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1. Charakteristika školy
Základní škola a mateřská
škola Benešov, Na Karlově 372
je
škola
městská,
plně
organizovaná s úplným l. i 2.
stupněm, od 1. 1. 2003 s právní
subjektivitou a od 1. 9. 2005 se
změněným názvem. Objekt
školy je středně velký, s
pracovišti ZŠ, ŠD a MŠ.
Základní škola a mateřská škola
v Benešově, Na Karlově 372
byla založená roku 1888 a je
nejstarší základní školou ve
městě. Škola byla postavena v roce 1888 jako jednopatrová budova a o deset let později
rozšířena o druhé patro. V roce 1992 byla dokončena přístavba školní jídelny a tělocvičny
s veškerým hygienickým zázemím a novou kotelnou na plyn.
Nachází se v klidné městské části, v historicky nejstarší lokalitě a požívá respekt školy
rodinného typu.
Ve školním roce 2016/2017 školu navštěvovalo 457 žáků, má celkem 20 tříd v 9
ročnících, 10 tříd na prvním stupni, 8 tříd na druhém stupni.
K základní škole patří též školní družina a mateřská škola, obě sídlí v areálu bývalé
mateřské školy Na Karlově.
Do školní družiny bylo zařazeno 168 žáků, kteří navštěvovali 7 oddělení.
V mateřské škole bylo pečováno ve třech třídách o 62 dětí. Mezi všemi třemi typy
školského zařízení byla navázána velmi úzká spolupráce s dobrými výsledky.
Od školního roku 2009/2010 se postupně zavádí do školy vlastní školní vzdělávací plán
nazvaný Harmonická a barevná cesta. Tento název odráží zaměření školy na hudební a
výtvarnou výchovu.
Škola disponuje jednou počítačovou učebnou, která je prakticky každou hodinu využívána
nejen k výuce informatiky, ale i ostatních vyučovacích předmětů s pestrými výukovými
programy. V roce 2010 přibyla díky získanému grantu z prostředků EU nová interaktivní
učebna, vybavená počítači a interaktivní tabulí. Škola disponuje několika učebnami
vybavenými interaktivními tabulemi, nově je vybudovaná třída specializovaná na výuku
fyziky a chemie, taktéž vybavená interaktivní tabulí. V minulých letech byla vybudována
třída pro výuku cizích jazyků a v roce 2010 další jazyková učebna. V roce 2015 bylo
revitalizováno školní hřiště.
Škola je zahrnuta do Asociace cambridgeských škol na výuku anglického jazyka.

2. Údaje o škole
Název školy: Základní škola a mateřská škola Benešov, Na Karlově 372
Adresa školy: Na Karlově 372, 256 01 Benešov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 75033054
IZO: 65001959
Vedení školy: ředitel: Mgr. Svatopluk Česák
zástupce ředitele: Mgr. Věra Hozová
Správní zaměstnankyně:
účetní: Jana Štěpánková
personalistka: Jana Štěpánková
administrativní pracovnice: Alena Fulínová
kontakt: tel., fax: 317 721 175, 731411913
e- mail : zsbn.karlov@seznam.cz
www.zsbnkarlov.cz
Zřizovatel: Město Benešov
Adresa zřizovatele: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
Kontakt: tel.: 317 754 111
E-mail: epodatelna@benesov-city.cz
Vzdělávací program:
ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Benešov, Na Karlově 372 č. j. 04/207
Název – Harmonická a barevná cesta
1. stupeň ZŠ 12 tříd 281 žáků
2. stupeň ZŠ 8 tříd 176 žáků
Celkem ZŠ: 20 tříd 457 žáků
Školní družina: 7 oddělení 168 žáků
Mateřská škola: 3 třídy 62 dětí

Školská rada
zřízena: 1. ledna 2006
nově zvolena 25. 2. 2015
změna složení 28.6.2016
složení :
zákonní zástupci žáků:
předsedkyně –

Martina Procházková
K Pazderně 2024
Benešov 256 01
Petr Konopiský
Dukelská 2157
Benešov 256 01

zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr. Jiří Pavlík
Nerudova 1283
256 01 Benešov

Mgr. Kateřina Bednářová
Za hřištěm 416
373 82 Boršov nad Vltavou
zástupci zřizovatele:

Ing. Roman Tichovský
Bezručova 1271
256 01 Benešov
Milada Rýdlová
Malé náměstí 232
256 01 Benešov

SRPDŠ
Předsedkyně: Mgr. Irena Matějů
Místopředseda: Kateřina Cmuntová
Člen výboru: Pavlína Strachotová
KRK:
Ing. Markéta Fikejzová
Petra Šmakalová
Třídní důvěrníci : 1.A Dagmar Hlavničková
1.B Michaela Gubišová
2.A Monika Fišerová
2.B Mgr. Veronika Kondrátová
2.C Ing. Jitka Beránková
3.A Kateřina Cmuntová
3.B MUDr. Martin Hospodka

3.C Pavla Zemanová
4.A Mgr. Marta Handlová
4.B Ing. Markéta Fikejzová
5.A Mgr. Irena Matějů
5.B Ing. Mgr. Jiří Petzold ThBc
6.A Kateřina Dostálková
6.B Zdeněk Rada
7.A Jiří Růžička
7.B Miroslav Garaja
8.A Petra Šmakalová
8.B Martin Prokeš
9.A Pavlína Andacká
9.B Pavlína Strachotová
Žákovská rada
Žákovská rada je složena ze dvou zástupců jednotlivých tříd 4. - 9. ročníku. ŽR se pravidelně
každé pondělí o velké přestávce scházela na svých schůzkách. Žáci školy jsou pravidelně
informováni v rozhlasovém okénku naší školy.
Akce žákovské rady ve školním roce 2016/2017
- Sběr šípků, soutěž ve sběru šípků, zapojilo se značné množství žáků, nejlepší byli
vyhodnoceni, za nasbírané šípky jsme utržili 3 910 Kč
- Holka nebo kluk – den převleků, děvčata za chlapce a obráceně
- Krabice dárků – děti před vánocemi naplnili různě velké krabice dárky pro děti ze sociálně
slabších rodin, distribuci dárků provedla společnost OSPOD
- Mastercheff Karlova – soutěž družstev v přípravě pokrmů ve školní cvičné kuchyni
- Podzimní dekorace – soutěž pro I. stupeň v tvoření dekorací z podzimních přírodnin
- Neobvyklá poznámka – soutěž o neobvyklou poznámku udělenou na naší škole
- Valentýn – žáci posílali a zároveň očekávali „valentýnku“
- Den úsměvů – třídy vyzdobeny usmívajícími se smajlíky, žáci zároveň vybírali nejvíc
usměvavého učitele/učitelku na I. a II. stupni
- Svátek světel – hodnocení masek dětí z I. stupně
- Úklid „Zdravé město Benešov“ – žáci II. stupně se zapojili do celostátní akce, uklízeli okolí
školy a přilehlý židovský hřbitov a Třešňovku, z kuriozního odpadu vytvořili výstavku ve
vestibulu školy
- Nevhodné chování – žáci 6. ročníku secvičili scénky s nevhodným chováním mezi
spolužáky, scénky předvedli svým spolužákům v nižších ročnících (3. ročníky)
- Poslední akcí letošního školního roku měla být opět Hodinová štafeta – běh mezi třídami na
60 minut
-

Sběr pomerančové kůry: sběr kůry probíhal v průběhu celého školního roku

Na závěr chceme poděkovat všem, kteří se na práci žákovské rady podíleli. Hlavně paní
učitelce Monice Balatové.

3. Přehled pracovníků školy
Pedagogičtí pracovníci
Ředitel školy: Mgr. Svatopluk Česák
Zástupkyně ředitele: Mgr. Věra Hozová
1.A Mgr.Marie Veselá
1.B Mgr.Jaroslava Járková
2.A Mgr. Radka Skalová Mgr. Martina Hašková
2.B Mgr. Kristýna Nulíčková
2.C Mgr. Petra Kleinová
3.A Mgr. Hana Solnařová
3.B Mgr. Marie Šůsová
3.C Mgr. Marcela Mrhová
4.A Mgr. Kateřina Růžičková
4.B Mgr. Jana Štětinová
5.A Mgr. Jaroslav Hrdý
5.B Mgr. Irena Hellerová
6.A Ing. Monika Balatová
6.B Mgr. Jitka Oriničová
7.A Mgr. Libor Šmíd
7.B Mgr. Jiří Pavlík
8.A Mgr. Kateřina Bednářová
8.B Mgr. Lukáš Havlíček
9.A Mgr. Marie Jíšová
9.B Mgr. Vendula Všetečková

Správní zaměstnanci

Alena Fulínová
Jana Štěpánková
Vlastimil Šůs
Magdalena Pilátová
Květa Siksová
Romana Houlíková
Petra Fialová

Mgr. Michal Franěk
Mgr. Jana Kučerová
PaedDr. Marie Zrcková
Mgr. Věra Stuchlíková
Mgr. Zuzana Nyklová
Dagmar Vondráková
Mgr. Věra Čechová
Mgr. Jiří Šobr
Dagmar Vondráková
MD
Mgr. Kateřina Čeňková
Mgr. Alžběta Vítůvová
Iveta Blažková
Asistentky pedagoga
Nela Karasová
Tereza Čechalová
Magdalena Mitošinková
Iveta Blažková
Mgr. Martina Hašková
Helena Charvátová
Stanislava Ledvinová
Lenka Bernardová
Ing. Jitka Richterová
MŠ
Bc. Milada Prudká - vedoucí učitelka
Ludmila Voráčková
Pavla Ornová
Dagmar Novotná
Jitka Málková

Hana Jiráčková
Šárka Kahounová
Iva Vernerová

ŠD

Hana Bultasová - vedoucí školní družiny
Věra Havelková
Jitka Hořejší
Gabriela Čtrnáctá
Mgr. Martina Hašková
Iveta Blažková
Mgr. Irena Hellerová
Stanislava Ledvinová

Celkový počet zaměstnanců školy
Pedagogové:
49
Správní zaměstnanci:
10
Mateřská dovolená:
3

Metodické orgány školy
škol. rok 2016/2017
Metodické sdružení:

l.st.
Mateřská škola
Školní družina
Předmětové komise Čj
Cizí jazyk (Aj,Nj,Rj)
Matematika ICT
Člověk a příroda
(Př,F,CH,Z,Vp praktika)
Člověk a společnost,svět
práce (D,Ov,Rv,Pč)
Kultura těla a ducha
(Tv,Vv,HvZájTv,Sb.zpěv)
Výchovná poradkyně:
členové vých. komise
MPP
Metodik EVVO
Metodik ICT

Solnařová Hana
Milada Prudká
Bultasová Hana
Kučerová Jana
Věra Stuchlíková
Pavlík Jiří
Oriničová Jitka
Lukáš Havlíček
Stuchlíková Věra
Kučerová Jana
ŘŠ , ZŘŠ, MPP,
třídní učitelé
Mgr Marie Zrcková
Ing. Monika Balatová
Mgr. Marie Jíšová

V tomto školním roce došlo k několika změnám v pedagogickém sboru.
Kvalifikovanost učitelů zůstala na stejné úrovni jako v předchozích letech. Na prvním stupni
pracovala jedna nekvalifikovaná učitelka paní Dagmar Vondráková na zkrácený úvazek. Na
druhém stupni je sbor plně kvalifikovaný. Po mateřské dovolené se vrátila paní Mgr. Věra
Čechová. Na mateřskou dovolenou odešla Iveta Blažková. Byly přijaty nové asistentky
pedagoga, paní Stanislava Ledvinová, Lenka Bernardová, Iveta Blažková, Martina Hašková a
Helena Charvátová.
Krátkodobé nepřítomnosti byly řešeny formou suplování.

4. Přehled učebních plánů
Ve školním roce 2016/2017 celá škola pracovala podle vlastního Školního
vzdělávacího programu č.j. 404/2007 „Harmonická a barevná cesta“.
DĚLENÍ HODIN:

PRACOVNÍ ČINNOSTI:

český jazyk - 1., 5.,7. roč.
matematika - 7. roč.
pracovní činnosti - 6. - 7. roč.
tělesná výchova - 6. - 9. roč.
anglický jazyk 3.- 8. roč.
druhý cizí jazyk - 7.- 9.roč.
volitelný předmět . 7.- 9.roč.
informatika 5. roč.
6.roč.
7.roč.
8.roč.

1 hod/týdně
1 hod/týdně
1 hod/týdně
2 hod/týdně
3 hod/týdně
2 hod/týdně
1 hod/týdně
1 hod/týdně

pěstitelské práce / práce s technickými materiály/ příprava pokrmů
pěstitelské práce / práce s technickými materiály/ příprava pokrmů 2x
příprava pokrmů / využití digitál. technologií/práce s technickými
materiály

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.roč.

Volitelný předmět

informatika
cvičení z matematiky
konverzace z aj

8.roč.

Volitelný předmět

mediální výchova
informatika
konverzace z aj

9.roč.

Volitelný předmět
informatika 1
informatika 2

NEPOVINNÉ
PŘEDMĚTY

2. stupeň

sportovní hry
sborový zpěv

1 oddělení
1 oddělení

Zpráva o kroužcích při ZŠ a MŠ Karlov
Ve školním roce 2016 – 2017 probíhalo na naší škole 14 zájmových kroužků.
Názvy kroužků, jejich lektoři a počty dětí:
Keramika: paní Věra Stuchlíková, 34 dětí, rozděleno na tři kurzy
Vaření: paní Hana Bultasová, 25 dětí, rozděleno na dva kurzy
Počítače: paní Marie Jíšová, 36 dětí, rozděleno na dva kurzy
Anglický jazyk: paní Věra Stuchlíková, 21 dětí, rozděleno na dva kurzy
Sportovní hry: pan Jaroslav Hrdý, 27 dětí
Florbal: pan Michal Franěk 38 dětí
Vybíjená: pan Michal Franěk 12 dětí
Dramatický kroužek: Marek Vyskočil 16 dětí
Šikovné ručičky: paní K. Chábová 10 dětí
Tanečky: Mgr. Věra Hozová, 7 dětí
Korfbal: pan Jaroslav Hrdý 12 dětí
Atletika: pan Jaroslav Hrdý, 13 dětí
Sbor 1.stupně: paní Věra Čechová, 21 dětí
Příprava k přijímačkám: paní Marie Jíšová, 13 dětí

2hod/týd
2hod/týd

5. Přehled prospěchu a chování žáků
Celkově bylo v závěrečné pedagogické radě ve školním roce 2016/2017 hodnoceno 436 žáků,
s těmito výsledky:
vyznamenání
prospělo
neprospělo
2.stupeň z chování
3.stupeň z chování
Celkový průměr školy
Zameškané hodiny Celkem
Omluvené
22874
Neomluvené
31

292 ž.
154 ž.
2 ž.
3 ž.
0 ž.
1.497
Na žáka
50,273
0,068

Návštěva ze Slovenska

Den otevřených dveří

Noc s Andersenem

6. Údaje o přijímacích řízeních a zařazování žáků
Počet žáků v 9. ročníku - celkem 54
Umístění žáků:
Střední školy s maturitou
Devátý ročník
Gymnázium Benešov
Gymnázium Vlašim
VOŠ a SZeŠ Benešov
SPŠ Vlašim
SOŠ a SZŠ Benešov
OA Neveklov
SPedŠ Praha
SOŠ multimediální Praha
SPedŠ Beroun
ISŠT Benešov

5 žáků
1 žák
4 žáci
4 žáci
1 žákyně
6 žáků
1 žákyně
1 žák
1 žákyně
1 žákyně

Střední odborné školy (tříletý obor) SOU stavební Praha
SOŠ a SOU Vlašim
SOU železniční stavitelství Benešov
ISŠT Benešov
SZŠ Tábor

8 žáků
1 žák
1 žák
1 žák
4 žáci
1 žákyně

Žáci 8. ročníku
SOU železniční stavitelství Benešov
Pátý ročník - osmileté studium Gymnázium Benešov – 1 žák

25 žáků

2 žáci
1 žák

Ve dnech 5.4. a 6.4. 201 se uskutečnil zápis dětí do prvních tříd. K zápisu se dostavilo 59 dětí
a z toho 5 dětí dostalo odklad školní docházky o jeden rok a současně přišlo 12 děti po
odkladu. Rozhodnutím ředitele školy bylo do tří prvních tříd ZŠ zařazeno celkem 53 dětí.

