Zápis schůzky třídních důvěrníků ze dne 16. 4. 2019
1.

Příští bleskový sběr papíru – 11. a 12. 6. – pomoc rodičů.

2.

Schválen příspěvek na školní potřeby na školní rok 2019/2020. I. stupeň 250,-Kč II. stupeň 260,- Kč (zaslat do školní
online pokladny do 18.5.)

Výchovně vzdělávací proces ve školním roce 2018/2019








Zápis do 1. tříd – celkem zapsáno 128 dětí, z toho přijatých 87, 15 dětí je zapsaných do přípravné třídy. Nejedná se o
konečné číslo, protože do 31. 5. 2019 tento počet dětí bude upraven z důvodu předpokládaných odkladů. Ve školním
roce 2019/2020 budou otevřeny 3 třídy. Ředitelka školy bude žádat KÚ Středočeského kraje o opětovný souhlas se
zřízením přípravné třídy, do které jsou přednostně zařazovány děti, které mají odklad povinné školní docházky.
Pedagogický sbor – k 1.12. 2018 nastoupila do třídy 3.D nová třídní učitelka Mgr. Hana Váňová. Mgr. Květa Havlíková
odešla na vlastní žádost. V dubnu do 1.D nastoupila Mgr. Jana Švárová za nemocnou Mgr. Kláru Novotnou, která
v květnu nastupuje na mateřskou dovolenou.
Volitelné předměty – s nabídkou seznámí třídní učitelé ve 2., 5. a v 7. třídách – cizí jazyky německý jazyk a ruský jazyk
Nepovinný předmět Seminář z Ma nebo z Čj v 9. ročníku – 1 hodina týdně nebude, ale bude dělená výuka v Ma a ČJ.
Přihlášky do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy – do 2. 5. 2019, přijímací řízení proběhne 20. 5. 2019. Informace
na www.zsben.cz a na úřední desce.

Soutěže a aktivity ve školním roce 2018/2019 (prosinec až nyní)
Předmětové soutěže – okresní kola




Olympiáda z Aj – 6. a 4. místo
Olympiáda z Nj – 2. místo
Zeměpisná soutěž EUROREBUS – 3členná družstva, 7.ABD, 9.AB Do celostátního kola postoupilo družstvo 9.B ve složení
– A.Lukeš, P.Lehocký,M.Kačenga
 Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN – 2. – 9. třídy
 Recitace – OK – čestné uznání s postupem do krajského kola – čestné uznání
Sportovní soutěže – okresní kola
 Basketbal – 1.místo
 Krajské kolo ČEPS cupu a KB FLORBAL CHALANGE – 3. místo
 Gymnastická všestrannost – 3. místo – 3. třídy, 3. místo – 4. třídy
 Sport Hobby Cup – 1. stupeň – florbal – 1- míst
 Florbal chlapci – republikové finále – 2. místo – VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCH
 Basketbal chlapci – krajské kolo – 3. místo
 Basketbal dívky – krajské kolo – 2. místo
 Vybíjená žáků – okresní kolo – 4. místo
 Vybíjená žákyň – okresní kolo – 1. místo – postup do krajského kola
 Minibasketbal – kvalifikace není zatím ukončena
 Na 1. stupni proběhl školní turnaj ve vybíjené a v sálové kopané o putovní poháry ředitelky školy.
Projekty














E-Twinning – PROJEKT S PARTNERY Z LITVY – 8. a 9.ročník – ruský jazyk
MŠMT + AŠSK – Sportuj ve škole – pro žáky 1., 2. a 3. tříd
Školní jídelna – svačinky – budou zrušeny k 30.4. 2019 z důvodu nízkého zájmu (denně v průměru do 10 ks)
Projektové dny na I. stupni – Vánoce
Vánoce pro opuštěné pejsky v Maršovicích
Noc s Andersenem 29.3. 2019, přípravná třída, I. stupeň a 6. třídy
Dopravní hřiště – 4. a 5. třídy, nominace družstva na dopravní soutěž v Benešově
Recyklohraní, Ekopolis
Ekologicko-branný den: "Chráníme sebe i přírodu" červen
Den dětí s Lesy ČR – lesnická pedagogika červen 2019 připravuje se
Adopce indického chlapce
Adopce ocelota stromového v ZOO Praha
„Naše Konopiště“ v rámci Dne Země – úklidová akce – 26.3. 2019



