Výroční zpráva za PK-Tv, Ov, Vzdr
školní rok 2019/20
V tomto školním roce bylo pět členů PK.

Akce ve školním roce 2019/20:
1) Sportovní odpoledne – Grant 2019
Sportovní den – v září 2019 se na školním hřišti uskutečnil sportovní den pro děti z prvního
stupně. Žáci druhého stupně si pro mladší spolužáky připravili různé sportovní stanoviště, na
kterých plnili úkoly. Celkem přišlo více než 40 dětí a společně si všichni užili sportovní
odpoledne.
2) Soutěž ve florbale – Orion cup
Stejně jako v loňském školním roce se žáci naší školy zúčastnili obvodního kola ve florbale.
Družstvo žáků 8. ročníků obsadilo 5. místo.
3) Dentální prevence
Beseda zaměřená na správnou hygienu ústní dutiny byla určena pro žáky 7. ročníků. Dětem
přednášeli studenti stomatologie UK Plzeň. Beseda se setkala s velice pozitivním ohlasem.
4) Vánoční turnaj ve fotbale
Fotbalový turnaj o Vánocích – během předvánočního týdnu se uskutečnil fotbalový turnaj
druhého stupně. Hrálo se na dvě skupiny (6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník). V první skupině
zvítězila třída 6.A a ve druhé skupině třída 9.B.
5) Lyžařský a snowboardový kurz žáků 7. a 8. tříd
Lyžařský kurz žáků tříd 7.B a 7.C proběhl ve dnech 12. – 17. 1. 2020 v Železné Rudě na Šumavě
v penzionu Alfa. Kurzu se zúčastnilo 26 žáků, vedoucí kurzu a dva instruktoři lyžování. Výcvik
probíhal za horších sněhových podmínek pouze na technickém sněhu. Žáci byli rozděleni dle
svých lyžařských dovedností do tří družstev. U všech žáků došlo ke zlepšení lyžařských
dovedností.
Během večerních programů se žáci seznámili se zásadami 1. pomoci při úrazech a
s bezpečným chováním při pobytu na horách. Žáci odjížděli z kurzu spokojeni a obohaceni
nejen o nově získané dovednosti, ale i o spoustu nových zážitků.
8) Projekt – Viktorka do škol
Žáci I. stupně se v tomto školním roce zapojili do soutěže vyhlášené fotbalovým klubem
Viktorie Plzeň. Společně vytvořili fanouškovský plakát, jehož fotografii poslali do soutěže.
Za účast získali od fotbalového klubu drobné ceny.
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