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A)  Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo , 
charakteristika školy, z řizovatel školy, údaje o vedení 
školy, adresa pro dálkový p řístup, údaje 
o školské rad ě 

 
A. Základní údaje o škole 
A.1 Škola  
název školy Základní škola Benešov, Dukelská 1818 
adresa školy Dukelská 1818, 256 01 Benešov 
právní forma příspěvková organizace 
IČO 75033071 
IZO 102002185 
identifikátor školy 600 041 956 
vedení školy Ředitelka :   PaedDr. Hana Procházková 

zástupce ředitelky:  
Mgr. Jana Janoušková, I.st.                                   
Mgr. Lubor Brázda, II.st. 

  tel.: 317765111 
fax: 317765120 
e-mail: zsben@zsben.cz 
www: zsben.cz 

 
A.2 Zřizovatel  
název zřizovatele Město Benešov 
adresa zřizovatele Masarykovo náměstí 100, 256 01 

Benešov 
kontakt tel.:317 722 205 

fax:317 721 256 
www.benesov-city.cz 

 
A.3 Součásti školy kapacita 
Základní škola 900 
Školní družina 193 
 
A.4 Základní údaje o sou částech školy 
Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 
Počet žáků Počet žáků na 

třídu 
Počet žáků na 
pedagoga 

1. stupeň ZŠ 15 315 21 21 
2. stupeň ZŠ 12 278 23 23 
Školní družina 7 193 28 28 
 
Komentář: 
Ve srovnání se šk. rokem 2007/2008 klesl počet žáků o jednoho. V průběhu šk. roku 
se počet zvýšil o 6 žáků. Důvodem bylo přestěhování žáků. 
 
A.5 Materiáln ě-technické podmínky školy 
Učebny 35 učeben  
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Odborné pracovny, knihovna, 
multimediální učebna 

Pracovna Aj I a II, Nj, počítače I a II, 
chemie, fyzika, zeměpis, dějepis – 
multimediální učebna, Čj I a II, Ma I a II, 
dílny, pěstitelství, cvičná kuchyně; 
knihovna a multimediální pracovna 
v jednom = IKC (Informační a komunitní 
centrum), učebna administrativy 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Venkovní hřiště pro míčové hry, běžecká 
dráha 60m a 100m, prostor pro vrh koulí, 
vybavení areálu venkovním nábytkem 
pro ŠD, přilehlé balkony u oddělení ŠD a 
u I. tříd 

Sportovní zařízení Tělocvična, gymnastický sál 
Dílny a pozemky Dílny a učebna pěstitelství (2 učebny) 
Žákovský nábytek 2/3 nastavitelného nábytku 
Vybavení učebními pomůckami, 
hračkami, sportovním nářadím apod. 

Dle finančních možností 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními 
texty 

Dle platných doložek 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

Dle finančních možností 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

5 interaktivních tabulí, IKC,  
2 učebny IT – 42 počítače, I.st. – v každé 
třídě 1 nebo 2, všechny kabinety a 2 
sborovny jsou vybaveny počítači 

Investiční rozvoj Rekonstrukce učebny Aj I, oprava světel 
v tělocvičně, oprava venkovního 
schodiště u ŠD,výměna požárních 
hydrantů, oprava hlavního uzávěru vody 
a výměna uzávěrů jednotlivých pavilónů   

 
Komentá ř: 
Celkem 35 učeben včetně odborných pracoven.  
V každém školním roce se postupně vybavují kabinety I. a II. st. V roce 2008 byla 
posílena sekce knihovny – anglický knižní fond nakoupený z finančních prostředků 
projektu“WE CAN READ IN ENGLISH“. Postupně vyměňujeme žákovský nábytek, 
vybavujeme třídy novými zamykatelnými skříňkami pro žáky v kmenových třídách.   
Během letních prázdnin proběhly pravidelné práce týkající se údržby – malování, 
nátěry těles ústředního topení, oprava okenních žaluzií, oprava el. osvětlení, 
úklidové práce, … 
 
 
A.6 Údaje o školské rad ě 
Počet členů školské rady  6 
Za zřizovatele : Ing. Pavel Khek 
 Věra Petrová 
Za ped. pracovníky : Mgr. Miloslava Hlaváčková 
 Mgr. Hana Pechačová 
Za zák. zástupce žáků :  Mgr. Jaroslava Koblerová, předseda 
 Bc. Luděk Červ 
 
A.7 Údaje o Unii rodi čů  
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Předseda : Ing. Petr Hála 
Pokladní : Ing. Miroslava Nulíčková 
Počet tř. důvěrníků : 27 
 
 
B)  Přehled obor ů vzdělání, které škola vyu čuje v souladu 

se zápisem ve školském rejst říku 
 
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací 
programy: 79-01-C Základní  škola 
 
B. 1 

79-01-C/001 Základní škola 
studium denní    délka studia: 9 r. 0 měs. 
dobíhající obor 
79-01-C Základní škola 
 

79-01-C/01 Základní škola 
studium denní              délka studia: 9 r. 0 měs. 

 
 
B.2 Vzdělávací programy  
Vzdělávací program Zařazené třídy 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j. 16847/96-2 3. – 5. r., 8. a 9. r. 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací 
program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22) 
„Škola pro všechny“, č.j. 813/2007 
Profilace od 6. r. – třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy, 
zaměření - všestrannost 

1. a 2. r., 6. a 7. r. 

 
 
C)  Rámcový popis personálního zabezpe čení činnosti 

školy 
 

 
C.1 Základní údaje o pracovnících školy 
Počet pracovníků celkem 66  
Počet učitelů ZŠ 42  
Počet vychovatelů ŠD 8  
Počet asistentů pedagoga 2  
Počet správních zaměstnanců ZŠ 14 z toho 1 pracovník v IKC  
 
 
C.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 

Pedagogičtí 
pracovníci 

 
Fyzické osoby 

Přepočtení na plně 
zaměstnané 

ředitelka 1 1,0 
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zástupci 
ředitelky 

2 2,0 

učitelé 42 36,5 
I.st.  16 

      II.st.  20,5 
Ostatní ped. 
pracovníci 

Fyzické osoby Přepočtení na plně 
zaměstnané 

As. 
pedagoga 

2 0,6 

Školní 
speciální 
pedagog 

1  

Výchovný 
poradce 

1  

Komentá ř :  
Školní speciální pedagog a výchovný poradce jsou 
z řad učitelů školy. 

 
Pedagogičtí 
pracovníci 

ŠD 
Fyzické osoby 

Přepočtení na plně 
zaměstnané 

Ved. 
vychovatelka 

1 1,0 

vychovatelky 7 5,646 
 
 
C.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovník ů  
 

Odborná kvalifikace %   
Učitelé 1. stupně 100%   
Učitelé 2. stupně 96,4%   
Vychovatelky ŠD 100%   
 
Komentá ř: 
Chybějící odborná kvalifikace je v oblasti výuky anglického jazyka a fyziky. 

  
C.4 Pedagogi čtí pracovníci podle v ěkové skladby 
 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 
do důch. veku 

v důchod. 
věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

1 4 2 15 1 17 0 4 1 2 5 42 

 
Komentář: 
Snahou vedení školy je získat více mužů do školství.  

 
C.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Ostatní pracovníci Fyzické osoby Přepočtení na 
plně zaměstnaní 
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správce haly 1 1,0 
provozář 1 1,0 
mzdová účetní 1 0,5 
účetní 1 1,0 
školník 1 1,0 
uklízečka 7 6,5 
uklízeč 1 0,3 
knihovník IKC 1 1,0 

 
Nad vyučovací míru bylo týdně vyučováno 5 hodin. 
 
 

D) Údaje o p řijímacím řízení nebo o zápisu k povinné 
školní docházce a následném p řijetí do školy 

 
D.1 Zápis k povinné školní docházce 
 

počet prvních 
tříd 

počet dětí přijatých 
do prvních tříd 

z toho počet dětí 
starších 6ti let 

(nástup po odkladu) 

počet odkladů pro  
školní rok  
2009/2010 

3 62 6 9 
1) Dle zák. č. 561/2004 Sb.  byl ve dnech 28. 1. a  29. 1. 2009 uskutečněn zápis 
dětí do 1. tř. školy 
  
 
Komentá ř : Celkem bylo zapsáno 71 dětí. 
 