V květnu 11. 5. 2016 proběhl zápis do mateřské školy. K zápisu se dostavilo 43 dětí.
Rozhodnutím ředitele školy bylo přijato 16 dětí. Nepřijatých dětí bylo 27.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Zákon č. 563/2004 Sb. stanovuje pedagogickým pracovníkům povinnost dalšího vzdělávání.
Zákon zároveň stanoví možnost účasti pedagogických pracovníků na dalším vzdělávání, kterým si
zvýší
či prohloubí kvalifikaci.Další vzdělávací formu reprezentuje samostudium ve dnech k tomu určených
ředitelem školy.
Organizace DVPP bude probíhat s ohledem na vzdělávací potřeby pedag.pracovníků, s ohledem na potřeby a rozpočtové možnosti školy.

A - Institucionální
a) studium ke splnění dalších kvalifikač.předpokladů
zahájení - září 2016

Martina Hašková

- učitelství 1. stupně

Nela
Karasová,
Tereza
zahájení - únor 2017
Čechalová studium pro asistenta pedagoga
b) studium k prohlubování kvalifikace, které zajišťuje národní institut pro vzdělávání
nebo středisko služeb školám
jméno

datum

místo název

Hozová Věra
Hozová Věra

26.9.
29.11.

Pha

Žák s podpůrným opatřením

580,-

Česák Svatopluk
Hašková Martina
Hašková Martina
Nulíčková Kristýna
Jíšová Marie
Nyklová Zuzana
Kučerová Jana
Česák Svatopluk
Věra Hozová
Marie Zrcková

26.9.
6.10.
23.11.
26.9.
10.10.

Pha
Pha
Pha
Pha
Pha
Pha
Pha
Pha
Pha
Pha
Pha

400,580,500,630,0,0,2700,640,1300,2100,0

Marie Zrcková
Milada Prudká
Hana Bultasová
Česák Svatopluk
Nulíčková Kristýna
Stuchlíková Věra
Málková Jitka
Novotná Dagmar
Růžičková Kateřina
Česák Svatopluk
Česák Svatopluk
celý sbor

16.2.

ŠVP
Žák s podpůrným opatřením
Začínající učitel
hry ve vyučování
netradiční pomůcky ve výuce
GeoGebra
Brána jazyků otevřená - Aj
Nadaný žák
novinky v legislativě
Bakaláři
Strategie vyšetřování šikany
Komunikace se žákem s nežádoucími
projevy chování
Primární logopedická prevence
Repetorium školské legislativy - ŠD
Správní řízení
Využití pohádky ve výuce
Využití dráta ve výuce Vv
čtenářská gramotnost
nové podněty pro relaxaci, pohyb
Kočičí zahrada - prevence
Jak se připravit na rozvojové plány
Změny právních předpisů
Systém podpůrných opatření

7.11.
3.11.
6. - 7 .1.
5.5.

12.1.
18.4.
15.2.
28.3..
16.3.
5.4.
4.1.
11.5.
29.11.
28.8.

Pha
Pha
Pha
Pha
Bn
Pha
Pha
Pha
Pha
Pha
Bn
Bn

B- samostudium
ředitel školy určil pro samostudium ped. pracovníků následující dny:
podzimní prázdniny
1 den
zimn.prázd.
5 dny
jarní prázd.
5 dní
velikonoč.prázd.
1 dny
celkem: 12 dní
pokud tomu nebudou bránit provozní důvody.

cena

0
6690
300
2200
700
750
4500
800
0
1900
500
9800

8. Program školy stanovil pro školní rok 2016/2017 tyto hlavní úkoly
Oblast řízení a správy
- udržovat naplněnost tříd, zaměřit se na získávání žáků školy zlepšenou propagací práce
školy,
- spolupracovat se zřizovatelem na kulturním životě a projektech obce,
- pracovat na tvorbě projektů k získání dotací z fondů EU (vybavenost školy, mezinárodní
spolupráce, profil regionu),
- zlepšovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební pomůcky,
doplňovat knihovny, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy,
- zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce
školy,
- hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP,
- zajistit podíl pracovníků na strategickém řízení a vlastním hodnocení školy, delegovat výkonné
kompetence na co nejnižší úrovně řízení,
- pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, zejména
v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury.
Oblast vzdělávání
- zajistit rovné příležitosti pro všechny děti (žáky),
- zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské, matematické,
sociální, přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti komunikace v cizích jazycích,
- evidovat žáky s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim účinnou individuální péči,
v případě nutnosti ve spolupráci s poradenským zařízením,
- sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, uplatňovat ve výuce
nové alternativní metody, smysluplně využívat a sledovat DVPP, zaměřovat samostudium
pedagogů a vytvářet pro ně podmínky,
-

průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího programu a na strategiích jeho
rozvoje, na základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů, v závislosti na skladbě žáků,
identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky školy,

-

systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a sledovat
úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat z více zdrojů, analyzovat
důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u žáků, kteří
dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti,
výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností
a tělesné zdatnosti dětí a žáků, v rámci prevence se zaměřit na prevenci rizikového chování
dětí a žáků (užívání návykových látek, šikana apod.).
podporovat rozvoj vzdělávání v informační gramotnosti a jazykové gramotnosti,
vyhodnocovat dosaženou úroveň a výsledky vzdělávání,
individuální přístup k dětem chápat jako soustavné získávání informací o výsledcích každého
dítěte, jejich vyhodnocování a volbu dalších postupů, ověřování jejich účinnosti,

-

-

Oblast sociální
- vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy a
rodiči,
- vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě rozvíjet
environmentální výchovu,
- dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, prohloubení
zájmu rodičů o dění ve škole,
- trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou,

Cíle
-

zohledňovat vnější prostředí (sociální, regionální),
odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry,
zpracovat a vyhodnocovat koncepci domácí přípravy,
zřídit školské poradenské pracoviště pro poskytování poradenských služeb rodičům i žákům,
spolupracovat i s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky, zejména zájmové činnosti.

zpracovat konkrétně formulovanou vizi školy, se kterou se pedagogové, rodiče a zřizovatel
ztotožní,
rozvoj podmínek ke vzdělávání – ekonomické zdroje, kulturnost a vybavenost prostředí,
hygiena,
preventivně předcházet problémům pomocí neustálé údržby budovy školy,
zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetické výchovy,
usilovat o získání dalších finančních prostředků pomocí nejrůznějších projektů a grantů,
zvýšit objem prostředků získaných vlastní hospodářskou činností a od sponzorů,
zvyšování kvalifikovanosti pedagogů, rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a
odborných znalostí pracovníků školy, využívání znalostí ze speciální pedagogiky,
rozvoj podpůrné, poradenské a konzultační činnosti školy žákům, zákonným zástupcům,
rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů ve škole,
rozvoj informačního systému a prezentace školy, public relations.

Strategie
Oblast pedagogická
- podporovat dovednost samostatné práce žáků, využívat ji jako východisko vzdělávání
- vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, rasové a náboženské
snášenlivosti, xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným hodnotám,
- vytvářet příznivou atmosféru, uplatňovat individuální přístup k odlišným potřebám každého
dítěte, alternativní postupy,
- zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání,
schopnost dialogu,
- preventivně předcházet kázeňským problémům – vytipování problémových dětí, společné
působení, včas informovat rodiče,
- trvale vytvářet podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
- zaměřit se na prevenci rizikového chování,
- zohledňovat vzdělávací potřeby dětí cizinců.
Oblast materiálně technická
- každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným čerpáním
rozpočtu, zkvalitňovat vybavení tříd,
- zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj všech
účastníků vzdělávání,
- vytvořit bezpečné prostředí pro reálnou bezpečnost fyzických osob, jeho účinnost pravidelně
prověřovat,
- zajistit obnovu ICT vybavenosti,
- získávání sponzorů na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob na financování školy,
- zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů
vyhlašovaných MŠMT.
Oblast personální
- zajistit plnou kvalifikovanost pedagogického týmu,
- podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace,

-

-

promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podněcovat jejich
rozvoj,
motivovat zaměstnance průhledným a jasným systémem vyplácení mimotarifních složek
platu, možnostmi odborného rozvoje,
vypracovaný kontrolní systém uplatňovat ve všech oblastech činnosti školy, hodnotit
profesionalitu přístupu zaměstnanců k plnění pracovních povinností, přístup k potřebám
rodičů a žáků, vzájemnou spolupráci pedagogů,
v systému odměňování podporovat realizaci ŠVP,
další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání celého
pedagogického týmu, dále se zaměřit na získávání oprávnění k výkonu specializovaných
činností.

Oblast ekonomická
- získávat a zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy z obecní dotace a využívat ho pro
rozvojové programy školy nebo pro fond odměn pracovníků školy,
- spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy,
- zlepšení hospodářského výsledku využíváním prostor školy pro jiné účely (pronájem, kurzy).
Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností
- spolupráce s okolními školami, výměna zkušeností pedagogů, společné akce,
- vytvořit pravidla pro efektivní komunikaci s rodiči pro dosažení vyšší otevřenosti školy a
maximální využití potenciálu rodičů pro chod školy,
- identifikovat možné partnery pro zajištění provozu školy, analyzovat jejich možnosti,
konzultovat s nimi a využívat je v maximální možné míře,
- zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, výšit počet příspěvků
školy do obecního tisku (práce žáků, články pedagogů, školské rady)
- prezentace školy, vytváření image,
- stálá obnova a aktualizace internetových stránek školy,
- vysoká věcná i formální úroveň výstupů ze školy (výroční zprávy, info v tisku, na internetu),
- vytváření pozitivního obrazu o škole – prezentace školy, propagace v médiích, akce pro
pedagogy, akce pro širokou veřejnost.
Koncepční záměry projednat se školskou radou a zřizovatelem.

9. Přehled úrazovosti a zameškané hodiny pracovníků školy
v průběhu školního roku
V průběhu školního roku 2016/2017 je v knize úrazů vedeno celkem 55 úrazů.
Protokolovaných úrazů bylo za školní rok celkem 16.
Pracovní úraz 1.
Drobné úrazy, které byly ošetřeny pouze v rámci první pomoci pedagogickými pracovníky,
jsou vedeny v Knize úrazů.

10. Přehled čerpání proměnlivých složek platů u pracovníků školy
v průběhu školního roku:
Vyplacené hodiny:
Základní škola:
Trvalý přesčas: 32
Přesčas správní zaměstnanci: 150
Školní družina: 25
Sobotní, nedělní práce: 32
Zástup za DVPP, studium 54
Mateřská škola: 0
Školní družina: 25
Nemoc, lékař, OČR: 681 hodin
Zástup za DVPP, studium: 54
Exkurze, výlety: 125 hodin
Dovolená: 56 hodin
celkem: 1 155 hodin

11. Kontrolní a hospodářská činnost školy
Kontrolní a hospitační činnost vedení školy byla zaměřena především na výsledky ve výchovně
vzdělávacím procesu, plnění ŠVP, vedení třídní dokumentace, plnění dozorů, dodržování veškerých
předpisů BOZ a PO. V MŠ byly provedeny 3 hospitace ŘŠ.Na prvním stupni bylo provedeno 6
hospitací ŘŠ a 15 hospitací ZRŠ zaměřených na adaptaci v 1. třídách, , atmosféra v třídním
kolektivu, primární čtenářské dovednosti, na rozvoj komunikačních dovedností, uplatňování
mluvnických pravidel, rozvoj matematických dovedností, finanční gramotnost, základní znalosti a
mezipředmětové vztahy.
Na druhém stupni bylo provedeno 6 hospitací zaměřených na práci s IA tabulí, na způsob
výuky s žáky s SVP, dále se zaměřily na připravenost a organizaci vyučovací hodiny a na
hodnocení průběhu hodiny, na věcnou správnost a dosažení cíle vyučovací hodiny.

Rozdělení kompetencí vedení školy:
ŘŠ - pedagogická rada
ZŘŠ - učitelé l.stupně
metodické orgány 2.stupně
metodický orgán l.stupně
učitelé 2. stupně
vychovatelky ŠD
učitelky mateřské školy
účetní
BOZ , PO , CO
správní zaměstnanci všech pracovišť
Školská rada
ekonomické a hospodářské úkoly
SRPDŠ
materiální oblast
VP,PMPP, PŽP,správce ICT
inventarizace
Kontrolním orgánem, který navštívil školu, byl závodní lékař MUDr. Pečenka, který vykonal
pravidelnou roční obhlídku pracovišť a doplnění lékárniček.
Veřejnosprávní kontrolu provedlo dvakrát Město Benešov a Středočeský Kraj. Pravidelné
kontroly byly provedeny i pro oblast PO a BOZP. Řádně byly splněny veškeré předepsané
revize a prohlídky. Kontrolu provedl Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj.
ČŠI provedla výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků.

12. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2016
Základní škola a mateřská škola je příspěvková organizace s právní subjektivitou. Jednotlivé
součásti školy jsou základní škola, mateřská škola, školní družina a školní stravování - výdejna.
Hospodářská činnost není provozována. Škola hospodaří finančními prostředky
od různých poskytovatelů. Zřizovatel – Města Benešov poskytuje dotaci na provoz školy. Dále
Krajský úřad Středočeského kraje poskytuje finanční transfery na platy a ONIV. Dále se účtuje o
projektu
OP
VK
„Tvorba
a
implementace
nových
kurikulárních
dokumentů
a vzdělávacích modulů do výuky“ (Držíme krok s dobou), který skončil 11/2011.
Celkové výnosy:

26.038.559,76

Celkové náklady:

25.900.398,49

Hospodářský výsledek:

138.161,27

Přehled zdrojů financování:
Viz. příloha tabulka č.1
1. Provozní výnosy a náklady MÚ, včetně čerpání rezervního fondu a kroužky

Čerpání rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2016
Výnosy
výnosy ze školného ŠD
výnosy ze školného MŠ
výnosy z činnosti kroužků
výnosy z prodeje služeb
výnosy z nájemného - sport.haly
výnosy z ost. nájmů
úroky BÚ
čerpání fondů
účelové dotace
ostatní výnosy
návrh příspěvku zřizovatele
VÝNOSY celkem
Náklady
1. materiál
knihy, časopisy
čistící a úklidové prostředky
kancelářské potřeby
ostatní materiál
doplnění lékárničky

učební pomůcky a hračky do hranice
stanovené pro evidenci na 902
DDHM UP a hračky - účet 501,zařazené
na účet 902
materiál ost. - na PV a ost. pro žáky a děti

skuteč. k 31.12.2015 rozpočet 2016 v Kč čerpání k 31.12.2016
214 800,00
258 000,00
256 500,00
173 300,00
168 000,00
163 200,00
202 766,00
210 000,00
232 195,80
0,00
204 200,00
119 000,00
212 800,00
47 975,00
51 500,00
22 850,00
2 278,11
5 000,00
1 622,20
20 500,00
0,00
16 826,76
0,00
6 413,00
100,00
0,00
16 536,00
3 970 000,00
4 100 000,00
4 100 000,00
4 835 919,11
4 911 500,00
5 028 943,76

19 932,00
47 645,67
23 231,00
52 330,00
5 000,00

51 000,00
57 000,00
22 000,00
110 500,00
14 000,00

29 556,00
42 205,66
17 867,00
90 472,20
5 336,00

125 743,00

69 000,00

59 082,66

38 549,00

90 600,00

40 092,34

54 127,60

40 000,00

26 790,00

školní pomůcky pro děti s postižením
DDHM ostaní - účet 501, ost.zařazené na
902
mat. kroužky

