
 

Zápis ze schůzky třídních důvěrníků ze dne 15. 9. 2022 

 
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 zůstávají ve výši 350Kč (300Kč rodina, 50Kč žák za rok) pro školní rok 2022/23. Termín 
pro zaplacení příspěvků – 31.10.2022. Platba pouze v hotovosti třídnímu učiteli. 

3. Opravy během prázdnin – běžná údržba, prázdninový úklid, malování, výměna koberce v 1.B. 

4. 2 dotace ze SZIF 

• 1. žádost byla podána Městem Benešov (modernizace kmenových učeben na II.st. – žákovský 
nábytek, akustické panely, nové osvětlení, výměna podlahové krytiny, nový nábytek v kabinetu 
přírodopisu, výměna polyuretanového povrchu na dětském hřišti 

• 2. žádost byla podána ZŠ Benešov, Dukelská 1818 – výměna 6 interaktivních tabulí na I.st. a II. st. 

5. 15. - 19. 8. 2022 

• Týden zájmových kroužků pro děti I.st. 

• Příměstský tábor pro ukrajinské děti 

 

Výchovně vzdělávací proces ve školním roce 2022/2023 

V 1. - 9. ročníku probíhá výuka dle ŠVP ZV „Škola pro všechny“, verze 4.0 a verze 5.0 ve 4. a 6.r. (Nová 
informatika) 

1. Inkluze – společné vzdělávání: 17 integračních tříd s asistentem pedagoga 

2. K 1. 9. 2022 je ve škole 957 žáků ve 37 třídách a 1 přípravná třída pro 14 dětí, z toho 105 zaměstnanců 

3. Kapacita školní družiny 338 žáků (hlavně 1.- 3. třída), 12 oddělení, mohou ji navštěvovat i žáci 4. a 5. tříd, 
v současné době je 29 míst volných, informace u vedoucí ŠD – Moniky Šubrtové, email: subrtova@zsben.cz 

4. Noví pracovníci: učitelé Mgr. Dita Konopiská, Mgr. Blanka Kučerová, Ing. Petra Kostecká, Mgr. Vladimír 
Prášek, Ing. Pavel Pšenčík, AP – Kristýna Stuchlíková, Pavel Šach, Miroslava Fulínová 

5. Říjen 2022 – Zjišťování pohybových dovedností u žáků 3. a 7. tříd ČŠI 
 

Zapojení školy do projektů 

1. Financováno MŠMT a ESF 

• „ZŠ Dukelská, Benešov - Šablony 3“ 

• Ovoce do škol a Školní mléko změna – pouze pro přípravnou třídu a I. stupeň 

2. Bez financování ESF a státního rozpočtu ČR:  

• Pěšky do školy pro celou školu 

• Train Revolution pro 9. ročník: 4.  listopad   - prevence rizikového chování (návykové látky) 

• Recyklohraní, Ekopolis 

• Adopce lemura KATA v ZOO Praha  

• Vánoční jarmark 7. 12. 2022 

• Naše Konopiště – ve spolupráci s MÚ Benešov, Lesy ČR a technickými službami 

• Ekologicko-branný den: "Chráníme sebe i přírodu"  

• 24.9. Evropský den jazyků v  době vyučovací hodiny. 
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Další aktivity: 

• Vydávání školního časopisu Labyrint 

• Klub mladého čtenáře 

• Klub mladého diváka se realizuje  

• Třídění odpadu, bleskový sběr papíru – 3x za rok: 5. a 6. října 2022, další v únoru, v červnu 2023 
termín bude upřesněn 
 

Kurzy, zájezdy a další: 

• Seznamovací kurz – 1.ročník  

• Motivačně poznávací zájezd do Anglie -9.r. 

• 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 2023 

• 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  

• Kohezní kurz 6.ročník  • 3x den otevřených dveří pro zákonné zástupce I. tříd 
nerealizuje se zatím 

• Sportovní kurz 6. ročník • 6.C,7.C,8.C,9.C – bruslení, plavání v blocích 

• LVZ 7. ročník  • Cyklistický kurz 8.C  

• Pasování na rytíře čtenářského – akce pro prvňáčky organizovaná Městem Benešov a MK Benešov – 
květen/červen 202š 

• Březen DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro rodiče a veřejnost, odpoledne od 14:30 do 17:00 prohlídka školy 
s programem pro předškoláky a jejich rodiče (pokud to bude možné). 

 
 

Třídní schůzky (vždy čtvrtek) školní rok 2022/2023  
 29. 9. 2022  (Schůzka tř.důvěrníků – 15.9.2022 Čt) 
 24.11. 2022  (Schůzka tř.důvěrníků – 16. 11. 2022 St) 
 27.04. 2023  (Schůzka tř.důvěrníků – 20. 04. 2023 Čt) 
 
 V 1. ročníku ZŠ budou v měsících, ve kterých není třídní schůzka, konzultační hodiny. 

 

 

 

 

 

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

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