  
D.2 Výsledky p řijímacího řízení 
 
Seznam škol, na které se vycházející žáci přihlásili v roce 2008/2009 
 
pořadí název školy obor p řijati  

1 Gymnázium, Benešov, Husova 470 prima 5 
  4-leté studium 5 
2 Gymnázium, Tylova 271, Vlašim 4-leté studium 1 
3 Gymnázium, Postupická 3150, Praha 4 4-leté, t ělesná výchova - florbal 1 
4 Gymnázium, Nad Štolou 7, Praha 7 4-leté studium –  sportovní p říprava  1 
5 Obchodní akademie, V Sad ě 1565, Vlašim ekonomické lyceum 1 

  obchodní akademie 2 
6 Obchodní akademie, Kubelkova 37, Praha 3 ekonomic ké lyceum 1 
7 SŠ zdravotnická, Ruská 91, Praha 10 zdravotnický asistent 1 
8 SŠ zemědělská, Mendelova 131, Benešov p řírodov ědné lyceum 1 
  zahradnictví 4 
9 SPŠ, Komenského 41, Vlašim technické lyceum 1 
  strojírenství 1 
  stavebnictví 2 
  nábytká řství 1 
  MS - mechatronik 1 

10 SOŠ, Černoleská 1997, Benešov sociáln ěsprávní činnost 2 
  veřejnoprávní činnost 1 

11 Hotelová škola, Vršovická 43, Praha 10 hotelnict ví - turismus 2 
12 SŠ ekonomiky, obchodu a služeb, Husova 

742, Benešov 
kadeřnice 1 

  obchodní akademie 3 
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13 SOU stavební, J. Nohy 1302, Benešov truhlá ř  3 
  zedník 1 

14 ISŠ technická, Černoleská 1997, Benešov automechanik 2 
  mechanik elektronických za řízení 1 
  mechanik elektronik 5 
  elektriká ř 1 

15 SOŠ a SOU, Zámek č. 1, Vlašim kucha ř - číšník 1 
  gastronomie 3 
  hotelnictví 4 
  kucha řské práce 1 
  opravárenské práce 1 

16 SOŠ a SOU, Weilova 4, Praha 10 informa ční technologie 1 
17 SOŠ pedagogická a Gymnázium, Evropská 33, 

Praha 6 
předškolní a mimoškolní pedagogika 1 

18 SOŠ veterinární, Rudolfova 92, České 
Bud ějovice 

veteriná řství 1 

19 SŠ – COP technickohospodá řské, 
Poděbradská 1, Praha 9 

mechanik elektronických za řízení 1 

20 SOŠ a SOU, Drtinova 3, Praha 5 sociáln ě správní činnost 1 
21 SŠ spoj ů a informatiky, Bydlinského 2474, 

Tábor 
digitální telekomunika ční 
technologie 

1 

22 SOŠ rybá řská a vodohospodá řská J.Kr čína, 
Táboritská 941, T řeboň 

ekologie a ochrana krajiny 1 

23 SOU Sedlčany, P. Bezru če 364, Sedlčany kade řnice 1 
24 VOŠ a SŠ lesnická, Lesnická 55, Písek lesnictví 1 
25 Konzervato ř Runcán centre, Bránická 41, 

Praha 4 
hudebn ě dramatické um ění 1 

26 Gymnázium, Na Vít ězné plábi 1160, Praha 4 6-leté studium 1 
27 Gymnázium F. X. Šaldy, Partyzánská 

530/1,Liberec 
6-leté studium 1 

 
 
 
Vycházející žáci  : 9. A 22 11 hoch ů 11 dívek    

9. B 21 10 hoch ů 11 dívek  
9. C 22   9 hoch ů 13 dívek 
7. B  1   1 hoch   0 dívek  

  
celkem            66    31 hoch ů 35 dívek  
 
Vycházející žáci z nižších ro čníků – nižší stupe ň gymnázia  :  
  5. A  0 0 hoch  0 dívky 
  5. B  4 1 hoch  3 dívky 
  5. C            1 1 hoch  0 dívek 
 
  7. A  1 1 hoch  0 dívek 
  7. B     1  1 hoch  0 dívek  
  
celkem         7 4 hoši               3 dívky 
 
 
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku 
65 1 

  
 
Komentá ř : Jeden žák nezískal základní vzdělání. 
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Do 6. třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy bylo přijato  24 žáků. 
 

 
E)  Údaje o výsledcích vzd ělávání žák ů podle cíl ů stanovených 

školními vzd ělávacími programy a podle 
poskytovaného stupn ě vzdělání  

 
E.1Údaje o žácích 
 
Počet žáků a tříd ve šk. roce 2008-2009     
1. roč.    3 třídy     55  
2. roč.    3 třídy     75  
3. roč.    3 třídy     64 
4. roč.    3 třídy     63 
5. roč.    3 třídy               58 
6. roč.    3 třídy               73   
7. roč.    3 třídy               73 
8. roč.    3 třídy               66 
9. roč.    3 třídy               66  
 
C e l k e m              27 tříd             593 žáků (údaj ke 30. 9. 2008) 
 
Proti loňskému roku došlo k úbytku o 1žáka. 
Průměrný počet žáků ve třídě je 22 žáci. 
V průběhu roku se počet navýšil na 599 žáků (přistěhování) 
 
E.1.1 Cizí jazyky  
 
výuka cizího jazyka 
anglický jazyk (povinný) :   566 žáků 
německý jazyk (povinný) :    50 žáků 
c e l k e m :    576 žáků  
 
Komentář : 
V 6. ročníku si žáci mohou vybrat volitelný předmět – cizí jazyk – německý jazyk, proto 
v součtu celkem jsou žáci s 2 cizími jazyky 
       
E.1.2 Integrace  
 
integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení  
- zrakově postižení   1 
- s vadami řeči   1      
- mentálně postižení       1      
- zrakově postižení       1      
- tělesně postižení      0      
- s více vadami      0      
- s vývoj. Poruchami 
  učení            54                
-  s vývoj. Poruchami chování       4 

c e l k e m   žáků  61  z toho vyžadující zvýšené finanční prostředky                                                                      
 

I. st.    II.st. 
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Komentá ř:  
Žáci se zdravotním postižením, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě 
speciálně pedagogického popř. psychologického vyšetření školským poradenským 
zařízením, jsou integrováni v b ěžných t řídách, kde je jim v ěnována zvýšená pé če. 
U dvou žáků byla zajištěna pomoc ped. asistenta. 
 
E.1.3 Volitelné p ředměty  
 
      skupin               žáků 
Informatika      3      52 
Seminář – matematika   1      13 
Konverzace – Anglický jazyk  3      56 
Angličtina hravě    4      57 
Seminář – přírodovědné předměty 1      15 
Seminář – společenskovědní předměty 1      18 
Německý jazyk                                       1      18    
Domácnost     1      18 
Dramatická výchova   1      12 
Základy administrativy   4      58 
Technické činnosti    1      18 
Výpočetní technika    4      76 
Estetická výchova    1      16 
Sportovní výchova    5      69 
 
C e l k e m            31    496 
 

   
E. 1.4 Nepovinné p ředměty  
 
      skupin    žáků 
Individuál. Péče (reedukace)  1      9 
Sborový zpěv    2    35 
Literární činnosti – Labyrint   1    10 
C e l k e m              4              54 
 

 
E. 1.5 Zájmové útvary po řádané školou 
 
 
Název     počet skupin 
Keramika – začátečníci   2 
Keramika – pokročilí   2 
Florbal     3 
Aerobic I.st.     2 
Volejbal     1 
 
 
E. 1.6 Zájmové útvary po řádané Školní družinou 
Název     počet skupin 
Počítače     1 
Sportovní hry    1 
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Šikovné ruce     1 
Zpívání pro radost    1 
Výtvarný kroužek    1 
   
E. 2 Údaje o prosp ěchu a chování 
 
Celkový přehled 

I.pol. 
 Počet 

žáků 
Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo Počet žáků 
s dostatečnou 

Nehodnoceno 

1. 
stupeň 

315 255 1 15 1 

2. 
stupeň 

276   93 10 76 2 

Celkem 591 348 11 91 3 
Průměrný prospěch –  
1. st. 1,22  
2. st. 1,72 
 
   II. pol. 
 Počet 

žáků 
Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo Počet žáků 
s dostatečnou 

Nehodnoceno 

1. 
stupeň 

317 254 2 15 0 

2. 
stupeň 

277   87 2 65 0 

Celkem 594 348 11 80 0 
Průměrný prospěch –  
1. st. 1,25   
2. st. 1,78 
 
Komentá ř :  
Celkový průměrný prospěch školy : 1,49. Došlo ke zlepšení prospěchu o 0,04 oproti šk. roku 
2007/2008. 
 
