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Masarykova základní škola Klatovy, 

tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy;   376312154, fax 376326089 

E-mail: skola@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz 

 

 

Plán činnosti školy na školní rok 2017/2018 
 

 

Hlavní úkoly školního roku 2017/2018: 

Rozvíjet osobnost žáka, jeho samostatné myšlení a svobodné rozhodování. Učit ho 

odpovědnosti za vlastní chování, jednání a sebehodnocení přiměřeně jeho věku. Vytvářet ve 

škole příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání žáků. Zaměřit se na základní 

učivo, které musí zvládnout všichni žáci; zařazovat rozšiřující učivo podle schopností žáků.  

 

- Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich 

samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních 

vlastnostech. 

- Hodnotit práci žáků dle pravidel Školního řádu Mas. ZŠ Klatovy. Reagovat na 

připomínky rodičů a individuální potřeby žáka (PLPP, IVP) 

- Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech 

předmětech a činnostech žáků (zejména návyků na zvonění, klid při výuce, samostatná 

příprava žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, systematická příprava na vyučování, 

udržování pořádku na lavici a v učebně). 

- Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně vyžadovat 

dodržování základních pravidel chování mezi žáky a k vyučujícím, zaměřit se na 

prevenci šikany a kyberšikany. 

- Využívat různorodé efektivní metody a formy práce, pomůcky, ICT, které zvýší 

aktivitu, motivaci, samostatnou a tvořivou práci žáků ve výuce, zájem o předmět. 

- Zvýšit nároky na talentované žáky, systematicky s nimi pracovat, podporovat jejich 

účast v různých soutěžích a olympiádách. 

- Zaměřit se na vystupování všech zaměstnanců, které musí být příkladem pro žáky 

(např. zdravení, ohleduplnost v jednání, …). 

- Vést elektronickou třídní knihu ve všech třídách a elektronickou žákovskou knížku 

ve všech třídách (kromě 1. ročníku). 

- Oceňovat přínos učitelů pro vytváření image školy a propagace její práce na 

veřejnosti. 
 

Třídní učitelé a zastupující třídní učitelé 

I.A Mgr. Mlynaříková Mgr. Lacková 

I.B Mgr. Machová Mgr. Lacková 

II.A Mgr. Voráčová Mgr. Lacková 

II.B Mgr. Králová Mgr. Lacková 

III.A Mgr. Hosnedlová Mgr. Lacková 

III.B Mgr. Tomaierová Mgr. Lacková 

IV.A Mgr. Petrová P. Mgr. Haklová 

IV.B Mgr. Kubátová Mgr. Lacková 

V.A Mgr. Kašíková Mgr. Lacková 

V.B Mgr. Šlajsová Mgr. Lacková 

VI.A Mgr. Žižková Mgr. Kadlecová 
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VI.B Mgr. Johánková Mgr. Šauerová, Mgr. Vacková 

VI.C Mgr. Hummelová Mgr. Jánová 

VII.A Mgr. Karhanová Mgr. Kozlíková  

VII.B Mgr. Špačková Mgr. Kozlíková 

VIII.A Mgr. Petrová V. Mgr. Holubová 

VIII.B Mgr. Zahradník Mgr. Holubová, Mgr. Kadlecová 

IX.A Mgr. Šišková Mgr. Kopecký 

IX.B Mgr. Steinerová Mgr. Kopecký 
 

 

1. Výchovně vzdělávací oblast: 
 

1. 1. Exkurze 

 

Zpracování plánů exkurzí je v souladu s ŠVP a s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých 

předmětů. Termíny exkurzí odpovídají časovému vymezení v tematickém plánu, exkurze = 

výlety se uskuteční v červnu 2018. 

Do 30. 9. 2017 rozhodnout o konání exkurze do Anglie pro žáky 7.-9. ročníku na základě 

zájmu žáků a rodičů a politické situace ve světě (vyučující AJ a vedení školy). 

