Datum Náplň
Plán práce – šk. r. 2021/2022
PROSINEC
průběž. Inventarizace do 17. 12. – všichni předají paní Janě Dlabajové

28. 11. 1. neděle adventní
od 29. 11 Adventní program „Spolu půjdem do Betléma aneb tajemství obdarování“
Roráty ve školní kapli: ráno v 7:00
(30. 11./út – žehnání adventních věnců, 7. 12./ út, 14. 12./ út, 22. 12./ út)
1. 12.
Vánoční hvězda – prodej od 1. 12.
30.11-5.12.
Školní kolo olympiády v AJ - on-line kvízem
5. 12. 2. neděle adventní
10. 12. Školní kolo olympiády v AJ – prezenčně 1. a 2. vyučovací hodinu v DoBo a MaTe
12. 12. 3. neděle adventní
14. 12. Vánoční přáníčka v Domově budou předávat
14. 12. návštěva pacientů v nemocnici - předání přáníček
15. 12. Gedeon – Bible pro všechny
16.Předvánoční zpovídání

Zodpovídá:
Matě
P. Michal

Kaple sv. AČ
Jes
Chod
Smě, ZRich
SocProgr - Fiš
DM - Vaňu
P. Michal
P. Michal

21.12.

17. 12. Porada vedení v 10:30/Pá ?
PH, JiŠ, Fiš, Ondr, Vaňu, Hrab, Matě
? čekáme na usnesení vlády o délce vánočních prázdnin (již od Po/20. 12. ?)
? od
všichni  Hrab
Výkazy práce
23. 12. V době vánočních prázdnin (mají žáci) – pro pedagogy platí:
nebo
1. čerpat zbytky staré dovolené
od ?
2. čerpat NV za suplované hodiny
20. 12. 3. do NPČ lze zapsat - inventarizace – podle skutečnosti
4. „Studijní volno“ – je k dispozici 6 dnů do 28. 2. (včetně jarních prázdnin)
22. 12. Poslední den školy v r. 2021 – TU POUČENÍ na dny volna
TU
nebo
8:00 – 10:00 třídy s TU ve svých kmenových učebnách
17. 12. ? 8:00 – 10:00 Vánoční besídka – dle vyhlášení nouzového stavu a počtu shromážděných osob ?
?
předvánoční posezení zaměstnanců školy – od cca 11:10
všichni
1. u „U Stromečku“ ve školní kapli (od 11:00 hod.) – zamyšlení a rozdání dárků
P. Michal
2. v jídelně od 11:30 – pohoštění obědem a posezení u „co kdo přinese“ 
všichni
19. 12. 4. neděle adventní
Vánoční prázdniny 23. 12. nebo již od ? 20. 12. 2021 – 2. 1. 2022 
všichni
nástup do školy v pondělí 3. ledna 2022 
všichni 
průběž. Hospitace - nahlášená a cílená nebo na pozvání, za SVČ - Ondr
PH, JiŠ, Fiš,
PK vzáj
průběž. Testování ke Covid – 19 až do 28. 2. 2022 každé pondělí a další dny v daném
týdnu se testují všichni, co nebudou v pondělí ve škole
Výhled:
3. 1. – nástup do školy
5. 1. – ? celoškolní vánoční mše svatá v 8:15, zpívají se koledy, výuka od 3. vyučovací hodiny
7. 1. – ? koncert Boris ?
13. 1. – ? DOD
14. 1. – ? ples SČ4+PS4/Eli, O3/Mol, PMPD3/Jak
21. 1. – ? ples PL4+PMPA4/Smě, PMP4/Stra
? 16. – 23. leden lyžařský kurz 1. ročníků pdg oborů
19. 1. porada k 1. pololetí
28. 1. – porada vedení
31. 1. – 1. pol. – 4. 2./pá pololetní prázdniny pro žáky a 7. – 13. 2. jarní prázdniny
Všechno, co můžeme udělat, je to nejlepší, co můžeme udělat. P. Abdul
Zpracovala: Jindra Šustková