Celkový přehled: 

I.pol. 
 Počet 

žáků 
Pochvala 

TU 
Pochvala 
ŘŠ 

Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

1. stupeň 315 0 0 4 2 0 0 
2. stupeň 276 1 0 17 9 2 0 
Celkem 591 1 0 21 11 2 0 
 
    II. pol. 
 Počet 

žáků 
Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

1. stupeň 317 50 13 2 2 0 0 
2. stupeň 277 12 37 37 21 7 3 
Celkem 594 62 50 39 23 7 3 
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Komentá ř : Podrobný přehled o prospěchu a výchovných opatřeních – př. č. 1 a 2 
 
 
 
E. 3 Údaje o zameškaných hodinách 
 
 Počet 

omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 
hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

1. stupeň 23531 37,19 8 0,025 

2. stupeň 33138 59,89 37 0,061 

Celkem 56669 48,54 45 0,043 

 
E. 4 Další aktivity v rámci školních u čebních plán ů 
 
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 2008/2009 se uskutečnil 1 lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd. 
V září žáci 9. tříd navštívili Anglii v rámci motivačně-poznávacího zájezdu. 
  
  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 
 
 
E. 5 Projekty v rámci výchovn ě vzdělávacího procesu bez dotace 
 
Základní škola 
Korespondenční kurz s dánskou školou v 6. a 7. roč., pracovním jazykem je jazyk anglický. 
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 
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 – 9 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 v celé škole 
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 
 

F)  Údaje o prevenci sociáln ě patologických jev ů 
 
V rámci primární prevence šikany a sociálně patologických jevů žáci 1.r. strávili 2 - denní 
pobyt  na Jablonné s TU a vych. ŠD, žáci 6. r. s TU a se školním metodikem prevence soc. 
pat. jevů. Program pobytu byl  zaměřen na vytvoření zdravých kamarádských vztahů ve 
třídě, které by měly přetrvat až do konce školní docházky. 
 
Žáci 6. ročníku jsou zapojeni do mezinárodního programu  EU – Dap Unplugged, který pro 
základní školy poskytuje nástroje pro práci s tématy, jako jsou sociální vlivy, životní 
dovednosti a drogová prevence ve stanoveném souboru dvanácti vyučovacích hodin. Česká 
republika přistoupila k realizaci projektu ve druhé vlně poté, co byla otestována jeho 
efektivita v rámci 7 zemí Evropské unie. V současné době je projekt ve fázi implementace a 
evaluace. 
 
Další aktivity : 
V rámci primární prevence sociálně patologických jevů se žáci účastnili  DLOUHODOBÉHO 
PROGRAMU PRIMÁRNÍ PREVENCE, který je organizován školou, poskytovatelem služby – 
realizátorem je K-centrum Benešov, Magdaléna, o.p.s., Máchova 400, 256 01 Benešov. 
Dlouhodobý program primární prevence (dále jen DPPP) provází žáky 2. stupně ZŠ od 7. do 
9. třídy. V každém roce probíhají 3 tematická setkání, každé v délce 2 vyučovacích hodin. 
Setkání probíhají interaktivní zábavnou formou za přítomnosti třídního učitele, který se 
programu aktivně účastní. Ve šk. roce  2008/2009 proběhl v 7. ročníku. 
 
Celkový přehled témat DPPP 
Tematická setkání: 7. ročník: Úvodní setkání – závislost, Fenomén legálních drog, 
Experimentování.  
8. ročník: Šikana, Rozhoduje barva?, Nelegální drogy.  
9. ročník: Drogy a zákon, Nuda a šeď všedního života, Exkurze do K-centra Magdaléna 
Benešov. 
 
Prevence sociáln ě patologických jev ů – je dále začleněna do vyu čovacích p ředmětů 
 
I.stupe ň :  
cizí jazyk 
tělesná výchova 
výtvarná výchova 
prvouka  
člověk a jeho sv ět 
vlastiv ěda 
přírodov ěda 
pracovní činnosti 
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II.stupe ň : 
chemie 
občanská výchova  
pracovní činnosti  
přírodopis 
rodinná výchova   
tělesná výchova 
seminá ř a praktika z p řírodov ědných p ředmětů 
výtvarná výchova 
výchova k ob čanství a ke zdraví 
dějepis 
zeměpis 
 
Žáci mají možnost využít SCHRÁNKU  DŮVĚRY  na hlavní chodbě v I. patře 
V červnu se žáci II. st. Seznámili s filmem „Seznam se bezpečně.“  
 
Prevence sociálně patologických jevů probíhala podle Minimálního preventivního plánu.  
 
 
G) Údaje o dalším vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 
G.1 Legislativa : 
- Seminář pro ved. prac. – ŘŠ 
- 2 – denní seminář pro ved. pracovníky – ŘŠ 
- Bakaláři – ŘŠ 
- Datové schránky – ŘŠ 
- Jak napsat monitorovací zprávu – ŘŠ, zástupce ŘŠ pro II. st. 
 
G.2 ŠVP ZV : 
- NIDV Praha  – studium  KOORDINÁTOR ŠVP ZV – zástupkyně ŘŠ pro I. st. 
- Workshop k ŠVP ZV – zástupkyně ŘŠ pro I.st. 
 
G.3 IT : 
- PeF České Budějovice – studium ICT KOORDINÁTOR – zástupce ŘŠ pro II. st. – 
dokončení studia červen 2008 
 
G. 4 Speciální pedagogika :   
- PeF UK Praha – studium školní speciální pedagog – dokončení červen 2008 – 1 pracovník 
 
G.5 Pro celý pedag. sbor :  

- „METODY  AKTIVNÍHO  UČENÍ“  – 6 vyuč. hodin, Dr. Dagmar Sitná  
- 7-denní kurz (56 hodin)„JAK  NA PREVENCI  ŠIKANY V RÁMCI  OSV“ , Odyssea, o.s. 

 
G.6 Ostatní seminá ře vztahující se k jednotlivým aprobacím, specializo vaným 
činnostem : 

- „Respektovat a být  respektován“ – 2 pedagogové 
 - Metodika práce s dětmi – cizinci – 1 pedagog 
 - Metodika prevence – 1 pedagog  
 - Seminář – Ma – 1 pedagog 
 - hudební rok - 1 pedagog 
 - ŠD a ŠVP – ved. ŠD 
 - Základy točení na kruhu – 1 vychovatelka ŠD 
 - Aritmetické pravítko – 1 pedagog 
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 - Čeština z druhé strany – 1 pedagog 
 

 
H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na ve řejnosti ve šk. roce 
2008/2009 – viz p ř. č. 3 ( výběr z aktivit, všechny aktivity jsou k nahlédnutí na 
www.zsben.cz) 
 
Prezentace činnosti školy v tisku – př. č. 4 
 
Činnost pěveckého sboru - vystoupení : 
37. ročník mezinárodního festivalu Svátky písní Olomouc 3. -7. 6. 2009 - dětské sbory, 
kat. „Olomoucký vav řín“. Festivalu se zú častnilo celkem 117 sbor ů ze 13 zemí světa. 

