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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 těší se respektu školy 
rodinného typu. 
Ve školním roce 2018/2019 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 mnoha 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. V roce 2017 byla rozšířena budova ŠD o další oddělení. 
Škola je zahrnuta do Asociace cambridgeských škol na výuku anglického jazyka. 
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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 280 žáků 
2. stupeň ZŠ 8 tříd 213 žáků 
Celkem ZŠ: 20 tříd 493 žáků 
Školní družina: 7 oddělení 170 žáků 
Mateřská škola: 3 třídy 62 dětí 
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Školská rada 
 
zřízena: 1. ledna 2006 
nově zvolena 24. 9. 2018   
složení : 
zákonní zástupci žáků: 
předsedkyně  – 
Martina Procházková           
K Pazderně 2024 
Benešov 256 01                                                 
 
Adriana Blechová 
M. Kudeříkové 1603 
Benešov 256 01 
 
 
 
zástupci pedagogických pracovníků:                     
Mgr. Jiří Pavlík 
Nerudova 1283 
256 01
Mgr. Michal Franěk                                                         
Hráského 1934                                                                            
256 01Benešov 
 
zástupci zřizovatele:    
Ing. Roman Tichovský 
Bezručova 1271 
256 01 Benešov 
 
Milada Rýdlová 
Malé náměstí 232 
256 01 Benešov 
 
 
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 2018/2019 

- Sběr šípků, utržené peníze jsme věnovali neziskové společnosti „Prales dětem“, která 
za ně nakoupila jednu fotopast, kterou umístnila na Slovensko a poslouží 
k monitorování výskytu a ochraně medvěda 

- Turnaj ve stolním tenise – II. stupeň 
- MISS KARLOVA – I. stupeň, promenáda, volná disciplína a rozhovor s porotou 
- Mastercheff Karlova – II. stupeň, soutěž družstev ve vaření, téma: pizza 

SRPDŠ 
 
Předsedkyně:  Mgr. Irena Matějů 
Místopředseda:   Kateřina 
Cmuntová  
Člen výboru:   Michaela Gubišová  
KRK:               Ing. Markéta 
Fikejzová 
                         Mgr. Marie 
Pechová 
 
Třídní důvěrníci : 
1.A Monika Brožová  
1.B Lucie Fučíková 
2.A Mgr. Gabriela Scott 
Zemanová 
2.B Vanda Hájková 
3.A Dagmar Hlavničková 
3.B Michaela Gubišová  
4.A Pavlína Nulíčková 
4.B Mgr. Veronika Kondrátová 
4.C Stanislav Beránek 
5.A Kateřina Cmuntová 
5.B Lenka Lešková 
5.C Lenka Marvanová 
6.A Stanislava Kopcová  
6.B Ing. Markéta Fikejzová  
7.A Mgr. Irena Matějů  
7.B Ing. Mgr. Jiří Petzold  ThBc  
8.A Mgr. Marie Pechová 
8.B Zdeněk Rada 
9.A Jiří Růžička 
9.B Mgr. Miroslav Garaja 
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- Ponožkový den – den věnovaný problémům spojeným s onemocněním Dawnovým 
syndromem 

- MDŽ – obdarovali jsme pani učitelky malou kytičkou 
- Sběr hliníku – začali jsme sbírat a třídit nebezpečný odpad 
- Ukliďme Česko – žáci II. stupně se zapojili do této akce, uklízeli okolí školy a přilehlý 

židovský hřbitov a Třešňovku 
- Valentýn – žáci posílali a zároveň očekávali „valentýnku“ 
- Hodinová štafeta – žáci II. stupně závodili mezi sebou v běhu na vzdálenost, kterou 

třída (kolektiv) zdolá za 6O minut 
- Holka nebo kluk, žáci se mohli objevit ve škole v přestrojení za opačné pohlaví 
- Psí útulek – část výdělku (1 000 Kč) za sběr hliníku žáci odvezli do psího útulku 

v Bystřici, během návštěvy se seznámili s provozem tohoto zařízení a zároveň na 
společné procházce vyvenčili pejsky, kteří čekají na nového majitele 

- Třídění odpadků ve škole – v letošním školním roce jsme převzali „patronát“ nad 
vynášením vytříděného odpadu ze školy, každý týden jsme vynesli do popelnic dva 
velké pytle plastů a jeden pytel papíru (jinak by tento odpad skončil v kontejneru na 
směsný odpad) 

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

3. Přehled pracovníků školy 
 
 
Pedagogičtí pracovníci                                                          Správní zaměstnanci 
 
Ředitel školy: Mgr. Svatopluk Česák 
Zástupkyně ředitele: Mgr. Věra Hozová 
1.A   Mgr. Radka Skalová       Alena Fulínová 
1.B    Mgr. Kristýna Nulíčková    Jana Štěpánková 
2.A   Mgr. Hana Solnařová     Vlastimil Šůs         
2.B   Mgr. Marie Šůsová     Magdalena Pilátová 
3.A   Mgr.Marie Veselá     Květa Siksová 
3.B   Mgr.Jaroslava Járková      Petra Fialová 
4.A   Mgr. Kateřina Růžičková 
4.B   Mgr. Jana Štětinová  
4.C   Mgr. Irena Hellerová   
5.A   Mgr. Alžběta Vítůvová 
5.B    Mgr. Jaroslav Hrdý 
5.C    Mgr. Marcela Mrhová                                             
6.A  Mgr. Aneta Peroutková  
6.B Mgr. Kateřina Čeňková    
7.A   Mgr. Michal Franěk   
7.B   Mgr. Věra Čechová 
8.A   Ing. Monika Balatová             
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8. B  Mgr. Jitka Oriničová                       
9.A   Mgr. Libor Šmíd        
9.B   Mgr. Jiří Pavlík        
Bc. Adéla Bulínová     
Mgr. Marie Jíšová 
Mgr. Zuzana Nyklová 
Mgr. Věra Stuchlíková 
Mgr. Jiří Šobr 
Mgr.  Vendula Všetečková 
PaedDr. Marie Zrcková 
 
MD     
Mgr. Martina Hašková 
Mgr. Kateřina Lukášková  
Iveta Blažková 
 
Asistentky pedagoga 
Nela Karasová 
Tereza Čechalová 
Magdalena Mitošinková 
Helena Charvátová 
Lenka Bernardová    
Ing. Jitka Richterová 
Veronika Toulová 
Lucie Hulanová 
Třídní asistent                                      Školní asistent 
Michaela Cíglerová                              Ing. Lenka Prudká 
 
MŠ             
Bc. Milada Prudká - vedoucí učitelka                                               Hana Jiráčková  
Ludmila Voráčková                                                                          Šárka Kahounová 
Pavla Ornová                                                  Iva Vernerová      
Dagmar Novotná 
Jitka Málková 
Asistentka: 
Lucie Hulanová 
 
ŠD            
Hana Bultasová  - vedoucí školní družiny 
Věra Havelková 
Jitka Hořejší 
Gabriela Čtrnáctá 
Mgr. Martina Hašková 
Lenka Bernardová 
Mgr. Irena Hellerová 
 
Celkový počet zaměstnanců školy 
Pedagogové:  50 
Správní zaměstnanci:  9     
Mateřská dovolená:   3 
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Metodické orgány  školy 
škol. rok  2018/2018 

 
Metodické sdružení:      l.st.   Solnařová  Hana 
Mateřská škola                        Milada Prudká  
Školní družina                         Bultasová Hana 
Předmětové komise   
Čj            Jiří Šobr 
Cizí jazyk (Aj,Nj,Rj)               Zuzana Nyklová                             
Matematika ICT                      Pavlík Jiří 
Člověk a příroda 
(Př,F,CH,Z,Vp praktika)         Oriničová Jitka 
Člověk a společnost, svět 
práce   (D,Ov,Rv,Pč)               Aneta Peroutková  
Kultura těla a ducha 
(Tv,Vv,HvZájTv,Sb.zpěv)        Stuchlíková Věra 
 
Výchovná poradkyně:                 Kateřina Čeňková 
členové  vých. komise                 ŘŠ , ZŘŠ, MPP, třídní učitelé 
MPP                                         Mgr Marie Zrcková 
Metodik EVVO                           Ing. Monika Balatová 
Metodik ICT                               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 i 
na druhém stupni je sbor plně kvalifikovaný. Po mateřské dovolené se vrátila paní učitelka 
Kateřina Čeňková a nově přijata byla paní učitelka Aneta Peroutková. Na částečný úvazek 
nastoupila Adéla Bulínová. Byly přijaty nové asistentky pedagoga, paní Lucie Hulanová, 
Lenka Prudká a  Veronika Toulová. 
Krátkodobé nepřítomnosti byly řešeny formou suplování. 
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4. Přehled učebních plánů 
 

Ve školním roce 2018/2019 celá škola pracovala podle vlastního Školního    
vzdělávacího programu č.j. 404/2007  „Harmonická a barevná cesta“.  

 
Zpráva o kroužcích při ZŠ a MŠ Karlov 
 
Ve školním roce 2018 – 2019 probíhalo na naší škole 10 zájmových kroužků. 
 
Názvy kroužků, jejich lektoři a počty dětí: 
 
Keramika: paní Věra Stuchlíková, 36 dětí, rozděleno na tři kurzy 
Anglický jazyk: paní Věra Stuchlíková, 22 dětí, rozděleno na dva kurzy 
Sportovní hry: pan Jaroslav Hrdý, 13 dětí 
Florbal: pan Michal Franěk 31 dětí, rozděleno na 2 kurzy 
Vybíjená: pan Michal Franěk 19 dětí 
Dramatický kroužek: Marek Vyskočil 7 dětí 
Šikovné ručičky: paní K. Chábová 11 dětí 
Flétna: Mgr. Zuzana Nyklová, 6 dětí 
Gymnastika: Mgr. Michal Franěk, 20 dětí 
Kytara: Mgr. Radka Skalová, 8 dětí 

DĚLENÍ HODIN: český jazyk - 2.,3. 7.,9. roč.  1 hod/týdně    
  matematika – 2.,3.,7.,9. roč.  1 hod/týdně    
  pracovní činnosti -  6. - 8. roč. 1 hod/týdně    
  tělesná výchova -  6. - 9. roč. 2 hod/týdně    
  anglický jazyk -  3.,6.- 9. roč.  3 hod/týdně    
  druhý cizí jazyk -     7.- 9.roč.  2 hod/týdně    
  volitelný předmět . 7.- 9.roč.  1 hod/týdně    
 
PRACOVNÍ ČINNOSTI: 6.roč. pěstitelské práce / práce s technickými materiály/ příprava pokrmů/ 

   7.roč. pěstitelské práce / práce s technickými materiály/ příprava pokrmů 

   
8.roč. 

 /využití digitál. technologií/ 
práce s technickými materiály/pěstitelské práce / využití digitál. technologií/ 
 

 
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.roč. Volitelný předmět informatika    
      konverzace z aj   
      mediální výchova   
          
   8.roč. Volitelný předmět cvičení z matematiky   
      informatika    
      cvičení z čj   
   9.roč. Volitelný předmět cvičení z m    
      informatika     
      konverzace z aj    
NEPOVINNÉ 
PŘEDMĚTY 2. stupeň sportovní hry 1 oddělení 2hod/týd   
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5. Přehled prospěchu a chování žáků 
 

 
Celkově bylo v závěrečné pedagogické radě ve školním roce 2018/2019 hodnoceno 493 žáků, 
s těmito výsledky: 
 

vyznamenání                                   290    ž.           
prospělo                                           201    ž.            
neprospělo                                           7    ž.              
2.stupeň z chování                               0    ž. 
3.stupeň z chování                              1    ž.              
Celkový průměr školy                        1.545 
Zameškané hodiny      Celkem        Na žáka 
Omluvené     27439         50,098 
Neomluvené           70           0,141 
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6.  Údaje o přijímacích řízeních a zařazování žáků 
 
V průběhu školního roku 2018 / 2019 bylo v oblasti výchovného poradenství 

postupováno v souladu s plánem práce výchovného poradce a v souladu s požadavky a 
potřebami žáků, pedagogů, asistentů pedagogů a zákonných zástupců žáků. Plnění tohoto 
plánu probíhalo ve spolupráci s vedením školy, metodikem prevence nežádoucích jevů a 
vyučujícími.  

Poradenské služby se zaměřují na prevenci školní neúspěšnosti, prevenci rizikového 
chování a šikany, kariérové poradenství, na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 
nadané žáky a mimořádně nadané žáky, další vzdělávání pedagogických pracovníků a 
spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. 
 
Práce se žáky se specifickými poruchami učení. 

  
Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování probíhá zejména 

podle doporučení Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) v Benešově, ale naši žáci 
navštěvují i jiná poradenská pracoviště.  Žáci jsou integrováni do běžných tříd. Převážně na I. 
stupni probíhá vzdělávání také formou předmětů speciální pedagogické péče pod vedením 
Adély Bulínové, dále je žákům od 1. do 9. třídy poskytována pedagogická intervence 
(podpora přípravy na školu), a v běžných vyučovacích hodinách se uplatňuje individuální 
přístup a diferenciace ve výuce. 