 

Třída Plánovaný 

termín 

Téma Vztah k předmětu Termín 

splnění 

I.A červen ZOO - živočichové prvouka  

I.B červen ZOO - živočichové prvouka  

II.A červen Plasy - příroda prvouka  

II.B červen Plasy - příroda prvouka  

III.A červen SEV Kašp. Hory- 

živočichové 

prvouka   

III.B červen SEV Kašp. Hory- 

živočichové 

prvouka   

IV.A červen ČR - Praha vlastivěda  

IV.B červen ČR - Praha vlastivěda  

V.A červen Šumava – Plzeňský kraj vlastivěda  

V.B červen Šumava – Plzeňský kraj vlastivěda  

VI.A červen Německé příhraničí německý jazyk  

VI.B červen Německé příhraničí německý jazyk  

VI.C červen Německé příhraničí německý jazyk  

VII.A září Říp   

 březen Techmánie   

 červen Jižní Čechy občanská výchova  

VII.B září Říp   

 březen Techmánie   

 červen Jižní Čechy občanská výchova  

VIII.A říjen Čistička - voda chemie, přírodopis  

 květen Hradec Králové dějepis  

 červen Manětín, Plasy   

VIII.B říjen Čistička - voda chemie, přírodopis  

 květen Hradec Králové dějepis  

 červen Manětín, Plasy   
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IX.A listopad Praha - parlament občanská výchova  

 květen Vojna, Příbram dějepis  

 červen    

IX.B listopad Praha - parlament občanská výchova  

 květen Vojna, Příbram dějepis  

 červen    

 

Jedna třída = jedna- dvě  exkurze a výlet. 

 

Zodpovídá:  

- třídní učitelé a vyučující ve spolupráci s garanty jednotlivých předmětů, zástupci 

ředitele. 

 

1.2. Soutěže, olympiády 

 

Účast žáků na jednotlivých soutěžích proběhne v souladu s termíny vyhlášenými 

pořadatelem jednotlivých soutěží. Za organizaci školních kol (i účast v postupových 

kolech) zodpovídají pedagogičtí pracovníci dle rozdělení úkolů v rámci předmětových 

komisí. Garanti předmětových komisí připravují podklady ke zveřejnění výsledků 

žáků školy. 

Pomoc pracovníků při pořádání okresních a vyšších soutěží bude zajištěna v souladu 

s personálními možnostmi a v souladu se zabezpečením potřeb organizace. 

 

 Termín:  - průběžně. 

  

Zodpovídá:  

- vyučující ve spolupráci s garanty jednotlivých předmětů, zástupci ředitele. 

 

1.3. Profesní orientace, volba povolání 

 

- Předávání informací od zástupců středních škol a učilišť v 9. ročnících (podzim 

2017), 

- spolupráce s Úřadem práce Klatovy při zjišťování profesní orientace žáků 9. roč. 

(podzim 2017),  

- účast na „Dnech otevřených dveří“ a přehlídkách klatovských SŠ a SOU    

(aktuální nabídka ), 

- účast na „Akademii řemesel“ 08.11.2017 

 

Zodpovídá: 

- výchovný poradce ve spolupráci s TU příslušných tříd, vyučující předmětu Svět 

práce. 

 

1.4. Prevence rizikových jevů 
 

- sestavení Preventivního programu (srpen 2017), 

- sledování rizikových jevů (zejména nebezpečí sociální a finanční šikany), 

- drogová problematika: 

- filmová představení, 

- akce z PPP KT, 
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- spolupráce se zástupci Policie ČR, AMK Klatovy (trestní odpovědnost mládeže, 

dopravní výchova), 

 

 Termín:  - průběžně. 

 

Zodpovídá:  

- garanti Ov, preventista rizikových jevů Mgr. Johánková, zástupci řed., zaměstnanci 

školy. 

 

1.5. Kulturní akce pro 1 třídu 
 

- návštěva max. 2 filmových a 2 divadelních představení - SDS Klatovy, KD 

Družba, kino Šumava, div. J. K. Tyla v Plzni, představení ZUŠ Klatovy (podle 

aktuální nabídky), 

- návštěva max. 3 dalších programů – zeměpisných (2. stupeň - Svět kolem nás 

12. 4. 2018, dějepisných, hudebních (podle aktuální nabídky), 

- návštěva anglického divadelního představení (2. stupeň) – listopad nebo duben, 

- návštěva výstav výtvarného umění se zaměřením na lidové zvyky (průběžně), 

- vystoupení pěveckých sborů (průběžně), 

- vánoční vystoupení pěveckých sborů pro žáky 1. stupně školy (prosinec 2017), 

- den otevřených dveří spojený s třídními schůzkami SRPDŠ – 5. 4. 2018, 

- školní akademie ve spolupráci s partnerskou školou (květen 2018), 

- rozloučení se žáky 9. ročníku (červen 2018). 