 – 2. místo – p ěvecký sbor ZŠ Benešov, Dukelská 1818 
- Vánoční koncert pěveckého sboru pod vedením sbormistryně Mgr. Lady Bambasové 
v aule Gymnázia  Benešov pro rodiče a veřejnost. 
- Vystoupení pěveckého sboru pod vedením sbormistryně Mgr. Lady Bambasové na 
Masarykově náměstí na charitativní akci „Ježíšku, prosím Tě“ 
- Vystoupení pěveckého sboru I.stupně na vánočním jarmarku 
 
- Vánoční jarmark – 1.rokem 
- Žáci naší školy se prostřednictvím ŽÁKOVSKÉ RADY a  UNIE  RODIČŮ zapojili do 2 
projektů humanitárního charakteru : 
1) ADOPCE  NA  DÁLKU, kde žáci vybrali 7-letého indického chlapce, kterému přispíváme 
finanční částkou na vzdělání  
2) projekt ADOPCE ZVÍŘETE , ve kterém žáci přispívají na potravu pro OCELOTA 
STROMOVÉHO v ZOO Praha. 
Výtěžek z vánočního jarmarku byl použit na výše uvedené projekty. 
 
- Slavnostní vyřazení 9.roč. – tělocvična 24.6. 2009,  
 
- Školní časopis LABYRINT 
Redakční rada pracovala pod vedením p.uč. Zlatuše Houdkové. Během šk.r. 
2008/2009 vyšla 4 čísla. 
 
- V rámci environmentální výchovy : celá škola třídí odpad – plast a papír 
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 1. a 6. tříd strávili víkend 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 
Třikrát 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.  
 
- Klub mladého diváka 
P.uč. Motyčková vede Klub mladého diváka. Děti navštěvovaly výběr her v 
pražských divadlech – 4 představení. 
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Cizojazyčné divadelní představení: 
- Anglické představení hry Popelka pro 1. třídy od žáků pátých tříd 
 
- Klub mladého čtenáře 
I letos p.uč. Vaněčková pokračovala v organizaci prodeje knih. 
 
- Pasování na rytíře čtenářského – tato akce pro žáky 1. třídy  
proběhla v Městské knihovně za účasti představitelů Městského úřadu, vedoucí OŠKPP 
Mgr.Hany Haubertové a místostarosty Jaroslava Durase. 
Př. č. 5 
 
 
- Comenius: 8 žáků a 4 vyučující vycestovali do Turecka. 
 
- Zahraniční korespondenční spolupráce: žáci 6.tříd si dopisovali s dánskou školou, proběhla 
2 kola výměn 
 
- Zájezd do Anglie: 50 žáků 8.a 9. tříd se zúčastnilo poznávacího zájezdu do Anglie.  
 
- Zájezd do Berlína: 44 žáků II.stupně se zúčastnilo jednodenního poznávacího zájezdu do 
Berlína  
 
- Projektový den „Chráním sebe i přírodu“: akce se zúčastnili všichni žáci školy. 
( zahrnuta témata z oblasti OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ) 
 
- Den s Ajaxem-Malý cyklista: účast 4. a 5. tříd 
 
- Velikonoční sbírka „ Pomáhat může každý“ – pořadatelem byla humanitární organizace 
 
Adopce na dálku – příspěvek indickému chlapci na studium (Akce ŽÁKOVSKÉ RADY) 
 
Adopce zvířete v ZOO PRAHA – ocelot stromový 
Žákovská rada školy vybrala – ocelota stromového, kterému naše škola bude každoročně 
přispívat na krmivo. (Akce ŽÁKOVSKÉ RADY) 
 
Předmětové sout ěže  
( celkem 14 sout ěží) 
* Matematická olympiáda - okr.kolo: 
V kategorii Z5 – 2. místo (Ondřej Hrdý) a 4. místo (Michaela Klápová) 
V kategorii Z6 – 8. -10. místo (Kobler Martin, Šeborová Veronika) 
V kategorii Z7 – 6. - 7. místo (Hrdý Jan) a 10. - 20. místo (Le Thi Thu) 

       Z8 – 7.- 9. místo (Vobecký Antonín) a 16. - 17. místo (Šebor Michael) 
 
*Pythagoriáda 7. roč.– okr.kolo:18. - 21. místo (Hrdý Jan), 22. - 25. místo (Vyhlídal Patrik a 
Zíková Pavla) 
 
* Olympiáda z českého jazyka - okr.kolo: 
1. kategorii I. – 10. - 16. místo (Sýkorová Eva)  
 
* Matematické soutěže KLOKAN 2009  
V kategorii Klokánek – 1. místo 
 
* Konverzační soutěž v Aj - okr.kolo: 
V kategorii I.A – 1. místo (Vejvodová Tereza) 
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V kategorii II.A – 3. místo (Kryštof Ondryáš) a 9. místo (Kartová Nur) 
 
* Biologická olympiáda – okr.kolo: 
V kategorii C - 14. (Jiří Kulík) a 15. místo (Jan Vozobule) 
V kategorii D –13. místo (Eliška Slavatová) 
 
* Zeměpisná olympiáda – okr.kolo 
V kategorii A(6.tř.): 9. místo (Doubek Lukáš) 
V kategorii C(8.-9.tř.): 9. místo (Kartová Nur). 
 
* Zeměpisná soutěž EUROREBUS-krajské kolo: 4. místo (Zdeněk Kubů, David Šahin, 
Antonín Vobecký)-postup do celostátního kola;  
* Zeměpisná sout ěž EUROREBUS-celostátní finále: 34. místo  (Zdeněk Kub ů, David 
Šahin, Antonín Vobecký).  
 
* Výtvarná soutěž 
I.st. PO očima dětí – 4. třídy : 2. místo 

     3. místo 
„Nehoda není náhoda“: vyhlášeno DDM: 2. místo (Tereza Vejvodová) 
Celoškolní soutěž o nejlepší „PéeFko“2009: vyhlášeno estetickou komisí školy: absolutní 
vítěz: Michal Budlovský  
„Skřítkové, strašidýlka,bubáci atd.“: vyhlášeno DDM – škola zaslala páce žáků 6. a 9. tříd 
 
* Český jazyk 
Předmětová komise organizovala hodně čtenářských soutěží, např.: 
A Jirásek, Staré pověsti české pro 6. očník-zvítězil Lukáš Doubek 
E. Petiška, Staré řecké báje a pověsti pro 7. ročník-zvítězila Sabina Zikmundová 
Jan Neruda: Povídky malostranské 
Karel Čapek, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy-zvítězila Adéla Bulínová 
Přehlídka recitátorů: 3. kategorie-zvítězila Sabina Zikmundová a Tereza Horáková (obě 
postoupily do oblastního kola); ve 4.kategorii zvítězila Adéla Bulínová 
 
* Dopravní soutěž mladých cyklistů 5. tříd – okr. kolo – 9. místo 
* „Bezpečně do školy“ okr. kolo – 2. místo 
 

Umístění Mezinárodní 
sout ěž 

Krajská kola Okresní kola 

1. místo   2 
2. místo 1  4 
 3. místo   2 
 4. místo  1  

 
 
 Sportovní sout ěže 
( celkem 15 sout ěží) 
 
* Sportovních soutěží bylo velké množství, a proto jsou zde uváděny jen některé 
výsledky. 
 
I.stupe ň 
 
Florbal 
V kategorii 4.- 5.tř. „O pohár hejtmana Středočeského kraje“: 3. místo 
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McDonalds Cup 
Oblastní kolo kategorie B(4. - 5. tř): postup do okresního finále 
Okresní finále kategorie B(4. - 5. tř): 6. místo 
 
Plavecko-běžecké závody 
V kategorii 4.- 5.tř.: 1. místo (Magdaléna Slavíková), 2. místo (Radka Šedivá),  
4. místo (Ondřej Kukura) 
 
Preventan Cup 
Okresní finále ve vybíjené-kategorie žáci 4. - 5. tř.:1. místo (Ondřej Hrdý, Jan Janeš, Pavel 
Pitelka, Petr Fučík, Zdeněk Havelka, Nikola Macoun, Ondřej Kukura, Matyáš Ludányi, David 
Flieger, Lukáš Fedák, Magdaléna Slavíková, Radka Šedivá) 
Okresní finále ve vybíjené-kategorie žákyně 4. - 5.tř.: 4. místo 
 
Středočeská inline brusle 2008 
V kategorii A (ml. žáci) – 3. místo (Lukáš Smutný ) 
V kategorii B (ml. žákyně) – 2. místo (Lucie Rendová), 4. místo (Anežka Večeřová), 5. místo 
(Kristýna Hanibalová) 
V kategorii C (ml. dívky) – 1. místo (Magda Slavíková), 3. místo (Adéla Bejblová),  
4. - 5. místo (Radka Šedivá), 9. místo (Nikola Leciánová). 
V kategorii D – (ml. chlapci) – 1. místo (Zdeněk Havelka), 2. místo (Nik Macoun),  
4. - 5. místo (Radek Veselý), 6. - 7. místo (Jan Janeš). 
Krajské finále inline- kategorie ml. dívky: 3. místo (Magdalena Slavíková) 
 