Škola spolupracuje s PPP v Benešově. Žáci jsou vyšetřováni specializovanými 
pedagogy a psychology. Doporučení z PPP jsou evidována, pravidelně kontrolována a jednou 
za rok vyhodnocována.  Potřeby sledovaných žáků jsou individuálně projednávány 
s příslušnými vyučujícími a třídními učiteli. V některých případech (kromě obvyklých 
postupů) jsou na I. i na II. stupni konkrétní problémy řešeny konzultacemi s pracovníkem z 
PPP. V současné době máme v 8 třídách asistenta pedagoga a je tak poskytována dopomoc 11 
žákům. V jedné třídě máme třídního asistenta, který poskytuje oporu 7 žákům.  

V letošním roce jsme na celé škole pracovali se 40 žáky, kteří měli individuální 
vzdělávací plán. 

Kariérní poradenství a příprava žáků na volbu povolání.  

V listopadu 2018 byla pro rodiče a vycházející žáky zorganizována burza většiny 
regionálních středních škol a odborných učilišť, kde měli možnost získat informace o studiu 
na daných školách. Někteří žáci samostatně také využili možnosti prohlédnout pražské školy 
na veletrhu Schola Pragensis 2018. Žákům byla umožněna individuální konzultace 
s výchovným poradcem, návštěvy škol během dnů otevřených dveří, byli seznamováni 
s materiály a nabídkami škol. 
 Žáci 8. ročníků se v červnu zúčastnili přednášky paní Bc. Wandy Matuškové, Dis. 
z Úřadu práce v Benešově, kde byly představeny možnosti studia a uplatnění na trhu práce 
v našem regionu a byli seznámeni s možnostmi, kde lze zajistit individuální poradenství 
k volbě povolání (ÚP Benešov, PPP Benešov). 
 
 
Přehled vycházejících žáků z 9. a 5. ročníků. 

V roce 2018/2019 vychází celkem 59 žáků z devátých ročníků, 1 žák z ročníku 
osmého a 3 žáci z pátých ročníků. Z toho 57 žáků bylo přijato na maturitní obory a 5 žáků na 
tříleté učební obory ukončené závěrečnou zkouškou a 1 žák nekonal přijímací zkoušku na 
žádnou střední školu. 
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Výsledky přijímacího řízení: 
Počty přijatých žáků na střední školu 

 
Obor studia podle dosaženého vzdělání 

 

Třída Celkem 
žáků 

přijatých 
9.A 9.B 8.A 5.A 5.B 5.C 

Gymnázium 4leté (K) 6 4 0 0 0 0 10 
Gymnázium 8leté (K) 0 0 0 2 0 1 3 
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou bez vyučení (M) 14 18 0 0 0 0 32 
Úplné střední odborné vzdělání s vyučením a maturitou (L) 7 5 0 0 0 0 12 
Střední odborné vzdělání s výučním listem (H) 2 2 1 0 0 0 5 
Konzervatoř (N) 0 0 0 0 0 0 0 
Žádná střední škola 1 0 0 0 0 0 1 

 
Umístění žáků 9. tříd počet žáků 
Gymnázium Benešov 5 
Gymnázium Vlašim 5 

VOŠ a SZeŠ Benešov 1 
SOŠ a SZŠ Benešov 7 

ISŠT Benešov 2 
SPŠ Vlašim 7 
OA Vlašim 4 

OA Neveklov 3 
VOŠ zdravotnická a SZŠ Praha 1 1 

Českoslovanská akademie obchodní – Praha 2 2 
SPŠ elektrotechnická – Praha 2 1 

SŠ knižní kultury Praha 3 1 
VOŠ stavební a SPŠ stavební – Praha – Dušní 1 
Gymnázium pro zrakově postižené – Praha 5 1 

TRIVIS  - SŠ veřejnoprávní – Praha 8 2 
OA Praha Žižkov 1 

SŠ – Centrum odborné přípravy technickohospodářské – Praha 9 1 
Hotelová škola – Praha 10 1 

VOŠ a SŠ Centrum odborné přípravy – Sezimovo Ústí 1 
SOŠ veterinární České Budějovice 1 

SOŠ a SOU Vlašim 3 
SOŠ Jarov – Praha 1 

SOU stavební Benešov 5 
SOU kadeřnické – Praha 8 1 

SOŠ a SOU řemesel – Kutná Hora 1 
 
Ve dnech 3.4. a 4.4. 2019 se uskutečnil zápis dětí do prvních tříd. K zápisu se dostavilo 73 
dětí a z toho 13 dětí dostalo odklad školní docházky o jeden rok a současně přišlo 15 dětí po 
odkladu. Rozhodnutím ředitele školy bylo do tří prvních tříd ZŠ zařazeno celkem 59 dětí.  

 
V květnu 16. 5. 2018 proběhl zápis do mateřské školy. K zápisu se dostavilo 32 dětí. 
Rozhodnutím ředitele školy bylo přijato 16 dětí.  
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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 ohle- 
dem na potřeby a rozpočtové možnosti školy. 

A   -   Institucionální 

a)   studium ke spln ění dalších kvalifika č.předpoklad ů 

zahájení - září 
2017 Monika Balatová studium  - koordinátor EVVO 
zahájení - září 
2017 Čeňková Kateřina výchovné poradenství 
zahájení - září 
2018 Věra Čechová preventista 

b)   studium k prohlubování kvalifikace, které zaji šťuje národní institut pro vzd ělávání 
      nebo st ředisko služeb školám 

  
jméno datum místo název cena 

celý sbor 

5.9. 2018, 
24.10.2018,13.2.2019, 
3.4.2019, 15.4.2019. Bn inkluze grant 

celý sbor 29.,30.8.2019 Bn čtenářská gramotnost grant 
Hozová Věra   Pha Šablony II. grant 
MŠ  17.10. - 19.10. Bn Akademie pro batolata grant 

Prudká Milada 15.11.,16.11.,3.12.,4.11. Pha Logopedický asistent grant 
Marie Jíšová 28.11. Pha Tablety a jejich využití 1 300 
MŠ  11.2. Pha práce s 2 letými dětmi grant 
MŠ  13.2.,28.2. Pha čtenářská pregramotnost grant 
Horáčková 11.3.,14.3. Pha práce s 2 letými dětmi grant 

MŠ  11.,12.4.   
osobnostně sociální rozvoj 
pedagogů grant 

Nyklová Zuzana 8.11. Pha německý jazyk 0 
Čechová Věra 11.4. Pha česká proza 2614 

MŠ  13.5.,1.4. Pha 
osobnostně sociální rozvoj 
pedagogů grant 

MŠ  13.5.,1.4. Pha 
osobnostně sociální rozvoj 
pedagogů grant 

Česák Svatopluk 4.4. Pha ředitel školy jako manažer 3388 
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B- samostudium 
ředitel školy určil pro samostudium ped. pracovníků následující dny: 
podzimní prázd.     1 den 
zimní prázd.     5 dny 
jarní prázd.     5 dní 
velikonoční prázd.     1 dny 

celkem: 12 dní 
Pokud tomu nebudou bránit provozní důvody.  
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8. Program školy stanovil pro školní rok 2017/2018 tyto hlavní úkoly 
 
I. Výchova a vzdělávání 
Přistupovat k žákovi jako osobnosti, kterou povedeme k samostatnému myšlení a 
svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej 
odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku.   

Snažit se vést školu  jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. 
Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat 
podle schopností žáků, podporovat rozvoj nadaných žáků. Zajistit především důkladné 
procvičení a osvojení učiva.  

Otevírat školu široké veřejnosti, podílet se na rozvoji vzdělanosti, kultury a sportu i 
společenského života obce. 
Zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání, 
schopnost dialogu. 
Vytvářet bezpečné prostředí pro reálnou bezpečnost fyzických osob, jeho účinnost pravidelně 
prověřovat,  
Snažit se zajistit co největší kvalifikovanost pedagogického týmu, 
Podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace, 
Vytvořit pravidla pro efektivní komunikaci s rodiči  
Zajišťovat rovný přístup a rovné příležitosti při přijímání ke vzdělávání, jeho průběhu i 
ukončování. 
 

Zaměřit se na oblasti: 

1. Zdraví  
 
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.).  

Dbát o zajištění optimálních zdravotních podmínek pro všechny dětí. Zamezit tomu, aby 
činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Sledovat 
psychohygienické podmínky výuky, zaměřit se na jejich dodržování pedagogy.  
 
Evidovat žáky s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim účinnou individuální péči. 
V rámci této péče úzce spolupracovat s poradenskými zařízeními, kontrolovat, zda jsou o 
problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Tuto problematiku zařazovat pravidelně 
na pořad jednání pedagogických rad a porad. V rámci grantu Šablony II.  zaměřit DVPP na 
společné vzdělávání i další vzdělávání pedagogických pracovníků. Výchovný poradce bude 
evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření, upozorňovat 
třídní učitele na ukončení platnosti vyšetření. 
 
Systematicky budovat školní poradenské pracoviště, ve kterém budou působit výchovný 
poradce a školní metodik prevence, školní asistent. Snažit se  zajistit  odborné  služby  dalšími 
pracovníky. 
 
Zajistit potřebné vzdělávání pracovníků tohoto poradenského pracoviště a metodickou 
podporu pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných, metodickou podporu výchovných poradců a školních metodiků 
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prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se 
podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků, 
posílit kvalitu poskytovaných poradenských služeb zejména zajišťováním součinnosti 
školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť. 
 
Poradenské služby školy zaměřit zejména na poskytování podpůrných opatření pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených 
podpůrných opatření, prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství, podporu 
vzdělávání žáků nadaných, péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, včasnou 
intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházení 
všem formám rizikového chování, průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních 
programů, metodickou podporu učitelům, spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými 
zástupci, 

Zaměřit se na dosažení dostatečné efektivity primárně preventivních aktivit školy a 
minimalizovat tak rizika spojená s výskytem rizikového chování žáků. 

 

2. Poznatky a dovednosti 

Zaměřit se na úpravu školního vzdělávacího programu v kontextu s nastavením a prováděním 
podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně individuálních 
vzdělávacích plánů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na 
kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. 
Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva.  
 
Zaměřit se na rozvoj čtenářské matematické, sociální a digitální gramotnosti, a to ve všech 
oblastech vzdělávání. Průběžně rozvíjet znalosti a dovednosti žáků v oblasti přírodních věd a  
ve spolupráci s učňovským střediskem se zaměřit na rozvoj technických dovedností. 

Reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při hodnocení žáků vycházet zejména z 
jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické 
přípravy. 

Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, 
snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou. 

Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a 
činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé 
vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě. 

Rozšířit kariérové poradenství pro žáky a rodiče s ohledem na reálné možnosti žáků a jejich 
uplatnění v životě.  
Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u žáků, 
kteří dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti.  

Vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet si vlastní názor, práci v týmu, individuální 
odpovědnosti.  

Systematicky spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními při diagnostice 
vzdělávacích potřeb žáků a doporučení podpůrných opatření.  

Ve spolupráci s místním dopravním hřištěm a místní policií se zaměřit na dopravní výchovu. 
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3. Oblast sociální, životních hodnot 

Využívat školní řád jako účinný nástroj pro úpravu vzájemných vztahů mezi žáky, jejich 
rodiči a pedagogy. 

Výrazně diferencovat hodnocení chování žáků. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, 
důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, 
důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a hodnocení chování 
využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče. 

Ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, při prevenci 
záškoláctví. 

Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující 
omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, 
ovlivňovat jejich postoje. Sledovat jakým způsobem to činí, zda ve všech dětech dokáže 
respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Usilovat o zlepšení kulturnosti 
vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy. 

V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, 
propagace její práce na veřejnosti. Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu 
nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat k vytvoření kladného vztahu žáka k 
předmětu, hledat nové formy práce. 

Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich 
nové formy práce, doplňující mimovyučovací aktivity. Posilovat snahy o zavádění a uplatnění 
nových forem práce a organizačních forem vyučování. 

V oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, 
policií, orgány sociální péče a zřizovatelem. 

Pečlivě zpracovat systém práce s žáky se sociálním znevýhodněním.  

Vyhodnocovat účinnost společného vzdělávání se zaměřením na kontrolu naplňování 
podpůrných opatření. 

 

II. Pedagogičtí pracovníci 
Vycházet ze zásady, že činnost školy je služba veřejnosti. Úkolem školy je vytvoření co 
nejlepších podmínek pro vývoj žáka, respektovat ho jako jednotlivce, osobnost a v optimální 
míře rozvíjet jeho nejlepší vlastnosti Při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich 
osobnost. Jednat s ním přiměřeně k věku a stupni vývoje. Nesnižovat  jej nevhodným 
přístupem. 

III. Rodi čovská veřejnost 
Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče. 

Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány 
sociální péče. 

Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, 
hovorových hodin, konzultacemi s vyučujícími, využitím odborných služeb školských 
poradenských zařízení pro rodiče.  
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III. Oblast řízení 
Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu 
jak vedoucí pracovníky školy, tak pedagogy, vykonávající specializované činnosti – 
výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO.  

