
 

Zápis ze schůzky třídních důvěrníků ze dne 23. 9. 2020 
1. Předseda spolku seznámil přítomné s hospodařením SRPZŠ Benešov, Dukelská 1818, z.s. a zároveň představil 

rozpočet na nový školní rok. Návrh rozpočtu byl jednohlasně přijat. 
2. Příspěvky do SRPZŠ ve výši 350Kč (300Kč rodina, 50Kč žák za rok) pro školní rok 2020/21. Termín pro 

zaplacení příspěvků – 31.10.2020. Příspěvky nelze platit přes školní pokladnu, pouze v hotovosti. 
3. Přehled realizací: 

- Stavba výtahu – červen – listopad 2020, 
- Vestavba vrátnice u bočního vchodu u školní družiny byla provedena, aby byla zajištěna větší bezpečnost 

provozu školy. 
- Nákup 40 šatních skříněk pro žáky. 

4. Pro školu byly získány 2 GRANTY ze Státního zemědělského fondu – Program rozvoje venkova a Posázaví 
- Zřizovatel získal 1 grant z výše uvedeného programu na tyto akce: Rekonstrukce a vybavení kmenové 

třídy s kabinetem přírodopisu (rekonstrukce el. rozvodů a datových rozvodů, odstranění stupínku ve 
třídě, obklady zařizovacích zařízení a v říjnu budou namontovány akustické panely,   
dále se z grantu realizovala: výměna 2 polyuretanových povrchů s hernímu prvky na dětském hřišti, 30ks 
sedacích vaků pro relaxaci žáků, Interaktivní stůl a nástěnný interaktivní panel  

- Druhá žádost o dotaci byla podána ZŠ Benešov, Dukelská 1818 ze stejného programu Obnova….: byla 
úspěšná a předmětem žádosti je 6 multidotykových interaktivních tabulí – od 30.9.2020 instalace tabulí 

5. 17. - 21. 8. 2020 proběhl týden zájmových kroužků 
Výchovně vzdělávací proces ve školním roce 2020/2021 
1. V 1. - 9. ročníku probíhá výuka dle ŠVP ZV „Škola pro všechny“, verze 4.0 
2. Inkluze – společné vzdělávání: 14 integračních tříd s asistentem pedagoga 
3. K 1. 9. 2020 je ve škole 950 žáků ve 36 třídách a 1 přípravná třída pro 15 dětí, z toho 99 zaměstnanců 
4. Kapacita školní družiny 338 žáků (hlavně 1.- 3. třída), 12 oddělení, mohou ji navštěvovat i žáci 4. a 5. tříd, 

v současné době je 22 míst volných, informace u vedoucí ŠD – Moniky Šubrtové, email: subrtova@zsben.cz 
5. Noví pracovníci: učitelé Mgr. Veronika Caltová, Mgr. Kateřina Fajfr, Tetyana Bezkorovayna, Mgr. Ivana 

Váňová, Jan Krofta, Tereza Trojánková Vytrhlíková, Mgr. Daniela Kroftová Čechová, Lenka Navrátilová, AP – 
Jana Dědová, Iveta Pohorská, Pavla Uhlíková, 

Plán soutěží a aktivit ve školním roce 2020/2021 
(během roku bude upravován dle epidemiologické situace) 
Zapojení školy do projektů 
1. Financováno MŠMT a ESF 

• „ZŠ Dukelská, Benešov – šablony II “ – dvouletý projekt,  
• Ovoce do škol a Školní mléko 
• Sportuj ve škole 

2. Bez financování ESF a státního rozpočtu ČR: 
• RODIČE VÍTÁNI – naše škola patří mezi aktivní školy, které splňují kritéria partnerské komunikace a 

přátelské spolupráce - odkaz: http://www.rodicevitani.cz   
• Recyklohraní, Ekopolis 
• Adopce na dálku skončila 
• Adopce slona indického v ZOO Praha 