Minikopaná turnaj ZŠ 
V kategorii II.(4. - 5. tř): 3. místo 
 

Umístění Okresní 
kola 

Další 
turnaje 

1.místo 1 3 
2.místo 0 3 
3.místo 0 5 

 
II.stupe ň 
 
Pohár Rozhlasu 
Okresní kolo: v kategorii ml.dívky: 1. místo a postup do krajského kola (Vavrousová Lucie, 
Jandačová Natálie, Chotašová Tereza, Drnáková Lucie, Horáková Tereza, Hájková Barbora, 
Vejvodová Tereza, Nováková Lucie, Řezníčková Pavlína a Sochůrková Míša) 
 v kategorii ml.chlapců: 5. místo (Vyhlídal Patrik, Zderadička Filip, Hrdlička 
Tomáš, Hrůza Kryštof, Veselý Radek, Humpl Kryštof, Pelich Petr, Eliáš Petr, Strnad Aleš, 
Vlasák Dominik a Pecha Vladimír) 
 v kategorii st.dívek: 2. místo (Remešová Karolína, Beznosová Valerie, 
Wiedermanová Tereza, Rozehnalová Inés, Kovářová Andrea, Štěpánková Petra, Bulínová 
Adéla a Nováková Monika.) 
 v kategorii st.chlapců: 1. místo a postup do krajského kola (Šejstal Dominik, 
Cikánek Marcel, Vachtl Petr, Farbula Tomáš, Hanš Ondra, Daniel Lukáš, Lán Lukáš a Zmek 
Vojta.) 
Krajské kolo: v kategorii ml.dívek: 1. místo a postup na Republikové finále Poháru Rozhlasu 
                     v kategorii st.chlapci: 3. místo 
Republikové finále: v kategorii ml.dívek: 5. místo  
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Atletická všestrannost 
V kategorii dívky 8. - 9. tř.: 2. místo (Petra Štěpánková, Karolína Remešová, Tereza 
Dlasková, Valerie Beznosová a Tereza Wiedermanová.) 
V kategorii at.čtyřboj dívky: 1. místo (Vejvodová Tereza) 
V kategorii chlapci 8. - 9. tř.: 1. místo (Petr Vachtl, Dominik Šejstal, Ondra Hanš, Daniel 
Lukáš a Martin Cikánek.) 
 
Krajské kolo - chlapci  : 5. místo (Vachtl Petr, Cikánek Marcel, Hanš Ondřej, Lukáš Daniel a 
Dominik Šejstal) 
 
Basketbal 
Krajské kolo – dívky:  1. místo (Karolína Remešová, Valerie Beznosová, Tereze 
Wiedermanová, Michaela Strnadová, Jana Krejčová, Natálie Jandačová, Tereza Chotašová 
a Veronika Hrušková) 
Okresní přebor – dívky:1. místo 
Okresní přebor – chlapci: 3. místo 
 
Florbal 
Turnaj „O neveklovský měšec“ - dívky: 2. místo 
Turnaj „O neveklovský měšec“ - chlapci: 2. místo 
Turnaj základních škol „Den plný florbalu“ - dívky: 2. místo 
Turnaj základních škol „Den plný florbalu“- chlapci: 3. místo 
 
 
Futsal 
Základní kolo: 3. místo 
 
Házená  
Okresní přebor - dívky: 1. místo (Karolína Remešová, Tereza Dlasková, Valeria Beznosova, 
Alena Neuwirthová, Jana Krejčová, Tereza Vejvodová, Monika Nováková, Kateřina 
Hanšová, Andrea Kovářová a Tereza Wiedermanová) 
Okresní přebor-chlapci: 4. místo (Jakub Kroupa,  Zdeněk Kubů, Václav Hradec, Michal  
Břenda, Michal Kolanda, Ondřej Hanš, Lukáš Daniel, Lukáš Lán a Kryštof Ondryáš) 
 
Minikopaná turnaj ZŠ 
V kategorii III.(6.-7.tř): 1. místo (Patrik Vyhlídal, Petr Eliáš, tomáš Vycpálek, David Vaingát, 
Dominik Vlasák, Aleš Strnad, Radek Veselý, Jan Hrdý, Jakub Sadílek, David Cvrček, Tomáš 
Boťa a Petr Srdínko) 
V kategorii IV.(8. - 9.tř.): 2. místo (Vojta Zmek, Lukáš Lán, Martin Tabulka, Lukáš Daniel, 
Lukáš Kroupa, Jakub Kroupa, Dominik Šejstal, David Svojanovský, Jan Kubálek, David 
Šahin, Vašek Hradec a Petr Vachtl) 
 
Nohejbal  
Okresní kolo: 3. místo 
 
Plavecko-běžecké závody 
Plavecko-běžecký pohár Středočeského kraje 
V kategorii A: 5. místo a 11. místo 
V kategorii B: 1. místo a 5. místo 
V kategorii C: 2. místo a 13. místo 
V kategorii E: 1. místo a 7. místo 
V kategorii F: 3. místo a 4. místo 
Plavecko-běžecký závod  pořádaný  SOŠ Benešov ve spolupráci s MSZ Benešov 
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V kategorii 6.-7.tř.: 1. místo (Vejvodová Tereza), 1. místo (Patrik Vyhlídal), 4. místo (Radek 
Veselý). 
V kategorii 8.-9.tř.: 2. místo (Jakub Krčma), 3. místo (Karolína Remešová), 4. místo (Valerie 
Beznosova). 
 
Plavecké závody 
V kategorii ml.dívky: 1. místo( Vejvodová Tereza 25m kraul, Jandačová Natálie 50m prsa), 3. 
místo (Hubinová Iveta 50m prsa) 
V kategorii ml.chlapci: 2. místo (Vyhlídal Patrik 50m prsa), 3. místo (Veselý Radek 50m prsa) 
V kategorii st.chlapci:2. místo(Martinovič Pavel 50m prsa, Vachtl Petr100m prsa) 
 
Středočeská inline brusle 2008 
V kategorii E (junior dívky) – 5. místo (Tereza Vejvodová) 
V kategorii F (junior chlapci) – 4. místo (Tomáš Hrdlička), 5.místo (Petr Novotný),  
6. místo (Petr Pelich). 
 
Volejbal 
Okresní přebor – chlapci: 4. místo (Martin Navrátil, Václav Hradec, Kryštof Humpl, Pavel 
Martinovič, Lukáš Kroupa, Ondra Hanš, Jakub Krčma, Zdeněk Kubů, Dominik Šejstal a 
Kryštof Ondryáš) 
Turnaj „Ámosových bratrů“ -  smíšených družstev: 3. místo 
 
II.stupeň 
 
 

Umístění Krajská kola Okresní kola Další turnaje 
1.místo 2 4 8 
2.místo 0 1 10 
3.místo 1 1 7 

 

 
 

 
Zájmové kroužky 
a) pořádané školou 
I. stupe ň 
Florbal 2 skupina 
Keramika 3 skupiny 
Aerobic 2 skupiny 
II. stupe ň 
Florbal 1 skupina 
Keramika 1 skupina 
Volejbal 1 skupina 
b) zájmové kroužky ve školní družin ě 
Sportovní 
Výtvarný  
Počítače 
„Zpíváme pro radost“ 
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Petr Vachtl a Dominik Šejstal mistry České republiky v atletice. 

Ve dnech 28. 2. a 1. 3. 2009 se konalo v přetlakové hale Strahov MČR žactva v 
atletice. Na mistrovství se kvalifikovali hned tři kluci ze ZŠ Dukelská samozřejmě 
v klubovém dresu TJ Spartak Vlašim. Kluci se nejdříve představili v běhu na 60m 
překážek ,  kde Petr Vachtl skončil druhý ve druhém rozběhu v osobním rekordu 9,19s 
a  vybojoval si účast ve finále B. Tam poté skončil v čase 9,21s třetí a celkově tedy na 
devátém místě. Dominik Šejstal ve svém třetím rozběhu šel důrazně na překážku, ale ta 
třetí se mu stala osudnou a z druhé, velice nadějné pozice se poroučel k zemi a závod 
nedokončil. 