Obnovení certifikace RODICE VITANI v květnu 2019 (pravidla byla probrána na schůzce třídních důvěrníků). Další
informace www.rodicevitani.cz
Další aktivity:
 Klub mladého čtenáře, Klub mladého diváka
 Školní mléko, Ovoce do škol
 Třídění odpadu
 Dukla má talent
Kurzy, zájezdy, další aktivity:
 Vánoční jarmark – děkujeme rodičům za věcný příspěvek na občerstvení
 Lyžařský výcvikový kurz – 7.ročník
 Den otevřených dveří – březen 2019, cca 200 návštěv rodičů na vyučování
 Návštěvy předškoláků v 1. třídách
 Plavecký kurz 2. a 3. ročník, Kurz bruslení – 3. třídy
 Motivačně poznávací zájezd – Anglie 9. – 14. 9. 2019 přihlášeno 71 žáků
 1-denní zájezd do Rakouska – „Solná komora – přihlášeno 45 žáků z 8. a 9. tříd.
 Zotavovací akce 4. ročník
 Vlastivědno-výtvarný kurz 5. ročník
 Sportovní kurz 6. ročník – Častoboř
 Závěrečný kurz Jizerské hory – 9.C
 Slavnostní vyřazení vycházejících žáků – 27. 6. od 17:00 v tělocvičně školy.
 "Hrajeme si na školu" pro budoucí prvňáčky – 1. pondělí v měsíci.
 Pasování na rytíře čtenářského – květen 2019 akce pro prvňáčky organizovaná Městem Benešov a MK Benešov.
 Vítání občánků na MÚ Benešov – v průběhu školního roku dramatický kroužek pod vedením pí PaedDr. I. Pallové.
Tento výčet aktivit není vyčerpávající, další můžete vidět na www.zsben.cz do června budou probíhat další kola soutěží.
Akce – 3. ročník BENEŠOVSKÝ ÁMOS - 27. 3. 2019
Město Benešov každým rokem oceňuje práci těch nejlepších učitelů. Cílem je i zvyšovat prestiž celého učitelského povolání,
které není jednoduché.
Ve 3. ročníku ankety Benešovský Ámos získali ocenění tito kolegové a kolegyně z naší školy:
 Ocenění za celoživotní přínos školství (síň slávy) – Mgr. Dagmar Zemanová (nyní je paní učitelka v důchodu)
 Pedagog roku z pohledu žáků (otevřená kategorie pro žáky) – Bc. Marek Pěkný (učitel Ze, TV)
 Pedagog roku z pohledu ředitele školy za 1. stupeň – PaedDr. Ivana Pallová
 Pedagog roku z pohledu ředitele školy za 2. stupeň – Mgr. Zlatuše Houdková
Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za jejich přínos pro učitelské povolání a za práci pro naši školu.
Školní družina




Různé



Zdobení stromečku na výstavě na MÚ - Vánoce
Účast na velikonočním zdobení stromu na Masarykově náměstí
Čertí bál, Karneval, Bavíme se spolu
V srpnu bude pořádán školní družinou „TÝDEN ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ“ - 19. – 23. 8. 2019
Volné dny vyhlášené ředitelkou školy pro žáky 2. a 3. 5. 2019 z provozních důvodů.
Ředitelka školy seznámila přítomné s plánem MÚ Benešov – zavedení školních autobusů pro žáky ZŠ, doprava by byla
zdarma. Další informace poskytnou třídní učitelé.

Závěr



Poděkování rodičům žáků za pomoc při Vánočním jarmarku, za Noc s Andersenem – pečení dobrot a za bleskový sběr
papíru a další akce v tomto školním roce.
Děkujeme všem za spolupráci ve školním roce 2018/2019 a těšíme se na další rok.

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

