
Prosinec 2020

30. listopad
49. L

14. školní  
týden

MŠ – pokračuje prezenční výuka
ZŠ: žáci 1. stupně + přípravné třídy – prezenční výuka
      žáci 2. stupně:

- žáci 9. ročníku – prezenční výuka
- žáci 8. ročníku a třídy 7. A – prezenční výuka 
- žáci 6. ročníku a třídy 7. B – distanční výuka 

všichni vyučující ve škole (podle rozvrhu)

1. prosinec
2. prosinec LESNÍ LISTY (pro žáky 1. stupně ZŠ a PT) zř

3. prosinec
4. prosinec MŠ – Mikuláš, dopolední akce v MŠ učitelky MŠ

5. prosinec
6. prosinec
7. prosinec

50. S
15. školní  

týden

MŠ – pokračuje prezenční výuka
ZŠ: žáci 1. stupně + přípravné třídy – prezenční výuka
      žáci 2. stupně:

- žáci 9. ročníku – prezenční výuka
- žáci 6. ročníku a třídy 7. B – prezenční výuka 
- žáci 8. ročníku a třídy 7. A – distanční výuka 

8. prosinec
9. prosinec

10. prosinec
11. prosinec Výukový program, LIPKA Brno; žáci 3. A Nečasová, Bobková

12. prosinec
13. prosinec
14. prosinec

51. L
16. školní  

týden

MŠ – pokračuje prezenční výuka
ZŠ: žáci 1. stupně + přípravné třídy – prezenční výuka
      žáci 2. stupně:

- žáci 9. ročníku – prezenční výuka
- žáci 8. ročníku a třídy 7. A – prezenční výuka 
- žáci 6. ročníku a třídy 7. B – distanční výuka 

15. prosinec
16. prosinec
17. prosinec
18. prosinec MŠ – Posezení u stromečku, dopolední akce v MŠ

ZŠ – Třídní VÁNOČNÍ besídky (8. A a 7. A)
ŠD – výroba vánočních dárků a přáníček (každé oddělení samostatně)

učitelky MŠ
TU
vychovatelky ŠD

19. prosinec
20. prosinec
21. prosinec

52. S
17. školní  

týden

MŠ – pokračuje prezenční výuka
ZŠ: žáci 1. stupně + přípravné třídy – prezenční výuka
      žáci 2. stupně:

- žáci 9. ročníku – prezenční výuka
- žáci 6. ročníku a třídy 7. B – prezenční výuka 
- žáci 8. ročníku a třídy 7. A – distanční výuka 

22. prosinec ZŠ – Třídní VÁNOČNÍ besídky, posezení u stromečku
ŠD – poslech koled a společné vánoční povídání (každé oddělení 
samostatně)

TU
vychovatelky ŠD

23. prosinec VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

24. prosinec Štědrý den

25. prosinec 1. svátek vánoční

26. prosinec 2. svátek vánoční

27. prosinec
28. prosinec

53. L
18. školní  

týden

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

29. prosinec VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

30. prosinec VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

31. prosinec VÁNOČNÍ PRÁZDNINY; do neděle 3. 1. 2021



Pozn. Výuka na obou stupních ZŠ probíhá podle platného ROZVRHU HODIN (změny byly 
oznámeny nebo budou aktuálně zveřejňovány).

Ve Vranovicích dne 27. listopadu         Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D. Mgr. Blanka Beňušová
                ředitel školy    zástupkyně ředitele

PŘÍJEMNÉ A KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

A PEVNÉ ZDRAVÍ V ROCE 2021

přejí pracovníci ZŠ a MŠ VRANOVICE