Dlouhodobou koncepci rozvoje školy rozpracovávat do ročních plánů práce školy s dílčími, 
ročními úkoly, ta pak rozpracovávat do dílčích krátkodobých plánů – měsíčních  a  plánů 
metodických zařízení. 

Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální 
výchovy ve výuce, partnerského přístupu k žákům, zaměření na základní učivo a respektování 
individuálních zvláštností žáků, využití digitální techniky, zařazování odpočinkových chvilek, 
práci asistentů pedagoga, na netradiční formy práce. 

Všechna závažná rozhodnutí projednávat předem na pedagogických a provozních poradách, 
informovat prokazatelným způsobem zaměstnance. 

Hodnocení školy provádět v rámci autoevaluace, s využitím dotazníkových průzkumů mezi 
rodiči i žáky, využívat externí možnosti (Scio apod.). Zaměřit se na vytvoření školního 
systému vlastního hodnocení školy, na podporu řízení a rozvoje vlastního hodnocení.  

Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci 
pedagogů, zaměřit se na rozvoj jejich specializovaných činností (výchovné poradenství, 
kariérové, prevence rizikového chování, informační a komunikační technologie). DVPP 
zaměřit převážně na společné vzdělávání a podpůrná opatření. 
 

IV. Nejdůležitější úkoly ve školním roce vycházejí především z výroční 
zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018.  
Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho úpravách, zabývat se 
strategií jeho rozvoje.  

Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, speciální  
pedagog, metodik prevence rizikového chování a školní asistent, s cílem poskytovat 
poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového 
chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků. 

V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, 
zařazovat relaxační aktivity, školy v přírodě, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny. 

Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí.  

DVPP zaměřit na prevenci práci s dětmi s podpůrnými opatřeními. Pořádat vzdělávací akce 
pro celý pedagogický tým školy – využití grantů EU. 

Zaměřit se na propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi 
rodičovskou veřejností. Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního věku.   

V rámci činnosti školní družiny organizovat zájmové kroužky. 

Vytvořit pestrou nabídku volitelných předmětů.  

Zaměřit se na kariérové poradenství a environmentální výchovu, dopravní výchovu, podporu 
výchovy ke zdraví. 

K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči o 
talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním postižením a sociálním 
nevýhodněním. 

Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence.  

Zaměření na prevenci školní neúspěšnosti, boj proti absenci.  
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9. Přehled úrazovosti a zameškané hodiny pracovníků školy 
 

V průběhu školního roku 2018/2019 je v knize úrazů vedeno celkem 91 úrazů. 
Protokolovaných úrazů bylo za školní rok celkem 26. 
Pracovní úraz byl evidován1. 
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 
 

    

Vyplacené hodiny: 
Základní škola: 
Trvalý přesčas: 121 
Přesčas správní zaměstnanci: 3 
Školní družina: 60 
Sobotní, nedělní práce: 0 
Zástup za DVPP, studium 53 
Mateřská škola: 0 
Školní družina: 25 
 
 
Nemoc, lékař, OČR:  838 hodin 
Exkurze, výlety: 307 hodin 
Dovolená:  199 hodin 
celkem:  1 581 hodiny 
 

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 2 hospitace ŘŠ a 6 ZŘŠ. 
Na prvním stupni byla provedena 1 hospitace ŘŠ a 13 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, dopravní 
výchova. Hlavní zaměření bylo na práci asistentek pedagoga. 
Na druhém stupni bylo provedeno 15 hospitací ŘŠ 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. ZŘŠ 
provedla 1 hospitaci na 2. stupni zaměřenou na interakci žák – asistent -učitel 
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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 Město Benešov. KHS Středočeského kraje v MŠ. 
Pravidelné kontroly byly provedeny i pro oblast PO a BOZP. Řádně byly splněny 
veškeré předepsané revize a prohlídky.  
ČŠI provedla výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 8. ročníků na 
přírodovědnou gramotnost. 
 

12. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2018 
 
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. Dalším 
projektem je „Podpora vzdělávání ZŠ a MŠ Karlov Benešov“, který trvá od 1.9.2017 – 
31.8.2019. 
 
Celkové výnosy: 32.913.048,21 
 
Celkové náklady: 32.668.812,60 
 
Hospodářský výsledek:     244.235,61 
 
Přehled zdrojů financování: 
- čerpání účelových dotací ve členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelových znaků  
 
KÚ platy     33353        27.595.172,- 
KÚ třídní asistent   33068  331.604,- 
EU podpora vzdělávání  33063  534.124,86 
Grant EU I.    33006        2.292,- 
MÚ provoz    01316         3.524.000,- 
Rezervní fond    44444     312.628,63 
Věcný dar- přes RF   33333         600,-      
Kroužky    01010-01012 168.370,- 
Soutěž voda    33335    10.000,- 
Refundace mzdy –volby  11316      1.233,- 
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Všechny poskytnuté prostředky byly účelně využity.  
1. Provozní výnosy a náklady MÚ, včetně čerpání rezervního fondu a kroužky 

v Kč 

Výnosy 
Skutečnost  k 

31.12.2017 
rozpočet po 
úpravě 2018 

Čerpání k 
31.12.2018 

výnosy z poskytování služeb školné 
ŠD 254250 258000 258150 

výnosy z poskytování služeb školné 
MŠ 146800 155000 155000 

výnosy z nájemného 103800 90000 91400 

výnosy z kroužků 206413,2 168370 168370 

úroky BÚ 1887,74 1500 1685,72 

účelové dotace    0   

čerpání fondů 27434,28 312628,63 312628,63 

ostatní výnosy 250 0   

návrh příspěvku zřizovatele 3524000 3430000 3430000 

VÝNOSY celkem 4264835,22 4415498,63 4417234,35 

        

Náklady       

1. materiál       

knihy, časopisy 59 154,00 32 000,00 31 736,00 

čistící a úklidové prostředky 48 655,66 37 000,00 27 930,62 

kancelářské potřeby 21 310,00 19 600,00 18 424,00 

ostatní materiál 64 991,13 89 300,00 85 931,71 

doplnění lékárničky 4 815,00 7 000,00 6 003,00 

repre fond   1 000,00 945,00 

učební pomůcky a hračky do hranice 
stanovené pro evidenci na 902 

57 844,00 98 900,00 111 619,72 

DDHM UP a hračky - účet 
501,zařazené na  účet  902 

55 912,22 42 100,00 42 187,00 

materiál ost. - na PV a ost. pro žáky a 
děti 

44 344,60 72 100,00 72 029,45 

školní pomůcky pro děti s postižením 7 700,00 0,00 0,00 

DDHM ostaní - účet 501, ost.zařazené 
na  902 

284 498,70 42 700,00 42 653,30 

použití fondů 27 434,28 26 251,00 26 251,00 

mat. kroužky 40 044,80 23 900,00 27 397,00 

Materiál celkem 716 704,39 491 851,00 493107,8 

2. Opravy a údržba - vypsat:       

ostatní drobné opravy 
(čišt.koberců)+int.tab. 

149 906,76 162 600,00 163 499,11 

malování 123 136,00 131 800,00 131 776,00 

elektroopravy 19 703,80 128 000,00 127 969,60 

oprava desek na lavice       

kryt na topení       

opravy PC 40 819,50 250 000,00 249 376,53 
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opravy PC RF-dary   30 090,47 30 090,47 

opravy NT-upgrade 2000,-       

opravy PC 25 ks repas       

systém jednotného klíče       

výměna lino 36 570,00 56 600,00 56 520,00 

dveře interierové    11 600,00 11 517,00 

opravy kotelny (kotlů, rozvodů) 27 724,60 56 300,00 56 218,18 

okap ŠD jižní strana       

rekonstrukce umýváren-
obklady,instalatér 

  3 900,00 3 894,41 

rekonstrukce umýváren-
obklady,instalatér 

83 041,00 250 000,00 250 000,00 

stoupačka (odpad+voda)   17 500,00 17 483,29 

oprava komínu   0,00 0,00 

zavedení vody a odpadu do sborovny    6 900,00 6 817,87 

nátěr oken    0,00 0,00 

baterie se sprchou ke dřezu v mš   2 900,00 2 892,87 

opravy kroužky   1 580,00 1 580,00 

Opravy a údržba celkem 480 901,66 1 109 770,47 1 109 635,33 

3. Energie       

elektrická energie 536972 560 000,00 542127 

vodné,stočné 279739 275 000,00 258456 

plyn 437823 620 000,00 422768 

Energie celkem 1254534 1 455 000,00 1223351 

4. Služby       

cestovné 42753 38600 36286 

poštovní služby 4523 5000 4173 

telefony, internet 138214,16 143000 141754,72 

bankovní poplatky 18342 19000 18853 

revize 78226,35 71500 83867 

BOZP 18997 13500 13153 

odvoz odpadu 36630 36600 36548 

kopírky, tiskárny 74102,34 103000 88471,67 

servis PC sítě 101277 87500 87120 

ostatní(servis 
strojů,výrov.klíčů,zaskl.,atd.) 77712,2 19500 19512,6 

správa a údržba programů 22980 35000 34811 

DDNM (901) 55047,13 27000 26794 

plavání, LvK, bruslení 37197 76100 76072 

zdravotní služby na LvK, ŠvP,   19500 19310 

repre fond   0 0 

SW-upgrade - RF-dary   6 287,16 6 287,16 

služby kroužky 7389,4 3000 2403 

Služby celkem 713390,58 704087,16 695416,15 

5. Mzdové náklady *)       

hrubé mzdy 37974 36600 35591 
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OON 67445 73200 75077 

OON kroužky 158979 139890 136990 

DPN -14dní 0 1000 1190 

zdravotní a sociální pojištění 30125 32400 31402 

příděl do FKSP 759,48 800 735,62 

ostatní 372 400 388 

Mzdové náklady celkem 295654,48 284290 281373,62 

6. Ostatní náklady       

pojištění majetku 56511 56600 56511 

odpisy 1161,56 9900 9900 

pořízení DDHM,DDNM  (účet 558) 667578,03 251000 253359,68 

ostatní 48412,07 53000 50344,16 

Ostatní náklady celkem 773662,66 370500 370114,84 

NÁKLADY celkem 4234847,77 4 415 498,63 4172998,74 

VÝNOSY = NÁKLADY 29987,45 0 244235,61 
 
  
Finanční prostředky rozpočtu byly využity hospodárně a účelně. 
 
 
 
 
2. Náklady a transfery na platy a ONIV KÚ - čerpání 
 

Mzdové náklady  
Platy   20 176 904,- 
Dohody         37 505,- 
Náhrada mzdy         85 457,- 
SP a ZP               6 862 872,- 
FKSP                      405 265,62 

Ostatní přímé ONIV      .          358 772,38 
    27 926 776,- 
 
Výnosy  

transfer                        27 926 776,-  
 
Dotace na mzdy a přímé ONIV  - UZ 33353, 33068  
 
 
3. Grant EU I. – trvání od 2/2010 – 11/2011 
 
 Náklady   

Odpisy                            2 292,- 
 
 Výnosy 
  Proúčtování odpisů     2 292,- 
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4. EU podpora vzdělávání 
 
 Schválený rozpočet              1 527 276,- 
 Přijatá záloha  2017         916 365,60 
 Náklady 2017         106 602,- 
 Přijatá záloha  2018         610 910,40 
 Náklady 2018         106 602,- 
 Nespotřebovaná záloha-převod do RF 2017              809 763,60 

Nespotřebovaná záloha-převod do RF 2018              610 910,40 
 
  
 
5. Kroužky 
 

Náklady                                          168 370,- 
Výnosy                                           168 370,- 

 
 
 
6. soutěž- voda – dotace na výměnu vodních baterií 
 

Náklady                                          10 000,- 
Výnosy                                           10 000,- 

7. Čerpání a tvorba fondů 
 
 

Název, účet částka v Kč popis 

Fond odměn, 411.xx     
  198263,35 PZ k 1.1.2018 
          tvorba: 5997 převod ze ZHV 
          čerpání:   odměny 
  204260,35 KZ k 31.12.2018 
FKSP, 412.xx     
  364399,75 PZ k 1.1.2018 
           tvorba: 410371,1 příděl z hrubých mezd 
          čerpání: 87000 stravování 
  164650 rekreace 
  37940 penzijní připojištění 
  53454 kultura 
    sport 
  8000 odměny a dary 
  20788 ostatní - zlepšení pros. 
  6000 ostatní - věcné dary 
  396938,85 KZ k 31.12.2018 
Fond rezervní, 413.xx ze ZVH     
  345257,96 PZ k 1.1.2018 
           tvorba: 23990,45 převod ze ZHV 
           čerpání 26251 čerpání daňové úspory 
  250000 oprava umývárek - zed. a inst. práce 
  92997,41 KZ k 31.12.2018 
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Fond rezervní, 414.xx - z darů     
  829854,07 PZ k 1.1.2018 
          tvorba: 16287,16 dary celkem 
  610910,4 dotace EU 
      
          čerpání: 534124,86 čerpání dotace EU 
  36377,63 použití darů dle smluv 
      
  886549,14 KZ k 31.12.2018 = zůstatek dot.EU 
      
Fond reprodukce majetku, 416.xx     

           17890,12 PZ k 1.1.2018 
          tvorba: 0 dotace od zřizovatele 
  9900 odpisy DHM a DNM 
          čerpání:   čerpání dotace od zřizovatele 
    odvod z odpisů 
    ostatní čerpání 
      
  27790,12 KZ k 31.12.2018 
      

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. 2018   3 910 031,11 
Zůstatek účtu FKSP    k 31. 12. 2018      387 497,19 
Ceniny     k 31. 12. 2018                            0,- 
Zůstatek pokladny    k 31. 12. 2018          2 629,- 
 
 
Závěr: 
Organizace hospodařila v roce 2018 s hospodářským výsledkem ve výši:  244.235,61 
Závazné ukazatele předepsané zřizovatelem byly dodrženy. 
 