Materiál celkem
2. Opravy a údržba - vypsat:
ostatní- čišt.kob.,park.
malování
elektroopravy
rekonstrukce umýváren+oblož.umyv.
rekonstrukce chodby ZŠ
opravy PC
výměna koberců, lino TV
opravy kotlů
obložení vel. TV
oprava 2 tř. - štuk.,elek.,lino
dveře do tříd ŠD
výměna bojlerů ŠD
výměna žaluzií
rekonstrukce terénu ŠD-bas.koš
Opravy a údržba celkem
3. Energie
elektrická energie
vodné, stočné
plyn
Energie celkem
4. Služby
cestovné
poštovní služby
telefony, internet
bankovní poplatky
revize
BOZP
odvoz odpadu
služba kopírky , tiskárny
servis PC sítě
ostatní(klíče,zasklívání,servis sek.)
servis SW Fenix,aven.,bakal.,aktua
SW do 7000
OE
plavání
LVK
bruslení
kroužky služba
Služby celkem
5. Mzdové náklady *)
hrubé mzdy
prac.neschopnost z prostř.zřizovatele
OON
sociální pojištění+ zdravotní poj.
ostatní (např. úraz. pojištění)
příděl FKSP
zákon.pojištění-Kooperativa
dohody kroužky
Mzdové náklady celkem

5 600,00
286 103,00

233 000,00

232 540,02

24 520,00
677 181,27

37 000,00
724 100,00

48 472,80
598 014,68

114 331,70
178 802,00
49 938,40
0,00
106 614,00
42 384,00
48 145,00
22 241,74
40 535,00

128 590,80
171 513,00
113 740,90
41 644,00
112 485,00
43 418,00
69 089,00
4 900,50
67 518,00
212 248,80

30 032,00
19 055,00
19 209,00
0,00

75 500,00
150 000,00
125 000,00
70 000,00
130 000,00
20 000,00
50 000,00
10 000,00
68 000,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

671 287,84

908 500,00

965 148,00

548 018,00
253 162,00
545 547,48

585 000,00
205 000,00
840 000,00

535 500,00
219 643,00
814 925,00

1 346 727,48

1 630 000,00

1 570 068,00

42 727,05
10 818,00
141 548,00
15 741,00
52 628,91
16 916,00
49 093,00
170 611,77
110 040,00
29 985,00
22 389,00
85 148,18
46 818,00
7 500,00
6 300,00
7 779,00
816 042,91

30 000,00
5 000,00
147 000,00
15 000,00
70 000,00
17 000,00
45 000,00
142 000,00
78 000,00
21 000,00
30 000,00
20 000,00
53 500,00
13 500,00
0,00
3 000,00
690 000,00

33 109,00
6 194,00
135 166,11
18 131,00
56 008,50
15 549,00
46 029,00
175 921,40
96 195,00
70 650,00
33 702,00
10 255,76
58 759,00
8 100,00
7 300,00
3 778,00
774 847,77

30 726,00
469,00
63 840,00
26 434,00

31 200,00
0,00
61 800,00
25 900,00
0,00
300,00
300,00
170 000,00
289 500,00

23 146,00
980,00
63 930,00
23 895,00

311,95
327,00
165 010,00
287 117,95

361,89
295,00
179 945,00
292 552,89

6. Ostatní náklady
OOPP
lékařské prohlídky
příspěvek na stravování
semináře-školení
pojištění majetku
DDHM - účet 558 - UP a hračky

558

10

15198
13700
0
14650
51874

21 000,00
6 300,00
0,00
10 000,00
60 000,00

16717
10900
0
8829
56831

113069,62

58 500,00

52801,3

0

0,00

0

762881,98
18527,52
5457

467 000,00

496505,38
34659,24

SW-učeb.pom. nad 7000,- DDNM 558
20

DDHM - účet 558 - ostatní majetek

558

30

DDNM - účet 558 - SW

558 40

DDHM - kroužky

tech.zhonocení majetku do 40 tis.
odpisy
ostatní
daň z úroků
Ostatní náklady celkem
NÁKLADY celkem

11100
2146,95
432,85
1 009 037,92
4 807 395,37

35 000,00
0,00
0,00
11 100,00
500,00
669 400,00
4 911 500,00

0
11100
1500
308,23
690 151,15
4 890 782,49

VÝNOSY = NÁKLADY

138 161,27

*) u školských zařízení bez prostředků KÚ

2. Náklady a transfery na platy a ONIV KÚ
Mzdové náklady
Platy
Dohody
Náhrada mzdy
SP a ZP
FKSP
Ostatní přímé ONIV

.

Výnosy
transfer

15 113 783,64 855,44 337,5 140 234,227 371,80
403 027,20
20 993 608,-

20 993 608,-

Dotace na mzdy a přímé ONIV - UZ 33353, 33052, byla vyčerpána v plné výši.

3. Grant EU I. – trvání od 2/2010 – 11/2011
Náklady
Odpisy

16 008,-

Výnosy
Proúčtování odpisů

16 008,-

5. Dotace z GF města Benešov – UZ 11316 - schváleno 6.413,- - doprava Kühnova dětského sboru
do Benešova - vystoupení
Celkem náklady

6 413,-

6. Kroužky
Náklady
Výnosy

232 195,80
232 195,80

7. Čerpání a tvorba fondů
Peněžní fondy příspěvkové organizace - čerpání na r. 2016
Název, účet
Fond odměn, 411.xx

částka v Kč
164926,35
5705
0
170631,35

tvorba:
čerpání:

popis
PZ k 1.1.2016
převod ze ZHV
odměny
KZ k 31.12.2016

FKSP, 412.xx
84880,3
227733,69
34699
33000
11000
20141

PZ k 1.1.2016
příděl z hrubých mezd
stravování
rekreace
penzijní připojištění
kultura
sport
4500 odměny a dary
1403 ostatní

tvorba:
čerpání:

207870,99 KZ k 31.12.2016
Fond rezervní, 413.xx ze ZVH
225058,46 PZ k 1.1.2016
5419,51 převod ze ZHV daň.úspora za rok
2015
17399,23 převod ze ZHV
0 (vypsat:) převod do FR

tvorba:

čerpání

247877,2 KZ k 31.12.2016
Fond rezervní, 414.xx - z darů
10000
16000
15923,76
10076,24

tvorba:
čerpání:

PZ k 1.1.2016
dary celkem
použití darů dle smluv
KZ k 31.12.2016

Fond reprodukce majetku, 416.xx
tvorba:

čerpání:
doskočiště
topná clona

5628,56
0
0
11100
0
0
0
0

PZ k 1.1.2016
dotace od zřizovatele
převod z RF
odpisy DHM a DNM
čerpání dotace od zřizovatele
odvod z odpisů
ostatní čerpání

16728,56 KZ k 31.12.2016

Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečným a účetním stavem.
V oblasti závazků a pohledávek se jedná o běžné případy.
Fondy jsou kryty peněžními prostředky.
Zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2016
Zůstatek účtu FKSP k 31. 12. 2016
Ceniny
k 31. 12. 2016
Zůstatek pokladny
k 31. 12. 2016

2 677 861,49
182 317,84
0,1 224,-

Závěr:
Organizace hospodařila v roce 2016 s hospodářským výsledkem ve výši: 138 161,27
Závazné ukazatele předepsané zřizovatelem byly dodrženy.
V Benešově dne 30. června 2017
Sestavila: Jana Štěpánková
Přílohy:
Tabulka č. 1 – Přehled zdrojů financování
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát

V průběhu školního roku 2016/2017 se
pokračovalo v akcích zvyšující kvalitu výuky,
modernizaci a vybavenost školy, bezpečnostní
opatření.
Největší investiční akcí byla oprava fasády
zadního traktu školy. Dále u budovy MŠ oprava
předního oplocení a u ŠD navýšení oplocení ve
spodní části družiny. Zásadní akcí byla
rekonstrukce hřiště a položení nového povrchu u
ŠD.
V rámci modernizace bylo provedeno položení
nové dlažby v místnosti šaten a renovován
obklad, dlažby a výměna sanitárního zařízení na
toaletách v přízemí ZŠ.
Postupně dovybavujeme jednotlivé třídy novým
sedacím nábytkem s delší životností. Esteticky a
prakticky se tak významně zlepšila vybavenost
tříd. Některé kabinety byly doplněny novými
pomůckami. Valná většina tříd je v současnosti
vybavena IT a audiovizuální technikou. V
tělocvičně se dokončila výměna povrchu podlahy
chodby k šatnám a byla zprovozněna výsledková tabule. Jako každoročně byla provedena
výmalba prostor školy a opravy soklů na chodbách.

Vánoční jarmark

13. Výsledky v mimoškolních aktivitách a soutěžích, práce metodických sdružení
Metodická sdružení a předmětové komise se scházely podle potřeb během celého roku, výchovná
komise při řešení výchovných problémů žáků, schůzky s MPP probíhaly pravidelně.
Mimoškolní aktivity žáků a pedagogů školy jsou zmíněny v tomto odstavci nebo jsou součástí zpráv
jednotlivých metodických sdružení, které jsou přílohami tohoto dokumentu.
Hodnocení práce MS 1. stupně ve školním roce 2016 – 2017
V průběhu školního roku se schůzka MS konala v každém čtvrtletí. Podle potřeby
před akcemi pro 1. stupeň.
Pedagogická činnost:
Témata „Ochrany obyvatel při mimořádných situacích“ byla probírána v rámci výuky prvouky,
přírodovědy, vlastivědy, tělesné výchovy i dalších předmětů. Do výuky byla také dle plánu
zařazována prevence rizikového chování
1. ročník: témata probírána v rámci hodin prvouky
2. ročník: Dopravní výchova – BESIP, beseda se záchranářkou – poskytnutí a přivolání 1. pomoci
3. ročník: beseda Bezpečné chování - policie, beseda se záchranářkou - zdravá výživa, Bezpečná
cesta do školy - policie
4. ročník: ACET – Šikana ve třídě, dopravní výchova – městská policie – teoretická i praktická část,
beseda se zdravotníkem – pravidla 1. pomoci
5. ročník: Kyberšikana – akce Policie ČR, beseda se zdravotníkem -Zdravá výživa
2. – 5. Třídy – projekce Jeden svět + beseda – lidská práva
- Protidrogová prevence byla zahrnuta v PEER programu, který pro naše žáky připravili jednou
pro každé pololetí studenti benešovského gymnázia. Pro návaznost byla probírána následující
témata:
1. třídy: Mezilidské vztahy, kamarádství, vztahy mezi kluky a holkami
2. třídy: Šikana, kouření.
3. třídy: Návykové látky – alkoholismus, vztahy ve třídě.
4. třídy: Závislosti a drogy, kyberšikana
5. třídy: Vztahy mezi lidmi, rasismus – lidská práva, práva dítěte
Tato problematika byla aktuálně zařazována i do výuky.
- Děti se specifickými poruchami učení pracovaly v hodinách nápravy čtení ve 2 odděleních pod
vedením p. uč. Veselé.
- Počítačové učebny byly využívány pro výuku ICT a pro doplnění výuky českého jazyka,
matematiky, anglického jazyka a dyslexie. Srovnávací práce byly zadávány v paralelních třídách
(M, AJ, ČJ) s následnou společnou klasifikací.
Škola v přírodě
Škola v přírodě letos proběhla ve třech termínech. 5. ročník od 5. 6. do 9. 6. 2017, v areálu na
Monínci, 1. a 4. ročníky v týdnu od 12. – 16. 6. 2017 ve sport. areálu na Monínci
2. a 3. ročníky v týdnu od 19. do 23. 6 . 2016 v Železné Rudě v hotelu Belveder
Výlety:
V rámci školy v přírodě – pěší výlety po zajímavostech v okolí místa konání ŠVP
Exkurze:
1. ročníky: Technické služby
2. ročníky: skanzen v Přerově nad Labem, rozhledna Špulka, Planetárium Praha – Sluneční soustava,

Česká televize, Učiliště Jana Nohy – seznámení s řemesly
3. ročníky: vycházky s výkladem - historie Benešova ( muzeum BN)
4. ročníky: Planetárium Praha, Konopiště – Naučná stezka pod korunami stromů
5. ročníky: Planetárium Praha, Muzeum Lega – Praha, Housův mlýn - Tábor
Rozšiřující a doplňující činnost
Besedy:
1. třídy: Bezpečné chování – beseda s příslušníkem městské policie, preventivní program Veselé
zoubky
2. třídy: Dopravní prevence – BESIP, beseda se záchranářkou – Poskytnutí a přivolání
1.
Pomoci, Jeden svět – lidská práva
3. třídy: Jíme zdravě – beseda se zdravotníkem, Jeden svět – lidská práva,
4. třídy: beseda se zdravotníkem – pravidla 1. Pomoci, obvazová technika, dopravní výchova – MÚ
BN a městská policie, Jeden svět
5. třídy: Beseda se zdravotníkem – Zdravý životní styl, Jeden svět
Výstavy, akce v muzeu:
1. třídy: Návštěva muzea – architektura, výstava v DDM – Čarovné malování,
2. třídy: Muzeum Šumavy, ITC enviroment. výstava – Železná Ruda, Muzeum motocyklů, výstava
keramických a výtvarných prací – DDM BN
3. třídy: Muzeum Šumavy, IZC enviroment. výstava – Železná Ruda
4. třídy: Muzeum umění – tvůrčí dílna ( architektura), výstava v DDM Benešov – (Ne)bezpečí má
svoje jméno
5. třídy: Pracovní dílna – J. Kadlec
Knihovna:
1. třídy: Pasování na Rytíře řádu čtenářského, Dětské knihy,
2. třídy: ilustrátoři dětských knížek
3. třídy: autorské čtení,
4. třídy: Pověsti BN
5. třídy: autorské čtení
Všechny ročníky 1. Stupně – v rámci Noci s Andersenem – Čtyřlístek
Divadelní, filmová a hudební představení:
Koncert cimbálová kapely
Vánoční koncert – Česká mše vánoční
Vánoční filmové představení – Mauglí - kino Benešov
Výtvarné akce: 2x výtvarná dílna – vánoční a dílna ke Dni matek
Výtvarné soutěže: školní soutěž ( po projektovém dni) – Dinosauři
Kraslice na velikonoční strom na náměstí BN
4. ročník: Superknihovna očima dětí ( ocenění – Plzáková, Hocková – 4.B)
Za časů Marie Terezie – účast v celostátní soutěži
(Ne)bezpečí má své jméno – 11x ocenění DDM BN
Komiks – celostátní soutěž v časopise Čtyřlístek
5. ročník: Vánoční dárek, Den matek
Divadelně-literární soutěž: Pohádky z poštovní schránky – vyhodnocení a předání cen v BN
knihovné – 1. místo: P. Novák (4.B), dále: Kešner, Novák, Cimbůrek, Škorpa – 4.B
Recitační soutěž
1. kategorie (2. a 3. třídy)
2. kategorii (4. a 5. třídy) – vítězové postoupili do okresního kola v Bystřici
Pěvecká soutěž – po třídních kolech -školní kolo v rámci celého 1. stupně

Sportovní akce:
Školní:
Ukázka korfbalu
Sportovní den – „zimní olympiáda“
4 lekce bruslení – všechny ročníky 1. stupně
Plavecký výcvik – 2. a 3. třídy
Turnaj ve vybíjené
Běh kolem rybníka ( 5. ročník)
Okresní a oblastní kola:
Atletická všestranost Vlašim - 3. místo
Štafetový pohár – 2. místo
Atletická všestranost Benešov – 1. místo
Mc. Donald´s cup
Basketbal – kluci 1. místo, holky – 3. místo
Gymnastická všestrannost – 3. třídy 1. místo, 5. třídy – 3. místo
Plavecko-běžecký pohár
Vybíjená dívky – 3. místo
Florbal O Neveklovský měšec – 3. místo
(seznamy úspěšných sportovců u p. uč. Hrdého, p. uč. Mrhové)
Matematická soutěž:
2. – 3. třídy: kategorie Cvrček
4. – 5. třídy: kategorie Klokánek
Projektové dny 1. stupně:
Halloween
Vynášení Moreny, vítání jara
Projektový Den Slunce
Projektový den „ Prevence“(doprava, zdravověda, jízda zručnosti, testy ..) – Policie ČR, BESIP – 2.
a 3. třídy
Masopustní průvod
Zimní karlovská olympiáda
Během školního roku probíhala spousta třídních projektů k probíraným tématům
Dinosauří
Trilopark – ( Ledčice, History parkvýuk. Program – propojeno s hodinami VL.)
Projektový den - Den„ Prevence“(doprava, zdravověda, jízda zručnosti, testy ..) – Policie ČR, BESIP
– 2. a 3. třídy
Během školního roku probíhala spousta třídních projektů k probíraným tématům
2. ročníky - S Ferdou v Mraveništi, Vesmírná mise, Jak se učilo v době našich prababiček, Máme 5
smyslů, Rozvíjíme vztahy se spolužáky, Umím se rozhodnout, Svatební den – ve spolupráci s MÚ
Benešov
Ostatní akce
Vánoční jarmark
Školní akademie
Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče proběhl Den otevřených dveří - doprovázený poutavým
programem, ukázkami zábavné výuky a prohlídkou školy.
V červnu třídní učitelky 1. třídy (p.uč. Solnařová, Šůsová) podaly informace rodičům budoucích
prvňáčků.
Během školního roku navštívily současné prvňáčky děti z MŠ Berušky, MŠ Bezručova,
MŠ Úsměv, Dukelská a MŠ Karlov
Noc s Andersenem - doprovázená programem knihovny, v letošním školním roce zaměřená
časopis Čtyřlístek