3. Financování DOMEM ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB v Praze  
• Mezinárodní projekt ERASMUS +„Rusky aktivně“, pracovním jazykem je ruština. 
• Naše škola získala Národní cenu (LABEL QUALITY) za Twinningový projekt: KNIHA – LEKCE ŽIVOTA 

Školní projekty: 
• Týden zdravého životního stylu v říjnu bude v rámci tříd 



 
• Vánoční jarmark se uskuteční dle možností 
• Dopravní výchova 4. a 5. tříd 
• Naše Konopiště - ve spolupráci s MÚ Benešov, Lesy ČR a technickými službami 
• Ekologicko-branný den: "Chráníme sebe i přírodu"  

Soutěže zatím MŠMT žádné nevyhlásilo pro tento školní rok, se změnami budete seznámeni 
Práce s knižním fondem: využití služeb IKC 
Další aktivity: 

• Vydávání školního časopisu Labyrint 
• Klub mladého čtenáře, Klub mladého diváka v tomto školním roce NEBUDE!  
• Třídění odpadu, bleskový sběr papíru – 3x za rok: 13. a 14. října 2020, další v 23. a 24. února, 15. a 16. 

června 2021 
Upozornění: Svázané balíky časopisů a novin. Nesmí být použita izolepa a nesbírá se karton – není 
možné nosit sběr průběžně po termínu svozu do odvolání. 

Kurzy, zájezdy, a další: (???= dle epidemiologické situace) 
• Seznamovací kurz – 1.ročník realizoval se • Kurz na běžky – 8.C 

Plavecký kurz pro 2. a 3. ročníky • Závěrečný sportovní kurz 9.C 
• Kurz bruslení 3. ročník • Slavnostní vyřazení vycházejících žáků – 

červen 2021 
• Zotavovací akce pro 4. ročník ??? • "Hrajeme si na školu" budoucí prvňáci - od 

7.10.(9 setkání) nekoná se  
• Výtvarně-turistický kurz 5.ročník -  • Turistický kurz 8. ročník - realizoval 
• Kohezní kurz 6.ročník – realizoval se • Vítání občánků na MÚ Benešov ??? 
• Sportovní kurz 6. ročník ??? • 3x den otevřených dveří pro zákonné zástupce 

I. tříd nerealizuje se zatím 
• LVZ 7.ročník ??? • 6.C7.C8.C9.C – bruslení, plavání v blocích 
• Cyklistický kurz 8.C realizoval se • Návštěva předškoláků v I. třídách – únor, 

březen dle epid. situace 
• Pasování na rytíře čtenářského – akce pro prvňáčky organizovaná Městem Benešov a MK Benešov – 

květen/červen 2021 
• 27. 2. 2021 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro rodiče a veřejnost, odpoledne od 14:30 do 17:00 prohlídka 

školy s programem pro předškoláky a jejich rodiče. 
Třídní schůzky:  

• 1.10. 2020 (Schůzka tř.důvěrníků – 23.9.2020 St) 
• 12.11. 2020 (Schůzka tř.důvěrníků – 19. 11. 2020 Čt) 
• 15.04. 2020 (Schůzka tř.důvěrníků – 08. 04. 2020 Čt) 
• V 1. ročníku ZŠ budou v měsících, ve kterých není třídní schůzka, konzultační hodiny. 

Informace pro rodiče ohledně licencí Microsoft 365: 
• Škola má zakoupenou licenci Microsoft 365 plán A3 pro školství. 
• Licence pokrývá používání softwaru MS Office v nejnovější verzi pro zaměstnance i všechny žáky 

školy. Zaměstnanci a žáci mohou Office nainstalovat až na 5 zařízení (počítačů, mobilů). V rámci této 
licence mohou používat cloudové úložiště OneDrive s kapacitou až 50 GB a samozřejmě systém pro 
podporu výuky MS Teams (včetně videokonferencí). V rámci této licence mohou všichni používat 
webové i desktopové verze produktů Office (Word, Excel, Powerpoint). 

 
 
 
.................................................................. 
Ing, Petr Hála, předseda SRPZŠ Benešov, Dukelská 1818, z.s. 