 
 
V Benešově dne 30. června 2019 
 
Sestavila:   Jana Štěpánková 
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Příloha: 

            Výnosy 2018 -dle UZ 

ROK 2018 UZ dotace 
úplata 

MŠ 
školn
é ŠD 

pronáj
my 

úroky 
ostatní 
výnosy 

celkové 
výnosy 

náklady 
vratk

a 
zůstate

k 

MÚ-provoz 
0131

6 
343000

0 
15500

0 
25815

0 
91400 

1685,7
2 

  
3936235,7

2 
3692000,1

1  
244235

,6 

KÚ-platy 
3335

3 
275951

72 
          27595172 

27583156,
92 

  
12015,

08 

KÚ-třídní asist. 
3306

8 
331604           331604 343619,08   

-
12015,

1 

dotace-voda-
soutěž 

3333
5 

10000           10000 10000   0 

refund.mzdy-
volby 

1131
6 

1233           1233 1233   0 

EU-podpora 
vzdělávání 

3306
3 

534124,
9 

          534124,86 534124,86   0 

Grant EU I.-
odpisy 

3300
6 

          2292 2292 2292   0 

Rezervní fond 
4444

4 
          

312628
,6 

312628,63 312628,63   0 

Kroužky 
0101
0-12 

          168370 168370 168370   0 

Hospod.výsled
ek 

              
32891660,

21 
32647424,

6 
  

244235
,6 
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V průběhu školního roku 2018/2019 se 
pokračovalo v akcích zvyšující kvalitu 
výuky, modernizaci a vybavenost školy, 
bezpečnostní opatření.  
V tomto roce nebyla poskytnuta žádná 
investiční dotace. 
Byla provedena celková rekonstrukce velké 
jazykové učebny, kde se vyměnila 
podlahová krytina, obložení a nábytek. 
V tělocvičně se vyměnilo osvětlení, které 
bylo nahrazeno LED světly. 
Některé kabinety byly doplněny novými 
pomůckami. Valná většina tříd je 
v současnosti vybavena IT a audiovizuální 
technikou. Celé druhé patro školy a všechna 
sociální zařízení byla opětovně vymalována. 
V mateřské škole se měnily dveře ve 
třídách. 

 
    

Foto z akce: Vraťme se zpět o sto let 
    

    

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 ve školním roce 2018 -2019 
   
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 ( minimálně 6 
vyučovacích hodin za školní rok). Do výuky byla také dle plánu zařazována prevence 
rizikového chování (ŠPP – školní primární prevence) 
1. ročník: Beseda  - Abychom nepřenášeli bacily, další témata byla probírána v hodinách 
prvouky 
2. ročník: Dopravní výchova na dopr. hřišti, jednotlivá témata byla probíraná v rámci hodin 
prvouky, beseda se záchranářkou - Jak zavolám a poskytnu 1. pomoc 
3. ročník: beseda se záchranářkou – Jím zdravě?, dopr. výchova na dopr. hřišti, dále 
v hodinách prvouky 
4. ročník: beseda se zdravotníkem – pravidla 1. pomoci a obvazová technika, dopravní 
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výchova na dopr. hřišti – 2x, dopr. výchova BESIP, dopravní teorie – městská policie,  
ostatní v hodinách přírodovědy 
5. ročník: beseda se zdravotníkem - Zdravá výživa, dopr. výchova – beseda a testy Policie ČR 
3. – 5. třídy – projekce Jeden svět  
 
- 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, zdravý životní styl 
4. třídy: Závislosti a drogy, kyberšikana 
5. třídy: Vztahy mezi  lidmi,  rasismus – lidská práva, práva dítěte 
     Tato problematika byla aktuálně zařazována i do výuky. 
 
Počítačové učebny byly využívány pro výuku ICT a pro doplnění výuky českého jazyka, 
matematiky, anglického jazyka a nápravy čtení. Srovnávací práce byly zadávány v 
paralelních třídách  (M, AJ, ČJ) s následnou společnou klasifikací.  
 
Děti se specifickými poruchami učení pracovaly v hodinách speciálně pedagogické péče 
 ( 4 hodiny týdně), některým dětem s vyšetřením v PPP nebo SPC byly na základě doporučení 
těchto institucí poskytnuty hodiny pedagogické intervence. V rámci grantové intervence 
(Šablony I) ve 2. pololetí tohoto školního roku byly poskytovány speciální hodiny pro děti z 
5. ročníku ohrožené školním neúspěchem. 
Další děti také na základě doporučení PPP nebo SPC pracovaly s pomocí asistenta pedagoga 
(5 asistentů pedagoga, 7 dětí – ve 4.C a 5.B 1 as. pro 2 děti) 
 
Škola v přírodě 
Škola v přírodě se uskutečnila  ve dvou termínech. 1., 2. a 3. ročníky – 3.6. – 7.6. 2019, 4. a 5. 
ročníky v následném týdnu  10.6. – 14.6. 2019 v Klučenicích 137, v Hotelu u jezera 
Výlety: 
V rámci školy v přírodě (Orlík, Zvíkov) 
 
Exkurze: 
1. ročníky: Mníšek pod Brdy, Farma Blaník, Planetárium Praha 
2. ročníky: ZOO Tábor. Čokoládovna v Šestajovicích 
3. ročníky: Planetárium Praha  
4. ročníky: History park Ledčice – vl. exkurze, Planetárium Praha – Toulky sluneční      
                  soustavou, Konopiště – Stezka pod korunami stromů - přírodovědná vycházka, 
5. ročníky: Botanicus Ostrá, Ekocentrum Vlašim  
 
Rozšiřující a doplňující činnost 
 
Besedy: jednotlivé besedy a jejich témata spadají většinou současně do prevence rizikového 
chování (uvedeno výše) 
V rámci environmentální výchovy byla pro všechny třídy 1. stupně ( následně i                  
pro 2. stupeň) navázána spolupráce s p. P. Coubalem, který pro nás uspořádal 1. z řady besed 
na téma voda a deštný prales. Téma bylo velice poutavé a žáci školy se rozhodly financovat 
fotopast  ( z výtěžku sběru šípků), která bude umístěná na Slovensku. V dalších přednáškách 
se pak seznámíme s reálnými záběry z této fotopasti. 
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4. ročník: Indonézie – beseda se zahraničními studenty 
5. ročník: Dravci - Konopiště 
 
Výstavy, akce v muzeu: 
Návštěva výstav v DDM Benešov – průběžně podle témat po celý školní rok 
4. ročník: vánoční výstava 
5. ročník: Betlémy 
 
Knihovna:  
1. třídy: Pasování na Rytíře řádu čtenářského, Poprvé v knihovně  
2. třídy: Hrátky s písmem 
3. třídy: Knížka o knížce,  
4. třídy: bajka, pověst 
5. třídy: Naučná literatura, práce s textem 
Všechny ročníky 1. Stupně – v rámci Noci s Andersenem  – beseda na téma H. CH. Andersen 
 
Divadelní, filmová a hudební představení:  
Vánoční filmové představení – Grinch 
3., 4. a 5. ročník -  Hloupý medvěd – česko-anglické představení 
1. roč. – Jak uhlíř zkoumal svěrák, České Vánoce Josefa Lady 
4. ročník: Jak s Máničkou šili všichni čerti 
5. ročník – divadelní představení k výročí republiky – www.československo.cz 
 
Výtvarné akce: výtvarná dílna ke Dni matek 
Zapojení se do akce Ježíškova vnoučata – výroba vánočních přání pro seniory v soc. ústavech 
4. ročník: výroba kraslic pro výzdobu městského velik. stromu  
 
Výtvarné soutěže: 
3. ročník: Požární ochrana očima dětí 
                 Šťastné stáří očima dětí  - u obou soutěží vyhodnocení teprve proběhne 
4. ročník: Slovo dětmi malované – leporelo, bajky 
Jeden svět ( 4. a 5. ročník) 
 
Recitační soutěž 
1. kategorie (2. a  3. třídy)  
2. kategorii (4. a 5. třídy) – vítězové postoupili do okresního kola v Bystřici, kde Anna 
Šináglová obsadila 3. místo (2. kat.) 
 
Pěvecká soutěž – po třídních kolech -školní kolo v rámci celého 1. stupně 
 
Matematická soutěž: 
2. – 3. třídy: kategorie Cvrček 
4. – 5. třídy: kategorie Klokánek 
Matematická pythagoriáda ( 5. ročník) + okresní kolo –   2. místo – P. Plíšek a D. Straková 
4. roč. – finanční gramotnost ČS 
 
Soutěže v anglickém jazyce: 
5. ročník (Praha) – 6. místo Z. Dvořáková 
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Sportovní akce: 
In line brusle 
Atletická všestrannost Vlašim 
Basketbal – 3.-5. ročník  chlapci 1. místo, dívky 3. místo 
Florbal – „O neveklovský měšec“ 
Turnaj „SK Florbal Benešov Cup“  ( 3. ročník) 
Florbalový turnaj SPORT HOBBY CUP ( 3. roč.) 
Gymnastická všestrannost  - ( družstvo z 3. tř.) – 1. místo 
Vybíjená  (3., 4., 5. tř.) - turnaje 
MC Donald´s cup – podzimní akce pro celý 1. st. , následně okresní kolo 
Dětská atletika Benešov  
Plavecko-běžecký pohár 
4 lekce bruslení – všechny ročníky 1. stupně 
Plavecký výcvik – 2. a 3. třídy 
Návštěva veletrhu sportovních aktivit – děti 1. st.(1., 3., 5. roč.) – buď v rámci vyučování 
nebo s p. vychovatelkami v odpoledních hodinách v družině ( 2. roč.) 
Zájezd na MS ve florbale 
 
Projektové dny 1. stupně: 
Halloween 
Vynášení Moreny, vítání jara (1. tř. + 5.A) 
Konec Masopustu 
Celý 1. st. – projekt k výročí republiky (100 let) a naší školy (130 let) 
V rámci tohoto projektu – 1. a 5. r. – Vracíme se zpět o 100 let 
Den vody ( žáci 2. st. – příprava prezentace s p. uč. Balatovou) 
Během školního roku probíhala spousta třídních projektů k probíraným tématům. (TK) 
Žáci 1. ročníku  - týdenní projekty ( ad poznámky v tř. knize) 
 
Ostatní akce 
Vánoční jarmark 
Akademie 
Koncert sborů 
Dopravní soutěž  pro 4. a 5. tř. - Bystřice 
Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče proběhl Den otevřených dveří  - doprovázený  
poutavým programem, ukázkami zábavné výuky a prohlídkou školy. 
V červnu  třídní učitelky budoucích 1. třídy (p.uč. Járková, Mrhová a Šupková ) podaly  
informace rodičům budoucích prvňáčků. 
Během školního roku navštívily současné prvňáčky děti z MŠ Karlov,MŠ Čtyřlístek, MŠ 
Spořilov, MŠ U Pivovaru 
Noc s Andersenem  - doprovázená programem knihovny, v letošním školním roce zaměřená  
na samotného pana Andersena 
Zápis dětí do prvních tříd proběhl v dubnu 2019 
Během školního roku se žáci několikrát zapojili do sběru  papíru, pomerančové  a citronové  
kůry, hliníku 
 
Další vzdělávání učitelů 
(Šablony) – vybraní učitelé – DVPP - vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi v 
rozsahu 8 hodin - Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem – p. Sixta 
Inkluze – p. Burdová 
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EDU POINT Posázaví – Vnější a vnitřní motivace – J. Štětinová, Nela Karasová, Tereza 
Čechalová 
Zrakové centrum (Hurbanova Praha) – Den otevřených dveří ve zrakovém centru – Nela 
Karasová, T. Čechalová 
 
 
 

Metodické sdružení 2. stupně 
 
Anglický jazyk 

Akce, na kterých jsme se v rámci anglického jazyka podíleli: 
1. v březnu jsme se s pátou třídou zúčastnili v Praze soutěže AJ v ZŠ Bronzová, školou 

s rozšířenou výukou angličtiny 
2. uspořádali jsme školní kolo olympiády v anglickém jazyce. V kategorii 6.-7. tříd se 

zúčastnilo 15 žáků, do okresního kola postupuje Josef Mixán ze 7.B, který skončil 
v okresním kole na 8. místě. V kategorii 8.-9. tříd se zúčastnilo 10 žáků, do okresního 
kola postoupila Adéla Sýkorová z 9.B, která na okrese obsadila 5. místo 

