VÝROČNÍ

ZPR ÁVA

o činnosti
Základní školy Benešov, Dukelská 1818
ve školním roce 2007/2008
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A) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
1) Úvod
Základní škola Benešov, Dukelská 1818, právní subjekt od 1.1. 2003
Základní škola Benešov, Dukelská 1818 www.zsben.cz, e-mail: zsben@zsben.cz
Identifikátor zařízení: 600 041 956
Právní forma:
příspěvková organizace
IČO: 75 033 071
Zřizovatel:
Město Benešov
Právní forma:
obec, IČO 00 231 401
Adresa:
Masarykovo náměstí 100
256 27 Benešov

Škola tedy sdružuje
a) Základní školu - kapacita 900 žáků , IZO 102 002 185
b) Školní družinu - kapacita 175 žáků, IZO 113 000 049
c) Školní klub – kapacita 55 žáků,
IZO 150 016 042
Vedení školy : PaedDr. Hana Procházková – ředitelka
Mgr. Jana Janoušková – zástupce ŘŠ pro I.st., statutární zástupce ŘŠ
Mgr. Lubor Brázda – zástupce pro II.st.

Školská rada : Předseda : Mgr. Jaroslava Koblerová
Členové : Bc. Luděk Červ
Mgr. Miloslava Hlaváčková
Ing. Pavel Khek
Věra Petrová
Mgr.Hana Pechačová
Činnost školy se i v tomto roce řídila platnými předpisy a zákony.
Tento školní rok byl ve znamení oslav 25. výročí otevření školy.
Doprovodné aktivity - vydání almanachu
- slavnostní koncert pěveckého sboru školy v aule Gymnázia
Benešov
- slavnostní akademie v hale školy
- den otevřených dveří
2) Materiální zabezpečení provozu školy
Ve šk.roce 2007/2008 bylo využíváno 34 učebny včetně 15 učeben odborných.
Výuka TV byla zajišťována v nové tělocvičně, na venkovním hřišti, na zimním stadionu a
v plaveckém bazénu. Tělocvična školy byla na základě smluv většinou od 16,00 do 22,00
hodin denně pronajímána oddílu Basketclubu a oddílu Juda a Aikida Benešov. Provoz byl i o
sobotách, nedělích a svátcích.
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Pracovní činnosti byly prováděny v samostatné pracovně pěstitelských prací, školní dílně,
cvičné kuchyni s jídelnou. Rekonstrukcí cvičné kuchyně s jídelnou jsme získali moderně
vybavenou odbornou pracovnu. Pěstitelské práce byly prováděny na plochách v areálu školy.
Keramická dílna je využívána dětmi ze ŠD a probíhají v ní zájmové kroužky školy, tematické
práce v rámci vyučování.Každý den měli žáci možnost využívat internet v počítačových
učebnách školy v odpoledních hodinách.
Opravy a údržba:
a) stavba bočního vchodu do ŠJ
b) pravidelné malování prostor školy
c) natírání dveří a zárubní 2.N.P. (pokračování barevného plánu interiéru školy)
d) nátěry latexem, úprava a nový nátěr emailu přízemí a 2. patro (pokračování barevného
plánu interiéru školy)
e) rekonstrukce sborovny I. stupně (nábytek, koberec) a učebny chemie (nábytek, zařizovací
předměty, nové rozvody vody a odpadu, obklady, dlažba, lino)
f) výsadba 11 korejských jedlí po pokácenýchí 11 topolů u venkovního hřiště
g) pořízení nábytku do 2 oddělení školní družiny
h) pokračování v informačním systému školy – změna označení
i) oprava osvětlení v celé škole
j) oprava žaluzií v celé škole
3) Údaje o žácích
Počet žáků a tříd ve šk. roce 2007-2008
1. roč.
3 třídy
2. roč.
3 třídy
3 třídy
3. roč.
4. roč.
3 třídy
5. roč.
3 třídy
6. roč.
2 třídy
7. roč.
3 třídy
3 třídy
8. roč.
9. roč.
3 třídy
Celkem