  

Zodpovídá: 

- vedoucí pěveckých sborů, garanti předmětových komisí, zástupci řed. 

 

1.6. Sportovní akce 

- plavecký výcvik žáků 3. A 4. ročníku. (začátečníci, pokročilí – podzim 2017),  

- lyžařský a snowboardový výcvik (7.-12. 1. 2018, 21.-26. 1. 2018, 18.-23. 2. 2018), 

- „Dny na sněhu“ pro žáky1.st. (dle aktuálních sněhových a povětrnostních 

podmínek), 

- vodácký výcvik na Vltavě, Otavě pro žáky 8., 9. tříd (červen 2018), 

- cykloturistický kurz (září 2017), 

- sportovní soutěže (průběžně celý rok). 
 

Zodpovídá:  

- garant Tv, garanti 1.st., vedoucí vychovatelka ŠD, zástupce řed. pro 1.stupeň. 

 

 

1.7. Environmentální výchova 

 

- probíhá na základě plánu environmentální výchovy. 

 

Zodpovídá:  

- garant Mgr. Kozlíková 

 

 

1.8. Vzájemná spolupráce 

 

- projektový den – 1. stupeň „Velikonoční týden“ – od 26. 3. 2018 – odpovídají TU, 
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- projekt vzájemné spolupráce 2. tříd, 9. tříd a školní družiny (3. a 4. oddělení) – celý rok 

– odpovídají Mgr. Steinerová, Mgr. Šišková, Mgr. Králová, Mgr. Voráčová, Ing. 

Kolářová M., Bc. Kaukalová, 

- celoroční vzájemná spolupráce vyučujících podle projektu Šablony pro MŠ a ZŠ – 

odpovídají jednotlivý pedagogové zapojení do projektu, 

- ročníkové práce pro 9. ročník – rozsah 2 strany textu, prezentace v češtině i cizím 

jazyce, téma vybírají vyučující, přihlašování žáků k tématům elektronicky (příprava 

celoroční, prezentace v červnu 2018), 

 

 

2. Metodické sdružení a předmětové komise 
Úkoly pro MS a PK: 

- úprava ŠVP dle platného RVP (aktuálně, dle potřeby), 

- sestavit časové rozvržení učiva tematické plány (01.09.2017), 

- spolupracovat při plánování a organizaci exkurzí, projektů, 

- sjednocovat klasifikaci a její objektivní posouzení, 

- provést rozbor nedostatků zjištěných při kontrolních pracích a prověrkách, na 

jejich základě stanovit opatření k nápravě, realizovat je a následně kontrolovat, 

- výměna zkušeností včetně vzájemných hospitací, 

- zajistit účast žáků na akcích školy, soutěžích a olympiádách, 

- vyhledávat nové možnosti pro využívání pomůcek ve výuce, 

- sledovat a vznášet požadavky na výměnu a nákup učebnic. 

 

Metodické sdružení a předmětové komise: 

1.– 5. ročník Mgr. Machová, Mgr. Králová, Mgr. Mlynaříková, 

Mgr. Voráčová, Mgr. Hosnedlová, Mgr. 

Tomaierová, Mgr. Haklová, Mgr. Kubátová, Mgr. 

Petrová P., Mgr. Kašíková, Mgr. Šlajsová 

 

Jazyková: Čj, Aj, Nj, Fj, Rj Mgr. Karhanová, Mgr. Jánová, Mgr. Petrová V., 

Mgr. Hummelová, Mgr. Žižková, Mgr. Kopecký, 

Mgr. Vacková, Mgr. Voráčová, Mgr. Lacková, Mgr. 