Další výborné výkony předvedli kluci ještě téhož dne ve skoku dalekém, kde Petr Vachtl 
vybojoval bronzovou medaili osobním rekordem 592 cm, který skočil ve čtvrtém 
pokusu. Boj o medaili byl velmi napínavý, když se Petr od druhé série přetahoval o 
medaili s dalšími dvěma soupeři. Dominik Šejstal skočil 519cm a skončil na 15.místě, 
když velmi litoval třetího přešlápnutého pokusu na úrovni 560, kterým by si zlepšil 
osobní rekord a zároveň se posunul do velkého finále mezi posledních osmičku.  

 První nedělní disciplínou byl sprint na 150 m, kde Petr Vachtl nejdříve vyhrál 
rozběh za 18,52s, aby poté ve finále B skončil v čase 18,50s na druhém místě a v 
celkovém pořadí mu patřilo skvělé 5. místo. Dominik Šejstal si podle svého názoru 
trošku nevydařené sobotě hned spravil náladu a skončil v rozběhu ( kde běželi shodou 
okolností oba kluci proti sobě ) těsně na druhém místě ve výtečném osobním rekordu 
18,57s, což celkově znamenalo 10. místo.  

Dominik  si vybojoval účast i ve skoku do výšky a výkonem 165 cm na 11. místě.  
Vyvrcholením celého mistrovství byla poslední disciplína, a to královská štafeta na 3×300 m. 

Štafeta TJ Spartak Vlašim A nastoupila ve složení Martin Deré, Dominik Šejstal a Petr Vachtl. 
Kluci, kteří již před závodem patřili do skupiny favoritů, zaběhli čas 2:00,15min, který jim vynesl 
překvapivou, ale zcela zaslouženou zlatou medaili. Po prvním úseku předával Martin Deré (ZŠ 
Načeradec) těsně za vedoucí štafetou, potom se Dominik Šejstal razantním během prodral do čela a 
nenechal nikoho na pochybách o ambicích štafety, aby předal finišmanovi Petru Vachtlovi, který se 
takticky nechal předběhnout v první zatáčce, aby poté na rovince šel opět do čela a náskok udržel i 
přes finiš dvojnásobného mistra ČR Matyáše Myškovského až do cíle. Kluci se tedy stali mistry ČR, 
porazili stříbrnou štafetu AC Liberec a bronzovou AC TEPO Kladno a po fantastickém výkonu, 
kdy oddílový rekord posunuli o více než 4 vteřiny se zařadili na 10. místo historických tabulek  
ČR. 

 
I) Údaje o výsledcích inspek ční činnosti provedené 
   Českou školní inspekcí 

 
Ve školním roce 2008/2009 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI. 
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J) Základní údaje o hospoda ření školy  
 
Za rok 2008 

INVESTIČNÍ NÁKLADY 
server Dell Power Edge 77 000,00 
ústředna telefonní - soubor 154 220,28 
laboratorní pracoviště - chemie 74 113,20 
technické zhodnocení souboru počítačů - učebna I.stupně 55 767,00 
  361 100,48 
  

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY 
učební pomůcky, hračky, učebnice, knihy 278 807,01 
DDHM 673 725,43 
Majetek do OE- HM do 3000,00, NM do 7000,00 Kč 291 000,00 
elektrická energie, teplo, TUV, voda 4 867 165,79 
opravy a udržování 519 467,26 
mzdové náklady - zaměstnanci 13 658 733,00 
OPPP - zaměstnanci 208 430,00 
sociální pojištění 3 553 642,00 
zdravotní pojištění 1 231 066,00 
ostatní provozní náklady 1 795 434,47 
náklady celkem      27 077 470,96 
  

PŘÍJMY 
nájmy nebyt.prostor, reklamní plochy 108 432,00 
školné ŠD 183 900,00 
kroužky - poplatek 124 250,00 
ostatní příjmy  77 054,74 
úroky běžný účet 85 292,30 
použití RF 69 077,80 
použití FO na mzdy 46 200,00 
použití RF - dary 49 093,43 
použití fondu reprodukce majetku na opravy majetku 72 536,00 
dotace -  MÚ 7 733 824,80 
dotace -  KÚ       18 678 032,00 
výnosy celkem 27 227 693,07 
  
  
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 150 222,11 
  

 
 

K)  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinár odních 
programů 

Do rozvojového programu škola není zapojena. 
Od šk. roku 2007/2008 je škola zapojena  do mezinárodního programu  EU – Dap 
Unplugged, který pro základní školy poskytuje nástroje pro práci s tématy, jako jsou sociální 
vlivy, životní dovednosti a drogová prevence ve stanoveném souboru dvanácti vyučovacích 
hodin.  
Věková skupina : žáci 6. ročníku 
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L)  Údaje o zapojení školy do dalšího vzd ělávání 
v rámci celoživotního u čení 
 

Škola není zapojena. 
 

 
M)  Údaje o p ředložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdroj ů 
 
 
Seznam projekt ů realizovaných ve šk. roce 2008/2009 : 
Název : Cílová skupina Dotace : 
GAMES and TALES ŽÁCI, UČITELÉ 10 200 € 

ADAPTAČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ PRO Ž. 6. TŘÍD ŽÁCI 15500,00Kč 

JAK NA PREVENCI ŠIKANY V RÁMCI OSV UČITELÉ (DVPP) 50000,00Kč 

WE CAN READ ENGLISH ŽÁCI 66112,00Kč 

IKC NA ZŠ BENEŠOV, DUKELSKÁ 1818 ŽÁCI, UČITELÉ      2 628 412,50 Kč 
PŘEDCHÁZEJME PREVENCÍ SOC. PAT.  
JEVŮM ŽÁCI 7.R. 

              
9000,00Kč 

 
 
 

 

                                                                                                 
 
P r o j e k t : Games and Tales  
 
 Program - Comenius  - financovaný Evropskou unií: spolupráce se zahraničními školami ve 
Španělsku a v Turecku.  
 

Název partnerství:                       Multilateral Partnership 

Partnerské země:                        Španělsko, Turecko, Česká republika 

Naše partnerství  2 roky Dotace : 10 200∈ 

Naše škola byla  partner 

 
1. Obsah partnerství: 
 
 
Náš společný projekt byl založen na seznámení se s pohádkami a tradicemi v cizích 
zemích. Projekt byl pro mladší žáky s cílem poukázat na důležitost cizího jazyka. Protože 
se žáci seznámili s dalšími státy Evropské unie, tato témata budou využita v různých 
vyučovacích předmětech (studium jazyků, hudební výchova apod.). Do této práce jsme 
začlenili i rodiny. Některé dílčí části projektu realizovali žáci v rodinném prostředí. 
Hlavní cestou mezinárodní komunikace mezi studenty bylo užití ICT, což vedlo 
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k prohloubení znalostí počítačové technologie. 
 
V tomto projektu spolupráce s partnerskými školami hraje hlavní roli anglický jazyk. Pro 
žáky se naskytla ohromná šance procvičit si probírané učivo a využít tak anglický jazyk 
v reálném životě. Navštívili jsme Turecko a na naší škole jsme realizovali jedno partnerské 
setkání. Žáci si uvědomili užitečnost a důležitost výuky cizích jazyků.  
 
Výsledkem naší dvouleté spolupráce bylo vytvoření materiálů (blog, kniha pohádek, 
kalendář …), které bude využít široká veřejnost.  
 
 
 
2. Cíle a výsledky partnerství: 
 
2.1 Cíle partnerství 
 

Hlavní cíle našeho partnerství: 

• poznat země Evropské unie, vytvořit blog 

• seznámit se s dětskými hrami jednotlivých partnerských zemí, vytvořit mezinárodní 
kalendář 

• shromáždit národní pohádky nebo legendy v anglické verzi, přečíst je a ilustrovat 
je, vydat knihu tureckých, českých a španělských pohádek 

• vytvořit multikulturní slovník – CD- ROM 

• blog 

• mobilita do partnerských škol 

• rozšířit znalosti v oblasti ICT 

 

Všechny cíle byly dosaženy. Plánované mobility – 12 osob bylo splněno návštěvou 
Turecka. Nenavštívili jsme partnerskou školu ve Španělsku. 