1. a 2. ročníky – účast na akci: Veletrh sportu BN,
Zápis dětí do prvních tříd proběhl v květnu 2017
Během školního roku se žáci několikrát zapojili do sběru papíru, pomerančové a citronové kůry.
Další vzdělávání učitelů:
K. Růžičková: „ Kočičí zahrada“ – preventivní program
K. Nulíčková: Využití pohádky ve výuce ČJ
M. Králová: Začínající učitel
Hra a její využití ve vzdělávání

Metodické sdružení 2. stupně
Akce, na kterých jsme se v rámci anglického jazyka podíleli:
Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce se zúčastnilo v kategorii 6. - 7. tříd 18 žáků
a v kategorii 8. - 9. tříd 11 žáků. V okresním kole naši školu reprezentovaly žákyně Andrea
Mikerová ze 7. B – 2. místo a Adéla Kmochová z 8. B – 7. místo.
Žáci 4., 5. a 9. tříd se zúčastnili celostátní internetové soutěže pořádané CUP. Již mnoho let se
vybraní žáci pátých tříd účastní konverzační soutěže v Praze – Lužinách v základní škole
s rozšířenou výukou jazyků, kde se v konkurenci 150 žáků předvádějí své znalosti.
Pokračujeme ve spolupráci s Cambridge v oblasti dalšího vzdělávání dětí a pořádáme na naší škole
přípravné kurzy pro žáky, kteří mají zájem složit zkoušku z angličtiny.
V květnu jsme uspořádali jazykový a poznávací zájezd do Velké Británie, kterého se zúčastnilo 34
žáků.
Olympiáda v českém jazyce- Veronika Prokešová se umístila na 17. místě a Veronika Štětinová na
21. místě z celkového počtu 30 soutěžících okresní kola. Proběhlo též školní kolo.
Zeměpisná olympiáda:
školní kolo zeměpisné olympiády – všechny ročníky – cca 50 dětí


okresního kola ve Vlašimi se zúčastnili 4 žáci
6. třída – Kateřina Dostálková – 9. místo
7. třída - Lucie Čelišová – 1. místo, postup do krajského kola
9. třída – Vojtěch Polák – 9. místo

V prosinci proběhla soutěž „ Vánoční tvoření“ pořádaná Střední zemědělskou školou v Benešově.
Naše družstvo bylo složené z těchto děvčat:
T. Macháčková 6.A
K. Tůmová 9.A
V. Fialová 9.A

Výtvarná výchova
- celý II. stupeň (RVv) se zúčastnil na akci Velikonoční strom Benešova. Spolu s námi malovaly
kraslice i děti z MŠ a žákovská rada.
- přijali jsme účast v soutěži, kterou vyhlásilo Národní ped. muzeum na téma: Za časů Marie
Terezie
- deváté třídy se zúčastnily Festivalu Očima generací, vyhlášeného Cor apentur Praha
- v hod. Vv žáci vyráběli dárečky k zápisu budoucích prvňáčků.

Přehled úspěchů našich žáků v počítačových soutěžích
Šk. rok

Jméno a příjmení žáka Pořadatelská
škola
2016/17 Veronika Jakubcová
Denisa Cermanová
EA Neveklov
Barbora Dobiášová
Veronika Jakubcová

Název soutěže

Umístění

Soutěž v psaní na klávesnici
Soutěž v psaní na klávesnici
Soutěž v psaní na klávesnici
Wordprocesing

1. místo
2. místo
3. místo
2. místo

Matematika
Školní kolo matematické soutěže „ Pythagoriáda“, úspěšní řešitelé se zúčastnili okresního kola
této soutěže ve Vlašimi
v březnu proběhla matematická soutěž „ KLOKAN „ – účast poloviny žáků z jednotlivých tříd ve
všech kategoriích, návštěva výstav v DDM a Městské galerii Benešov (dle nabídky)

Tělesná výchova
Díky výborným podmínkám (velká tělocvična, kvalitní materiální zabezpečení) se daří provádět
s dětmi všestranně rozvíjející tělesnou výchovu, je možno jim nabídnout celou řadu tradičních i
netradičních způsobů výuky v různých sportech. Snahou vyučujících musí být i nadále pokoušet se
vést děti k trvalé a pravidelné tělesné výchově a aktivnímu sportování.
V rámci spolupráce s SK Florbal Benešov jsme si na dobu neurčitou vypůjčili mantinely, které
zvýšily úroveň hry při kroužcích i v hodinách.
Pokračují úspěšné kroužky florbalu a sportovních her pro oba stupně, nově kroužek vybíjené pro
první stupeň.
Žáci sedmých tříd se zúčastnili tradičně LVK.
Na listopad jsme si objednali airtrack, který výrazně zlepšil úroveň gymnastických schopností.
Pro druhý stupeň jsme uspořádali pátý ročník školní florbalové ligy, do kterého se zapojují všechny
třídy 2. stupně, nově jsme pořádali i turnaje ve volejbale a házené.
Karlov opět organizoval soutěž škol v minifotbale.
V tomto školním roce jsme se zúčastnili řady sportovních soutěží:

10.9. Nesedíme, Neležím, Běžíme - 2. místo
27.9. Přespolní běh
Mladší chlapci – 1. místo
29.9. Inline brusle
ŘÍJEN – florbalová liga
10.10. Kat.III – 1. místo
19.10. Nohejbal
LISTOPAD
11.11. Sálová kopaná – 2. místo
21.11. Florbal chlapci 6. - 9. tříd – 3. místo
23.11. Florbal dívky 6. -9. tříd
PROSINEC
7. 12. Florbal kat. III – krajské finále
ÚNOR
21.2. Gymnastická všestrannost
BŘEZEN

Zimní olympiáda

Volejbalová liga
30.3. Volejbal dívek
28.3 Volejbal chlapci
DUBEN
13.4. Plavecko-běžecký pohár
Filip Vokrouhlík – 2. místo
28. 4. Volejbal velmi smíšený
KVĚTEN
10.5 Pohár rozhlasu 8 + 9
11.5. Pohár rozhlasu 6+7
30.5. Házená dívek
30.5. Házená chlapci
ČERVEN
29.6. Volejbal žáci vs. učitelé
Zpráva o činnosti KMD na naší škole ve školním roce 2016 - 2017
V letošním školním roce 2016 – 2017 se zúčastnilo KMD 91 žáků z 2. stupně. Žáci zhlédli celkem
čtyři divadelní představení. Všechny děti byly seznámeny s bezpečností v silničním provoze, se
správným přecházením na přechodech se světelnou signalizací i bez ní, s chování v autobuse, se
slušným chováním v divadle, s kulturou oblékání při slavnostních příležitostech. Divadelní
představení byla vybírána tak, aby se střídaly různé žánry v různých pražských divadlech. S dějem
hry, obsazením herci, režisérem a autorem jsme seznamovali žáky na informační tabuli ve škole v
mezipatře i při cestě autobusem do divadla. Při zpáteční cestě jsme nechali spontánně děti
diskutovat o zhlédnutém divadelním představení. Dětem se nejvíce letos líbil muzikál Královna ze
Sáby a divadelní představení Muži ve zbrani.
O spokojenosti našich mladých divadelníků svědčí i to, že máme zájemce z řad dětí 2. stupně i na
příští divadelní sezónu 2017 -2018.
SEZNAM PŘEDSTAVENÍ 2016 - 2017: Divadlo Hybernia – Královna ze Sáby, Žižkovské

divadlo – Muži ve zbrani, Divadlo ABC – Bedřich Smetana: The Greatest Hits, Divadlo Pod
Palmovkou – Jak je důležité býti s Filipem

14. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Do rozvojového programu škola není zapojena.

15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Vzhledem ke skutečnosti, že na škole není odborová organizace, neprobíhá ani spolupráce
s touto organizací.
Dalšími partnery školy při plnění úkolů jsou:
Mateřská škola „U kohoutka Sedmipírka“, Dukelská 1546, Benešov
Mateřská škola „Úsměv“, Pražského povstání 1711, Benešov
Mateřská škola „Čtyřlístek, Bezručova 1948, Benešov
Mateřská škola „Berušky“, Táborská 350, Benešov
VOŠ a SZemŠ Benešov
Střední odborná škola, Černoleská 1997, Benešov
Gymnázium Benešov, Husova 470, Benešov
Ekocentrum Vlašim
Dům dětí a mládeže, Poštovní 1668, Benešov
Muzeum umění a designu, Malé náměstí1, Benešov
Městská knihovna, Malé náměstí 1700, Benešov
MSZ, Hráského 1913, Benešov
Středisko K-centrum Magdaléna Benešov, Máchova 400, 256 01 Benešov
Dopravní inspektorát Benešov, Vlašimská 906
Policie ČR Benešov, Čechova 1996 Benešov

Rozloučení s deváťáky

Vánoční koncert sboru

Příloha č. 1

Výroční zpráva o činnosti školní družiny
2016 – 2017

Zpráva o činnosti školní družiny 2016– 2017
Na konci školního roku 2016 – 2017 navštěvuje školní družinu 168 dětí řádně zapsaných. Během
roku se odhlásilo 14 dětí, a přihlásilo 10 dětí. Ranní provoz je každý pracovní den od 6. 30 - 8. 00
hodin. V pondělí, v úterý a v pátek, při půleném vyučování, je ranní provoz prodloužen do 9. 00
hodin. Ranní provoz je pro všechny děti naší školy i z vyšších ročníků zdarma. Pro děti ze třetích
tříd a 2. C je ranní provoz zajištěn v prostorách základní školy v učebně pro školní družinu nad
školní jídelnou. Děti z prvních tříd, druhých A, B tříd a ostatní děti mají ranní provoz zajištěn
v hlavní budově ŠD. Průměrná denní návštěvnost při ranním provozu k 20. 6. 2017 je 44 dětí denně.
V odpoledních hodinách probíhá provoz školní družiny na dvou pracovištích. V hlavní budově
školní družiny jsou umístěna čtyři oddělení, v budově základní školy jsou umístěna tři oddělení.
Odpolední provoz školní družiny je od 11. 30 - 17. 00 hodin, v budově školy končí provoz v 15.30
hodin, děti po této hodině přechází do hlavní budovy školní družiny.
Podle zápisních lístků je na příští školní rok 2017 – 2018 do školní družiny přihlášeno 172 dětí.
Školní družina je tímto plně obsazena. Dalších 9 dětí zatím čeká na umístění.
Současný stav:
1. oddělení tvoří žáci z 1. B třídy s počtem 25 dětí. Děti pracují pod vedením paní vychovatelky
Hany Bultasové, pověřené vedením školní družiny. Paní vychovatelka pracuje na plný úvazek, to je
21 hodin týdně.
2. oddělení tvoří žáci z 1. A třídy s počtem 23 dětí, z 1. B třídy s počtem
1 dítěte a z 2. B s počtem 1 dítěte, to je celkem 25 dětí, Děti pracují pod vedením paní vychovatelky
Jitky Hořejší. Paní vychovatelka pracuje na plný úvazek, to je 28 hod
3. oddělení tvoří žáci z 2. A třídy s počtem 17 dětí, ze 4. A s počtem 5 dětí a ze 4. B
s počtem 1 dítěte, to je celkem 23 dětí. Děti pracují pod vedením paní vychovatelky Věry
Havelkové. Paní vychovatelka pracuje na plný úvazek, to je 28 hodin týdně.
4. oddělení tvoří žáci z 2. B třídy s počtem 19 dětí a ze 4. A třídy s počtem
6 dětí, to je celkem 24 dětí. Děti pracují pod vedením paní vychovatelky Gabriely Čtrnácté. Paní

vychovatelka pracuje na plný úvazek, to je 28 hodin týdně.
5. oddělení tvoří žáci z 2. C třídy s počtem 15 dětí a 1 dítě z 5. A, to je celkem 16
dětí. Děti pracují pod vedením paní vychovatelky Mgr. Ireny Hellerové, která u nás pracuje na
zkrácený úvazek, to je 18 hodin týdně.
6. oddělení tvoří žáci z 3. B s počtem 19 dětí a z 3. C s počtem 11 dětí, to je celkem
30 dětí. Děti pracují pod vedením paní vychovatelky Bc. Stanislavy Ledvinové. Paní vychovatelka
pracuje na zkrácený úvazek, to je 8 hodin týdně.
7. oddělení tvoří žáci z 3. A s počtem 18 dětí a z 3. C. s počtem 7 dětí, to je celkem
25 dětí. Děti pracují pod vedením paní vychovatelky Mgr. Martiny Králové. Paní vychovatelka
pracuje na zkrácený úvazek, to je 10 hodin týdně.
Počet dětí z jednotlivých ročníků: 48 dětí z první třídy, 52 dětí z druhé třídy, 55 dětí z třetí třídy,
12 dítě ze čtvrté třídy a 1 dítě z 5. A. Na konci školního roku 2016 -2017 máme 4 neobsazená místa.
Od začátku školního roku 2016 – 2017 byla naše školní družina plně obsazena 172 dětmi. První až
čtvrté oddělení má své prostory k plnění činností v hlavní budově školní družiny u kostela, páté
oddělení využívá samostatnou místnost pro školní družinu v budově základní školy. Šesté a sedmé
oddělení má pro svou činnost vyčleněny učebny, kde neprobíhá odpolední výuka, a to v 1. A a ve 2.
C třídě.
Ke své práci a k rozvoji dětských pohybových aktivit využívají paní vychovatelky s dětmi
prostornou zahradu, která je rozdělena na dvě části. Pro děti z prvních tříd byla vyčleněna na celý
školní rok klidnější spodní část zahrady pod pavilónem školní družiny, kde tráví děti hodně času i za
nepříznivého počasí, protože zde mají možnost využívat k jednotlivým činnostem zastřešený
přístřešek. Horní část zahrady, kde je nově vybudované sportoviště na basketbal, kopanou a
vybíjenou a jiné míčové hry, využívají starší děti z druhých až čtvrtých tříd. Ke sportu využívaly
paní vychovatelky i hřiště za základní školou, kde se zaměřily na atletiku a hry s míčem. Celoročně
jsme dětem dopřávali co nejvíce pohybu na čerstvém vzduchu. V zimních měsících nám letošní rok
přála sněhová nadílka a blízkost kopce na bobování. Sněhu děti využily k různým pracovním a
výtvarným činnostem.
Po dobu celého školního roku 2016 -2017 pracovaly vychovatelky podle školního vzdělávacího
programu pro zájmové vzdělávání pro školní družinu, dle ročního plánu, který byl podle potřeb
upravován a doplňován o příležitostné i spontánní činnosti, plánu primární prevence. Všechny děti
měly dostatek prostoru ke spontánním činnostem.
Všechna oddělení plnila celodružinové zábavné hry a poznávací vzdělávací soutěže. Pro děti z 1. a
2. oddělení zvolily paní vychovatelky hru o přírodě, nazvanou „Jaro, léto podzim, zima – celý rok je
prima!“ Děti si pomocí jednoduchých úkolů rozšířily vědomosti z různých částí přírody. Seznámily
se s listnatými a jehličnatými stromy, ptáky, brouky, květinami a plodinami, které nám dává příroda
k potravě i užitku. Naučily se pracovat, vyrábět a zabavit se s přírodním materiálem. Pro děti z 3., 4.
a 5. oddělení si paní vychovatelky vybraly téma také přírodní, ale zaměřené na faunu. Hra má název
„Fantastický svět zvířat – SAFARI“. Děti se seznámily s živočichy žijícími nebo již vyhynulými na
naší planetě, v různých částech světa. Zajímavosti, vědomosti a úkoly se učily vyhledávat
v přírodovědných encyklopediích. Dobrým pomocníkem k získávání nových poznatků byl také
počítač. Pro děti 6. a 7. oddělení zvolily vychovatelky téma z dějin našeho národa. Hra se jmenuje
„Staré pověsti české“. Děti se zábavnou formou seznámily s pověstmi, které se vážou k historii naší
země. Všechny hry byly doprovázeny různým tvořením, které bylo využito při pracovních a
výtvarných činnostech. Děti si bystřily postřeh, soustředění, paměť, zručnost, soutěživost, nápaditost
i obratnost. Své vědomosti si rozšiřovaly i v počítačové učebně v základní škole. Dětem z 5., 6. a 7.
oddělení, které mají učebny školní družiny v budově základní školy, byla umožněna i práce
na interaktivních tabulích. Odměnou jim byla pochvala a diplomy za splnění jednotlivých úkolů. Pro
paní vychovatelky bylo potěšením a radostí zapojení všech dětí a jejich zájem dozvědět se něco
zajímavého a nového.
Jako každý rok jsme společně s dětmi vyráběli drobné dárky na vánoční jarmark z netradičních
recyklovatelných materiálů. Dětská šikovnost a zručnost byla odměněna pochvalou ze strany