Johánková, Mgr. Steinerová 

 

Přírodovědná 1: M Mgr. Šišková, Mgr. Šauerová, Mgr. Salvetrová, 

Mgr. Špačková, Mgr. Zahradník 

 

Přírodovědné 2: F, Ch, Př, Inf, Vz Mgr. Špačková, Mgr. Šišková, Mgr. Kozlíková, 

Mgr. Zahradník, Mgr. Kopáček, RNDr. Vágnerová, 

Mgr. Salvetrová, Mgr. Dvořák 

 

Společensko vědní : D, Ov, Z Mgr. Kadlecová, Mgr. Holubová, Mgr. Karhanová, 

Mgr. Vacková, Mgr. Petrová V., Mgr. Kopecký 

 

PK výchov: Tv, Vv, Hv, Svět práce Mgr. Holubová, Mgr. Kadlecová, Mgr. Zahradník, 

Mgr. Lacková, Mgr. Kozlíková, Mgr. Jánová, Mgr. 

Šišková, Mgr. Johánková, Mgr. Steinerová, Mgr. 

Žižková, Mgr. Špačková   

  

Metodik prevence Mgr. Johánková 
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Výchovný poradce Mgr. Šišková 

Metodik EVVO Mgr. Kozlíková 

Koordinátor ŠVP Mgr. Šišková (1. stupeň Mgr. Petrová P. a Mgr. 

Kubátová)  

Metodik ICT Mgr. Dvořák, Ing. Kopáček 

Školní družina p. Huspeková, Ing. Zahradníková, Ing. Kolářová M., 

p. Kaukalová, p. Fremundová 

Projekt DF Jedeme dál Mgr. Salvetrová 

Projekt Vzdělávání (šablony) Mgr. Salvetrová 

Projekt CENTRUM NATURA Mgr. Zahradník, RNDr. Vágnerová 

 

Garanti předmětů + správci sbírek a kabinetů: 

Český jazyk Mgr. Karhanová 

Anglický jazyk Mgr. Hummelová 

Německý jazyk Mgr. Petrová V. 

Ruský jazyk Mgr. Hummelová  

Francouzský jazyk Mgr. Voráčová 

Matematika Mgr. Zahradník 

Fyzika Mgr. Špačková 

Chemie Mgr. Salvetrová 

Přírodopis Mgr. Kozlíková 

Zeměpis Mgr. Kadlecová 

Dějepis Mgr. Petrová V. 

Občanská výchova Mgr. Karhanová 

Výchova ke zdraví Mgr. Kozlíková 

Informatika Ing. Kopáček 

Výtvarná výchova Mgr. Johánková 

Hudební výchova Mgr. Steinerová 

Člověk a svět práce Mgr. Zahradník, Mgr. Vacková 

Tělesná výchova Mgr. Holubová 

1. stupeň Mgr. Hosnedlová 

 

Učebny a jejich správci: 

Kmenové učebny tříd, ŠD Třídní učitelé, p. vychovatelky 

Přírodopis Mgr. Kozlíková 

Jazyková uč. Mgr. Kopecký 

Fyzika Mgr. Špačková 

Chemie Mgr. Salvetrová 

Informatika 2. NP Ing. Kopáček 

Informatika 4. NP Ing. Kopáček 

Výtvarná výchova Mgr. Johánková 

Hudební výchova Mgr. Steinerová 

Rodinná výchova (kuchyňka) Mgr. Vacková 

Mechatronika Mgr. Zahradník 

Školní dílna Mgr. Zahradník 

Jazyková učebna (Žižkova ul.) Mgr. Žižková 

 

Chodby: 

1. PP p. Bořánek 

1. NP Mgr. Machová + TU 
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2. NP Mgr. Johánková + pověření pracovníci 

3. NP Mgr. Johánková + vyučující Vv 

4. NP Mgr. Žižková 

Budova Žižkova ul. TU 5. ročníku + vychovatelky 1., 2., 5. oddělení ŠD 

 

 

3. Oblast výchovného poradenství 

 
- řídí se plány činnosti výchovného poradce, 

- evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

(průběžně), 

- spolupráce s PPP a SPC při stanovení podpůrných opatření u žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (průběžně). 

 

Zodpovídá:  

- výchovný poradce Mgr. Šišková 

 

 

4. Spolupráce se školskými zařízeními  
 

- setkání s budoucími „prvňáčky“ – projekt (průběžně). 