27 tříd

72 žáci
60 žáků
61 žák
67 žáků
65 žáků
72 žáci
65 žáků
68 žáků
74 žáků
594 žáků

Proti loňskému roku došlo k úbytku o 14 žáků.
Průměrný počet žáků ve třídě je 22 žáci.
V průběhu roku se počet navýšil na 599 žáků (přistěhování)
a) výuka cizího jazyka
anglický jazyk (povinný) : 506 žáků
německý jazyk (povinný) : 29 žáků
celkem:
535 žáků
b) integrovaní žáci – vyžadující zvýšené finanční prostředky
c e l k e m žáků
54
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- mentálně postižení
- zrakově postižení
- tělesně postižení
- s více vadami
- s vývoj. poruchami
učení a chování
- s vývoj. poruchami chování

1
1
0
0
48
4

c) volitelné předměty

Informatika
Seminář - matematika
Konverzace - Anglický jazyk
Angličtina hravě
Seminář - přírodovědné předměty
Německý jazyk
Domácnost
Literárnědramatická výchova
Základy administrativy
Sportovní výchova
Celkem

skupin
8
1
5
4
1
1
1
1
6
4
28

žáků
135
17
74
55
17
18
22
15
91
63
507

skupin
1
1
2
1
2
1
1
9

žáků
9
8
36
9
37
25
10
134

d) nepovinné předměty

Francouzský jazyk
Německý jazyk
Sportovní hry
Individuál. péče (reedukace)
Angličtina hravě
Sborový zpěv
Literární činnosti - Labyrint
Celkem

e) zájmové útvary pořádané školou
I. stupeň
Název
Keramika – začátečníci
Keramika – pokročilí
Florbal

počet skupin
2
1
2
5

Aerobic I.st.
II.stupeň
Název
Volejbal
Výtvarný kroužek

2

počet skupin
1
1

f) zájmové útvary pořádané Unií rodičů
Název
počet skupin
Počítače
2

g) zájmové útvary pořádané Školní družinou
Školní družina
Název
počet skupin
Počítače
1
Sportovní hry
1
Šikovné ruce
1
Zpívání pro radost
1
Výtvarný kroužek
1

4) Školní družina
Školní družina pracovala jako součást školy.
Školní družina - 6 oddělení se 175 žáky.

B) Přehled oborů vzdělání
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací
programy: 79-01-C Základní škola
1. 79-01-C/001 Základní škola
studium denní
délka studia: 9 r. 0 měs.
dobíhající obor
79-01-C Základní škola
2. 79-01-C/01 Základní škola
studium denní

délka studia: 9 r. 0 měs.

Učební plány viz př.č.1
Letos poprvé se žáci 1. a 6. ročníku učili podle školního vzdělávacího programu základního
vzdělávání „Škola pro všechny“, č.j. 813/2007, v ostatních ročnících byli žáci vyučováni dle
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stávajícího vzdělávacího programu Základní škola, čj. 16847/96-2
Žáci 1. ročníku absolvovali kurz bruslení.
Žáci 2. a 3. tříd se zúčastnili plaveckého výcviku v plavecké škole v Benešově.
Pro žáky 4. tříd byla uspořádána zotavovací akce.
Žáci 5. tříd absolvovali turisticko-výtvarný kurz.
Žáci tř. 6. C, 7.C – cyklistický kurz.
Ve školním roce 2007/2008 se uskutečnil 1 lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd.
8. ročník absolvoval turistický kurz.
V prosinci žáci 9. tříd navštívili Anglii v rámci motivačně-poznávacího zájezdu.
Zapojili jsme se do projektu KVALITA, organizovaný CERMATEM. Projektu se
zúčastnil 9.ročník, zahrnoval tyto oblasti – obecné studijní předpoklady, český jazyk a
matematiku. 5., 6., 7. a 8. a 9. třídy se zapojily do testování projektu KEA (komplexní
evaluační analýza) od společnosti SCIO.
Naše škola patří mezi 12 základních škol Středočeského kraje, která poskytuje
vzdělávání cizinců ve třídách pro jazykovou přípravu.Výuka českého jazyka je přizpůsobena
potřebám žáků, kteří jsou dětmi osoby se státní příslušenství jiného členského státu Evropské
unie, …(§ 10, vyhláška č. 48/2005 Sb.)
Ve šk. roce se uskutečnil – 1 kurz

