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Výroční zpráva o činnosti ZŠ Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2020/21 

Celá zpráva je na www.zsben.cz 
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Výchovně vzdělávací proces ve školním roce 2020/21 

Akce a Projekty 

 2019 - 2021: EU - projekt ZŠ Benešov, Dukelská – šablony 3. 258. 154,- Kč, finanční prostředky jsou využité 
na školního speciálního pedagoga, doučování žáků, kluby – badatelský, čtenářský, …, další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, projektové dny ve škole i mimo školu, využití ICT ve vzdělávání – pro žáky, 
tandemová výuka. 

 ERASMUS+: 2018-2020 Mezinárodní projekt - Rusky aktivně (naše škola, Polsko, Litva, Lotyšsko), pracovní 
jazyk - ruský, doplňující - anglický, cílová skupina - žáci II. stupně a pedagogové. Grant: 22 680€, 

Z důvodu pandemie prodloužen do 3. 7. 2021. 

 Hrajeme si na školu - kurz pro předškoláky z důvodu Covidu 19 nelze realizovat. 

 Týden zdravého životního stylu – pro 1. - 9. třídy – v říjnu – nerealizoval se. 

 Poděkování rodičům za bleskový sběr papíru (balíky byly svázané dle dohody). Výtěžek ze sběru ve výši 
19 800,-Kč byl předán do pokladny SRPZŠ. Další bleskový sběr papíru bude v únoru 2021. 

 Den otevřených dveří bude dle situace, je plánován na únor 2021, termín bude upřesněn, nebude 
realizována návštěva rodičů na výuce. 

 Dny otevřených dveří 2020/2021 v 1. třídě, celkem 3 dny za školní rok, zatím se nerealizovaly. 

 Mikulášské čtení v IKC – dílničky v IKC nerealizace. 

 Dukla má talent V.  – nerealizoval se 
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Soutěže ve školním roce 2020/2021 do prosince 2020 

 Benešovský běžecký festival – putovní pohár – 1. místo 

 Soutěž školních časopisů v kategorii ZŠ – Krajské kolo: LABYRINT: tištěná podoba – 3. místo, webová 
podoba – 1. místo 

 

Organizační záležitosti: 
 Lyžařský výcvikový kurz – 7. třídy – 11. - 18. 1. 2020 nebude realizován, dle možností se zvažuje přesunutí 

do dalšího školního roku 

 Další kurzy dle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGAMU budou realizovány dle epidemiologické situace 

 Prodloužen termín vybírání příspěvku na SRPZŠ do 15. 12. 2020 

 

 

 

 

Vážení rodiče,  

jménem školy Vám děkujeme za spolupráci se školou, obzvláště v době povinné 
distanční výuky. 

Přejeme Vám radostné prožití Vánoc, pevné zdraví a šťastné vykročení do nového 
roku 2021. 

 
PaedDr. Hana Procházková, ředitelka školy 

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