příchozích návštěvníků. Ve spolupráci s Kulturním a informačním centrem města Benešova jsme se
účastnili tradičního zdobení vánočních stromků, ty byly po celou dobu adventní vystaveny ve
vestibulu MěÚ Benešov. Nápaditost a tvořivost děti ukázaly i při výrobě dárků k zápisu pro budoucí
spolužáky naší školy. O veselé výrobky byl mezi dětmi veliký zájem po oba dny zápisu, dárečků se
vyrobilo tolik, že si děti mohly odnést dárek jak za zápis do školy, tak i za zápis do školní družiny.
K příležitostným akcím jsme během školní roku zařadili návštěvy výstav, které pořádal DDM v
Benešově, kde jsme navštívili keramickou výstavu a výstavu klientů Tloskova, modelářskou výstavu
a vánoční výstavu s názvem „Kouzlo Vánoc“. Do školní družiny za námi přijela paní kouzelnice,
která uspořádala představení, do kterého zapojila i malé kouzelníky. Od Městské knihovny
z hudebního oddělení jsme přijali pozvání na zábavné odpoledne s poznáváním a hudebními
ukázkami vázajícími se k jaru. Vystřídalo se všech sedm oddělení. Paní vychovatelky z prvního a
druhého oddělení, Bultasová a Hořejší, připravily pro děti na celé odpoledne výlet ekovláčkem do
Konopiště, kde šly s dětmi naučnou stezkou až k novému dětskému hřišti, a zpět do školní družiny.
Děti z dramatického kroužku předvedly svou nacvičenou pohádku „O veliké řepě“ dětem z prvních a
druhých tříd. V rámci prevence se všechna oddělení vystřídala na dopravním hřišti za asistence
městské policie.
Ze spontánních činností bych se chtěla zmínit o velmi dobře hodnocené akci ze strany dětí i rodičů,
kterou připravila paní vychovatelka Věra Havelková nazvanou „Barevný podzim“, kdy děti
vytvářely výrobky z přírodnin. Vznikala zvířátka, příbytky i dopravní prostředky. Paní vychovatelka
Čtrnáctá se slečnou vychovatelkou Haškovou připravily projekt nazvaný „Kamarádství“, kde děti ze
všech oddělení ráznými technikami jako je např. malba, kresba, koláž vytvářely svého kamaráda,
někdo z dětí zvolil i čtyřnohého. Na téma rodiny navázala paní vychovatelky Hellerová s programem
nazvaný „Můj rodokmen“, děti si tvořily svůj rodinný strom, který doplňovaly o staré fotografie
svých prarodičů. V adventním čase vychovatelky pro děti připravily „Čertí odpoledne“,
s diskotékou, soutěžemi, tvořením adventních věnců, vánočních přání, drobných dárků pro své
rodiny a kamarády. Přiblížil se čas masopustu, při kterém se všichni rádi převlékli do masek, a šli si
užít „Karneval“, který již tradičně připravila paní vychovatelka Havelková.
K dalším úspěchů patřilo odpoledne s čarodějnicemi a opékání špekáčků. Paní vychovatelky
Bultasová a Hořejší připravily „Stopovanou“ pro děti z prvních tříd s plněním přírodovědných úkolů.
Děti prošly část Benešova až na Sladovku, ke koupališti a zpět. Na závěr školního roku 2016 -2017
připravily paní vychovatelky pro děti z prvních a druhých tříd spaní ve školní družině s ukázkou
dravců na téma „Piráti“. Všechny akce byly pro děti dobrovolné s velmi dobrou odezvou.
Během celého školního roku jsme se snažili využít příznivého počasí a být s dětmi co nejvíce na
čerstvém vzduchu v okolí školní družiny a využívat terén a prostředí ke sportování a k různým
zábavným činnostem.
Primární prevence byla zaměřena na vytvoření kolektivů dětí ze všech ročníků od prvních do
čtvrtých tříd, které vědí, jak se k sobě mají slušně chovat, jak si pomáhat, jak zdravě žít, jak pomáhat
všem věkovým generacím, toleranci, bezpečnosti v životě, jak se umět zabavit a nenudit se. Děti si
průběžně vytvářely třídní knihy na téma, „Poznej své kamarády“, děti z prvních tříd kreslenou
formou, starší děti si psaly i kreslily nebo vlepovaly výstřižky z časopisů. K vyhledávání
k jednotlivým tématům používaly i PC.
Během celého roku bylo dětem vysvětlováno, kde všude může číhat nebezpečí venku i v
domácnosti, jak chránit své okolí a přírodu, rozvíjet komunikační gramotnost. Za důležité
považujeme čtení dětem a dětské čtení textu s porozuměním, při kterém se dětem rozšiřřuje slovní
zásoba. K tomu nám posloužily hry a vyprávění na různá témata, se kterými se děti setkávaly.
Integrované děti zapojovaly vychovatelky adekvátně do všech činností, vyzdvihovaly jejich úspěchy
při plnění jednotlivých úkolů. Jednotlivé děti i celé třídní kolektivy to zvládaly za pomoci
vychovatelek i rodičů na výbornou.
Na seminářích pro školní družiny si paní vychovatelky vyměňovaly rady, nápady a zkušenosti
s ostatními vychovatelkami, které použily ve své následné činnosti.
Všechny paní vychovatelky odjely společně na tři etapy na školu v přírodě. Dvě skupiny dětí na
Monínec, jedna skupina do Železné Rudy. Zde si všechny děti náležitě užily zábavy, sportu, tvoření
výrobků např. z přírodních materiálů.

Po delší odmlce se nám letos ozvaly dvě studentky z Obchodní akademie, Střední pedagogické školy
a Jazykové školy s právem jazykové zkoušky Beroun, zda by mohly u nás mít praxi. Velmi rády
jsme jim tuto praxi umožnily. Jednalo se o studentku 4. ročníku Dominiku Novotnou a naši bývalou
žákyni, studentku 1. ročníku Kláru Suchou. Studentky si vyzkoušely svou praxi u dětí postupně ve
všech sedmi odděleních, pracovaly se všemi věkovými skupinami od prvních do čtvrtých tříd.
Chování dětí ve školní družině se liší od chování ve škole, proto se snažíme děti zabavit a
zaměstnávat formou hry a nenásilně je směrovat k vlastnímu názoru na to, co je dobré a co ne.
Snažíme se využívat i dětské nápady, komunikovat s dětmi o problémech se spolužáky,
vysvětlujeme jim svět dospělých. Každá vychovatelka spolupracuje s kmenovou učitelkou svých
dětí i s rodiči. Kázeňské přestupky byly řešeny hned na místě domluvou a vždy došlo k nápravě a
omluvě.
Odměnou pro nás, vychovatelky, jsou spokojené děti a to nás všechny naplňuje a inspiruje do
dalšího školního roku.
Zpracovala Hana Bultasová

Příloha č. 2

Výroční zpráva o realizaci MPP
Primární prevence
školní rok 2016 – 2017
Vypracovala: PaedDr. Marie Zrcková
školní metodik prevence

Výroční zpráva o realizaci MPP
Preventivní program je na ZŠ a MŠ Benešov realizován od roku 1997. Je nedílnou
součástí školního vzdělávacího programu a vychází ze školní strategie primární
prevence, jejímž hlavním cílem je vytvoření a udržení optimálního sociálního klimatu ve
škole.
Preventivní program naší školy vychází z dokumentu MŠMT Národní strategie prevence
rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 1018.
Na jeho tvorbě a realizaci se podílí celý pedagogický sbor, rodiče, odborníci a další
instituce, které se zabývají prevencí rizikového chování. Koordinaci tvorby a
vyhodnocení realizace zajišťuje školní metodik prevence. Na základě výsledku evaluace
je Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Benešov (dále jen MPP) každý rok
aktualizován a přizpůsoben současnému stavu a potřebám školy.

Analýza současného stavu

Ve škole velmi dobře funguje monitorovací systém rizikového chování žáků. Spočívá
v odhalování nežádoucích projevů chování našich žáků ve školním i mimoškolním
prostředí (vztahy ž-ž, ž-u, intolerance, agresivita, neprospěch, záškoláctví, alkohol a
kouření, jiné závislosti, slabý prospěch, neplnění studijních požadavků, ničení školního
majetku, pozdní příchody a další drobná porušování školního řádu). Je založen na
spolupráci školní metodičky prevence s výchovnou poradkyní, vedením školy, třídními
učiteli,
ostatními
pedagogickými
i nepedagogickými pracovníky školy a zástupci žákovské rady. Cílem tohoto systému je
podchytit problémové žáky a pomoci jim v řešení jejich rizikového chování tak, aby
nedocházelo k vyhrocení konfliktních situací a k narušování optimálního sociálního
klimatu ve třídě či škole.
Školní metodička prevence zpracovává evidenci výskytu rizikového chování ve škole.
Úzce spolupracuje s vedením školy, s mateřskou školou i školní družinou. Podle
závažnosti jednotlivých případů je postupováno podle krizových scénářů doporučených
metodickými pokyny MŠMT. Závažnější případy jsou konzultovány s PPP Benešov,
s pracovnicemi odboru sociálních věcí MěÚ Benešov, s krajským metodikem prevence
či přímo s MŠMT- odbor prevence a dalšími odborníky.
Ve školním roce 2016-2017 se výchovná komise sešla 26krát. Řešili jsme vztahy mezi
žáky, zejména ve třídě 6.A i 6.B, zabývali jsme se vulgárním chováním, neplněním
školních povinností, nebezpečím kyberšikany, komunikací učitel-žák, 1x jsme řešili
neomluvené hodiny.
Nadále jsme pracovali se třídou 8.B, zopakovali jsme jednorázové sociometrické šetření
(PPP Benešov), abychom se ujistili o vztazích ve třídě. Ve třídě 6.A, kde se vyskytly
počátky kyberšikany, jsme zajistili další dva interaktivní semináře s odborníky na
počítačovou kriminalitu a zabezpečení svých dat, svolali jsme zvláštní rodičovskou
schůzku a třídnickou hodinu.

Další drobné problémy, které se vyskytly, jsme se snažili vyřešit spolu s výchovnou
poradkyní. Třídní učitelé jsou nedílnou součástí prevence. Každoročně se zabývají
zanedbáváním dohledu rodičů nad přípravou žáků na vyučování a řešením prvních
projevů netolerance, ničením majetku školy, řeší ztrátu žákovské knížky nebo pozdní
příchody na vyučování.
Do schránky důvěry nikdo žádné oznámení nedal, avšak jedno oznámení o obtěžování
přišlo na celostátní web Nenech to být, kam jsme naši školu zaevidovali. O případ jsme
se hned zajímali a řešili ho, avšak daný žák zřejmě o ničem nevěděl. Ve třídě se ale
dobře necítí, čímž jsme se dále zabývali.
V únoru byla svolána případová konference pro žáka z 8.B – řešení vztahu matka – žák
– škola.

Koordinace preventivních aktivit ve škole, garant programu a jeho
spolupracovníci
• za koordinaci preventivních aktivit ve škole zodpovídala školní metodička prevence
(dále jen ŠMP) Marie Zrcková
• ŠMP se podílí na přípravě MPP a jeho realizaci ve škole

• ŠMP spolupracuje s ředitelstvím školy, s výchovnou poradkyní, třídními učiteli a
ostatními pedagogy, metodikem prevence v PPP, s odborníky a institucemi zabývajícími
se problematikou rizikového chování žáků, školní metodička prevence spolupracuje i
s MěÚ Benešov, odborem sociálních věcí, péče o dítě a odborem zdravotnictví, s
Městkou
policií
a Policií ČR
• ŠMP reaguje na aktuální nabídky preventivních programů a seznamuje ředitele školy
s aktualizovaným programem prevence
• Ředitel školy je garantem MPP

Propagace – seznámení pedagogického sboru s filozofií programu a
jeho zaangažování do jeho realizace
• ŠMP informuje sbor na pedagogické radě a poradách učitelů o hlavních směrech
primární prevence a zaangažování pedagogů do jeho realizace
• zajišťuje předání MPP nastupujícím kolegům a jejich aktivní zapojení do programu
primární prevence

Spolupráce s odborníky a organizacemi
Poradenské služby ve spolupráci s výchovným poradcem a školní metodičkou prevence
zalištují odborníci a instituce zaměřené na prevenci:
 Pedagogicko-psychologická poradna Benešov
 MěÚ Benešov, odbor sociálních věcí, péče o dítě
 KÚ, odbor školství
 Magdaléna o.p.s.
 Fond ohrožených dětí (linky důvěry)
 Policie ČR
 Městská policie Benešov
 Hasičský záchranný sbor Benešov
 Nemocnice Benešov
 Záchranná služba
 Gymnázium Benešov
 Probační a mediační služba Benešov
 Marie Benešová – přednášky o zdraví
 DDM, ZUŠ – nabídka volnočasových aktivit
 ACET ČR, z.s.
 Centrum primárních programů - Cesta integrace, o.p.s.
 Centrum vzdělávání a dialogu
 Tisk Benešovský deník, Jiskra a Benešovský zpravodaj

Vzdělávání pedagogů
Další vzdělávání pedagogických pracovníků zajišťuje řada institucí, včetně vzdělávacího
zařízení Středočeského kraje.
ŠMP – M. Zrcková dokončila 4. 6. 2014 Specializační studium Prevence sociálně
patologických jevů a zúčastnila těchto školení a seminářů KÚ Středočeského kraje


















Dokumentace školní prevence a tvorba MP
Komunikace s rodinou a se školou, poslední konzultace k výběru tématu,
instrukce k práci v Moodle
Třídnické hodiny – práce s třídním kolektivem
Závislosti
Školení Nymburk
Školní modelové situace
Rostlinné drogy, rizika jejich užívání a vývoj současné drogové scény
Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže
Rodina
Školení Nymburk
Standardy PP a certifikace
Agresivita a kriminální chování
Role učitele ve vedení třídy, koheze, projevy
Poslední konzultace k závěrečné práci
Závěrečná práce na téma Minimální preventivní program v ZŠ a MŠ Benešov,
Na Karlově
Závěrečné zkoušky

- koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového
chování.
- ŠMP zajišťuje a předává odborné informace o problematice rizikového chování, o
nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence
pedagogickým pracovníkům školy
- účastní se schůzek metodiků prevence
- pan uč. Havlíček zastupuje školu ve skupině Plánu prevence kriminality, které zřizuje
MěÚ Benešov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
- ŠMP navázala spolupráci s pracovní skupinou MěÚ Benešov OSPOD Prevence
drogové závislosti a domlouvá se na přednáškách na příští školní rok
- ŠMP se zúčastnila Krajské konference primární prevence v září a v dubnu,
školení Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování, PhDr. Mgr. Eva Burdová,
MBA
školení školní metodik prevence a výchovný poradce – Komunikativní dovednosti a
řešení krizových situací, PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.
- všichni učitelé a pracovníci školy se 28. 8. 2017 zúčastní celodenního školení
Podpůrná opatření na ZŠ
- školení BOZP pro všechny zaměstnance
- pan ředitel se zúčastnil konference Bezpečnost na českých školách a školení Podpůrná
opatření na ZŠ
- školení Společné vzdělávání, začlenění žáka do kolektivu, PhDr. Mgr. Eva Burdová,
MBA účast 47 pedagogických pracovníků