3. již mnoho let se vybraní žáci pátých tříd účastní konverzační soutěže v Praze – 
Lužinách v základní škole s rozšířenou výukou jazyků, kde v konkurenci 150 žáků 
předvádějí své znalosti. Letos byli velice úspěšní, Zuzana Dvořáková postoupila 
v konkurenci jazykových škol do finále 

4. žáci 5. ročníků shlédli divadelní představení v anglickém jazyce. 
5. 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. 
Dostalo se nám té výsady, že na naší škole poskytujeme zázemí a podmínky pro 
zájemce o všechny typy zkoušek Cambridge, čehož si velmi vážíme. V kategorii YLE 
(Startes, Moovers, Flyers), KET, PET, FCE  skládalo zkoušky 42 zájemců. Úspěšným 
kandidátům byl předán certifikát v září  

6. v dubnu byl uspořádán jednodenní zájezd do Vídně 
7. v květnu a červnu jsme vypravili dva autobusy s účastníky týdenního zájezdu do 

Anglie a Walesu 

Zeměpis a přírodopis 

1. zeměpisná olympiáda: školní kolo – všechny ročníky – cca 50 dětí 
                          okresního kola ve Vlašimi se zúčastnili 4 žáci 
                                 7. třída – Tomáš Fulín – 5. místo 
2. celý druhý stupeň shlédl pořad  „Svět kolem nás“ 
3. uspořádali jsme „Rybářskou olympiádu“ 
4. Exkurze: Muzeum Říčany – Pestrý svět minerálů 
5. Sladovka – lov bezobratlých 
6. Účastnili jsme se Agroolympiády SZemŠ Benešov 
7. Třídili jsme odpad s „Tonda obal na cestách EKO KOM“ 
8. Pozorně jsme naslouchali přednáškám o první pomoci a o sexuální výchově. 
 
Český jazyk 
Okresní kolo Olympiády v Č jazyce vyhrála Milada Dvořáková a postoupila do krajského 
kola. 
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Výtvarná výchova 
1. v prosinci proběhla soutěž „Vánoční tvoření“ pořádaná Střední zemědělskou školou 

v Benešově.  
2. v květnu a červnu navštívili žáci edukační program MUD Benešov „Jak se dělá 

muzeum“projekt: keramika pro maminky – I. stupeň ZŠ (Den matek) 
3. ŠD se zúčastnily akce Velikonoční strom Benešova. Spolu s námi malovaly kraslice i 

děti z MŠ a žákovská rada. 
4. účastnili jsme se soutěže DDM „Jsem v (ne)bezpečí“ 
5. v hodinách Vv žáci vyráběli dárečky k zápisu budoucích prvňáčků 

 
ICT 
Přehled úspěchů našich žáků v počítačových soutěžích 

 
 
Matematika 
Soutěže: okresní kolo „Pythagoriády“ – zúčastnilo se celkem 5 žáků. 
 
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. 
 
Úspěšně pokračují kroužky florbalu a sportovních her pro oba stupně, kroužek vybíjené pro 
první stupeň a nově kroužek fotbalu pro druhý stupeň.  
Spolupráce s SK Florbal Benešov nám přináší možnost nákupu florbalového vybavení na 
náklady místního SK a dva trenéry na každý kroužek – Slunečko, Novák (1. stupeň), Vojtíšek, 
Pavlíček (2. stupeň) 
V prosinci jsme vypravili autobus do Prahy na florbalové mistrovství světa ve florbale pro 
děti z florbalových kroužků 
 
Opět jsme měli vypůjčený airtrack, který výrazně zlepšil úroveň gymnastických schopností. 
Úspěšně pokračují kroužky florbalu a sportovních her pro oba stupně, kroužek vybíjené / 
přehazované pro první stupeň a nově kroužek gymnastiky pro 2. – 7. třídu, po kterém byla 
velká poptávka. 
 
Pro druhý stupeň jsme uspořádali sedmý ročník školní florbalové ligy, do kterého se zapojují 
všechny třídy 2. stupně, dále jsme pořádali i turnaj ve volejbale. 
Karlov opět organizovat okresní turnaj v minifotbale, nově byl spolupořadatelem okresního i 
krajského finále v McDonald´s cupu. 
 
Ve dnech 7. – 12. 1 2019 proběhl lyžařský kurz ve Strážném v Krkonoších.  
 
Stále vedeme okresní radu AŠSK, která řídí sportovní soutěže na okrese Benešov. 
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Díky dotačnímu programu Center sportu AŠSK jsme pořídili nové pomůcky, hlavně 
trampolínu, žíněnky, míče, netradiční hry, nebo badmintonové rakety. 
V tomto školním roce jsme se zúčastnili řady sportovních soutěží, ve kterých jsme vždy byli 
důstojným soupeřem a většinou bojovali o ta nejlepší umístění. Vše reprezentanti 
vyšperkovali posledním turnajem v házené, kde zvítězilo družstvo dívek i chlapců. 
14.9 Inline brusle 
19.9 Atletická všestrannost 6.-9. tříd                     
8.11 Sálová kopaná – 2. místo 
13.11 Florbal kat. III – 3. místo 
24.1 basketbal dívky, chlapci 
Chlapci – 2. místo 
Dívky – 3. místo 
22.2 Gymnastická všestrannost  
Kuchta – 2. místo 
Kypta – 3. místo  
Březen – turnaj ve stolním tenise  
12.3 Volejbal chlapci – 2. místo 
14.3 Volejbal dívky – 2. Místo 
10.4 Plavecko-běžecký pohár 
27.4 Volejbal velmi smíšený  
13.5 Pohár rozhlasu 6+7 
14.5 Pohár rozhlasu 8+9 
27.5 Házená dívek – 1. místo  
28.5 Házená chlapci – 1. místo  
26.6 – volejbalový turnaj osmých a devátých tříd 
27.6 volejbalový zápas deváťáci vs. učitelé 
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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 
SOU stavební J.Nohy 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  
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Příloha č. 1: 
 

 
 

Výroční zpráva o činnosti školní družiny 2018 - 2019  
 

Na konci školního roku 2018 - 2019 navštěvuje školní družinu 170 účastníků řádně 
zapsaných. Během roku se odhlásili 10 účastníků a přihlásili 7 účastníků. Ranní provoz je 
každý pracovní den od 6. 30- 8 . 00 hodin.  V pondělí, úterý, středu a čtvrtek, 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 účastníky ze třetích a vyšších tříd je ranní provoz 
zajištěn v prostorech základní školy v učebně pro školní družinu nad školní jídelnou.  
Účastníci z prvních a druhých tříd a ostatní účastníci mají ranní provoz zajištěn v hlavní 
budově ŠD u kostela. Průměrná denní návštěvnost při ranním provozu k 24. 6. 2019 je 44 
účastníků denně.  V odpoledních hodinách probíhá provoz školní družiny na dvou 
pracovištích. V hlavní budově školní družiny je umístěno pět oddělení. V budově základní 
školy jsou umístěna dvě oddělení. Páté oddělení je v samostatné místnosti ŠD a sedmé 
oddělení je v učebně 3. A. Odpolední provoz školní družiny je od 11. 30 - 17. 00 hodin. 
V budově školy končí provoz v 14.30 hodin. Děti po této hodině přechází do hlavní budovy 
školní družiny. 
  Podle zápisu a odevzdaných zápisních lístků je na příští školní rok 2019 - 2020 do školní 
družiny přihlášeno 177 účastníků od prvních do pátých tříd. Školní družina nemá volnou 
kapacitu. Na případné uvolněné místo čeká 11 účastníků.  
 
Současná naplněnost z jednotlivých ročníků: 
 
45 účastníků z 1. tříd 
46 účastníků z 2. tříd 
49 účastníků z 3. tříd 
25 účastníků ze 4. tříd 
  5 účastníků z 5. tříd 
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Účastníci jsou rozděleni do sedmi oddělení: 
 
První oddělení tvoří účastníci z 1. B s počtem 24 účastníků. Oddělení vede paní vychovatelka 
Věra Havelková. Paní vychovatelka pracuje na plný úvazek 28 hodin týdně.  
Druhé oddělení tvoří účastníci z 1. A s počtem 21 účastníků, ze 4. C s počtem 3 účastníků, tj. 
celkem 24 účastníků. Oddělení vede paní vychovatelka Jitka Hořejší. Paní vychovatelka 
pracuje na plný úvazek 28 hodin týdně.  
Třetí oddělení tvoří účastníci z 2. B s počtem 22 účastníků, z 3. B s počtem 2 účastníků a     
ze 4. C s počtem 4 účastníků. To je celkem 28 účastníků. Oddělení vede slečna vychovatelka 
Veronika Toulová. Slečna vychovatelka pracuje na zkrácený úvazek 21 hodin týdně.  
 Čtvrté oddělení tvoří účastníci z 2. A s počtem 24 účastníků. Oddělení vede paní 
vychovatelka Gabriela Čtrnáctá. Paní vychovatelka pracuje na plný úvazek 28 hodin týdně.  
Páté oddělení tvoří účastníci ze 4. A s počtem 9 účastníků, ze 4. B s počtem 7 účastníků, tj. 
celkem 16 účastníků. Oddělení vede paní vychovatelka Mgr. Irena Hellerová. Paní 
vychovatelka pracuje na zkrácený úvazek 9 hodin týdně. 
Šesté oddělení tvoří účastníci z 3. B s počtem 24 účastníků. Oddělení vede paní vychovatelka 
Hana Bultasová, která je pověřená vedením školní družiny, pracuje na plný úvazek, to je 21 
hodin týdně. 
Sedmé oddělení tvoří účastníci z 3. A s počtem 23 účastníků, ze 4. B s počtem 2 účastníků, 
z 5. A. s počtem 3 účastníků a 5. C s počtem 2 účastníků, tj. celkem 30 účastníků. Oddělení 
vede paní vychovatelka Lenka Bernardová. Paní vychovatelka pracuje na zkrácený úvazek 11 
hodin týdně. 
 
Úvazky vychovatelek v ŠD/týdenní přímá práce s účastníky/:  
  
Hana Bultasová                    21 hodin 
Věra Havelková                   28 hodin 
GabrielaČtrnáctá                  28 hodin 
Jitka Hořejší                         28 hodin  
Mgr. Irena Hellerová             9 hodin 
Veronika Toulová                21 hodin 
Lenka Bernardová                11 hodin 
                                                                                                                                               
Všechny vychovatelky se řídily dle ŠVP pro zájmové vzdělávání školní družiny a plnily 
celoroční plán pro rok 2018/ 2019, který byl variabilní a podle potřeby vychovatelek a zájmu 
účastníků upravován. Každý měsíc probíhala jedna akce pro celou školní družinu. Plán byl 
doplněn o příležitostné a spontánní činnosti, celodružinové hry, program primární prevence. 
 
