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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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plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Výchovně vzdělávací proces ve školním roce 2021/22 

V souvislosti s pandemickou situací  

Karanténa za období od září doposud: 

- I.st. - 1C, 2B, část 2C, 3B, 4C, 4D, 5B, 5D cca 8 

- II.st. - 6A, 6B, 6E, 7D, část 7ABE, 8B, 8E, 8C, 9C cca 11 

Testování žáků  

- SCIO 6. a 9.ročník 

- ČŠI – 5. a 8. ročník 

- Testování žáků antigenními testy v pondělí 22.11. a 29.11. Určeno MŠMT. 

 

 

Akce a projekty 

• 2019 - 2021: prodloužení do ledna 2022 - EU – projekt“ ZŠ Benešov, Dukelská – šablony 2“ výše dotace - 
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. 

       “ ZŠ Benešov, Dukelská – šablony 3“ – výše dotace 1.593.136,-Kč. 

• 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 
22750,-Kč byl předán do pokladny SRPZŠ. Další bleskový sběr papíru bude v únoru 2022. 

http://www.zsben.cz/e/skola.htm
http://www.zsben.cz/


 

 
• Den otevřených dveří bude dle situace, je plánován na únor 2022, termín bude upřesněn, nebude realizována 

návštěva rodičů na výuce. 

• Dny otevřených dveří 2021/2022 v 1. třídě, celkem 3 dny za školní rok, zatím se nerealizovaly. 

 

Soutěže ve školním roce 2021/2022 do prosince 2021 
• Benešovský běžecký festival  

• Soutěž školních časopisů v kategorii ZŠ – Krajské kolo: LABYRINT: 1. místo ve Středočeském kraji 

 

6. 9. 2021 – 10. 9. 2021 - Turistický kurz 

6. 9. 2021 – 10. 9. 2021 – Cyklistický kurz 

15. 9. 2021 – Atletická všestrannost 2. stupeň 

16. 9. 2021 – Atletická všestrannost 1. stupeň 

22. 9. 2021 – Přespolní běh – krajské kolo – 1. místo dívky 

13. 10. 2021 – Nohejbal – okresní kolo – 1. místo chlapci 

14. 10. 2021 – Přespolní běh – krajské kolo – 1. místo chlapci, 4. místo dívky 

22. 10. 2021 – Plavecko-běžecký pohár – 1. místo, 2. místo, 4. a 5. místo 

1. 11. 2021 – Turnaj v sálové kopané – 1. místo 

16. 11. 2021 – Plavecké-běžecký pohár – 1. místo, 2x 3. místo 

 

Organizační záležitost: 
• Lyžařský výcvikový kurz – 7. třídy – 8. -15.1.2022, 8. třídy (přesunutý z loňského roku) 5. - 12.3. 2022  

bude realizován, dle příznivé situace s Covid 19  

• Další kurzy dle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGAMU budou realizovány dle epidemiologické situace 

• Vánoční jarmark za současné situace se nebude konat. 

 
Vážení rodiče,  

jménem školy Vám děkuji za spolupráci se školou, obzvláště v této nelehké době 
s Covidem 19. Přeji Vám radostné prožití Vánoc, pevné zdraví a šťastné vykročení 
do nového roku. 

PaedDr. Hana Procházková 

 
 

 

 

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

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

 

http://www.zsben.cz/e/skola.htm