Metody práce
Při realizaci školního preventivního programu byly využívány tradiční metody a formy
práce, které se osvědčily:
preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů – prováděli jednotliví učitelé
během celého školního roku – viz Příloha č. 2 – Zařazení předmětů do ŠVP
• výklad (informace o návykových látkách, sektách…)
• besedy s učiteli nebo pozvanými odborníky, diskuse
• debatní kluby (žáci debatují nad současnými ožehavými společenskými problémy)
• Individuální výchovný plán

• filmové představení a besedy s odborníky
• samostatné práce žáků (výtvarné práce, koláže, slohové práce na určená témata,
referáty, práce s tiskem, publikování ve školním časopise a regionálních novinách,
využití internetu)
• adaptační kurzy pro nastupující žáky a další kurzy využívají i prvky metod aktivního
sociálního učení (komunikace, asertivita, řešení konfliktu, reflexe, autoevaluace, sociální
hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru, trénování způsobů odmítání…),
• exkurze, sportovní a lyžařské kurzy
• komponované pořady
• skupinová práce žáků ve třídě
• individuální přístup k žákům, konzultace učitelů, pomoc starších žáků při učení
• osvětová a poradenská činnost výchovného poradce a školní metodičky prevence

Aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování
V tomto školním roce byla věnována zvýšená pozornost zejména těmto aktivitám:
• aktivity zaměřené na poskytování informací žákům v rámci výchovně vzdělávacího
procesu na naší škole – výukové klipy, filmy, přednášky a besedy
• besedy s lidmi s vlastní drogovou zkušeností, s osobními zážitky, vlastní zkušenosti
Policie ČR, Záchranné služby, HZS a praktické ukázky jejich práce a besedy s lékaři
Nemocnice Benešov
• využití aktuálních témat, televizních programů k diskuzi se žáky
• nácvik praktických dovedností – sebeobrana, řešení dopravní situace, první pomoc –
obvazová technika, …
• programy aktivního sociálního učení, které využívají skupinové formy práce a
vycházejí
z předpokladu, že většina výchovných problémů a konfliktů souvisí zejména s kvalitou
mezilidských vztahů
• učební styly a umění učit se, a tím předcházet neprospěchu žáků především u nově
příchozích žáků
• program péče o nadané žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a
chování, i zdravotním handicapem, kteří jsou integrováni do výchovně vzdělávacího
procesu do běžných tříd a studují dle individuálních vzdělávacích plánů
• zřízení informační nástěnky o akcích Magdalény o.p.s.
• osvětové a poradenské činnosti poskytované přímo ve škole nebo ve spolupráci s
odborníky či specializovanými zařízeními, zejména s pedagogicko-psychologickou
poradnou
• využití nabídky široké škály volnočasových aktivit, které jsou realizovány ve škole i v
mimoškolní oblasti – především práce žákovské rady, školní kroužky, DDM Benešov,
Lidové školy umění a různých sportovních kroužků

Nejdůležitější preventivní akce pořádané na naší škole
Přednášky, besedy, filmy:
Peer program 1.- 5. roč. – celoroční
1. třída – Kamarádství, Vztahy ve třídě, bezpečnost o prázdninách
2. třída – Šikana, Kouření
3. třída – Alkohol, Vztahy dívky - chlapci
4. třída – Závislosti, Kouření, alkohol

5. třída – Drogy, Závěrečné shrnutí
Dopravní výchova – 1. – 5. tř.
Bezpečné chování – 1.-3.tř. - Cesta integrace
Dopravní výchova – 2.-5.tř.- Městská policie BN
Šikana – 4.tř. - ACET
Návštěva nemocnice – Klaun – 1. tř.
Dopravní výchova – 3.tř. – Besip
Dopravní hřiště – 5.tř.
Drobná kriminalita – 4. tř. – Městská policie BN
Kyberšikana – 5. tř. – Městská policie BN
Mezinárosní festival o lidských právech Jeden svět – 2.- 9. tř.
Andělský den 1. – 9. tř. – projektový den, návštěva Domu seniorů
Projektový Den prevence – 1.-5.tř.
Projektový Den slunce – 1.-5.tř.
Zdravotní přednášky pro 1. - 9. ročník
1. třída – Bezpečně do školy
2. třída – Jak na mlsání
3. třída – Jím zdravě?
4. třída – První pomoc - základní
5. třída – Náš jídelníček
6. třída - Zdravý životní styl a Čas pro mě - beseda o dospívání
7. třída - První pomoc – rozšířená, resuscitace
8. třída – Poruchy příjmu potravy
9. třída - Sexuální výchova chlapců a dívek
Přednášky pí. Karešové a Vondrákové (OSPOD)
6. třída – Práva a povinnosti dětí, zodpovědnost rodičů, šikana, sexuální zneužívání
7. třída – Drobná kriminalita - dotazník, kazuistiky, drogy, krádeže
8. třída - Trestní právo do 15 let
9. třída - Trestní právo nad 15 let
Preventivní vlak – 7.-8.tř.
Mezičas (seznámení se zařízením) – 6.tř.
Vztahy ve třídě – 6.tř. – Magdaléna
Sebevědomí – 6.tř. - Magdaléna
Kouření a jeho důsledky, škodlivé účinky, zatěžování okolí, finanční náročnost – 6. tř.
Mezi stěnami – šikana 7. tř.
Bezpečnost na internetu a sociálních sítích – 6. tř.
Film Katka – drogová závislost a její důsledky – 8. tř.
Ukázka bojových sportů – 6.-9.tř.
Kurz sebeobrany – 8.tř.
Pohlavní soustava – 8.tř.
Návštěva Domu seniorů – život starých lidí – 9. tř.
Hygiena děvčat – 6. tř.
Beseda k volbě povolání – 8. tř.
Adaptační a komunikativní cvičení, tolerance, dominantní osoby ve třídě – 6. tř.
Pravidelné vydávání časopisu Karlík
Spolupráce s MŠ - program Mám svého kamaráda – seznámení s předškoláky
návštěva 7.A,B v MŠ, seznámení s budoucími prvňáčky
Drakiáda

společná procházka školou při Dnu otevřených dveří
společný zápis do první třídy
Den dětí
pasování prvňáčků
Aktivity žákovské rady:
Úklid „Zdravé město Benešov“ – žáci II. stupně se zapojili do této akce, uklízeli okolí školy,
přilehlý židovský hřbitov a Třešňovku, z kuriozního odpadu vytvořili nástěnku
Krabice dárků - dárky pro děti ze sociálně slabších rodin, distribuci dárků provedl OSPOD
Nevhodné chování – žáci 6. ročníku secvičili scénky s nevhodným chováním mezi spolužáky,
scénky předvedli u svých spolužáků v nižších ročnících

Holka nebo kluk
Dětský domov Racek – charitativní činnost
Návštěva Domu seniorů v Benešově – život ve stáří
Sběr šípků – 3910Kč
Mastercheff Karlova – soutěž družstev ve vaření
Moje valentýnka
Den úsměvů –smajlíci ve třídách, hledal se nejusměvavější učitele/učitelku na I. a II.
stupni Svátek světel
Budování přátelských vztahů – „starší pomáhají mladším“, soutěže, školní dny,
kvízy,….
Preventivní akce MŠ:
Celoroční program Mám svého kamaráda – Drakiáda, …, Den dětí
EKO programy
Medvídek Brumla – dopravní výchova
Když vyjdu z MŠ – dopravní výchova
Klaun Tutu učí děti dopravu
Pojďme si hrát na farmu
Vystoupení MŠ pro svaz invalidů
Zdravotní výchova
Exkurze u hasičů, ukázky práce
Školní zralost – přednáška pro rodiče MŠ

Akce pro teambuilding:
Adaptační kurz
Škola v přírodě
Příprava programů pro spolupráci s budoucími prvňáky
Vánoční jarmark
Nejzdatnější žák 1. stupně
Zimní olympiáda
Noc s Andersenem
Školní akademie
Školní časopis Karlík
Zájezd do Velké Británie
Fatoumata – adopce dívky z Nové Quiney
Zoo Praha – Adopce vakoveverky létavé
Zábavné dny ve škole
Bowling
Kuželky
Celodenní sportovní akce - Atletické dopoledne a Olympiáda
Volejbal velmi smíšených družstev – učitelé vs. žáci
Hodinová štafeta 1. a 2.st.

V Benešově 28. června 2017

Příloha č.3

PaedDr. Marie Zrcková
školní metodik prevence

Základní škola a mateřská škola Benešov, Na Karlově 372
se sídlem: Na Karlově 372, 256 01 Benešov
IČO: 75 03 30 54, tel. 317 721 175
e-mail: zsbn.karlov@seznam.cz

Výroční zpráva mateřské školy
za školní rok 2016/17
Základní charakteristika mateřské školy
Název školy:
Adresa školy:
Číslo telefonu školy:

E – mail:
www stránky:
Zřizovatel školy:
Právní subjekt
Provoz mateřské školy:

Základní škola a mateřská škola Benešov
Na Karlově 372
256 01 Benešov
Základní a mateřská škola Benešov
Na Karlově 372
256 01 Benešov
ZŠ mobil: 731 411 913
ZŠ tel., fax: 317 722 661
MŠ Na Karlově: 313 034 302
MŠ mobil: 734 573 517
Školní jídelna: 317 723 543
ZŠ: zsbn.karlov@seznam.cz
MŠ: ms.karlov@seznam.cz
www.zsbn.karlov.cz
Město Benešov
6 : 30 – 17 : 00 hodin

Ředitel školy:
Zástupkyně školy:
Učitelka pověřená vedením MŠ:

Mgr. Svatopluk Česák
Mgr. Věra Hozová
Bc. Milada Prudká

IČ:

75 03 30 54

Počet pedagog. pracovníků v MŠ: 5
Počet provozních pracovníků:
1 školnice – domovník, strojník – topič
1 uklízečka na 0,50 úvazku
1 pracovnice obch. provozu
Kapacita MŠ:
Počet dětí a skladba tříd:

62 dětí
3 třídy, celkem 62 dětí
1. třída - 18 dětí
2. třída - 20 dětí
3. třída - 24 dětí

Mateřská škola je školou státní a od 1. 1. 2003 je součástí právního subjektu při
Základní škole Na Karlově 372. Ředitelem je Mgr. Svatopluk Česák.
Nachází se v klidné části Benešova v blízkosti centra.

Jsme mateřská škola tzv. rodinného typu, snažíme se o přátelskou a vstřícnou atmosféru
mezi zaměstnanci, dětmi i rodiči. Snažíme se u dětí rozvíjet tvořivost, nadání a spokojenost.
Našim cílem je, aby děti chodily do mateřské školy rády.
Navazujeme na dlouholetou tradici kvalitní předškolní pedagogiky v Benešově.
Filozofie a cíl školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání,
z potřeb dětí a místních podmínek. Ve školním roce 2016/17 jsme rozvíjeli ŠVP, který má
název „Harmonická barevná cesta“. Ten vyjadřuje harmonické rozvíjení každého dítěte.
Snažíme se akceptovat přirozená vývojová specifika dětí a v tematických blocích se
zaměřujeme na vytváření základů klíčových kompetencí dosažitelných v období předškolního
věku. Snažíme se vytvářet podnětné prostředí v přátelské atmosféře.
PRACOVNÍ ÚVAZKY
Počet pedagogických pracovníků : 5
Provozní zaměstnanci:
1 školnice – domovnice, strojník – topič
1 uklízečka na 0,50 úvazku
1 pracovnice obchodního provozu
V květnu 2017 byla po dobu pracovní neschopnosti Bc. Milady Prudké pověřena jako
zástupkyně vedoucí učitelky paní Pavla Ornová. Dále byla v květnu přijata na zástup paní
učitelka Eva Vaverková, která pracovala v naší mateřské škole do konce června 2017.
Pracovní úvazky pedagogů: Bc. Milada Prudká – uč. pověřená vedením MŠ
25 hodin přímé výchovné práce týdně
Paní Dagmar Novotná – uč. 1. třídy
31 hodin přímé výchovné práce týdně
Paní Pavla Ornová - uč. 1. třídy
31 hodin přímé výchovné práce týdně
Paní Ludmila Horáčková – uč. 2. třídy
31 hodin přímé výchovné práce týdně
Paní Jitka Málková – uč. 3. třídy
31 hodin přímé výchovné práce týdně
SLOŽENÍ TŘÍD
1. třída - 18 dětí
2. třída - 20 dětí
3. třída - 24 dětí

P. uč. Dagmar Novotná, Pavla Ornová
P. uč. Ludmila Horáčková
P. uč. Jitka Málková

V září nastoupilo do naší mateřské školy 62 dětí, z toho 29 dívek a 33 chlapců. V měsíci září
se odhlásil z mateřské školy Nikolas Fajfr a na jeho místo nastoupil 12. 9. 2016 Jonáš
Chalupa . 13. 9. 2016 se odhlásila Natálie Lohrová a na její místo byla přijata Barbora
Radvanová.
Návštěva PPP v Benešově k posouzení školní zralosti bylo z podnětu mateřské školy
doporučeno 3 dětem. Všechny tyto děti vyšetřen í školní zralosti v PPP BN podstoupily.
Na základě výsledků vyšetření byl pro tyto děti vypracován Plán pedagogické podpory
1. stupně . Vedle předškoláků ještě 2 děti pracovaly dle Plánu pedagogické podpory
1.stupně Hodnocení výsledků vzdělávání a pokroků dětí je součástí „Portfolia dítěte“. Rodiče
dvou dětí podstoupili na vlastní žádost vyšetření v PPP v BN a po poradě s odborníky se
rozhodli jednomu dítěti dítěti dát odklad školní docházky o jeden rok a jedno dítě nastoupí
1. září do první třídy.
4 děti zůstávají v mateřské škole s odkladem školní docházky.
Jedno dítě pracovalo podle IVP, i toto hodnocení je součástí „Portfolia dítěte“.
Do první třídy ZŠ nastoupí 1. září 23 dětí.

ORGANIZACE
Provozní doba zůstává od 6:30 hodin do 17:00 hodin.
Úplata školného činila v mateřské škole 400,- Kč za měsíc. Školné je od rodičů vybíráno
v hotovosti, ale převodem na účet školy. Celodenní stravné je 37,- Kč.
Po přijetí bezpečnostního opatření k zamezení vstupu nežádoucích osob, není MŠ volně
přístupná. Rodiče mohou vstoupit po zazvonění, a to při přijímání a vydávání dětí. Z toho
důvodu apelujeme na rodiče, aby své děti přiváděli do 8 hodin. Po tu dobu je zajištěna služba
školnice u vstupu do MŠ. Rodiče po převlečení dětí v šatně předávají své dítě učitelce na dané
třídě.
MŠ SPOŘILOV V NAŠÍ MŠ
MŠ Spořilov byla v důsledku nevyhovujících podmínek zbourána . Poté byla zahájena
výstavba nové mateřské školy, která má bát dokončena tak, aby děti nastoupily do nové
mateřské školy již v září 2017.
18. 4. 2017 se k nám přestěhovala třída nejmladších dětí z mateřské školy Spořiliv. Jako
třída pro děti byla uvolněna ložnice, kde děti odpočívají na lehátkách, a pak mají zájmovou
činnost a hry.
Děti k nám přicházejí v 11,00 hodin. V šatně , umístěné při vstupu do MŠ se děti přezují a
převléknou a po hygieně přicházejí na oběd do druhé třídy. Po obědě některé děti odcházejí
domů s rodiči a některé odpočívají na lehátkách a setrvávají v mateřské škole do příchodu
rodičů. Provoz platí pro tyto rodiče do 17,00 hodin.
ADAPTACE DĚTÍ
Adaptace nových dětí probíhala v klidné atmosféře, díky zkušenostem a citlivému přístupu
paní učitelek. Děti se na nové kamarády těšily a zvykaly si na nové prostředí velmi dobře.
DENNÍ PROGRAM
06. 30 hod. – 8. 00 hod.
scházení dětí v MŠ, ranní volné hry s individuálním přístupem.
jazyková chvilka, jazykové rozcvičky, grafomotorická uvolňovací cvičení,
08. 00 hod. – 08. 45 hod.
Dokončení ranních her, komunikativní kroužek, TV a
ranní cvičení
08. 45 hod. – 09. 00 hod.
Svačina, hygiena
09. 00 hod. – 9.45 hod
Dopolední integrovaná činnost podle vzdělávacího
programu činnost
9. 45 hod. – 11. 45 hod.
Pobyt venku
11. 45 hod. – 12. 15 hod.
Oběd, hygiena
12. 15 hod. - 12. 45 hod.
Předávání dětí odcházejících po obědě
12. 30 hod. – 14. 15 hod.
Odpočinek (četba pohádek, spánek nebo volná relaxace)
14. 30 hod. – 14. 45 hod.
Svačina
14. 45 hod. – 17. 00 hod.
Odpolední zájmová činnost do odchodu dětí domů
KVALITA PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ
Mateřská škola jako součást společného zařízení úzce spolupracuje se základní školou.
Pokračuje v naplňování ŠVP „Harmonická a barevná cesta“. Pracujeme formou tematických
bloků, které reagují na aktuální podmínky a prožitek dětí. Učitelky ve třídách si volí témata
individuálně.
V tematických blocích jsme se zaměřili na vytváření základů klíčových kompetencí
dosažitelných v předškolní etapě vzdělávání. Paní učitelky vedou u každého dítěte ve své
třídě „ Orientační poznámky o rozvoji a učení dítěte“, kde v průběhu roku ( 3x-4x), hodnotí
rozvoj a pokroky dětí takto: Oblast biologická, psychomotorická, interpersonální, sociálněkulturní a environmentální.

