
 

 

Zápis schůzky třídních důvěrníků ze dne 15. 4. 2021 

Online schůzka 

 

1. Příští bleskový sběr papíru – červen 2021 – pomoc rodičů. Bližší informace o termínu na webu školy. 

2. Schválen příspěvek na školní potřeby na školní rok 2021/2022. I. stupeň 200,-Kč II. stupeň 180,- Kč 
(zaslat do školní online pokladny do 18.5.) 

 

Výchovně vzdělávací proces ve školním roce 2020/2021 

Distanční výuka, rotační výuka, testování  

• Od 12. do 23.4. 2021 - Zápis dětí do 1. třídy. Plánuje se i přípravná třída, už je předběžně naplněna, 
max. 15 dětí. 

• Změny v pedagogickém sboru – K 1.1 2021 nastoupila na naši školu rodilá mluvčí Audrey Aamot, 
která na 2. stupni každý týden učí AJ vždy 1hodina /1 skupina. K 28.2. 2021 skončila pracovní poměr 
pí asistentka M. Lacinová na vlastní žádost. K 1. 3. 2021 nastoupila pí asistentka pedagoga Olga 
Slabová do 5.C. K 1.4. 2021 změna třídní učitelky v 5.C Mgr. I. Váňová nastoupila za Mgr. 
M. Fraňkovou, která je na nemocenské a poté bude na mateřské dovolené. Od 1. 4. 2021 nastoupila 
na pracovní pozici učitelky V. Šeborová. 

• Volitelné předměty (Anketa v Bakalářích od 22. 4. do 30. 4. 2021) – s nabídkou seznámí třídní učitelé 
ve 2., 5. třídách. 

• V 7. třídách (Anketa v Bakalářích od 22. 4. do 30. 4.2021) – volitelný cizí jazyk - německý jazyk a ruský 
jazyk. 

• Přihlášky do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy – do 4. 5. 2021 přijímací řízení proběhne 
24. 5. 2021. Informace na www.zsben.cz. 

• Od 12.4. 2021 – probíhá testování žáků a zaměstnanců školy každý týden vždy v pondělí a ve čtvrtek. 
Používají se samostestovací sady LEPU dle vládních nařízení. 

 

Soutěže a aktivity ve školním roce 2020/2021 (prosinec až nyní) 

Předmětové soutěže – okresní kola 

• Olympiáda z Aj – 2. a 3. místo 

• Zeměpisná olympiáda – 2. místo 

• Biologická olympiáda 1. a 2. místo s postupem do krajského kola. 
Projekty 

• MŠMT + AŠSK – Sportuj ve škole – pro žáky 1., 2. a 3. tříd, pilotní projekt 

• Šablony 2 (zatím se realizují aktivity – ICT ve výuce (8.r. – přírodopis, 7. ročník – anglický jazyk, 
doučování, klub badatelský a klub logiky a deskových her) 

Další aktivity: 

• Klub mladého čtenáře, Klub mladého diváka  

• Školní mléko, Ovoce do škol 

• Třídění odpadu 
Kurzy, další aktivity: 

http://www.zsben.cz/e/skola.htm
http://www.zsben.cz/


 

 

• Noc s E. Petiškou, s Andersenem v 6. třídách online 

• II.stupeň - Soutěž Dukelský Andersen 

• Sbírka pro psí útulek – organizují za žáky žáci z 8.C 

• V červnu dle situace by se uskutečnil sportovní kurz v 6.C a závěrečný kurz v 9.C 

• Září 2021 – plánuje se turistický kurz v 8.ABD a cyklistický kurz v 8.C záleží na epidemiologické 
situaci) 

 
Diskuse 

Tématem diskuze bylo samotestování, nošení roušek, aj. 
V diskuzi zaznělo vysvětlení, proč děti musí nosit roušky, i když jsou negativní při testu. Je obecně 
známá nízká spolehlivost samotestů dodaných nejen do škol, a proto rouška slouží jako další úroveň 
ochrany. Ochranou je myšleno nejen ochrana dětí samotných, ale následně i rodinných příslušníků a 
jiných osob. 
Dále proběhla diskuze na téma legálnosti nařízení o testování žáků na základě různých názorů 
prezentovaných v médiích resp. na internetu. Stanovisko školy prezentované ředitelkou školy a 
následně potvrzené na schůzce se zřizovatelem, na které byli přítomni Mgr. Zdeněk Zahradníček a 
Mgr. Ivana Kárová, je takové, že škola bude dodržovat nařízení vlády resp. Ministerstva školství. 
Toto stanovisko zastávám i já jako předseda Spolku rodičů a přátel Základní školy Benešov, Dukelská 
1818. Tento stav, o kterém si mohu myslet cokoliv, budu zastávat do doby než konkrétní stanovisko 
bude zrušeno obecně soudem či ústavním soudem nebo skončí jeho platnost. 
 

 
Další 

20. května 2021 v 16,00 bud schůzka třídních důvěrníků  
(Jedním z bodů budou volby z řad zákonných zástupců do ŠKOLSKÉ RADY)  

 
 
 

 
 
.................................................................. 

Ing. Petr Hála, předseda Spolku rodičů a přátel Základní školy Benešov, Dukelská 1818 

 
 

http://www.zsben.cz/e/skola.htm