Projekty:
Základní škola
Naep – Comenius financovaný Evropskou unií: spolupráce se zahraničními školami ve
Španělsku a v Turecku. (2-letý projekt s názvem „GAMES AND TALES“)
EUDAP 2 – pro základní školy poskytuje nástroje pro práci s tématy, jako jsou sociální
vlivy, životní dovednosti a drogová prevence . Česká republika přistoupila k realizaci
projektu ve 2. vlně poté co byla otestována jeho efektivita v rámci 7 zemí EU. Je určen pro
žáky 6. tříd. Skupina našich žáků plnila pasivní - kontrolní roli tzn. nepro
Využití videokonference v rámci činnosti žákovské rady naší školy s partnerskou ze ZŠ
Trutnov, Mládežnická 536
Czechkid – multikulturní výchova : česká a anglická verze
Vánoce : všichni žáci
V rámci environmentální výchovy se uskutečnil projekt naší školy schválený a financovaný
MŠMT– „Žijme zdravě“ – pro II.st.,
Projekt zaměřený na prevenci sociálně patolog. jevů a úrazů ve spolupráci s Policií ČR
„Den s Ajaxem“ 2., 3.,
„ Cyklista“ 4. a 5. ročník.
Hrajeme si na školu – 3 setkání s budoucími prvňáčky : formou her, písniček a říkadel jsme
se zaměřili na : a) rozvoj matematických představ
b) jazykovou a sluchovou přípravu
c) přípravu na psaní
d) rozvoj fantazie a představivosti
Dny otevřených dveří – pro rodiče prvňáčků – 3 x ročně
Den otevřených dveří pro veřejnost
Návštěva dětí z mateřských škol v Benešově
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Školní družina
My jsme kamarádi – celoroční projekt
Dílčí projekty – Barvy, barvy, barvičky
Půjdem spolu do Betléma
Kniha je můj kamarád
Pletu, pletu pomlázku
Každý člověk je jiný

C) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
Na škole pracovalo celkem 56,575 přepočtených pracovníků
z toho

fyz. osoby

Pedagogičtí pracovníci - učitelé -

I.st.
II.st.

celkem
- asistent ped.
- vychovatelé celkem

17
27
44
1
7
51

přepočtení na plně
zaměstnané
16,0
21,2
37,2
0,3
5,2
42,7

Nepedagogičtí pracovníci:
účetní
mzdová účetní
školník
uklízečka
provozář
správce

1
0,5
1
9
1
1

celkem

13

12,7

64

56,575

CELKEM:

1
0,5
1
8,2
1
1

Nad vyučovací míru bylo týdně vyučováno 8 hodin.
Přehled pracovníků školy – viz příloha č.2
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D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Viz př. č. 3
Zapsáno 71 – poprvé u zápisu, 11 po odkladu

1) Dle zák. č. 561/2004 Sb. byl ve dnech 31.1. a 1. 2. 2008 uskutečněn zápis dětí do 1. tř.
školy. Zapsáno bylo celkem 60 dětí.
Odklad školní docházky byl na žádost rodičů, doporučení Pedagogicko-psychologické
poradny Benešov a odborného lékaře udělen 7 dětem. Po úpravách počtu žáků v rámci
Benešova bylo na školu přijato 55 dětí..
2) Z pátých tříd odcházejí na studium na víceleté gymnázium – Benešov 3 žáci..
Z devátých tříd vyšlo celkem 72 žáci, z toho 36 chlapců a 36 dívek. Byli přijati celkem na
30 různých středních škol.
3) Přijímací řízení pro žáky 5. tříd naší školy i pro žáky z ostatních základních škol do 6.
třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy proběhlo 16. května 2008. Bylo přijato 26 žáků.
E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠK.ROCE 2007/2008
Viz příloha č. 4, 5 a 6

I.st

I. pol.

II. pol.

za šk. rok

Průměrný
prospěch

1,23

1,26

Počet
vyznamenání

264

254

54

62

2

3

Prospěli
Neprospěli

1,24

2006/2007 – 1,29, +
0,05
II.st
Průměrný
prospěch
Počet
vyznamenání
Prospěli
Neprospěli

I. pol.

II. pol.

za šk. rok

1,78

1,84

83

70

189

204

6

2

1,81

9

2006/2007 – 1,77, 0,03
Knižní odměny za výrazné aktivity obdržel o 87 .žáků.

