Zápis schůzky třídních důvěrníků ze dne 8. 11. 2018
Výroční zpráva o činnosti ZŠ Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2017/18
Celá zpráva je na www.zsben.cz
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Výchovně vzdělávací proces ve školním roce 2018/19
Akce a Projekty







2017 - 2019: EU - projekt ZŠ Benešov, Dukelská - šablony 1 640 732,- Kč, finanční prostředky jsou využité
na školního speciálního pedagoga, doučování žáků, klub logiky, další vzdělávání pedagogických
pracovníků, administrace projektu včetně vypracování průběžných monitorovacích zpráv.
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€
Hrajeme si na školu - kurz pro předškoláky
Týden zdravého životního stylu – pro 1. - 9. třídy – 21. – 26. 10. 2018 MUD, 2x Pulse
Poděkování rodičům za bleskový sběr papíru (balíky byly svázané dle dohody). Celkem 14 570 kg, výtěžek
32054Kč sběru byl předán do pokladny SRPZŠ. Další bleskový sběr papíru bude v únoru 2019



Soutěž PF 2019 – vyhodnocení 3. 12. 2018









Den otevřených dveří – 26. únor 2019
Dny otevřených dveří 2018/2019 v 1. třídě, celkem 3 dny za školní rok
Projekt se slovenskou školou „ Záložka do knihy spojuje školy“ - podpora čtenářské gramotnosti
Mikulášské čtení v IKC – dílničky v IKC
Čtenářská soutěž – v listopadu pro 4. a 5. třídy
1 školní kolo ve florbalu O putovní pohár ředitelky školy – 4. a 5. třídy (listopad 2018)
2 školní kola ve florbalu – 6. a 7. třídy, 8. a 9. třídy (říjen 2018)



Dukla má talent V. – 1. kolo se uskuteční 21. 11. 2018 od 14:30 v tělocvičně školy,
pořádá redakční rady školního časopisu LABYRINT
VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI.

Soutěže ve školním roce 2018/2019 do prosince 2018


















Benešovský běžecký festival – putovní pohár – opět 1. místo
14. 9. 2018 – In line brusle – 1. místo
19. 9 2018 – Atletická všestrannost - II. stupeň 1. místo postup do kraj. kola
23. 9. 2018 – Benešovská desítka – 1. místo
25. 9. 2018 – Běháme s BK Tour, přespolní běh – 1. místo
26. 9. 2018 – Atletická všestrannost - krajské kolo – 8. místo
26. 9. 2018 – Atletická všestrannost I. stupeň – Družstvo A - 1. místo, Družstvo B – 5. místo
9. 10. 2018 – Basketbal – I. stupeň
9. 10. 2018 – Přespolní běh - krajské kolo – 3. místo
12. 10. 2018 – Turnaj ve florbale 5. tříd
12. 10. 2018 – Turnaj ve florbale 4. tříd
17. 10. 2018 – Turnaj – nohejbal – 1. a 3. místo
18. 10. 2018 – Draft JrNBA basket 4. místo - Praha Střední Čechy 4. a 5. tř.
24. a 26. 10. 2018 – Florbalový turnaj
25. 10. 2018 – Florbal – Neveklov – 1. místo
31. 10. 2018 – Turnaj O Neveklovský měšec – chlapci – 1. místo
6. 11. 2018 - 2. místo krajské kolo – minikopaná – postup na Jarní kvalifikaci o Republikové finále

Organizační záležitost:






Lyžařský výcvikový kurz – 7. třídy – 12. - 19. 1. 2019
Od 1. 11. 2018 se změní třídní učitelka v 5.B místo Mgr. Houfkové (mateřská dovolená) bude Mgr. Uhrová
26.11. 2018 Volný den pro žáky vyhlášený ředitelkou školy.

Projekt Svačinky pokračuje i v tomto školním roce. Žáci si mohou objednat na velkou přestávku svačinu.



Vyzvedávání žáků během vyučování – pouze o přestávkách, bližší informace budou podány na třídních
schůzkách.






ŠOP – školní pokladna online – bližší informace podají třídní učitelé
Poděkování za sponzorské dary – 20.000,-Kč (zakoupen dataprojektor), věcný dar – dataprojektor.
Poděkování všem rodičům, že pro své děti zajistili barevná trička na oslavu 100. výročí ČSR.
Schůzka třídních důvěrníků: 16. 4. 2019 a následně třídní schůzky 23.4.2019

Všichni rodiče a přátelé školy jsou srdečně zváni na
Vánoční jarmark 12. 12. 2018 od 1500.
V souvislosti s tím, jako každoročně, budeme rádi za upečené cukroví na občerstvení během jarmarku v klubovně.

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