V rámci primární prevence plníme úkoly „Preventivního programu“, který zahrnuje
(spolupráci ZŠ s MŠ, Eko – programy, účast v soutěžích, divadla aj.).
Více v závěrečném hodnocení jednotlivých tříd.
Tematické bloky:
1. BLOK - Září : „ Naše školička v záři sluníčka“
2. BLOK - Říjen: „Svět kolem nás“
3. BLOK - Listopad:“ Když padá listí“
4. BLOK - Prosinec: „Čas lásky a radosti“
5. BLOK - Leden: „Zima čaruje“
6. BLOK - Únor: „Karnevalové veselí“
7. BLOK - Březen: „ Volání jara“
8. BLOK - Duben: „ Bezpečná cesta“
9. BLOK - Květen: „ Rozkvetlý máj“
10. BLOK - Červen: „Zlatá brána otevřená“
11. BLOK - Červenec, srpen: „Čas her a radosti“
OPRAVY A VYBAVENÍ ŠKOLY, ŠKOLNÍ ZAHRAD
Na podzim 2016 byly uvolněny finanční prostředky k rekonstrukci oplocení před mateřskou
školou. V prosinci 2016 byla zahájena rekonstrukce oplocení a v důsledku nepříznivého
počasí byly práce dokončeny až na začátku března 2017.
Na školní zahradu byla koncem března zabudována venkovní tabule s počitadlem. Zahrada
dětem poskytuje možnost využití míčových her ( branky na kopanou, basketbalový koš).
K rozvíjení hrubé motoriky děti využívají zahradní prvky (lezeckou stěnu, balanční most a
skluzavku).
Třídy jsou dostatečně vybaveny hračkami a pomůckami, které se snažíme průběžně
dle potřeby dovybavovat.
KROUŽKY
Činnost zahájily v říjnu a končily na přelomu dubna a v květnu.
Pěvecký kroužek – každý čtvrtek , 24 dětí , každé pondělí od 15:00 hodin- D. Novotná.
Keramika - 17 dětí, každou středu od 15: 00 hodin – lektorka – A. Strnadová.
VZDĚLÁVÁNÍ
Učitelky absolvovaly následující školení:
20. 10. 2016 : Práce s interaktivní tabulí – školení proběhlo v naší mateřské škole a zúčastnila
se ho – Dagmar Novotná, Pavla Ornová, Ludmila Horáčková, Milada
Prudká.
11. 2. 2017 : Logopedický asistent ( VVV šablony) zahájila M. Prudká, v důsledku nemoci
školení ukončila.
8. 6. 2017 : PPP BN – školní zralost a legislativa – L. Horáčková
Další vzdělávání bylo i formou samostudia odborných publikací. Informatoria.
SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU
V rámci „Preventivního programu“ jsme s žáky 7. A , 7. B. uspořádali společné pouštění
draků na kopci Klášterka, kde se velcí kamarádi starali o malé děti a pomáhali jim
radou, příkladem a svojí zkušeností.
Žáci ZŠ navštívili mateřskou školu 5. 12. 2016 v převlecích andělů , čertů a Mikuláše, který
dětem rozdal balíčky se sladkostmi.
V únoru (6. 2. 2017), se předškolní děti šly podívat do prvních tříd.
28. 2. 2017 se naše děti byly podívat před ZŠ Na Karlově na „ Masopustní průvod“. Žáci a
učitelé nám předvedly své masky a zazpívali při kytaře.
Vytváření kamarádských vztahů a vazeb mezi předškolními a školními dětmi se snažíme

usnadňovat vstup do základní školy.
SPOLUPRÁCE S RODIČI
Rodiče s dětmi se zapojují do sběru papíru, pomerančové, citronové kůry a víček PET lahví
pro Mirečka Piskače.
Někteří rodiče nám zásobují kancelářskými papíry a papíry na kreslení.
Společné akce s rodiči: „Vánoční tvoření“, Jarmark, besídky ke Dni matek, rozloučení s
Předškoláky.
Ke komunikaci s rodiči využíváme:
- každodenní verbální komunikaci
-nástěnky před budovou mateřské školy
-nástěnky v budově mateřské školy
- besedy s odborníky / PPP BN/
- e-maily rodičů
- webové stránky školy
ZÁVĚRY
 Pokračovat v realizaci ŠVP PV , navazovat na jeho hlavní záměry a rozšiřovat prováděcí
cíle
 Nadále rozvíjet přirozené dovednosti dětí
 Popularizace školy
 Další rozvoj spolupráce s rodiči

Závěrečné hodnocení - školní rok 2016/2017
1. třída
V září roku 2016 nastoupilo do 1. třídy 18 dětí , z toho 8 dívek a 10 chlapců.
V průběhu prvního pololetí docházelo k různým změnám, kdy se počet dětí ustálil na
osmnáct dětí.
V druhém pololetí byly děti již dobře adaptované, do MŠ i na své vrstevníky se těšily.
Během her se vyskytovaly ovšem různé konflikty mezi dětmi. Příčiny sporů jsme se snažily
hned odhalit a vedly jsme děti ke smíření, omluvě a utvrzování hesla „Jsme kamarádi – máme
se rádi“.
Při naší práci s dětmi jsme se držely výukových témat ( zpracována v souladu ŠVP a RVP a
s ohledem na věkové složení třídy do jednotlivých bloků).
I v tomto pololetí jsme se snažily rozvíjet dětské kompetence, aktivitu a samostatnost. Dávaly
jsme důraz na bezpečné chování a dodržování základních pravidel chování ve skupině.
Chtěly jsme znát i dětský názor na určitý problém a vedly jsme děti ke správnému řešení.
Pomáhaly jsme dětem v budování vztahů ke kamarádům a podporovaly jsme jejich přátelské
vztahy.
Využívaly jsme každodenní pobyty venku k utužování odolnosti organizmu dětí a
upevňování jejich zdraví – což se odrazilo v docházce: po celý rok byla docházka celkem
vysoká.
BLOKY
Znalosti dětí jsme po celý rok rozšiřovaly pozorováním přírody a přírodních jevů. Naši
práci jsme doplňovaly obrazovým materiálem, příběhy z knížek, prohlížením obrázků
v leporelech a se děti učily encyklopediích.

K daným blokům jsme se snažily dokládat píseň, báseň či říkadlo nebo pohybovou hru.
Hojně jsme k naší práci využívaly klavír a jiné hudební nástroje, podporující hudební vnímání
a rytmiku.
Pracovní dovednosti - děti se učily při práci s papírem (vytrhávání, lepení, stříhání,
překládání a dokreslování).
Výtvarné dovednosti – seznamovaly jsme děti s barvou (dlaňové i prstové barvy), kdy si
děti na různém námětu mohly vyzkoušet, jak se barva chová a jak se s ní pracuje. Práce jsme
zakládaly do TVP, neboť některé byly velmi zdařilé.
Po celý rok jsme děti vedly k zvládání sebeobsluhy a základních hygienických návyků
(zvládat osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, postarat se o sebe a své osobní věci,
oblékat se a svlékat se, obout se a spolupracovat!).
Dále snažit se zvládat jednoduché pracovní úkony(uklidit po sobě, udržovat pořádek
v hračkách, zvládat jednoduché úklidové práce na zahradě) apod.
Vedly jsme s dětmi rozhovory na různá témata a zároveň jsme je učily naslouchat druhým,
sledovat řečníka nebo naopak nehovořit, je-li třeba).
Procvičovaly jsme mechanickou paměť různými říkadly, krátkými texty, reprodukcí krátké
pohádky či příběhu.
Představivost a fantazii jsme procvičovali v tvořivých činnostech, konstruktivních,
výtvarných, pracovních, hudebních, pohybových či dramatických.
Snažily jsme se mít ve třídě příjemnou a přátelskou atmosféru, aby se děti cítily dobře a
odnášely si domů z MŠ příjemné a hezké zážitky. Na druhé straně jsme děti vedly k obraně
proti projevům násilí druhého dítěte, ubližování a ponižování.

V Benešově dne 13.6.2017
Dagmar Novotná
Pavla Ornová

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ TŘÍDNÍHO VZĚLÁVACÍHO PROGRAMU
- ŠKOLNÍ ROK 2016 – 2017
2. TŘÍDA – celkem 20 dětí
Složení třídy: 9 chlapců a 11 děvčat
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
ADAPTACE
Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim. Všichni zaměstnanci MŠ vytváří dětem
takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně.
Adaptace v naší třídě proběhla velice dobře, prostředí motivovalo kamarádské vztahy
v kontaktu s vrstevníky.
KVALITA PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ
A) Komunikace s dětmi
Snažíme se o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje
vzájemný vztah důvěry a spolupráce.
Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat
samostatně, důvěřovat si.

Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídě
vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi.
Dostatečně se věnujeme vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňujeme
prosociálním směrem (prevence šikany).
B) Sledování vývoje dítěte

-

Pro každé dítě je zavedena složka, která se skládá:
z individuálního hodnocení (tabulky, poznámky)
z fotodokumentace
z portfolia – složka pracovních listů a výkresů je zakládána na jeden rok a na konci
školního roku je předána rodičům dítěte.

C) Plánování
Časový plán bloků je orientační, volný, přizpůsobitelný. Umožňuje nám pracovat
flexibilně
s ohledem na aktuální možnosti. Snažíme se dbát na vyváženost spontánních a
řízených
činností, vytvářet podmínky pro individuální, skupinové a frontální činnosti.
Únor: „Karnevalové veselí“
„Chráním své zdraví“
„Zimní šatník“
„Veselý masopust“
Březen: „Volání jara“
„Sníh se mění na sněženky“
„Nešlap, nelámej“
„Můj svět knížek“
„Velikonoční koleda“
Duben: „Bezpečná cesta“
„Aprílová školka“
„Pozor! Červená!“
„Z nepohody do pohody“
„Vstávej, semínko“
Květen: „Rozkvetlý máj“
„Vítáme máj“
„Květen – barevný má fráček“
„Moje maminka“
„Na výpravě za mláďátky“
Červen: „Zlatá brána otevřená“
„Máme radost z pohybu venku“
„Jahody a třešně“
„Těšíme se na prázdniny“
Červenec: „Čas her a radosti“
„Prázdninové příhody“

D) Metody a formy práce
Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne
vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učitelky s dětmi
naplňují konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného a spontánního učení. Toto učení
zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a
interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Všechny činnosti obsahují
prvky hry a tvořivosti. Respektujeme individuální zvláštnosti dětí.
TĚLESNÁ POHODAA RYTMICKÝ ŘÁD
Je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci
činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.
Děti jsou dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší. Mají
dostatek volného pohybu nejen na zahradě, na hřišti a v parku, ale v rámci možností i
v MŠ.
AKTIVITY
Každý měsíc přijede do MŠ divadlo nebo hudební představení. Pravidelně probíhá
vydařený program Ekocentra Votice. Máme keramiku a pěvecký kroužek. Cestovali
jsme na výlet do Takonína, pojedeme na další do Čapího hnízda. Proběhlo „Loučení
s předškoláky“ v duchu „Indiánského řádění“.
ŽIVOTOSPRÁVA
Dětem je poskytována vyvážená strava. Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu
celého dne v mateřské škole. Mezi jednotlivými pokrmy jdou dodržovány vhodné
intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a
naučily se tak zdravému stravování.
SPOLUPRÁCE S RODIČI
S rodiči vycházíme velice dobře, vzájemně se radíme a informujeme, v čem je třeba.
Ke Dni matek jsme připravili besídku s pestrým programem i dárky. Moc se líbila.
Pochválila jsem rodiče za to, jak děti dobře vychovávají a proto jsou hodné, slušné a
kamarádské.
KRÁTKODOBÉ VZDĚLÁVACÍ CÍLE
I nadále rozvíjet správnou výslovnost, podporovat soustředění a vhodné chování.
V dětech rozvíjet citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost,
vzájemnou pomoc a toleranci.
DLOUHODOBÉ VZDĚLÁVACÍ CÍLE
Základním úkolem je vytvoření takového prostředí, kde by bylo dostatek podnětů pro
tělesný, psychický a sociální rozvoj dítěte se zřetelem na individualitu jeho osobnosti.
Zajištění hravého prostředí, jehož základem je citlivost, aktivita, samostatnost
přiměřená věku dítěte.