Chování

I. pol.

II. pol.

2. stupeň

3

2

3. stupeň
2006/2007
2.st. – 12
3. st. - 3

2

4

F) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Oblasti:
Školský management – samostatné semináře pracovněprávní oblast, národní projekt
Koordinátor (semináře) – zástupce ŘŠ
PeF České Budějovice – studium ICT koordinátor – zástupce pro II.st. – dokončení studia
červen 2008
MEJA : Aj – metodická a jazyková příprava učitelů I.st. – 2 pracovníci
BRÁNA JAZYKŮ : Aj- metodická a jazyková příprava učitelů II.st. – 3 ped.pracovníci
Seminář pro jednotlivce „Respektovat a být respektován“ – 2 pracovníci
Semináře vztahující se k jednotlivým aprobacím.
Zvyšování kvalifikace – 2 pracovníci
PeF UK Praha – studium školní speciální pedagog – dokončení červen 2008 – 1 pracovník
Prezentace metodických příruček OSV – Odyssea, o. s. : všichni ped. pracovníci

G) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI VE
ŠK.ROCE 2007/2008 – viz př. č. 7 - výběr z aktivit, ale všechny aktivity jsou k nahlédnutí
na www.zsben.cz
Prezentace činnosti školy v tisku – př.č. 8
Činnost pěveckého sboru - vystoupení :
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- 21. ročník mezinárodního festivalu Svátky písní Olomouc 5.-7. 6. 2007 – 3. místo –
dětské sbory , kat. B –23 sborů. Festivalu se zúčastnilo celkem 184 sborů z různých
koutů světa.
- Koncert u příležitosti 25. výročí otevření ZŠ Benešov, Dukelská pod vedením sbormistryně
Mgr. Lady Bambasové v aule Gymnázia
- Adventní koncert pěveckého sboru pod vedením sbormistryně Mgr. Lady Bambasové
v aule Gymnázia Benešov
- Vystoupení pěveckého sboru pod vedením sbormistryně Mgr. Lady Bambasové na
Masarykově náměstí na charitativní akci „Ježíšku, pomoz nám“
-1. místo na krajském kole celostátní přehlídky pěveckých sborů v Praze pod názvem
„Zahrada“
-vystoupení pěveckého sboru na velikonoční sbírce humanitární organizace ADRA
- Školní časopis LABYRINT
Redakční rada pracovala pod vedením p.uč. Zlatuše Houdkové. Během šk.r.
2007/2008 vyšla 4 čísla. První dvě pouze v tištěné podobě, následují pak současně i v podobě
elektronické.
- V rámci environmentální výchovy : celá škola třídí odpad – plast a papír
projekt – „Žijme zdravě“(financovaný MŠMT) pro II.st. zakončený vernisáží výstavy
Naše škola je zařazena do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou – OSVĚDČENÍ
M.R.K.E.V
- KOHEZNÍ VÍKEND : V rámci primární prevence šikany a sociálně patologických jevů
žáci 6. tříd strávili víkend s preventistou soc. pat. jevů a se svým tř. uč. na Jablonné.
Dvoudenní pobyt byl zaměřen na vytvoření zdravých kamarádských vztahů ve třídě, které by
měly přetrvat až do konce školní docházky.
- Bleskový sběr papíru
Dvakrát do roka byl organizován bleskový sběr papíru školou. Jednou do roka
bleskový sběr byl pořádán Unií rodičů při ZŠ Benešov, Dukelská 1818. Výsledky byly
hodnoceny v kategoriích: 1. - 2. tř., 3. - 5. tř., 6. -7. tř., 8. - 9.tř. Vždy 3 nejlepší třídy dostaly
sladkou odměnu. Viz příloha č. 10.

