
 

 

Zápis schůzky třídních důvěrníků ze dne 14. 11. 2019 

 

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2018/19 
Celá zpráva je na www.zsben.cz 

Obsah: 

1. Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení 
školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě. 

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy. 

4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle 
poskytovaného stupně vzdělání. 

6. Údaje o prevenci rizikového chování. 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti – viz. www.zsben.cz 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 

10. Základní údaje o hospodaření školy. 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 
plnění úkolů ve vzdělávání. 

 

Výchovně vzdělávací proces ve školním roce 2019/20 
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 DAYS – prezentace projektu RUSKY AKTIVNĚ pro ostatní ZŠ v Benešově 

 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€ 

 17. - 18. 10. 2019 - 16 žáků ze 7. ročníku navštívilo 2 základní školy v partnerském městě Partizanske na 
Slovensku, na jaře přijedou slovenští žáci k nám 

 Hrajeme si na školu - kurz pro předškoláky. 

 Týden zdravého životního stylu – pro 1. - 9. třídy – 21. – 26. 10. 2019 MUD, 2x Pulse, MP – dopravní hřiště. 

 Poděkování rodičům za bleskový sběr papíru (balíky byly svázané dle dohody). Celkem 16538kg, výtěžek 
cca 25.000,-Kč sběru byl předán do pokladny SRPZŠ. Další bleskový sběr papíru bude v únoru 2020 

 Soutěž PF 2020 – vyhodnocení 3. 12. 2019. 

 Den otevřených dveří – 27. únor 2020. 

 Dny otevřených dveří 2019/2020 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. 

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


 

 

 Čtenářská soutěž – v listopadu pro 4. a 5. třídy. 

 Vydání 1. čísla školního časopisu LABYRINT 

 Dukla má talent – 1. kolo se uskuteční 27. 11. 2019 od 14:30 v tělocvičně školy, 
pořádá redakční rady školního časopisu LABYRINT. 

 

VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI. 
 

Soutěže ve školním roce 2019/2020  
 Benešovský běžecký festival – putovní pohár – 2. místo. 

 1 školní kolo ve florbalu O putovní pohár ředitelky školy – 2. a 3. třídy, 4. a 5. třídy (říjen 2019). 

 2 školní kola ve florbalu – 6. a 7. třídy, 8. a 9. třídy (říjen 2019). 

 11. 10. 2019 – Přespolní běh – krajské kolo –  
starší dívky – 1. místo postup do Republikového finále, 
starší chlapci – 3. místo, 
mladší dívky – 3. místo, 
mladší chlapci – 2. místo 

 5. 11. 2019 – Florbal – „O Neveklovský měšec“ 

1.stupeň – 2.místo,  
2.stupeň – dívky – 1. místo – postup do krajského kola 

 

Organizační záležitost: 
 Lyžařský výcvikový kurz – 7. třídy – 11. - 18. 1. 2020 

 ŠOP – školní pokladna online – bližší informace podají třídní učitelé 

 Schůzka třídních důvěrníků: 7. 4. (úterý) 2020 a následně třídní schůzky 16. 4. 2020. 
 

 

Všichni rodiče a přátelé školy jsou srdečně zváni na 
Vánoční jarmark 4. 12. 2019 od 1500. 

 

V souvislosti s tím, jako každoročně, budeme rádi za upečené 
cukroví na občerstvení během jarmarku v klubovně. 

 
 

 

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

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

 

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

