
Plán exkurzí a akcí za komisi všeobecně vzdělávacích předmětů 

 ve školním roce 2018/2019 

 

 

 
Exkurze a akce         Termín 

 

 
Výlet tříd POS/STR4 Pasohlávky                                 září 

 

Exkurze tříd POS/STR4 Archeopakrk Pavlov             září 

 

Týden vědy na VŠ v Nyse        září 

 

Výstava artefaktů z 2. světové války na Polici ČR Jeseník    říjen 

 

Školní + oblastní kolo soutěže pIšQworky      říjen + listopad 

 

Přednáška Radima Kapavíka k 100. výročí vzniku ČSR     listopad 

 

Přednáška Pavla Pešky o 2. světové válce      listopad 

 

Školní kolo Olympiády z ČJ        listopad 

 

Vystoupení hudební skupiny Marbo       leden  

 

Okresní kolo Olympiády z ČJ       leden 

 

Projekt Edison – návštěva 6 zahraničních studentů na naší škole   únor – březen 

 

Školní kolo Sudoku         březen 

 

Návštěva outdoorových filmů       březen – duben 

 

Návštěva knihovny Vincence Priessnitze      březen – duben 

 

Projekt Erasmus + - stáž Irsko, Anglie - 30 žáků     duben – květen  

 

Exkurze Čarodějnické procesy – Vodní tvrz Jeseník     duben – květen 

      

Divadelní představení v AJ        květen 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PŘEHLED  SPORTOVNÍCH  AKCÍ  ŠKOLY 

ve škol. roce 2018/ 2019 

 

 

 

 

Sportovní akce pořádané školou: 

 

        Sportovní den středních škol  (basketbal, fotbal) – 25. září 2018 

      LVVZ - I. Ročníky –25.. února – 1.března 2019– Červenohorské sedlo ¨ 

      (s ubytováním) 

     Cykloturistický výlet - zájemci –  září 2018, červen 2019 

      
     
 

 

  Sportovní soutěže AŠSK pořádané školou : 
                 

                                        

                   Sportovní den SŠ  - 25. 9. 2018 

                   Fotbal- Pohár Josefa Masopusta -  okresní kolo – 25. 9. 2018 

                   Středoškolský pohár v atletice –okresní kolo -  20. 9. 2018 

                   Přespolní běh – krajské kolo – 11. 10. 2018 

                   Střelecká soutěž – okresní kolo ( březen 2019 ) 

                   Florbal – okresní kolo  ( 29.1.  2019 )  

      Silový víceboj – okresní kolo  ( březen 2019 ) 
     

             

 

Sportovní soutěže AŠSK s účastí žáků školy - okresní kola : 
 

 

 Fotbal  ( září ) 

 Přespolní běh (říjen) 

 Stolní tenis (říjen) 

                   Florbal challenge (listopad)- ČFU 

                   Středoškolská futsalová liga (prosinec)- ČMFS  

 Volejbal (prosinec) 

                   Sálová kopaná (prosinec-leden) 

                   Střelba ze vzduchovky (prosinec, březen) 

 Šplh (leden) 

 Florbal (únor-březen) 

                   Basketbal (listopad) 

                   Silový víceboj (únor - březen) 

                  Streetbasketbal (červen)  

 


