
 

Zápis ze schůzka třídních důvěrníků ze dne 19. 9. 2019 
 

1. Předseda seznámil přítomné s hospodařením SRPZŠ Benešov, Dukelská 1818, z.s. a zároveň představil 
rozpočet na nový školní rok. Návrh rozpočtu byl jednohlasně přijat. 

2. Nově byly schváleny příspěvky do SRPZŠ ve výši 300Kč rodina + 50Kč žák pro školní rok 2019/20. Příspěvky 
musí být vybrány v hotovosti do 31. 10. 2019. Nelze použít školní pokladnu. SRPZŠ je jiný subjekt. 

3. Opravy během prázdnin – navýšení počtu šatních skříněk o 14, malování v některých třídách a na chodbách, 
úprava odborné třídy hudební výchovy na kmenovou třídu. 

4. 19. - 23. 8. 2019 proběhl týden zájmových kroužků 

Výchovně vzdělávací proces ve školním roce 2019/2020 

1. V 1. - 9. ročníku probíhá výuka dle ŠVP ZV „Škola pro všechny“, verze 4.0 

2. Inkluze – společné vzdělávání: Integrační třídy s asistentem: 1.B,C, 2.A,C, 3.C,D, 4.C, 5.C, , 6.D,E, 7.B,  8.B  

3. K 1. 9. 2019 je ve škole 949 žáků ve 36 třídách a 1 přípravná třída pro 13 dětí. 

4. Kapacita školní družiny 338 žáků (1.- 3. třída), 12 oddělení 

5. Personální změny: Noví pracovníci:  Mgr. Jana Skřivan, Mgr. Jaroslav Jícha, Mgr. Daniela Cachová, AP – 
Renata Rohlíková, Radka Varhaníková, Jiří Novák, vrátná u ŠD – Renata Brožová 

 

Plán soutěží a aktivit ve školním roce 2019/2020 (během roku bude upravován) 

Zapojení školy do projektů 

1. Financováno MŠMT a ESF 

 „ZŠ Dukelská, Benešov – šablony II “ – dvouletý projekt, dotaci teprve dostaneme 

 Ovoce do škol a Školní mléko 

 Podporujme prevenci – dotace 50 000Kč z KÚ Středočeského kraje (období září –prosinec 2019) 

2. Bez financování ESF a státního rozpočtu ČR:      

 RODIČE VÍTÁNI – naše škola patří mezi aktivní školy, které splňují kritéria partnerské komunikace a 
přátelské spolupráce - odkaz: http://www.rodicevitani.cz   

 Recyklohraní, Ekopolis 

 Adopce na dálku - Adopce Ocelota stromového v ZOO Praha 

 Noc s Andersenem na I. a II. stupni 

 Město Benešov má dlouholetou spolupráci se slovenským městem Partizánské 17. – 18. 10 – 8+8 

Odjede na partnerskou návštěvu na Slovensko 

3. Financování DOMEM ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB v Praze  

 mezinárodní projekt ERASMUS +„Rusky aktivně“, pracovním jazykem je ruština. 

 ERASMUS + DAYS 11.10. 2019 prezentace projektu pro veřejnost  

Školní projekty: 

 K výročí města Benešov – Výtvarná soutěž – Benešov – historie a současnost 

 Týden zdravého životního stylu v říjnu. 

 Vánoční jarmark 4. 12. 2019 
 Dopravní výchova 4. a 5. tříd 

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

 Ekologicko-branný den: "Chráníme sebe i přírodu"  

 Psí útulek Maršovice 

 

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


 

Soutěže 

 Logická olympiáda, Matematická soutěž Pangea, Pythagoriáda 

 Olympiády M, Čj, Ch, Př, F, D, Z 

 Eurorebus, Klokan, Recitace I., II. 

 Čtenářská soutěž 1. – 9. ročník 

 Konverzace Nj, Aj, Puškinův památník 

 Výtvarné soutěže I., II., Sportovní soutěže I., II., Dopravní soutěže I. 

 Soutěž mladých zdravotníků I., II. 

 Soutěž PF 2020 

 JARNÍ AKADEMIE - zařazení téma oslavy BENEŠOVA 

Práce s knižním fondem: využití služeb IKC 

 

Další aktivity: 

 Vydávání školního časopisu Labyrint 

 Klub mladého čtenáře, Klub mladého diváka  

 Třídění odpadu, bleskový sběr papíru – 3x za rok: 14. a 15. října 2019, další v 24. a 25.února a 22. a 
23. června 
Upozornění: Svázané balíky časopisů a novin. Nesmí být použita izolepa a nesbírá se karton – ŠJ a ŠD, 
není možné nosit sběr průběžně po termínu svozu do odvolání. 

 

Kurzy, zájezdy, a další: 

 Seznamovací kurz – 1.ročník  Kurz na běžky – 8.C 

 Motivačně poznávací zájezd – Anglie   Závěrečný sportovní kurz 9.C 

 Plavecký kurz pro 2. a 3. ročníky  Slavnostní vyřazení vycházejících žáků – červen 2020 

 Kurz bruslení 3. ročník  "Hrajeme si na školu" budoucí prvňáci - od 7.10.(9 setkání) 

 Zotavovací akce pro 4. ročník  Turistický kurz 8. ročník 

 Výtvarně-turistický kurz 5.ročník  Vítání občánků na MÚ Benešov 

 Kohezní kurz 6.ročník   3x den otevřených dveří pro zákonné zástupce I. tříd  

 Sportovní kurz 6. ročník  6.C7.C8.C9.C – bruslení, plavání v blocích 

 LVZ 7.ročník  Návštěva předškoláků v I. třídách – únor, březen 

 Cyklistický kurz 8.C   

 Pasování na rytíře čtenářského – akce pro prvňáčky organizovaná Městem Benešov a MK Benešov – 
květen/červen 2020 

 27. 2. 2020 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro rodiče a veřejnost, odpoledne od 14:30 do 17:00 prohlídka školy 
s programem pro předškoláky a jejich rodiče. 

 
Třídní schůzky (vždy čtvrtek) :   

  26.09. 2019  (Schůzka tř.důvěrníků – 19. 09. 2019 Čt) 

  21.11. 2019  (Schůzka tř.důvěrníků – 14. 11. 2019 Čt) 

  16.04. 2020  (Schůzka tř.důvěrníků – 07. 04. 2020 Út) 

 

 . V 1. ročníku ZŠ budou v měsících, ve kterých není třídní schůzka, konzultační hodiny. 

 

 

 

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

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

 

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