Osnova: 

- Cvičíme pro radost – říjen 2017 – zajistí Mgr. Kašíková, Mgr. Šlajsová, 

- Vánoční vystoupení pěveckých sborů pro MŠ – prosinec 2017 – zajistí Mgr. 

Steinerová, 

- Informatik – březen, duben 2018 – zajistí Mgr. Králová, Mgr. Hosnedlová, 

- den otevřených dveří – návštěva dětí z MŠ ve výuce – 5. 4. 2018 – vyučující 1. 

stupně, 

- vzájemná návštěva učitelů z MŚ a ZŠ – v září 2017 v ZŠ, v červnu 2018 v MŠ 

- pozvánka na dopolední představení školní akademie – květen 2018 – zajistí 

garanti 1. stupně. 

-  

Zodpovídá: - garanti 1. st., zástupce řed. pro 1.stupeň. 

 

 

5. Další vzdělávání pracovníků školy 
 

Pracovníci ekonomické sekce a školního stravování si průběžně doplňují vědomosti 

v rámci pravidelných školení. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků školy bude probíhat v souladu s „Plánem 

vzdělávání pracovníků“ a aktuálními potřebami pedagogických pracovníků. Pro jeho 

realizaci budou využívány především akce z nabídky následujících subjektů s příslušnou 

akreditací: 

- KCV a Jazyková škola Plzeň, 

- JČU České Budějovice 

- PPP Klatovy, 

- NIDV, 

- Západočeská univerzita Plzeň. 

V průběhu celého školního roku 2017/2018 se bude část pedagogů vzdělávat v oblasti 

cizích jazyků (jazyk anglický – každé úterý a jazyk německý – každý čtvrtek)  
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Termín: - průběžně v závislosti na nabídce akcí, 

                          - obnova licencí nutných k činnosti (dle potřeb organizace), 

                          - informační gramotnost pedagogů (dle nabídky). 

  

Zodpovídá: vedení školy. 

 

 

6. Péče o žáky mimo vyučování 
 

Školní družina 
 

- zápis žáků do ŠD (4. 9. 2017), 

- upravit školní vzdělávací program ŠD pro školní rok 2017/2018 (1. 9. 2017), 

- upravit školní řád školní družiny pro školní rok 2017/2018 (1. 9. 2017), 

- sestavit celoroční plány práce pro jednotlivá oddělení ŠD (1. 9. 2017) 

- předběžný zájem rodičů o docházku dětí do ŠD v následujícím školním roce 

(květen, červen 2018), 

- akce školní družiny jsou plánovány ve spolupráci s vyučujícími1.st. ZŠ tak, aby 

nedocházelo k jejich zdvojování – viz plán ŠD. 

 

Zodpovídá: vedoucí vychovatelka školní družiny p. Huspeková 

 

 

7. Spolupráce s partnerskou školou ve Schwandorfu 
 

-  návštěva českých učitelů ve Schwandorfu (listopad 2017),  

- pobyt českých žáků z 8. a 9. ročníku ve Schwandorfu (duben 2018), 

- společná školní akademie obou škol v Klatovech (květen 2018). 

 

Zodpovídá: Mgr. Petrová, Mgr. Jánová, Mgr. Steinerová, ředitelka školy. 

 

 

8. Škola a veřejnost 
 

- třídní schůzky SRPDŠ (09.11.2017, 05.04.2018),  

- spolupráce s výborem SRPDŠ (průběžně), 

- spolupráce se Školskou radou Masarykovy ZŠ (průběžně), 

- veřejná kulturní a sportovní vystoupení žáků školy (průběžně), 

- informace o činnosti školy v regionálním tisku, na webových stránkách školy, 

FilmPRO (aktuálně), 

- individuální schůzky rodičů a pedagogických pracovníků (dle potřeby), 

- vánoční jarmark – prosinec 2017, 

- den otevřených dveří spojený se SRPDŠ – 5. 4. 2018. 

 

Zodpovídá: vedení školy, pověření pracovníci. 