 

 
2.2 Výsledky partnerství 
 

  Kniha 

 Webová stránka  
http://www.slideshare.net/ 
                                                                 
http://gamesandtales.blogspot.com  
 
 CD-ROM 

 

kalendář 

kniha pohádek 

 

 
3. Komunikace a spolupráce 
 

Používaný pracovní jazyk : Anglický jazyk 
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Koordinátorem v našem projektu bylo Španělsko. Dalším partnerskou zemí se stalo 
Turecko. Všichni jsme se do práce zapojili stejnou měrou. Kalendář i kniha pohádek je 
tvořena třemi částmi. Ke shromáždění jsme využili ICT. Někdy to bylo zdlouhavé, ale vše 
jsme dokázali podle plánu.  

 

 
4. Hodnocení a monitorování 
 

Po schválení projektu – v listopadu 2007 proběhla dotazníková část pro žáky 6. ročníku o 
znalostech Turecka a Španělska a národní agentuře. V květnu 2009 proběhlo porovnání 
znalostí u stejných žáků. U všech došlo ke zlepšení nejen povědomí o partnerských zemí, 
ale také v oblasti jazykové a využití ICT. 

S partnerskými školami jsme byli v neustálém kontaktu - ICT. Zprávy v novinách, školním 
časopise, koutek Comenius ve škole pro informaci všech žáků i zaměstnanců školy. O 
projektu jsme informovali také školu v Trutnově – videokonference. 

Hlavní záv ěry a důsledky monitorování a hodnocení : 

Rozšíření znalostí o zemích zapojených do projektu. U žáků se zvýšil zájem o získávání 
dalších informací o Turecku a Španělsku. Při sestavování knihy legend a pohádek hledali 
společné a odlišné rysy . Vše probíhalo v cizím jazyce. 

Žáci ke všem činnostem přistupovali aktivně.  U žáků se zvýšila sebedůvěra v rámci 
komunikace v cizím jazyce. 

V dalších letech bychom rádi pokračovali ve spolupráci s těmito školami. 

 
5. Aktivity partnerství 
 
 
Datum Popis činnosti Zapojené osoby 

Listopad 2007 
 

Informace o naší škole, představení 
žáků - blog 

Žáci 6. třídy, vyučující 

Prosinec 2007 Multikulturní slovník - blog Žáci, učitelé 
Leden 2008 Ilustrace listů kalendáře, výměna 

s partnerskými školami 
Žáci, učitelé 

Březen 2008 Tisk kalendáře učitelé 
Květen 2008 Partnerská schůzka v České 

republice 
Žáci, učitelé 

Září 2008 Výběr českých pohádek, čtení ve 
třídách 

Žáci, učitelé 

Leden 2009 Ilustrace pohádek Žáci, učitelé 
Duben 2009  Mobilita do Turecka Žáci, učitelé 
Červen 2009 Tisk mezinárodních pohádek 

v anglické verzi 
učitelé 

 

Nebyla uskutečněna mobilita do Španělska. Důvod – organizační, v průběhu projektu se 
změnil koordinátor i ředitel španělské školy. 

Partnerství to neovlivnilo, protože jsme se se španělskými partnery setkali v České 
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republice a v Turecku. Jejich kulturu jsme poznali z blogu a také osobního setkání. Dostali 
jsme také materiály (brožury, letáky) o oblasti, kde je škola umístěna. 

 

6. Dopad partnerství 
 

Komentá ř : 

Žáci prostřednictvím zapojení do tohoto projektu si přirozenou cestou rozšířili dovednosti a 
znalosti. Tento projekt je i motivuje k dalšímu vzdělávání a získávání informací mimo 
vyučování ve škole. 

 

 
 

 
 
 
P r o j e k t : Adapta ční soust ředění  pro žáky 6. t říd 

Program I – Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními na rok 2008 
Vyhlášené programy :  
1.Vzdělávací projekty a aktivity zaměřené na oblast specifické  primární prevence sociálně 
patologických jevů 
 
Poskytovatel : KÚ St ředočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21 
 

Popis:  

Dvoudenní adaptační soustředění pro žáky 6. tříd, jejichž úkolem je pomoci při realizaci ŠVP 

v těchto oblastech osobnostní a sociální výchovy : 

- sebepoznání a sebepojetí 

- seberegulace a sebeorganizace 

- psychohygiena 

- komunikace 

Datum poskytnutí dotace : 25.4.2008 

Výše dotace : 15 500,-Kč 

Doba trvání projektu: rok 2008 

 
 
 

 
 

P r o j e k t : We can read in English  
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Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Program : Rozvojový program Podpora výuky cizích jazyk ů ve školách ve 
školách v roce 2008 

Anotace 
projektu : 

Projekt je zaměřen na podporu čtenářství cizojazyčné literatury ve výuce 
anglického jazyka. Poskytuje zpestření výuky cizího jazyka, rozvoj slovní 
zásoby a zdokonalení jazykových schopností a dovedností žáků. 
Motivuje pro osvojování cizího jazyka prostřednictvím porozumění 
cizojazyčnému textu, rozvíjí vztah k literatuře a seznamuje žáky 
s některými významnými autory světové literatury.   

Cíl projektu : 

Cílem projektu je zvýšení zájmu o cizojazyčnou literaturu a její četbu, postupné 
zdokonalování vyjadřovacích schopností žáků v anglickém jazyce a schopnosti 
interpretovat text, podpora multikulturní výchovy prostřednictvím poznávání literatury 
jiných národů (tzn. dětských anglických říkadel na I. stupni a děl světové literatury na II. 
stupni) a rozšíření možnosti využití práce s cizojazyčnými a výkladovými slovníky ve 
výuce za účelem porozumění textu. V souvislosti s realizací projektu dojde i k rozšíření 
nabídky knižního fondu školní anglické knihovny. 

Stručný popis sou časného stavu problematiky, kterou projekt řeší;  

V současnosti mají žáci v rámci zdokonalování svých jazykových schopností možnost 
využít školní anglickou knihovnu především pro individuální četbu. Nynější fond je však 
nevyhovující jak po stránce nabízených titulů, tak i počtem výtisků. Soubory knih pro 
společnou četbu jsou ve velmi omezeném množství, a tak neodpovídají potřebám výuky. 
Od 1.1.2009 budeme na naší škole realizovat projekt  budování „ INFORMAČNÍHO   A  
KOMUNITNÍHO  CENTRA“, jehož součástí bude i stávající knižní fond anglické literatury. 
Rozšíření fondu anglické knihovny by nejen zvýšilo zájem o individuální četbu cizojazyčné 
literatury, ale umožnilo by společné čtení v rámci výuky anglického jazyka. 

Realizace  aktivit projektu : 

       -      Společné čtení v rámci výuky anglického jazyka a konverzace v anglickém 
jazyce 

- Čtenářská soutěž pro žáky II. stupně 

- Dramatizace anglických říkadel  

     -     Využití cizojazyčných slovníků při četbě 

Rozsah zám ěru : 

Využití knižních souborů při výuce - 21 tříd – tj. 520 žáků (tj. 87 % žáků školy) 

Projekt je určen pro žáky  1. - 9. ročník (tj. 100 % všech žáků školy) 

Počet pedagogických pracovníků zapojených do projektu: 7 (tj. asi 15% pedagogů školy) 

 

Časový a pracovní harmonogram realizace projektu a j eho částí : 

1/ nákup knižního fondu potřebného pro realizaci projektu : listopad 2008 

2/ využití knižních souborů při společné četbě: listopad 2008 – květen 2009 

3/ soutěž  čtenářská : duben 2009 – květen 2009 

4/ příprava dramatizace anglických říkadel: listopad 2008 – duben 2009 

5/ dramatizace říkadel + představení pro 1. a 2. třídy : duben 2009 – červen 2009  
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6/ vyúčtování projektu : prosinec 2008 

 