V září jsme se rozloučili s velmi teplým létem. Uspořádali jsme mezi jednotlivými odděleními 
spontánní výtvarnou akci nazvanou „ Horko, sucho, vyprahlo“. Účastníci se učili malovat a 
tvořit obrazy z písku, hlíny, sena a suchých přírodnin. Pochvalu a drobnou odměnu si 
zasloužili všichni malíři a výtvarníci. V říjnu a listopadu jsme se zaměřili na 100. výročí 
vzniku ČSR. Ve všech odděleních probíhaly projekty zaměřené na toto významné výročí. 
Účastníci se seznamovali se státními symboly, vznikem státní hymny, starými hračkami a 
předměty denní potřeby, se kterými se dnes již nesetkají. Seznámení v tomto duchu probíhalo 
se starými automobily, oděvy, s mapou ČSR a ČR. 153 účastníků navštívilo výstavu v DDM, 
kde prezentovaly všechny školy své výtvarné práce k tomuto významnému výročí. Výstava 
nesla název „100 let české státnosti“. V rámci oslav navštívili naši účastníci Městskou 
knihovnu. Dětské oddělení připravilo pro účastníky z prvních a druhých tříd besedu na téma 
„Dětská knížka za první republiky“. Pro starší účastníky ze třetích, čtvrtých a pátých tříd byl 
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připraven pořad v hudebním oddělení s názvem „Hudba první republiky, vznik a historie 
české národní hymny“. Do projektu se zapojilo 168 účastníků. Koncem měsíce října vytvářeli 
účastníci dekorace na Halloween, masky a výzdobu do oken. Všichni jsme se připravovali na 
130. výročí otevření naší školy a na den otevřených dveří. V rámci oslav jsme pro účastníky 
pozvali Divadlo pod kloboukem, které zahrálo pro 127 účastníků pohádku „Evelínko, nebuď 
pašík, vždyť jsi slepička“. V prosinci jsme začínající adventní čas ve všech odděleních 
obohatili o čertovské dílny a bublinkovou show, které se zúčastnilo 119 účastníků. Jako každý 
rok jsme se připravovali na vánoční jarmark. Účastníci vyráběli drobné předměty z různých 
materiálů. Největší úspěch měly náušnice z korálků a recyklované výrobky z kávových kapslí. 
Tradicí se stala spolupráce s Kulturním a informačním centrem, kde se účastníci podíleli na 
výrobě ozdob a následném zdobení vánočního stromku za naši školu a školní družinu. Po 
vánočních prázdninách, v měsíci lednu, čekala na účastníky nadílka nových hraček. Pro 
všechny účastníky bylo pozváno divadlo MIRMA, které sehrálo představení „O chechtavém 
strašidle“. Akce se zúčastnilo124 účastníků. V únoru v období masopustu uspořádaly paní 
vychovatelky pro mladší účastníky z prvních a druhých tříd „karneval“ s tancem a soutěžemi, 
pro starší účastníky ze třetích, čtvrtých a pátých tříd „diskotéku“ a nácvikem kolektivního 
country tance a soutěžemi. Zábavy si užilo 147 účastníků.  V březnu jsme zvolili 
přírodovědné téma, pozvali jsme chovatele exotických papoušků a opic, produkce s živými 
zvířaty a zajímavé vyprávění o životě v přírodě a v zajetí mělo u účastníků ze všech oddělení 
velký úspěch. Účastníci se mohli se zvířaty i vyfotit. „Pa – pa show“ si užilo 147 účastníků. 
V dubnu 90 účastníků shlédlo představení s velikonoční tématikou Divadla pod kloboukem 
„Evelínko, kraslici fakt nesneseš“. Následně se všichni účastníci seznámili v projektovém 
týdnu s různými technikami zdobení velikonočních vajec a kraslic. Účastníci se rovněž 
seznamovali s historií velikonočních svátků, s pranostikami a symboly velikonoc. Poslední 
dubnový den přiletěly na košťatech a jiných strojích do družiny „čarodějnice“. Zábavné 
odpoledne proběhlo v areálu zahrady. Všichni účastníci měli možnost soutěžit a pořádně se 
vyřádit. Zároveň však byli poučeni o bezpečnosti při večerním opékání špekáčků. V červnu 
bylo 48 účastníků z prvních tříd pozváno do Městské knihovny na loutkové představení „Dva 
Kašpaři“. Na závěr školního roku již tradičně připravily paní vychovatelky projektový týden, 
tentokrát na téma „Indiáni a indiánské kmeny“, který vyvrcholil spaním ve školní družině 
s bohatým programem. Pozvali jsme chovatele dravců s živými ukázkami a hodinovou 
přednáškou o životě dravců žijících na našem území i v zámoří. Indiánského muzikanta, který 
přivezl pro každého účastníka buben a secvičil se 78 účastníky jednoduché indiánské rytmy, 
které zněly 20. června celým Karlovem. 
 
V rámci programu primární prevence v letošním školním roce 2018/ 2019 jsme se zaměřili na 
utváření třídním i celodružinových kolektivů. V měsíci září zvolili téma „Poznej své 
kamarády“. Snažili jsme se vytvořit spolu s účastníky nové kolektivy, začít utvářet 
kamarádství mezi jednotlivými věkovými skupinami, též vysvětlit účastníkům význam slova 
šikana.  V měsíci říjnu jsme se zaměřili na bezpečnost při hrách venku, na „recyklaci“ a 
třídění různých druhů odpadů. V měsíci listopadu jsme vysvětlili ú častníkům význam slova 
„ týrání“  různých skupin dětí, dospělých, seniorů, ale i zvířat. Vysvětlovali jsme koloběh 
lidského života a to, jak je důležité být slušným člověkem, který umí nejen v dětství, ale i 
v dospělosti používat „kouzelná slovíčka“. V prosinci, v klidném předvánočním čase, jsme se 
zaměřili na „slavnostní chování“, stolování a přípravě štědrovečerního a novoročního stolu, na 
výzdobu svých domovů a dětských pokojíčků. V lednu jsme stihli bobování a stavbu 
sněhuláků. Povídali jsme si s dětmi o „bezpečnosti při zimních sportech“. Prohlubovali jsme 
komunikační dovednosti pomocí různých didaktických her, využívali jsme PC, informovali o 
nebezpečnosti a užitku sociálních sítí. V únoru jsme se zaměřili na „zdraví“, vitamíny, 
zdravou stravu, ale také na osobní hygienu, čistotu a pořádek, otužování, sportování. Na 
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důležitost zvolení si správných kamarádů se stejnými zájmy, na nebezpečí návykových látek, 
drog a kouření. V březnu byla prevence směrována na „chování v dopravě“  a na silnici 
z pozice chodců. Na toto téma bylo následně navázáno v měsíci dubnu, kdy se účastníci 
zabývali správným vybavením kol a koloběžek, chováním v dopravních prostředcích. 
V květnu jsme účastníkům vysvětlovali, že určitě zvládnou některé z domácích prací a tak 
rodičům pomohou s úklidem, pouze si musí dávat pozor na „nebezpečné úklidové 
prostředky“, s kterými se mohou doma potkat. V posledním školním měsíci jsme s účastníky 
rozebírali a doporučovali jim, jak účelně využít „volný čas o prázdninách“. 
 
 Ve všech odděleních také probíhaly celoroční družinové hry. V prvním oddělení měla hra 
název „Rok v přírodě“, a v druhém oddělení měla hra název „Jaro, léto, podzim, zima – celý 
rok je prima!“. Účastníci se učili blíže poznávat přírodu. Ve třetím oddělení se hra nazývala 
„Městečko“. V této hře se účastníci seznámili s orientací ve městě, důležitými správními 
úřady, orientací na mapě, se světovými stranami. Ve čtvrtém oddělení se hra nazývala 
„Mobitrek“, zde se účastníci stali cestovateli v časoprostoru. V pátém oddělení měla hra název 
„Cesta kolem světa“. Účastníci cestovali po jednotlivých světadílech, kde se postupně 
seznámili s flórou a faunou jednotlivých částí světa. V šestém oddělení se účastníci dozvěděli 
o světě ohrožených zvířat, se zvířaty z červené knihy zvířat, se kterými se již nikdy 
nestřetnou. Hra měla název „Safari“. V sedmém oddělení měla hra název „ Staré pověsti 
české“, hra byla zaměřena na historii našeho státu. Během všech celodružinových her plnili 
účastníci úkoly zábavnou formou pomocí her, soutěží, výtvarných a pracovních činností. 
Celodružinové hry probíhaly ve skupinách, přispívaly k samostatnosti účastníků při 
vyhledávání zajímavostí. Účastníci plnili na zadané úkoly. Využívali PC, časopisy i 
encyklopedie. 
 
V červnu paní vychovatelky Jitka Hořejší a Gabriela Čtrnáctá odjely společně s účastníky 
prvních, druhých a třetích tříd na školu v přírodě do areálu k Orlické přehradě do Klučenic. 
Zde si všichni účastníci náležitě užili zábavy, sportu, tvoření výrobků např. savování triček, 
práci s přírodninami.  
 
Během celého školního roku 2018 - 2019 se snažily vychovatelky využít počasí a být 
s účastníky co nejvíce na čerstvém vzduchu. Buď v areálu zahrady školní družiny, nebo při 
vycházkách do okolí. Všechny vychovatelky kombinovaly jednotlivé činnosti s pobytem na 
čerstvém vzduchu.  Ať jde o výtvarné, pracovní, dopravní, tělesné, rozumové i ostatní 
činnosti. K dispozici měli účastníci i hřiště za školou, po dohodě s vyučujícími při volných 
hodinách i tělocvičnu. Tu většinou využívaly paní vychovatelky z 5. a 7. oddělení, které měly 
kmenové třídy v budově základní školy. Všichni účastníci vytvořili dobré kolektivy a poznali 
nové kamarády. K tomu přispěly svým dílem vychovatelky, které zapojovaly účastníky do 
celodružinových akcí, kde se potkávaly různé věkové skupiny účastníků. Účastníci se 
poznávali a začali se oslovovat svými křestními jmény. Tímto se podařilo vzájemně propojit 
starší i mladší děti. Všichni se lépe poznali. Vytvořila se jednotná skupina účastníků, kde si 
vycházeli vstříc, učili se vzájemně si hrát, jak na pískovišti, tak při sportovních činnostech. O 
polední pauze se do sportování zapojovali s mladšími účastníky i chlapci z 9. A a z 9. B. 
 
Dařilo se nám plnit jednotlivé činnosti podle týdenních skladeb ve všech odděleních. Vnitřní 
řád školní družiny nebyl porušen. Využívali jsme i nápady účastníků, komunikovali 
s účastníky o problémech se spolužáky, vysvětlovali jim svět dospělých. Každá vychovatelka 
spolupracovala s kmenovou učitelkou svých účastníků i se zákonnými zástupci 
účastníků.  Kázeňské přestupky byly řešeny hned na místě domluvou a vždy došlo k nápravě 
a omluvě.  
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Celý školní rok 2018/  2019 byl pro účastníky velmi bohatý a pestrý. Vychovatelky 
zapojovaly integrované děti adekvátně do všech činností, vyzdvihovaly jejich úspěchy při 
plnění jednotlivých úkolů. Jednotliví účastníci i celé třídní kolektivy tyto aktivity 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.  
 
Umožnili jsme paní vychovatelce Renatě Kučerové ze školní družiny v Čerčanech náslechové 
hodiny v rámci čerpání grantových šablon I., práci sledovala a konzultovala s paní 
vychovatelkou Věrou Havelkovou.  Pro svou školní praxi si zvolilo naši školní družinu 6 
budoucích vychovatelek. Slečna Michaela Cíglerová, slečna Marie Huptysová, slečna 
Veronika Polesná. Všechny tři jsou naše bývalé žákyně naší školy a školní družiny. Paní 
Marcela Herclíková, paní Alena Schützová a paní Renáta Hrušková je rovněž naše žákyně a 
od nového školního roku také kolegyně. Studentkám se věnovaly paní vychovatelky Hana 
Bultasová, Věra Havelková, Jitka Hořejší a Gabriela Čtrnáctá.    
 
Během školního roku jsme dovybavili školní družinu o elektrické piano, novou televizi, a tři 
počítače pro práci vychovatelek a dětí. Pořídili se rovněž nové didaktické pomůcky, sportovní 
náčiní a opravila se venkovní prolézačka na zahradě. Paní uklízečce jsme pro ulehčení práce 
pořídili mop na vytírání a elektrickou stěrku na okna.                                                
Odměnou pro nás, vychovatelky, jsou spokojení účastníci i zákonní zástupci účastníků, a to 
nás všechny naplňuje a inspiruje do následujícího školního roku 2018/ 2019. 
Zpracovala Hana Bultasová  24. 6. 2019 
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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 2018/19 

Základní charakteristika mateřské školy 
 
Název školy:                                       Základní škola a mateřská škola Benešov 
Na Karlově 372 
256 01 Benešov 
Adresa školy:                                     Základní a mateřská škola Benešov 
Na Karlově 372 
256 01 Benešov 
Číslo telefonu školy:                          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 
E – mail:                                              ZŠ: zsbn.karlov@seznam.cz 
MŠ: ms.karlov@seznam.cz 
www stránky:                                      www.zsbn.karlov.cz 
Zřizovatel školy:                                 Město Benešov 
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Právní subjekt 
Provoz mateřské školy:                     6 : 30 – 17 : 00 hodin 
 
Ředitel školy:                                     Mgr. Svatopluk Česák 
Zástupkyně školy:                             Mgr. Věra Hozová 
Učitelka pověřená vedením MŠ:      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:                                      62 dětí 
Počet dětí a skladba tříd:                   3 třídy, celkem 62 dětí 
1. třída  -  18 dětí 
2. třída  -  20 dětí 
3. třída  -  24 dětí  
 
     Od 1. 1. 2003 je mateřská škola součástí právního subjektu při Základní škole Na Karlově 
372, je školou státní a ředitelem je Mgr. Svatopluk Česák. 
Nachází se v historické části města, která přímo nabízí klidné a podnětné prostředí pro 
mateřskou školu. 
Jsme mateřská škola rodinného tipu s dlouholetou tradicí. 
Snažíme se navozovat vstřícnou a přátelskou atmosféru mezi zaměstnanci, dětmi i rodiči. 
Cílem je, aby se děti mezi své vrstevníky těšily a rozvíjely svou tvořivost a nadání 
v podnětném prostředí. 
Filozofie a cíl školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 
ŠVP má název „Harmonická a barevná cesta“. Jak již z názvu vyplývá, snažíme se  
o harmonické rozvíjení každého dítěte s přihlédnutím na vývojová specifika dětí. 
Tematické bloky obsahují klíčové kompetence pro období předškolního věku. 
 