- Klub mladého diváka
P.uč. Motyčková vede Klub mladého diváka. Děti navštěvovaly výběr her v
pražských divadlech. – 4 představení.
Cizojazyčné divadelní představení:
- Anglické představení interaktivní : pro žáky 3. a 4. tříd „Jackie and the Giant“
pro žáky 5. a 6. tříd „Jackie and the Horrible family“
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pro žáky 7. - 9. tříd „The Alien grammar show“
- Klub mladého čtenáře
I letos p.uč. Vaněčková pokračovala v organizaci prodeje knih.
- Pasování na rytíře čtenářského – tato akce pro žáky 1. třídy proběhla letos již podruhé
v Městské knihovně za účasti představitelů Městského úřadu, vedoucí OŠKPP Mgr. Hany
Jiráskové a místostarosty Jaroslava Durase.
- Velikonoční sbírka „ Pomáhat může každý“ – pořadatelem byla humanitární organizace
ADRA – účast 4. a 5. tř.

- Sportovní dopoledne pro prvňáčky (akce Žákovské rady)
- Adopce na dálku – příspěvek indickému chlapci na studium (Akce ŽÁKOVSKÉ RADY)
- Adopce zvířete v ZOO PRAHA – ocelot stromový
Naše škola nadále přispívá na krmivo. (Akce ŽÁKOVSKÉ RADY)
- Vyhlášení a vyhodnocení soutěže „Vítání jara“ (celoškolní projekt + spolupráce Žákovské
rady)
1.-3. ročník. : 1. místo – tř. II.A
4.-5. ročník: 1. místo - 4.A
2. místo – tř. I.A
2. místo - 4.C
3. místo - 4.B
3. místo – tř. III.B
6.-7. ročník : 1. místo – tř. VI.B
2. místo – tř. VII.A
3. místo – tř. VI.A

8.– 9. ročník: 1.místo - VIII.A
2. místo – VIII.C
3. místo – VIII.B

- Vyhlášení a vyhodnocení soutěže „O nejlepší Péefko“ (spolupráce Žákovské rady)
1.-3. ročník. : 1. místo – Anna Matoušková 2.B
2. místo – Veronika Klápová 1.A
3. místo – Alan Zawatzky 1.A
4.-5. ročník:

1. místo – Dominika Bártová 4.C
2. místo – Anna Vobecká + Michaela Klápová 4.B
3. místo – Filip Balda 5.A

6.-7. ročník :

1. místo – Petra Vosická 7.A
2. místo – Eva Matějčková 7.B
3. místo – Michaela Černá 7.A

8.-9. ročník:

1. místo – Jana Skálová 8.C
2. místo – Michaela Škvorová + Eva Sýkorová 8.C
3. místo - neuděleno
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Vzhledem k tomu, že akcí, kterých se žáci zúčastnili bylo velmi mnoho, jsou uváděny pouze
některé.
* Zeměpisná olympiáda - okr.kolo:
V kategorii A - 10. místo Sabina Zikmundová
V kategorii B - 5. místo David Šahin
V kategorii C – 2. místo David Mláka
*Zeměpisná olympiáda – kraj.kolo
V kategorii C – 4. místo . David Mláka
*Zeměpisná soutěž EUROREBUS – kraj. kolo (přihlášeno 100 základních škol
Středočeského kraje)
29. místo – 9.B (Karolína Matějčková, David Mláka, Sabina Ludányiová)
41. místo – 9.C (Lukáš Slavata, Jakub Šerák, Lucie Vaňková, Klára Beňatinská)
46. místo – 8.C (Eva Sýkorová, Jana Skálová, Nur Nevzatova Kartova,
Michaela Škvorová)
48. místo – 9.A (Markéta Bartoňová, Martina Černá, Tomáš Klabík,
Rebecca Dvorská)
* Matematická olympiáda - okr.kolo:
V kategorii Z6 – 10.-12. místo Jan Hrdý
13.-16. místo Le Thi Thu Hien
22. místo – Marek Fiala
26. místo – Sabina Zikmundová
V kategorii Z7 – 8.– 9. místo Michal Šebor
V kategorii Z8 - 16. – 20. místo Adéla Bulínová
V kategorii Z9 – 14.- 17. místo Jakub Šerák
*Pythagoriáda – okr. kolo
V kategorii Z6 – 17. – 23. místo Kryštof Hrůza
V kategorii Z7 – 13. – 15. místo Antonín Vobecký
* Matematické soutěže KLOKAN 2008 se zúčastnili všichni přítomní žáci prvního a
druhého stupně:
v kategorii Cvrček 2. a 3. ročník 113, Klokánek 4. a 5. ročník 107, Benjamin 6. a 7.
ročník 128, Kadet 8. a 9.ročník 106.
* Olympiáda z českého jazyka - okr.kolo:
1. kategorii I. – 7. místo Lukáš Slavata
50. místo Michaela Svobodová
* Český jazyk
Předmětová komise organizovala hodně čtenářských soutěží
Nad knihou J. Nerudy - Povídky malostranské – zvítězila K. Svatková 8.C
Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy – zvítězila Rebecca Dvorská 9.A
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Dětská scéna 2008 (recitační soutěž) – okr.kolo:
V kategorii IV – čestné uznání s možností postupu do krajského kola -Sabina Ludányiová
* Konverzační soutěž v Aj - okr.kolo:
V kategorii I.A – 3. místo Karolína Remešová
4.-6. místo Le Thi Thu Hien
II.A – 7. místo Lukáš Slavata
10. místo Monika Šimáková
* Biologická olympiáda – okr.kolo:
V kategorii C – 9. místo Lukáš Slavata
16. místo Markéta Bartošová
V kategorii D – 8. místo Zdeněk Kubů
* Chemická olympiáda – okr.kolo:
V kategorii 8. a 9. tř. – 7. místo Lukáš Slavata
* Výtvarná soutěž
Žáci 6.A,6.A, 7.C a 8.A se zúčastnili výtvarné akce „Sluníčko pro rádio Blaník“ a
přispěli k vytvoření českého rekordu v počtu nashromážděných malovaných sluníček,
kterých bylo celkem 24 735.
Výtvarná soutěž „Práce hasiče“
3. kategorie - 3. místo Tereza Landová
4. kategorie – 3. místo Lucie Nováková
Velikonoční výtvarná soutěž:
2. místo – Radek Veselý
3. místo – Lucie Šimonová
Výtvarná soutěž „Čtyři roční období“
1.místo –skupinová práce žáků 9.B (Karolína Matějčková,
Sabina Ludányiová, Petra Konrádová, Jan Pišek, Jakub Libra)

I.st. PO očima dětí – 4. třídy : 2. místo
3. místo
II.st. PO očima dětí

: 1. místo
2. místo

Dopravní soutěž mladých cyklistů 5. tříd – okr. kolo – 4. místo
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* Sportovní soutěže
Sportovních soutěží bylo velké množství, a proto jsou zde uváděny jen některé
výsledky.
I.st.
Okresní přebor ve vybíjené dívky 4. a 5. roč. ZŠ: 2.místo
Okresní přebor ve vybíjené chlapci 4. a 5. roč. ZŠ: 5. - 8.místo
McDonald´s Cup 2006/2007 - oblastní kolo 1. až 3. tř.: 4. místo
McDonald´s Cup 2004/2005 - oblastní kolo 4. a 5. tř.: 1. místo
McDonald´s Cup 2004/2005 - okresní kolo 4. a 5. tř.: 1. místo
Atletická všestrannost 1.-5. ročníků
1.místo – družstvo A (Natálie Jandačová, David Cvrček, Karolína Suchánková,
Daniel Budil, Magdalena Slavíková, Jakub Flieger,
Karolína Kotrbová, Milan Nunhardt, Adéla Milfaitová,
Atila Puškáš)
4.místo – družstvo B (Tereza Chotašová, Jaroslav Janků, Radka Šedivá,
Nikola Macoun, Ilona Boťová, Michal Kořínek,
Veronika Kmochová, Vladislav Klápa, Kateřina Vaníčková,
Zdeněk Šedivý)
II.st.
Florbal – okresní přebor dívky 1. místo
okresní přebor chlapci 1. místo
krajský přebor – dívky 4. místo
krajský přebor – chlapci 2. místo
Florbal „O neveklovský měšec“ dívky : 1. místo
Basketbal
Okresní přebor v basketbalu – dívky: 1. místo s postupem do krajského kola
Okresní přebor v basketbalu – chlapci: 2. místo
Krajské kolo v basketbalu – dívky. 3. místo (Karolína Remešová, Tereza Wiedermanová,
Jana Strnadová, Michaela Strnadová, Nela Cikánková,
Monika Králová, Valerie Beznosová, Markéta Vnenková)
Volejbal
Oblastní přebor ve volejbalu - chlapci: 3. místo
Oblastní přebor ve volejbalu – dívky : 3. místo
Okresní přebor ve volejbalu – chlapci: 4. místo
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Okresní přebor ve volejbalu – dívky: 8. místo
Okresní přebor ve volejbalu – smíšená družstva: 3.místo