Konkrétní a m ěřitelné výstup projektu : 

využití knižních souborů při výuce – 18 tříd – t. j. 400 žáků 

čtenářská soutěž – 2 kategorie (8. a 9. třídy) – 6 tříd – t. j. 140 žáků 

dramatizace a uvedení představení pro 1. a 2. třídy –   žáci 4. tříd  – 120 žáků 

Rozpočet : 66 112 Kč (dotace) + 2000 K č ( spoluú čast – škola ) 

 

 
 
P r o j e k t : Jak na prevenci šikany v rámci OSV ( kurz 7-denní )  
(projekt zaměřený na DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ) 
 
Program I – Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními na rok 
2008 
 
1.Vzdělávací projekty a aktivity zaměřené na oblast specifické  primární prevence 
sociálně patologických jevů 
 
Poskytovatel : KÚ St ředočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21 
 
 
CÍLE KURZU: 
 
* Vztah prevence šikany a osobnostní a sociální výchovy 
* Seznámení se stádii šikany podle M. Koláře a zvládání šikany v jednotlivých 
stádiích.  
* Meze prevence šikany.  
* Vybrané postupy vedení skupiny si účastníci vyzkouší v praxi.  
* Vybrané postupy práce s pravidly chování si účastníci vyzkouší v praxi.  
* Účastníci se naučí a vyzkouší si jak pracovat se vztahy ve třídě a jak rozvíjet 
důvěru.  
* Co je agresivita a jak ji lze zvládat.  
* Jak pracovat s agresivním chováním žákům.  
* Vedení rozhovoru s obětí šikany.  
* Varianty léčby zárodečných stádií šikany. 
Datum poskytnutí dotace : 25.4.2008 
Výše dotace : 50 000,-K č 
  
Výše finančních prostředků přidělených na tento projekt pokryla 3 vzdělávací dny ( 25., 
26. 8.  a 22. 12. 2008) z výše uvedeného projektu. Další pokračování projektu proběhlo 
v roce 2009. 
 
Stanovené cíle pro jednotlivé dny byly splněny.  

 



  
Základní škola Benešov, Dukelská 1818                                                                                                                                                         30 
 

                      
I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í  

 

Projekt : Informa ční a komunitní centrum na ZŠ Benešov, Dukelská 1818  

Zastupitelstvem Středočeského kraje ze dne 10.9. 2008 byla schválena žádost o finanční 
podporu z Operačního programu  

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURECESCHOPNOST  

 prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání 

 oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání na projekt „INFORMAČNIÍ A 
KOMUNITNÍ CENTRUM  na ZŠ Benešov, Dukelská 1818  

Poskytovatel : Evropský sociální fond a státní rozp očet ČR 

Výše dotace : 2 628 412,50 K č. 
 
Projekt je zaměřen na zvýšení kvality výuky v naší škole, kterého chceme dosáhnout 
vybudováním víceúčelového informačního a komunitního centra spojeného s knihovnou a 
studovnou v naší škole. V prostorách tohoto centra bude probíhat výuka, která se těžko 
realizuje v klasických třídách, budou zde probíhat malé kulturní a vzdělávací akce typu 
přednášek a prezentací pro třídu (max. 30 žáků), bude  zde sídlit školní knihovna, 
prostory v odpoledních hodinách budou sloužit jako komunitní centrum žáků 1. i 2. stupně 
hlavně pro samostatnou přípravu žáků na výuku. V odpoledních hodinách bude centrum 
volně přístupné pro žáky, kde si budou moci smysluplně a také bezplatně trávit svůj čas, 
požádat o pomoc s přípravou na vyučování, využívat materiální a technické zázemí naší 
školy (počítače, internet, encyklopedie  
 
 
Projekt bude podporovat tyto aktivity :  
• Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby 
modulových vzdělávacích programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou 
k rozvoji klíčových kompetencí. 
• Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují 
kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu). 
• Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování. 
• Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech. 
• Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory. 
• Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků a studentů počátečního vzdělávání 
pro udržitelný rozvoj. 
 
Projekt začal 1.1. 2009 a bude probíhat do 31. 10. 2011. 
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Projekt : Předcházejme prevencí sociáln ě patologickým jev ům 
 
Poskytovatel : KÚ St ředočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21 
 
 Program I - „Preventivní programy realizované škola mi a školskými za řízeními“ pro 
rok 2008 
 
Popis projektu 
Cíl : 
Obecným cílem specifické primární prevence je předcházet nástupu užívání návykových 
látek nebo alespoň oddálit užívání návykových látek do co nejvyššího věku a pokusit se 
minimalizovat rizika spojená tímto jednáním, jak z hlediska jedince, tak společnosti. 
Posláním DPPP je navázat komunikaci s dětmi, žáky a mladými lidmi, poskytnutí zajímavých 
a různorodých informací pomocí interaktivních her, ohledně užívání drog, podpora zdravého 
životního stylu bez drog. Zabránit užívání drog nebo alespoň odložit první zkušenost do 
nejpozdějšího věku, kdy je už osobnost člověka do jisté míry rozvinuta a mladý člověk má již 
vlastní zkušenosti a znalosti. 
Charakter:   
.Program do všech aktivit s žáky zapojuje třídního učitele. 
Program doplňuje a navazuje na minimální PP a je součástí místního a regionálního 
systému preventivního působení. DPPP ve školách je v souladu s „Metodickým pokynem 
ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a 
mládeže“ vydaný pod čj. 20 006/2007-51 s účinností od 07. 11. 2007. 
Cílová skupina:   
Třídní kolektivy žáků 2. stupně základní školy (7. - 9. třída). Ve školním roce 2008/2009 
proběhl DPPP v 7. ročníku ZŠ  
Způsob dosažení cíl ů:  
DPPP je založen na systematické práci, která provází žáky od 7. do 9. třídy s ohledem na 
jejich věk, vývoj a rozumové schopnosti. Programy přispívají nejen k předávání objektivních 
informací, ale mají vliv i na kvalitu utvářených postojů a získávání relevantních sociálních 
dovedností (asertivita, zvládání zátěžových situací, zdravé sebevědomí, hodnota vlastního 
názoru, schopnost odolat tlaku vrstevníků). 
Místo konání:  Základní škola Benešov, Dukelská 1818,  
Spolupracující organizace:  Magdaléna, o.p.s., Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, 252 10, 
IČO: 256 17 401, středisko K-centrum Magdaléna Benešov, Máchova 400, 256 01 Benešov 
 
 
Dotace : 9000,-K č 
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N)  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zam ěstnavatel ů a dalšími partnery 
při pln ění úkol ů ve vzdělávání  

 
Spolupráce s odborovou organizací probíhá dle § 287 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce 
Složení závodního výboru :  
Předseda – Mgr. Anna Štěpánková 
Členové – Mgr. Zlata Houdková, Mgr. Ludmila Motyčková 
Počet členů v organizaci : 12 
 
Dalšími partnery školy při plnění úkolů jsou:  
 
Mateřská škola „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov, Dukelská 1546 
Mateřská škola „Úsměv“ Benešov, Pražského povstání 1711 
Mateřská škola „Čtyřlístek“ Benešov, Bezručova 1948 
Mateřská škola „Berušky“ Benešov, Táborská 350 
Základní škola a mateřská škola Benešov 
 
MUDr.Elsa Zemánková genetik a dětská lékařka Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov 
 
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131 
Střední zdravotnická škola, Benešov, Máchova 400 
Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD, Benešov, s.r.o. 
Ekocentrum Vlašim 
Ekocentrum TEREZA Praha 
Dům Dětí a Mládeže, Poštovní 1668,  Benešov 
Danone, a.s. Konopišťská 905, Benešov 
Baest, a.s. Černoleská 1930, Benešov 
Muzeum umění –galerie, muzeum, Malé náměstí1, Benešov 
 
Středisko K-centrum Magdaléna Benešov, Máchova 400, 256 01 Benešov 
Dopravní inspektorát Benešov, Vlašimská 906 
Policie ČR Benešov, Čechova 1996 
 
PPP Středočeského kraje, Černoleská 1997, Benešov  
Speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči při logopedické a ZŠ praktické 
Praha, Libčická 399, 181 00  Praha 8, Čimice  
Speciálně pedagogické centrum při ZŠ a Praktické škole, Kladno, Pařížská 2249  
SPC Štíbrova 1691, Praha 8 
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Přílohy : 
k nahlédnutí v ředitelně školy – 1. patro, č. dv. 138 
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