 Pracovní úvazky 
Počet pedagogických pracovníků:  5 
Počet nepedagogických pracovníků: 1 asistent pedagoga na – 0,50 úvazku 
Provozní zaměstnanci:                        1 školnice – domovnice, strojník – topič 
                                                                 1 uklízečka na 0,50 úvazku 
                                                                 1 pracovnice obchodního provozu 
Pracovní úvazky pedagogů: Milada Prudká – učitelka pověřená vedením MŠ 
                                                                   25 hodin přímé výchovné práce týdně 
                                                   Pavla Ornová  – uč. 1. třídy 
                                                                  31 hodin přímé výchovné činnosti týdně 
                                            Ludmila Horáčková – uč. 1. třídy 
                                                                 31hodin přímé výchovné činnosti týdně 
                                            Jitka Málková – uč. 2. třídy 
                                                                31 hodin přímé výchovné činnosti týdně 
                                            Dagmar Novotná – uč. 3. třídy 
                                                                31 hodin přímé výchovné činnost týdně 
Pracovní úvazek asistenta pedagoga -  Lucie Hulanová -   20 hodin týdně 
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Složení tříd 
1.  třída  - 18 dětí   -  paní uč. Ludmila Horáčková, Pavla Ornová 
2. třída  -  20 dětí   - paní uč. Jitka Málková 
3. třída  -  24  dětí  - paní uč. Dagmar Novotná 
 
Ve školním roce 2018/19  nastoupilo do MŠ 62 dětí, z toho 26 dívek a 36 chlapců. 
Z tohoto počtu byly 4 děti s odkladem školní docházky. 
Z podnětu mateřské školy bylo doporučeno rodičům dvou dětí posouzení školní zralosti 
v PPP Benešov.  Na základě vyšetření rodiče těmto dětem školní docházku odložili. 
 
Jedno dítě u předškoláků pracovalo podle IVP. 
Děti s odkladem školní docházky měly vypracován PLPP 1. stupně.  
Do 1. třídy ZŠ nastoupí v září 16 dětí. 
Jedno dítě přestoupí od 1. 9. 2019 na žádost rodičů do MŠ Čtyřlístek. 
 

Organizace 
Provozní doba je od 6,30 do 17,00 hodin. 
Úplata školného činila v mateřské škole 400,- Kč za měsíc. Školné je od rodičů vybíráno 
převodem na účet školy. Celodenní stravné je 37,- Kč. 
Rodiče vstupují do MŠ při přijímání a vydávání dětí po zazvonění. Po převlečení dítěte 
v šatně, rodič vždy předává své dítě učitelce ve třídě. 
 
Adaptace dětí 
Přestože převážný počet nových dětí byl v nejmenším oddělení, byly velmi šikovné a 
adaptabilní. Brzy si zvykly na nové prostředí, kamarády i zaměstnance.  
 
Denní režim  
 
06,30 hodin – 8,00 hod. scházení dětí v MŠ, ranní volné hry s individuálním přístupem, 
jazykové chvilky, grafomotorická uvolňovací cvičení. 
08, 00  -  08, 45 hod.           Dokončení ranních her, komunikativní kroužek,  
                                                ranní cvičení. 
08, 45  -  09. 00 hod.           Svačina, hygiena 
09, 00   -  9, 45 hod.             Dopolední integrovaná činnost podle vzdělávacího 
                                                programu 
09, 45  -  11, 45 hod.            Pobyt venku     
11, 45  -  12, 15 hod.            Oběd, hygiena 
12, 15  -   12, 45 hod.           Předávání dětí  odcházejících po obědě 
12, 30  -   14, 15 hod.           Odpočinek (četba pohádek, spánek, relaxace) 
14, 30  -  14,  45 hod.           Svačina 
14, 45  -   17,  00 hod.          Odpolední zájmová činnost do odchodu dětí domů 
 

Kroužky                                         
 
Zájmový kroužek pěvecký je ve středu od 15,00-15,30 hodin pro 17 dětí (1. pololetí), 19 dětí 
(2. pololetí)a vede ho paní učitelka Dagmar Novotná. Kroužek keramický je ve čtvrtek od 
15,00-15,45 hodin pro 7 dětí (1. pololetí), 8 dětí (2. pololetí) a vede ho paní Anna Strnadová. 
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Logochvilky 
Od ledna 2019 byl v MŠ otevřen kroužek „Logochvilky“. Vede ho každé pondělí od 12,15 – 
13,15 hodin Milada Prudká, která v rámci „Šablon“ absolvovala vzdělávání pro logopedické 
asistenty. 
Logochvilky probíhají hravou formou. Cvičení jsou zaměřena na zlepšení hrubé motoriky, 
jemné motoriky, hybnost jazyka, dechová cvičení, artikulační cvičení a rozvíjení slovní 
zásoby. 
 

Kvalita podmínek vzdělávání 
Mateřská škola je součástí zařízení a spolupracuje se základní školou. 
Pracujeme podle ŠVP „Harmonická a barevná cesta“. Tematické bloky reagují na prožitky 
dětí a aktuální podmínky. Učitelky si volí témata individuálně. 
V tematických blocích jsme se zaměřili na vytváření základů klíčových kompetencí 
dosažitelných v předškolním vzdělávání. Paní učitelky vedou u každého dítěte ve své třídě 
„Orientační poznámky o rozvoji a učení dítěte“, kde v průběhu (3x – 4x), hodnotí pokroky 
dětí a rozvoj po stránce biologické, psychomotorické, interpersonální, sociálně-kulturní a 
environmentální. 
V rámci primární prevence plníme úkoly „Preventivního programu“, který zahrnuje spolupráci 
(ZŠ s MŠ, Eko- programy, soutěže, divadla, DDM, Policie ČR- dopravní výchova, 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“ 

  
Vzdělávání 
17. - 19. 10. 2018 – Specifická práce pedagoga s dvouletými dětmi – Dagmar Novotná 
15. - 16. 11. 2018 – Asistent logopeda – Milada Prudká 
3. 12. 5. 12. 2018 – Asistent logopeda – Milada Prudká 
11. 1. 2019 – Asistent logopeda – Milada Prudká 
21. a 31. 1. 2019 – Specifikace práce pedagoga s dvouletými dětmi – Jitka Málková 
13. a 28. 2. 209 – Čtenářská pregramotnost – Ludmila Horáčková, Milada Prudká 
11.a14. 3. 2019 – Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi – Pavla Ornová, 
                            Ludmila Horáčková                                   
13. a 28. 2. 2019 – Čtenářská pregramotnost v MŠ – Milada Prudká 
10. a 24.4. 2019 – Čtenářská pregramotnost v MŠ – Jitka Málková 
11. a 12. 4. 2019 – Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ - Milada Prudká 
                               Ludmila Horáčková 
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13. a 14. 5. 2019 – Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ – Jitka Málková,  
                               Dagmar Novotná, Pavla Ornová    
 
Vybavení školy, opravy, zahrada 
Třídy jsou dostatečně vybaveny hračkami, které průběžně dokupujeme. 
Na podzim byly vyměněny dveře při vstupu do chodby (šaten) a do kanceláře.  
Na zahradě děti využívají lezeckou stěnu, balanční most, skluzavku, aj. 
V dubnu byl odstraněn před budovou MŠ nevyhovující altán a nahrazen altánem novým, 
který děti mohou využívat při pobytu venku.  
 
Spolupráce se základní školou 
MŠ úzce spolupracuje se Základní školou Na Karlově. 
Již tradičně pořádáme se žáky Základní školy na podzim pouštění draků. 
Děti mateřské školy vystoupily v aule Gymnázia 6. 11. 2018 se Základní školou Na Karlově 
na školní akademii s hudebním programem, který s nimi nacvičila paní učitelka Dagmar 
Novotná. 
V listopadu 2018 oslavila Základní škola Na Karlově 130 let. Společných oslav se účastnila i 
mateřská škola 16. Listopadu -  „Den otevřených dveří“. 
Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavku dětských prací (mapy České republiky, do nichž 
děti umístily postavičky pohádek) – tato výstavka byla výsledkem spolupráce se žáky 7. B.  
v projektovém dnu 17. 4. 2018. 
Dalším bodem výstavky dětských prací, bylo leporelo na téma „Hračky dříve a dnes“- které 
bylo vytvořeno ve spolupráci se žáky 7. A na projektovém dnu 24. 4. 2018. 
 
Žáci 9. tříd se nám postarali o tradici Mikuláše a společně s čerty a anděly navštívili 
mateřskou školu.  Mikuláš děti za vystoupení odměnil balíčky se sladkostmi.  
V únoru (26. 2. 2019), se předškoláci podívali do první třídy Na Karlově. 
 

Spolupráce s rodiči 
Společné akce s rodiči – vánoční tvoření, jarmark, besídky ke Dni matek, rozloučení 
s předškoláky. 
Rodiče se zapojují do sběru pomerančové kůry a papíru.  
Ke komunikaci s rodiči využíváme:- každodenní verbální komunikaci 
                                                             - nástěnky před budovou  
                                                             - nástěnky v budově MŠ 
                                                             - webové stránky školy 
                                                             - e- maily rodičů 
                                                             

Závěry 
• Pokračovat v realizaci ŠVP PV, navazovat na jeho hlavní záměry a cíle. 

• Rozvíjet přirozené dovednosti dětí. 
• Popularizace školy. 
• Pokračovat ve spolupráci se školou (projektové dny). 

• Další spolupráce s rodiči. 
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 Výsledky vzdělávání – 1. třída 
Adaptace   
Do 1. třídy nastoupilo v září 18 dětí. Z toho 10 dívek a 8 chlapců. 
Během září jednu dívku rodiče odhlásili. Na její místo nastoupila v říjnu jiná holčička. 
V lednu přestoupila dvojčata do druhé třídy. Na jejich místo byly přijaty dvě nové děti. 
Chlapec ze Slovenska, který měl při nástupu velké problémy s adaptací a komunikací se 
během druhého pololetí velmi zlepšil. Rodiče s ním navštěvují logopeda a v MŠ se mu věnuje 
logopedický asistent. 
Nyní je většina dětí velmi dobře adaptována. Děti jsou samostatné při stolování i sebeobsluze. 
Komunikace s dětmi 
Komunikace s dětmi probíhala přátelskou formou a počáteční nejistotu pomáhal překonávat 
kamarád „ Kašpárek“´, který děti provázel po celý den a sděloval jim potřebné informace. 
V jazykových chvilkách si děti procvičovaly správné dýchání, gymnastiku mluvidel a 
artikulační cvičení. 
Děti mají rády pohyb při hudbě, říkadla, písničky a pohybové hry. Znají již všechny 
zaměstnance MŠ. 
Sledování vývoje dětí 
Každé dítě má ve třídě založenou samostatnou složku tzv. PORTFOLIO, kde je možné 
pozorovat výtvarné začátky dětí a jeho pokroky. 
Součástí portfolia je list, kde každý měsíc zapisujeme u každého dítěte jeho výsledky ve 
výchovně – vzdělávací činnosti. 
Plánování 
Školní vzdělávací program MŠ „Harmonická barevná cesta“ se skládal z deseti témat, která 
byla rozpracována v projektu třídních podtémat. 
Plánování umožňovalo rozvoj všech oblastí:  
 Dítě a jeho tělo 
Dítě a jeho psychika 
Dítě a ten druhý 
Dítě a společnost 
Dítě a svět 
ÚNOR 
Blok: Karnevalové veselí 
 Témata: „ Chráníme své zdraví“  
                 „ Veselý masopust“  
                 „ Zimní šatník“  
BŘEZEN 
Blok : „ Volání jara“ 
Témata : „Sníh se mění na sněženky“ 
                  „Nešlap, nelámej“ 
                  „ Můj svět knížek“ 
                  „ Velikonoční koleda“ 
  DUBEN 
Blok: „Bezpečná cesta“ 
Témata : „ Aprílová škola“ 
                 „Pozor, červená“ 
                „ Z nepohody do pohody“ 
                „ Vstávej semínko“  
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KVĚTEN 
Blok : „Rozkvetlý máj“ 
Témata: „Vítáme máj“ 
                „ Moje maminka“ 
           „ Na výpravě za mláďátky“ 
          „ Květen – barevný má fráček“ 
ČERVEN 
Blok : „ Zlatá brána otevřená“ 
Témata : „ Máme radost z pohybu na zahradě“ 
                 „ Jahody a třešně“ 
                 „ Těšíme se na léto“ 
Metody a formy práce 
Pomocí kamaráda „Kašpárka“ byly děti motivovány, střídaly činnosti s chvilkami odpočinku 
a relaxace. 
Vzdělávání probíhalo hravou formou, střídáním řízených a hravých činností s přihlédnutím na 
věkové zvláštnosti dětí. Zaměřily jsme pozornost na rozvoj hrubé motoriky při hrách a pobytu 
na čerstvém vzduchu. Pohyb jsme spojovaly se slovem, rytmem , písní, říkadlem, sluchovými 
hrami. 
Individuální p řístup 
Snažily jsme se najít čas pro každé dítě zvlášť, pochválit ho,  pohovořit o tom , co ho zajímá 
nebo trápí. Vnímaly jsme každé dítě jako individualitu, která může a nemusí splnit naše 
očekávání. 
Tělesná pohoda a rytmický řád 
Děti se učily přizpůsobovat a vnímat denní režim v MŠ. Pravidelnými činnostmi, opakováním 
a odpočinkem si osvojovaly poznatky o světě a životě. 
Dbaly jsme na rozvíjení v oblasti fyzické, psychické a sociální. Dávaly jsme důraz na 
bezpečné chování ve skupině a pomáhaly v budování přátelských vztahů ke kamarádům 
v duchu hesla: „Jsme kamarádi – máme se rádi“. 
Životospráva 
Stravování probíhalo 3x denně, dle jídelníčku s dostatkem ovoce a zeleniny. Děti nejsou 
vybíravé, konzumují všechna jídla. Jeden chlapec má alergii na mléko a jedna dívka na 
ořechy. Děti jí samostatně lžící. Po celý den je dodržován pitný režim. 
Aktivity 
Děti měly možnost shlédnout několik divadelních představení a zábavných pořadů. 
Kroužky: pěvecký, keramika 
S jedním dítětem byla procvičována řeč individuálně v  době speciálně pedagogické práce. 
Únor: 
Karneval – přípravy na karneval nás obohatily a seznámily s obdobím masopustu a lidovými 
tradicemi. 
Březen: 
Návštěva městské knihovny 
Duben : 
Velikonoční tvoření 
Výlet ekovláčkem do Konopiště 
Slavnost čarodějnic 
Květen: 
Besídka ke Dni matek 
Výlet na farmu Soběhrdy 
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Červen:  
Oslava MDD- pohár v restauraci 
Výlet na statek Pomněnice 
Materiáln ě-technické podmínky 
Ve třídě je dostatek hraček a pomůcek pro rozvoj hrubé a jemné motoriky, myšlení a paměti. 
Zahrada je vybavena pískovištěm, na kterém byly vyměněny sítě a slunečníky. Dále si děti 
mohou hrát na prolézačce a v zahradním domečku.  
Spolupráce v rámci MŠ 
Spolupráce pedagogů i ostatních zaměstnanců MŠ je vstřícná, panuje příjemná atmosféra, 
která napomáhá k harmonickému prostředí. 
Spolupráce s rodiči 
Je celkem dobrá, snažíme se s rodiči ve všem domluvit. 
 