 

 

9. Oblast ekonomická a administrativní 

 
9.1. Oblast administrativní 
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- administrativní činnosti TU (průběžně dle aktuálních potřeb a v souladu 

s týdenními plány školy), 

- zahajovací výkaz o škole (září 2017),  

- výkaz o školním stravování (říjen 2017), 

- výkaz o školní družině a školním klubu (říjen 2017), 

- výroční zpráva o DVPP na škole (leden 2018), 

- Rozbor hospodaření školy (únor, srpen 2018), 

- výroční zpráva o poskytování informací (únor 2018), 

- organizační příprava nového školního roku (duben – červen 2018), 

- dokončení organizace šk. roku 2018/2019 (srpen 2018), 

- výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 (září 2018), 

- matrika (průběžně). 

 

Zodpovídá: - vedení školy, TU, vedoucí ŠJ, pověření pracovníci jednotlivými úkoly. 

 

 

9.2. Oblast ekonomická 

 

- podklady pro přidělení finančních prostředků na individuálně integrované žáky 

(v závislosti na dodání žádosti zákonných zástupců o individuální vzdělávací 

plán a doporučení podpůrných opatření PPP), 

- podklady pro přípravu rozpočtu školy pro KÚ Plzeň (podzim 2017), 

- návrh rozpočtu provozních a investičních prostředků pro jednání s RM a ZM (září 

2017), 

- stanovení rozpočtu FKSP na rok 2018 ve spolupráci s odborovou organizací 

(prosinec 2017), 

- posouzení přiděleného rozpočtu škole, popř. dohodovací řízení (v závislosti na 

termínu jeho přidělení – jaro 2018), 

- rozbory hospodaření školy (únor, srpen 2018), 

- organizace doplňkové činnosti školy (průběžně). 

 

Zodpovídá:- vedení školy, ekonomické pracovnice školy. 
 

 

10.  BOZP 
 

- vstupní školení v oblasti BOZP, PO nových pracovníků školy (průběžně), 

- periodické školení pracovníků školy dle jednotlivých úseků (srpen 2018), 

- školení pracovníků dle odborností a výkonu práce (v závislosti na platnosti 

osvědčení), 

- prokazatelné poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví – zahájení školního roku 

(seznámení se školním řádem, řády odborných učeben, při výuce tělesné výchovy), 

akce se zvýšeným nebezpečím úrazu (průběžně),  

- pravidelné prohlídky stavu budov (jednou měsíčně), 

- prověrka BOZP (duben 2018), 

- kontroly a revize zařízení školy (dle zpracovaného lhůtníku). 

 

Zodpovídá: 

- ředitelka školy, školník, garant BOZP, učitelé a vedoucí žákovských akcí. 
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11.  Kontrolní činnost v oblasti: 
 

- ekonomická oblast školy (ředitel školy), 

- administrativní úkony pedagogických pracovníků (vedení školy), 

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků (všichni pracovníci), 

- dodržování náplní práce (vedoucí pracovníci jednotlivých úseků), 

- Komplexní hospitační činnost vedení školy zaměřit na celkový charakter výuky, 

zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo vhodným způsobem 

formuje vývoj žáků a ovlivňuje jejich postoje. Sledovat zda v dětech dokáže 

respektovat jejich osobnost a individuální vývoj, přispívá k vytvoření kladného 

vztahu žáka k předmětu, hledá a zavádí nové formy práce (vedení školy).  

- hospitační činnost formou vzájemných hospitací, hospitací garantů předmětových 

komisí a vedení školy se zaměřením na:  

- kvalitu výuku (metody a formy výuky), 

- osobnost učitele („vůdce“ činnosti třídy), 

- sebehodnocení žáků. 

 

Termín: - průběžně. 

 

Zodpovídá: - vedení školy. 

 

12.  Významné termíny 

 
Pedagogické rady: 08.11.2017; 24.01.2018; 04.04.2018;20.06.2018 

 

 

Školní prázdniny: 

- podzimní      (26.-27.10.2017) 

- vánoční        (23.12.2017-02.01.2018) 

- pololetní       (02.02.2018) 

- jarní              (12.03.-18.03.2018) 

- velikonoční  (29.03.2018) 

- hlavní           (30.06.-31.08.2018) 

 

 

Zápis žáků do 1.tříd – 30. dubna 2018 

 

  

 

 

Klatovy 01.09.2017    

 

                                                                                ………….…………….. 

 ředitelka školy 

     

    

 

 

 


