku
-kino Metropol – beseda - „Zločin kolem nás“ pro žáky 8. a 9. ročníku
-kino Metropol - divadelní představení „Krysáci“ pro žáky 3. ročníku
-Moravské divadlo Olomouc -„Petr a Lucie“ pro žáky 9. ročníku

Duben- zápis žáků do 1. ročníku
-beseda s Márovými -„Barma a Vietnam“ žáci 4. – 9. ročníku
-Biologická olympiáda- okresní kolo, kategorie C a D
-okresní kolo OVOV
-superfinále street hockey - Ostrava, mladší žáci
-projektový den EVVO - „Den Země“ žáci 1. a 2. stupně
-Matematická olympiáda - okresní kolo
-turnaj v dřevobalu, pro žáky 4. a 5. ročníku
-ČEPS cup - republikové finále ve florbalu, žákyně 1. stupně
-projektové vyučování-„Svět ve 3D“ žáci 1. a 2. stupně
-Pythagoriáda - školní kolo
-lesní pedagogika - EVVO, pro žáky 6. a 7. ročníku
-soutěž v Anglickém jazyce - English expert - Těšetice

Květen- třídenní exkurze v Praze, pro žáky 9. ročníku
-škola v přírodě - Sluňákov, pro žáky 6. ročníku
-Pythagoriáda - okresní kolo
-atletický víceboj-„Pohár rozhlasu Olomouc“, vybraní žáci
-exkurze do Kutné Hory, pro žáky 8. ročníku
-projekt-„Zdraví dětem“ žáci 2. A a 1. ročníku
-sběr starého papíru
-štafetový běh - okresní kolo Olomouc, žáci 1. stupně
-kino Metropol -divadelní představení „Princezna se zlatou hvězdou“ pro žáky 1. ročníku

Červen- školní výlety
-přednáška „Sex, AIDS“pro žáky 9. ročníku
-orientační běh Těšetice -„Těšetická myška“ - vybraní žáci
-atletická soutěž škol „O pohár starosty obce Lutín“
-krajské kolo OVOV-Hranice
-škola v přírodě-Třemešek u Oskavy, pro žáky 2. ročníku
-Divadélko pro školy-divadelní představení „Bajky pana Ezopa“ žáci 1. stupně
-Moravské divadlo Olomouc -„Královna koloběžka“ žáci 1. stupně
-exkurze na Přírodovědeckou Fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, žáci 9. ročníku
-„Přijetí žáků 9. ročníku u starosty obce“
-program EVVO - Čelechovice na Hané, pro žáky 9. ročníku
-slavnostní zakončení školního roku

Zhodnocení plánu činnosti bylo projednáno a odsouhlaseno na členské schůzi dne 9.10.2018.

Zapsala: Stanislava Navrátilová

