
 

 

Zápis schůzky třídních důvěrníků ze dne 20. 5. 2021 

Online schůzka 

 

Výchovně vzdělávací proces ve školním roce 2020/2021 

Distanční výuka, rotační výuka, prezenční výuka a testování  

• Do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 je přijato 100 dětí. 

• V 7. třídách (Anketa v Bakalářích od 22. 4. do 30. 4.2021)  – volitelný cizí jazyk - německý jazyk a 
ruský jazyk pro školní rok 2021/2022 

• Přihlášky do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy – do 4. 5. 2021, přihlášeno je 68 žáků, 
přijímací řízení proběhne 24. 5. 2021. Žáci jsou rozděleni do 4 skupin. Informace na www.zsben.cz. 

• Od 12.4. 2021 – probíhá testování žáků a zaměstnanců školy každý týden vždy v pondělí a ve čtvrtek. 
V současné době se pravidelně testují žáci a zaměstnanci 1x týdně. Používají se samostestovací sady 
Singclean dle vládních nařízení. 

• Projektový den s Besedáriem v 1.A,B a na konci června proběhne v 1.C. 

• Projektový den celoškolní CHRÁNÍME SEBE I PŘÍRODU 28. 6. 2021 

• Fotografování tříd  

• Slavnostní vyřazení 9. ročníků 30. 6. 2021 – před hlavním vchodem  

• Pohybová aktivita žáků zatím venku, od 24. 5. i tělocvičně – 1 třída 

• Školní stravování – časový rozpis tříd, od 31. 5. ve školní jídelně budou vařit 2 jídla  

 

Soutěže a aktivity ve školním roce 2020/2021 (duben až nyní) 

Projekty 

• MŠMT + AŠSK – Sportuj ve škole – pro žáky 1., 2. a 3. tříd, pilotní projekt – nerealizován z důvodu 
mimořádných opatření Covid 19. Od 24. 5. bude možné opět realizovat projekt. 

• Od 31. 5. do 4. 6. 2021 bude probíhat závěrečná online setkání žáků 8. a 9.tříd (kteří pracují na 
projektu) z partnerských škol z Polska, Litvy  a Lotyšska v rámci projektu Erasmus+  „Rusky aktivně“ 

• Šablony 2 (zatím se realizují aktivity – ICT ve výuce (8. ročník – přírodopis, 7. ročník – anglický jazyk, 
doučování, klub badatelský a klub logiky a deskových her), realizováno dle současných možností 

Další aktivity: 

• Klub mladého čtenáře, Klub mladého diváka - nerealizováno 

• Školní mléko, Ovoce do škol 

• Třídění odpadu 
Kurzy, další aktivity: 

• Noc s E. Petiškou, s Andersenem v 6. třídách online 

• II.stupeň - Soutěž Dukelský Andersen 

• Sbírka pro psí útulek – organizují za žáky žáci z 8.C 

• V červnu se uskuteční:  
7. -11. 6. 2021 – Škola v přírodě – 5. ročník – Zbraslavice 
14.6. – 18. 6. 2021:  sportovní kurz v 6.C  Vrábov a závěrečný kurz v 9.C Harrachov 

• Září 2021 – plánuje se turistický kurz v 8.ABDE a cyklistický kurz v 8.C záleží na epidemiické situaci) 
 

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


 

 

 
Volby do školské rady na další 3-leté funkční období za zákonné zástupce žáků: 

 

Organizace: 

Ve čtvrtek 27. 5. 2021 každý žák dostane obálku s kandidátkou. Žádáme zákonné zástupce, aby v pátek, 
nejpozději v pondělí 31. 5. 2021 poslali zalepenou obálku po žácích do školy.  Vyznačte 2 kandidáty. 

 

Kandidáti:  

Ing. Veronika Macková 

Mgr. Lenka Křížová 

Alžběta Scharfová 

Tereza Trojánková Vytrhlíková 

 

Závěr: 

Školní rok se blíží ke konci. Byl jiný než ostatní, byl „covidový“. Zvládnutí každodenní situace v době 
uzavřených škol, v době rotačního systému nebylo jednoduché pro učitele, pro žáky ani pro rodiče. 
Všichni si zaslouží velké poděkování. 

Přejme si, aby budoucí rok byl lepší! 

 

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

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

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