V Benešově 6. 6. 2017

Vypracovala L. Horáčková

Hodnocení za školní rok 2016/17
3. třída
Výsledky vzdělávání
Adaptace
Do třetí třídy nastoupilo v září 24 dětí. Většina přešla z loňské 2. třídy, 4 děti byly po
odkladu školní docházky. Složení kolektivu je 9 dívek a 15 chlapců. Vzhledem k tomu, že ve
třídě není žádné nově příchozí dítě, probíhala adaptace v rovině sžívání se nového kolektivu.
Ke změně ve složení kolektivu došlo k 1. lednu. Jednu holčičku z důvodů stěhování rodiče
z docházky odhlásili a nahradila ji jiná holčička. Ta má srdeční vadu, tedy musí mít zvýšený
dohled, bohužel také je hodně často nemocná. Jinak , byť není předškolní je velmi šikovná a
dobře se zapojila do kolektivu. Do první třídy bylo z celkového počtu 24 dětí přijato 20 dětí, 2
mají odklad školní docházky a 2 nebyly ještě předškolního věku.
Kvalita podmínek vzdělávání
Úroveň vzdělávacího procesu
a/ Komunikace s dětmi
K učitelce děti mají dostatečnou důvěru. Zapojují se do hovoru, umí požádat o pomoc,
poděkovat, vyjadřují náklonnost. Dobře a bez zábran komunikují i s ostatními dospělými
zaměstnanci MŠ. Prohlubujeme také stále kamarádské vztahy. Děti se většinou aktivně a rády
zapojují do společných činností. Žádné z dětí výrazně nevybočuje, ať již v rozumových
schopnostech, tak v oblasti chování
Sledování vývoje dítěte
Pro každé dítě ve třídě vedeme portfolio a dokumentaci z akcí MŠ. Dále osobní složku s údaji
o znalostech a dovednostech dítěte.
b/ plánování
Tématické bloky TVP vycházejí z ŠVP a odpovídají věkové skupině. TVP nese název
„Jeden za všechny, všichni za jednoho“. Smyslem je maximálně podporovat kamarádské
vztahy, ochotu pomoci.
Umožňují rozvoj všech oblastí:
Dítě a jeho tělo
Dítě a jeho psychika
Dítě a ten druhý
Dítě a společnost
Dítě a svět
Tématický blok byl ve 2. pololetí realizován podle těchto témat:
Únor
Blok: „Karnevalové veselí“
Témata: „Chráníme své zdraví“
„Veselý Masopust“
„Cesta ke hvězdám“

Březen
Blok: „Volání jara“
Témata: „Sníh se mění na sněženky“
„Můj svět knížek“
„Pozor červená“
„Dělání, všechny smutky zahání“
Duben
Blok: „Bezpečná cesta“
Témata: „Velikonoční koleda“
„Vstávej semínko“
„Čarodějný rej“
Květen
Blok: „Rozkvetlý máj“
Témata: „Moje maminka“
„Na výpravě za mláďaty“
„Květen plný barev“
Červen
Blok: „Zlatá brána otevřená“
Témata: „Máme svátek“
„Co už všechno umím“
„Těšíme se na léto“
c/ Metody a formy práce
Tělesná pohoda a rytmický řád
Denní program se skládá ze spontánních herních činností, pohybových aktivit řízených i
volných. Také dalších řízených činností vycházejících z TVP. Jednotlivé aktivity se mění
podle potřeb dětí nebo plánovaných aktivit školy.
Aktivity
Od září měly děti možnost vidět řadu divadelních a hudebních představení, podnikli jsme
výlet ekovláčkem do Konopiště, navštívili jsme výstavu Betlémů v Muzeu Podblanicka,
výstavu LEGO v Muzeu umění a ozdobili jsme vánoční stromeček na radnici a další aktivity.
Ve druhém pololetí jsme uspořádali dětský karneval, navštívili knihovnu, v dubnu nás čekal
čarodějný rej, v květnu tradiční besídka pro maminky, výlet do Takonína a hlavně rozlučka
s předškoláky. V červnu Den dětí, a to výpravou na zmrzlinový pohár do restaurace, Výlet do
Čapího hnízda. Jako obvykle jsme viděli celou řadu divadelních představení.
Životospráva
Jídlo odebíráme ze ŠJ při ZŠ Karlov. Strava je pestrá, v jídelníčku nechybí jídla racionální
výživy, i když děti by raději uvítaly častěji na jídelníčku oblíbená jídla (lívance, krupicová
kaše apod.), která mají jen velmi zřídka. Dostávají dostatek ovoce a zeleniny.
Pitný režim je zajištěný, na výběr mají děti čaj nebo pitnou vodu.
Materiálně technické podmínky
Třída je dostatečně vybavena hračka a průběžně se dokupují nové. Základní minimum
výtvarných pomůcek máme v učebně, další jsou v kabinetu VV. Využíváme pianino.
Spolupráce v rámci MŠ
Výhodou naší MŠ je, že se děti ve všech třídách znají navzájem, vytvářejí se vztahy mezi
staršími a malými dětmi. Děti společně prožívají nejen pobyty venku, ale i kulturní akce,
výlety.

Spolupracujeme v rámci preventivního programu se žáky 7. tříd ZŠ Na Karlově, tradičně jsme
měli společnou Drakiádu, žáci ZŠ nám připravili i Mikulášskou nadílku. Společně jsme tvořili
i na Velikonoce.
Spolupráce s rodiči
Rodiče jsou vstřícní, reagují na případné prosby o pomoc, angažují se v různých projektech.
Sbírají pomerančovou a citronovou kůru, starý papír, přispívali výrobky na Vánoční jarmark.
Uspořádali jsme Vánoční posezení, kdy společně s dětmi, konkrétně v naší třídě jsme vyráběli
z vlny vánoční ozdoby a skleněné svícny, které si děti odnesly domů.
Vzdělávací cíle a záměry
Cilem ŠVP „Harmonická a barevná cesta“ je harmonický rozvoj dítěte. Individuální přístup,
umožňovat dětem uspokojovat jejich potřeby, rozvíjet jejich dovednosti, vytvářet prostředí, ve
kterém se děti budou cítit bezpečně a spokojeně

Vypracovala: Jitka Málková
červen 2017
PLÁN AKCÍ NA ZÁŘÍ 2016
1. 9. Zahájení nového školního roku 2016/17
1. 9. Informační schůzka pro rodiče
21.9. Pedagogická rada
22. 9. Divadlo – „O skřítcích usínáčcích“

17 : 00 hodin
17 : 00 hodin
9 : 00 hod. všechny třídy

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC ŘÍJEN 2016
4. 10. 2016
5. 10. 2016
6. 10. 2016
12. 10. 2016
13. 10. 2016
13. 10. 2016
19. 10. 2016
20. 10. 2016
20. 10. 2016
24. 10. 2016
25. 10. 2016
27. 10. 2016
31. 10. 2016

Výlet ekovláčkem
1. Keramika
Pěvecký kroužek
2. Keramika
Divadlo „Jak koťátko…
Pěvecký kroužek
3. Keramika
„Medvídek Brumla“- DV
Pěvecký kroužek
Divadlo „O Terezce
a Matějovi“
Pedagogická rada
Vítání občánků
Divadlo – kino
Honza Krejčík – „Kdo si
počká, ten se dočká“.

9: 15 - 11: 00 hod. všechny třídy
15: 00 – 15:45 hod. přihlášené děti
15 : 00 – 15: 45 hod. přihlášené děti
15:00 - 15:45 hod. přihlášené děti
9 :00 - 9 : 45 hod.
všechny třídy
14: 30 - 15:15 hod. přihlášené děti
15 : 00 - 15: 45 hod přihlášené děti
9 : 15 - 10 : 15 hod. předškoláci
15: 00 – 15: 45 hod.
přihlášené děti
8 : 15 - 9 : 00 hod.
všechny děti
17 :00
13 : 00 – 15 : 00 hod. vybrané děti
10 : 15 - 11 : 00 hod. všechny třídy

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC LISTOPAD
1. 11. 2016
2. 11. 2016
3. 11. 2016

Fotografování – pan Bursík
4. Keramika
Pěvecký kroužek

8: 00 - 10 : 00 přihlášené d.
15:00 – 15: 45 přihlášené d.
15:00 – 15: 30 přihlášené d.

4. 11. 2016
7. 11. 2016
9. 11. 2016
9. 11. 2016
10. 11. 2016
10. 11. 2016
14. 11. 2016
16. 11. 2016
21. 11. 2016
23. 11. 2016
23. 11. 2016
24. 11. 2016
30. 11. 2016

Dovádění s draky (7 A,B ZŠ)
10 :00 – 11: 00 všechny d.
Dopravka „Když vyjdu z MŠ“
9 :15 – 10: 15 předškoláci
„Pojďme si hrát na farmu“
8 : 15 - 9: 00 1. třída
„Pojďme si hrát na farmu“
9: 15 - 10:15 2. třída
5. Keramika
15 :00 – 15: 45 přihlášené d.
Náhradní termín (Dovádění s draky 7. A,B)
Pěvecký kroužek
15:00 – 15: 30 přihlášené d.
Divadlo „O statečném kováři“
8: 15 – 9:00
všechny d.
6. Keramika
15:00 – 15: 45 přihlášené d.
EKO – „Pojďme si hrát…..
9: 15- 10: 15 3. třída
Výlet – Pomněnice – statek
9: 00 – 11: 00 všechny d.
7. Keramika
15:00 – 15: 45 přihlášené d.
Pěvecký kroužek
15:00 – 15:30
přihlášené d.
7. Keramika
15:00 – 15:45 přihlášené d.

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC PROSINEC 2016
1. 12. 2016
1. 12. 2016
2. 12. 2016
5. 12. 2016
6. 12. 2016
7. 12. 2016
8. 12. 2016
9. 12. 2016
14. 12. 2016
15. 12. 2016
16. 12. 2016
16. 12. 2016
19. 12. 2016
20. 12. 2016
21. 1. 2016
22. 12. 2016

Divadlo „Jak se v pekle kujou pikle“ 9: 00 - 9 : 45 přihlášené d.
Pěvecký kroužek
15 :00 – 15: 30 přihlášené d.
Vánoční tvoření /Poliklinika/
9 :00 – 10 :00 1. a 2. třída
Návštěva – Mikuláš, čert ..
(žáci ZŠ Na Karlově)
10 :00 – 11: 00 všechny třídy
Zdobení stromečku (Radnice)
9 : 30 - 10 : 30 všechny třídy
9. Keramika
15: 00 – 15: 45 přihlášené d.
Pěvecký kroužek
15 :00 – 15: 30 přihlášené d.
Vánoční tvoření /Poliklinika/
10: 00 - 11: 00 3. třída
10. Keramika
15 :00 – 15 :45 přihlášené d.
Pěvecký kroužek
15 :00 – 15: 45 přihlášené d.
Jarmark
14 : 00 – 17 : 00 ZŠ Na Karlově
Vystoupení na jarmarku
( pěvecký kroužek)
14:30 – 15: 00 přihlášené d.
Divadlo „Kde se vzaly Vánoce“
8: 00 – 8 : 45
všechny d.
Vánoční nadílka
8 : 15 – 9 . 00 všechny d
11. Keramika
15: 00 - 15: 45 přihlášené d.
Pěvecký kroužek
15 : 00 – 15 : 30 přihláš. d.

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC LEDEN 2017
4. 1. 2017
5. 1. 2017
12. 1. 2017
12. 1. 2017
13. 1. 2017
13. 1. 2017
16. 1. 2017
19. 1. 2017
26.1. 2017

12. Keramika
Pěvecký kroužek
Divadlo (Petr Kubec)
Pěvecký kroužek
Eko- „Pojďme si hrát
na ornitologa“
Eko – „Pojďme si hrát
na ornitologa“
Eko – „Pojďme si hrát
na ornitologa“
Pěvecký kroužek
Pěvecký kroužek

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC ÚNOR 2017

15 : 00- 15:45 přihlášené d.
15:00 – 15: 30 přihlášené d.
10:00 – 10:45 všechny d.
15:00 – 15:30 přihlášené d.
8 :15 - 9 :00

1. třída

9 : 15 – 10 :00 2.třída
9 : 15 – 10:15 3. třída
15 :00 – 15:30 přihlášené děti
15 : 00- 15:30 přihlášené d.

1. 2. 2017
1. 2. 2017
1. 2. 2017
2. 2. 2017
2. 2. 2017
6. 2. 2017
8. 2. 2017
9. 2. 2017
15. 2. 2017
16. 2. 2017
17. 2. 2017
21. 2. 2017
22. 2. 2017
23. 2. 2017
28. 2. 2017

Eko – „Pojďme si hrát na rybáře“
Eko – „Poj´dme si hrát na rybáře“
1. keramika
Eko – „Poj´dme si hrát na rybáře“
Pěvecký kroužek
Návštěva 1. tříd ZŠ Na Karlově
2. keramika
Pěvecký kroužek
3. keramika
Pěvecký kroužek
Karneval v MŠ
„ Klaun TUTU učí děti dopravu“
4. keramika
Pěvecký kroužek
Hudební pořad –„Letem světem“

8.15 - 9:00 1. třída
9: 15 - 10:15 2. třída
15:00 - 15: 45 přihl. d.
9 :15 – 10: 15 3. třída
15:00 – 15: 30 přihl. d.
10:00 – 10: 45 3. třída
15:00 – 15: 45 přihl. d.
15 :00 – 15:30 přihl. d.
15:00 – 15: 45 přihl.d.
15 :00 – 15 : 00 přihl. d.
9 : 15 - 10: 30 všechny d
8 :15 - 9 :00 všechny d.
15:00 - 15 :45 přihl.d.
15 : 00 - 15 :30 přihl.d.
10 :15 – 11 : 00 všechny d

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC BŘEZEN 2017
1. 3. 2017
2. 3. 2017
3. 3. 2017
3. 3. 2017
14. 3. 2017
15. 3. 2017
16. 3. 2017
22. 3. 2017
22. 3. 2017
22. 3. 2017
23. 3. 2017
29. 3. 2017
30. 3. 2017

Bleskový sběr papíru
Pěvecký kroužek
Eko-„Pojďme si hrát na
ošetřovatele“
Eko – „ Pojďme si hrát na
ošetřovatele“
Vystoupení –„Bublinky“
6. Keramika
Pěvecký kroužek
Návštěva školy Dukla
Návštěva knihovny
7. Keramika
Pěvecký kroužek
8. Keramika
Pěvecký kroužek

15:00 – 15:30
8:15 – 9:00

všechny třídy
přihlášené d.
1. třída

9 :15 - 10:00 2. třída
9 :15 - 10:00 všechny třídy
15 :00 – 15:45 přihlášené d.
15:00 – 15:30 přihlášené d.
9 : 00 – 9:45
předškoláci
10:00 – 10:45 1. třída
15:00 – 15:45 přihlášené d.
15:00 – 15:30 přihlášené d.
15:00 – 15: 45 přihlášené d.
15:00 – 15:30 přihlášené d.

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC DUBEN 2017
3. 4. 2017
4. 4. 2017
5. 4. 2017
5. 4. 2017
6. 4. 2017
6. 4. 2017
10. 4. 2017
12. 4. 2017
13. 4. 2017
13. 4. 2017
18. 4. 2017
19. 4. 2017
20. 4. 2017
20. 4. 2017
21. 4. 2017
21. 4. 2017

Grafomotorika
9:30 - 10:00
přihlášené d.
Den otevřených dveří 10 :00 – 15: 00
Zápis do ZŠ
14 : 00 – 17 : 00
předškoláci
9. keramika
15 : 00 - 15 : 45
přihlášené d.
Zápis do ZŠ
14 : 00 - 17 : 00
předškoláci
Pěvecký kroužek
15 : 00 – 15 : 30
přihlášené d.
DDM – dopravka
10 : 00 - 11: 00
předškoláci
10. keramika
15 : 00 – 15 : 45
přihlášené d.
Grafomotorika
9 : 30 - 10 : 00
přihlášené d.
Pěvecký kroužek
15 : 00 – 15 – 30
přihlášené d.
„Z písničky do písničky 8 : 15 - 9 : 00
všechny děti
11. keramika
15 : 00 - 15 : 45
přihlášené d.
Návštěva knihovny
10 : 00 – 11 : 00
3. třída
Pěvecký kroužek
15 : 00 – 15 : 30
přihlášené d.
Návštěva knihovny
10 : 00 – 11 : 00
2. třída
Den Země SZŠ BN
10 : 00 – 11 : 00
1. a 3. třída

24. 4. 2017
26. 4. 2017
27. 4. 2017

Grafomotorika
12. keramika
Pěvecký kroužek

9: 30 - 10 . 00
15 : 00 – 15 : 45
15 : 00 – 15 : 30

přihlášené d.
přihlášené d.
přihlášené d.

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC KVĚTEN 2017
4. 5. 2017
4. 5. 2017
10. 5. 2017
11.5. 2017
11.5. 2017
12. 5. 2017
16. 5. 2017
17. 5. 2017
18. 5. 2017
22. 5. 2017
25. 5. 2017
26. 5. 2017

Divadlo –„Copak čápy asi trápí
8:30 – 9:15 všechny d.
Pěvecký kroužek
15:00 – 15:30 přihlášené d.
Zápis do mateřské školy
8: 00 – 15:00
Besídka ke „Dni matek“
15:30 - 16:00 2. třída
Pěvecký kroužek
15:00 – 15:30 přihlášené d.
Výlet Takonín
8 : 30 – 12: 30 všechny d.
Toulavá kytara
9: 15 – 10 :00 všechny d.
Besídka ke „Dni matek“
15:30 - 16:00 3. třída
Besídka ke „Dni matek“
15:00 – 15 :20 1. třída
„Děti hrají dětem“ div. Pošta
9: 30 - 10 : 30 2. a 3. třída
Pěvecký kroužek
15:00 – 15:30 přihlášené d.
Rozloučení s předškoláky
17:00
předškoláci

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC ČERVEN 2017
1. 6. 2017

Návštěva restaurace – „Pohár“ 10:00 – 11:00 všechny d.

6. 6. 2017
Divadlo „Ten dělá to…“
22. 6. 2017 Divadlo –„Hurá na prázdniny“
27. 6. 2017 Akademie
28. 6. 2017 Výlet na „Čapí hnízdo“

8 : 15 - 9: 00 všechny d.
9 : 00 – 9 : 45 všechny d.
17 : 00
pěvecký kroužek
6. 20178: 45 – 12 :00 všechny d.
Vypracovala : Bc. Milada Prudká

