Plánované akce 2019 - 2020
/zde naleznete dlouhodobě plánované akce – aktuální akce budou vždy
oznamovány na webové stránce školy v kolonce Aktuální informace/

Září 2019
- Sportovní kurs 8. A – Třeboň
Říjen
- Filmové představení „Bohemian Rhapsody“ (pro 3.
až 8. ročník)
- Koncert v rámci projektu „Čtyři kroky do nového
světa“ – Rudolfinum Praha /zájemci/
- Charitativní sbírka Bílá pastelka /žáci vyšších
ročníků/;
- Podzimní prázdniny /29.- 30. 10. 2019/
Listopad
- Informační odpoledne pro rodiče /28.11.2019/
- Filmové představení „Síla lidskosti – Nicholas
Winton“ (dokument, pro 1. až 8. ročník)
Prosinec
- Filmové představení „Spitfire“ /dokument, pro 3.
až 8. ročník/
- Den otevřených dveří /6.12.2019/
- Mikulášská nadílka pro žáky MŠ /7. A/
- Charitativní sbírka Srdíčkový den /žáci vyšších
ročníků/
- Vánoční sportovní turnaj
- Předvánoční den
- Vánoční prázdniny /23. 12. 2019 – 3. 1. 2020/
- Předmětové olympiády
Leden 2020
- Lyžařský kurs: Itálie - Aprica /2.A +5.A + zájemci/
Uskuteční se jen v případě dostatečného zájmu.

- Předmětové olympiády
- Klasifikační porada /23.1.2020/

- Pololetní prázdniny /31. 1. 2020/
Únor
- Filmové představení „Spalovač mrtvol“ /pro 4. až
8. ročník/
- Předmětové olympiády
- Maturitní ples oktávy /KD Trhové Sviny, 7.2.2020/
- Jarní prázdniny /10. 2. – 16. 2. 2020/
Březen
- Výstava výtvarných prací studentů v KD Trhové
Sviny
- Uzávěrka přihlášek do primy – 1. března 2020!
- Předmětové olympiády
Duben
-

Přijímací zkoušky do primy
Poslední zvonění oktávy
Předmětové olympiády
Velikonoční prázdniny /9. dubna 2020/
Koncerty v rámci projektu „Čtyři kroky do nového
světa“ – Rudolfinum Praha /zájemci/
- Písemné státní maturity (slohy z Čj a jazyků) – 8.A

Květen
-

Písemné státní maturity (testy) – 8.A
Ústní maturitní zkoušky – 8.A
Slavnostní předání maturitních vysvědčení
Informační odpoledne pro rodiče /12.5.2020/
Fotografování tříd
Exkurze tříd

-

Exkurze tříd
Klasifikační porada /24.6.2020/
Sportovní den GTS
Branně-turistická vycházka do okolí /1.- 7. roč./
Vysvědčení
Hlavní prázdniny /1.7. – 31.8.2020/

Červen