Házená
Okresní přebor v házené – dívky: 1. místo
- chlapci 2. místo
Fotbal
Malá kopaná – putovní pohár ředitele MSZ Benešov – 6. a 7. tř. - 1.místo
8. a 9. tř. - 2.místo
Coca – cola cup - 2.místo

Pohár rozhlasu – atletika II.st. – starší dívky: 4. místo
- starší chlapci : 2. místo
- ml. dívky: 7. místo
- ml. chlapci: 1. místo s postupem do krajského kola
Krajské kolo mladších chlapců - 1.místo s postupem do republikového finále
(Petr Vachtl, Antonín Vobecký, Marcel Cikánek, Marek Kubín, Dominik Šejstal,
Petr Pelich, Lukáš Kroupa, Martin Janáč, Jakub Krčma)
Atletická všestrannost – 6 – 7. tř. chlapci : 8. místo
14. místo
15. místo
22. místo
26. místo
dívky .

umístění družstva

6. místo
7. místo
25. místo
27. místo
39. místo
- starší dívky: 5. místo
- starší chlapci: 3. místo

Atletická všestrannost – 6. místo

„Plavecko-běžecký pohár“ – okresní kolo.
Chlapci:
V kategorii A (4. a 5.tř.)
– 2. místo David Cvrček
5. místo David Buben
V kategorii B (6.,7.tř.)
- 3. místo Jakub Krčma
8. místo Patrik Vyhlídal
V kategorii C (8.,9..tř.)
- 5. místo Pavel Martinovič
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8. místo Lukáš Albrecht
Dívky:
V kategorii D (4. a 5.tř.)
V kategorii E (6.,7.tř.)
V kategorii F (8.,9.tř.)

- 1. místo Natálie Jandačová
4. místo Tereza Chotašová
- 1. místo Tereza Vejvodová
3. místo Karolína Remešová
- 8. místo Monika Nováková
9. místo Adéla Bulínová

Okresní přebor v plavání ZŠ – 4. místo

Sportovní akce celoškolské 2. st.
NETRADIČNÍ MÍČOVÉ HRY:
Dívky ml. : 1. místo – 7. A
Dívky st. : 1. místo – 9. D
Chlapci ml.: 1. místo – 7. A
Chlapci st.: 1. místo – 9. A

I) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Viz př. č. 11
Finanční prostředky:
a) dotace na krytí přímých vzdělávacích nákladů NIV – státní rozpočet (platová
oblast, šk. potřeby a pomůcky, plavání pro žáky 2. a 3. roč., DVPP)
b) dotace na krytí provozních výdajů spojených s hlavní činností - zřizovatel

J) SEZNAM PŘÍLOH - k nahlédnutí v ředitelně školy

č. 1 – Učební plány (12 listů)
č. 2 – Údaje o pedagogických pracovnících (3 listy)
č. 3 – Seznam škol, na které se vycházející žáci přihlásili a byli přijati v roce 2007/2008 (2
listy)
č. 4 – Přehled prospěchu školy

I.st. – I. pol., II. pol. 2007/2008 (10 listů)

č. 5 - Přehled prospěchu školy

II.st. – I. pol., II. pol. 2007/2008 (10 listů)
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č. 6 - Přehled prospěchu školy v %

I., II. st. – 2007/2008 (2 listy)

č.7 - Aktivity ve škole – výběr (3 listy)
č. 8 - Prezentace činnosti školy v tisku (12 listů)
č. 9 –Výsledky bleskového sběru ve škole (8 listů)
č. 10- Poděkování – ADRA (1 list)
č.11 – Hospodaření školy (12 listů)

V Benešově dne 15. září 2008

.................................................................
Mgr. Jaroslava Koblerová
předsedkyně ŠR

.................................................................
PaedDr. Hana Procházková
ředitelka školy
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