Shrnutí, návrhy, opatření 
Cíle, které jsme si na začátku stanovily, jsou tyto: 

1. Pracovat podle TVP 
2. Pomáhat dětem s adaptací na nové prostředí 
3. Podporovat vztahy v duchu hesla „Máme se rádi-jsme kamarádi“ 
4. Dodržovat soubor pravidel chování ve třídě 
5. Přijmout denní režim 
6. Vytvářet pocit důvěry a bezpečí 
7. Formou různých aktivit posilovat osobnost dítěte a jejich citový rozvoj 
8. Rozvíjet dítě v oblasti psychomotorické a sociální  

Dlouhodobé vzdělávací cíle 
1. Pokračovat v realizaci ŠVP PV, TVP 
2. Rozvíjet přirozené dovednosti dětí 
3. Obohacovat rozumové a citové vnímání  

 
V Benešově dne 3. 6. 2019 

 
 

 Vypracovala: L. Horáčková, Pavla Ornová 
 
Výsledky vzdělávání - 2. třída 
 
Adaptace 
 Do druhé třídy nastoupilo v září 20 dětí. 12 dětí přešlo z loňské 1. třídy. Složení 
kolektivu bylo 9 dívek a 11 chlapců. Tedy nově příchozích dětí bylo celkem 8. Jejich adaptace 
proběhla v krátké době. Některé z nově příchozích dětí vůbec neplakaly. Je vidět, že již dříve 
docházely do dětských kolektivů, hlídáčků apod. Adaptace proto hlavně spočívala 
v seznámení se navzájem s ostatními dětmi i s kolektivem dospělých zaměstnanců školy. 
Získání důvěry a přivykání režimu dne. Kolektiv je hodně věkově nesourodý, převládají 
tříleté děti. K 31. 12. ukončila docházku dvojčata Krejčových a na jejich místo byla z 1. třídy 
přesunuta dvojčátka Urbanových. Nyní je tedy kolektiv složen z 10 dívek a 10 chlapců. 
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Kvalita podmínek vzdělávání 
a/ Komunikace s dětmi 
 K učitelce děti mají dostatečnou důvěru. Zapojují se do hovoru, učí se požádat o 
pomoc, poděkovat, vyjadřují náklonnost. I nové děti začínají více komunikovat jak s dětmi, 
tak i s ostatními dospělými zaměstnanci MŠ. Prohlubujeme a podporujeme také stále 
kamarádské vztahy. Děti se většinou aktivně a rády zapojují do společných činností.  
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 
 TVP nese název „Moudrá sovi čka Rozárka“.  
 
Tématické bloky TVP vycházejí z ŠVP a odpovídají věkové skupině. 
Umožňují rozvoj všech oblastí: Dítě a jeho tělo 
     Dítě a jeho psychika 
     Dítě a ten druhý 
     Dítě a společnost 
     Dítě a svět 
 
Září 
Blok: „ Naše školička v záři sluníčka“  
Témata: „Kdo jsem a kde žiji“ 
   „Cesta do školy“ 
   „Loučím se s létem“ 
 
Říjen 
Blok: „Svět kolem nás“ 
Témata: „Chutě, vůně a barvy podzimu“ 
   „ Temný les a louka“ 
   „Zpívající vítr“        
Listopad 
Blok: „Když padá listí“  
Témata: „Podzimní počasí“ 
    „Příroda usíná“   
    „Vítáme Advent“ 
   
Prosinec 
Blok: „Čas lásky a radosti“ 
Témata: „Čertoviny“ 
   „ Zpěvy Vánoc“ 
 
Leden 
Blok: „Zima čaruje“  
Témata: „Nový rok začíná“ 
   „Zimní snění“ 
   „Ledové království“   
   „Kdo jsem, kde žiji“ 
 
 
Únor 
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Blok: „Karnevalové veselí“ 
Témata:„Chráníme své zdraví“ 
  „Veselý masopust“ 
  „Cesta ke hvězdám“ 
 
Březen 
Blok: „Volání jara “ 
          „Sníh se mění na sněženky“ 
 „Můj svět knížek“ 
 „Velikonoční koleda“ 
 
Duben 
Blok: „Bezpečná cesta“ 

„Aprílová školka“ 
 „Pozor červená“ 
 „Vstávej semínko“ 
 „Čarodějný rej“ 
 
Květen 
Blok: „Rozkvetlý máj“ 

„Moje maminka“ 
 „Na výpravě za mláďaty“ 
 „Kv ěten plný barev“ 
 
Červen 
Blok: „Zlatá brána otevřená“ 

„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 několik divadelních a hudebních představení, podnikli jsme 
výlet ekovláčkem do Konopiště. Ve spolupráci se ZŠ se konala rovněž drakiáda. Navštívili 
jsme také výstavu Betlémů v Muzeu Podblanicka. Ozdobili jsme si také vánoční stromeček 
v průchodu benešovské radnice. Ve školce jsme v předvánočním čase uspořádali tradiční 
tvoření rodičů s dětmi. Vyráběli jsme cukroví, konkrétně kuličky z falešného marcipánu 
s papírovými košíčky, které si děti odnášely domů. Žáci ze ZŠ pro nás připravili  Mikulášskou 
nadílku. 
Ve druhém pololetí to byl tradiční karneval,  podívali jsme se do Městské knihovny Benešov. 
Děti viděly několik pohádkových představení. Malovaly vajíčka, která ozdobila velikonoční 
strom na náměstí. Období se neslo přípravou pásma k oslavě Dne matek. Nechyběl ani školní 
výlet. Tentokráte jsme se podívali do Farmaparku v Soběhrdech a také do školního statku 
v Pomněnicích.  
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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 hračkami a průběžně se dokupují nové. Základní minimum 
výtvarných pomůcek máme v učebně, další jsou v kabinetu VV. Využíváme pianino. 
Výhodou třídy je přístavek s pomůckami na tělesnou výchovu. Ty často využíváme při 
ranních rozcvičkách. 
 
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. 
 
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. 
 
 
        Vypracovala: Jitka Málková 
        červen 2019 

 
Výsledky vzdělávání – 3. třída 
 
Již v prvním pololetí se jevilo, že některé děti bude nutné poslat na vyšetření do OPPP 
z důvodu odkladu školní docházky. 
Rodiče spolupracovali a se svými dětmi vyšetření absolvovali. Jednalo se o tři chlapce. 
U vyšetřených dětí  se pracovnice v OPPP přiklonily k mému závěru a odklad školní 
docházky pro nezralost též doporučily. Zůstávají proto od září 2019 ještě v MŠ. 
Do školy tak odchází 16 dětí ( z toho 4 děti s odkladem školní docházky z minulého školního 
roku). Na třídě zůstanou 2 děti s odkladem školní docházky a 6 dětí věkově nezralých , 
narozených na podzim. 1 chlapec i přes vyšetření v OPPP na přání rodičů do školy nastoupí. 
 
Kvalita podmínek vzdělávání 
Komunikace s dětmi 
Děti s učitelkou dobře komunikují, mají k ní důvěru. Jsou si již vědomy svých práv, což se 
bohužel v tomto pololetí přenáší na žalování na sebe. Děti i více začínají prosazovat svoje 
EGO, své názory a připomínky. Zároveň ale navrhují různá řešení (při hrách, činnostech a 
výchovných problémech). 
Sledování vývoje dětí 
Na 4 děti s odkladem škol. docházky byly vypracovány podpůrné plány, které jsem v průběhu 
celého školního roku dodržovala. Ideální by byla souhra a spolupráce s rodiči, což se však 
podařilo jen u 2 maminek, u zbylých dvou maminek nebyla spolupráce vůbec žádná. 
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Spolupráce v rámci MŠ a ZŠ 
Děti ze 3. třídy se setkávají i z menšími dětmi z jiných tříd ráno při scházení se , na školní 
zahradě při PV, nebo při výletech. 
Máme také „ Projektové dny“ se sedmými třídami ZŠ Na Karlově, kdy se děti setkávají se 
svými kamarády školáky, což u nich podněcuje těšení se na školu. (Drakiáda, Mikuláš v MŠ). 
Spolupráce s rodiči 
Byla až na ojedinělé případy plodná a pěkná. Rodiče se angažovali v různých projektech 
(dárky na jarmark, rozlučka s předškoláky). Maminky nám dodávaly různý materiál k našemu 
tvoření a kolážím (mašličky ,knoflíky,  provázky, zbytky látek). 
 Ale i nepotřebné časopisy, z nichž jsme plnili plno úkolů a našli v nich mnoho zajímavostí. 
 
                                                                            V Benešově  dne: 6.  6. 2019  
                                                                             Vypracovala: Dagmar Novotná  
      

PLÁN AKCÍ NA M ĚSÍC ZÁŘÍ 2018 
 
3. 9.   Zahájení nového školního roku 2018/19 
3. 9.    Informační schůzka pro rodiče                          17, 00 hodin 
10. 9.  Divadlo- „Pohádka z písniček“                           8,15 – 9,00         všechny 
d. 
19. 9.  Pedagogická rada                                                17,00 hodin        
         
PLÁN AKCÍ NA M ĚSÍC ŘÍJEN 2018 
 
3. 10. 2018         Pěvecký kroužek                  15,00- 15,30   přihlášené d. 
4. 10. 2018         Výstava – drobnochov 
                            -SZš- Benešov                       10,00- 11,00   předškoláci       
4. 10. 2018         1. keramika                           15,00- 15,45   přihlášené d. 
8. 10. 2018         Bářino toulavé divadlo 
                             „O statečné Margitce“         8,15 -  9,00    všechny d. 
10. 10. 2018         Pěvecký kroužek                15,00 –15,30   přihlášené d. 
11. 10. 2018         2. keramika                         15,00 – 15,45  přihlášené d. 
 
17. 10. 2018        Pěvecký kroužek                 15,00 – 15,30  přihlášené d. 
18. 10. 2018        3. keramika                           15,00- 15,45  přihlášené d. 
19. 10. 2018        Divadlo „Pod kloboukem“    8,15 – 9,00   všechny d. 
24. 10. 2018        Pěvecký kroužek                   15,00 –15,30 přihlášené d. 
25. 10. 2018        4. keramika                            15,00-15,45   přihlášené d.    
31. 10. 2018        Pěvecký kroužek                    15,00- 15,30  přihlášené d.    
 
 
PLÁN AKCÍ NA M ĚSÍC LISTOPAD 2018 
 
1.11. 2018        Eko-program „Barevná zima“   9:15- 10:00   2.tř. 
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1. 11. 2018       Eko-program „Barevná zima“ 10:00- 11:00  3. tř.    
1. 11. 2018       Keramika                                     15:00-16:00   přihlášené d. 
6. 11. 2018       Akademie (zkouška)                   8:00- 9:00     3. tř. 
6. 11. 2018       Akademie (Gymnázium)           17:00              3. tř.   
7. 11. 2018       Pěvecký kroužek                         15:00- 15:30  přihl. d. 
8. 11. 2018       Keramika                                      15:00- 15:45  přihl. d. 
9. 11. 2018       Divadlo-„Nemocný pejsek“        8:30- 9:15     všechny d. 
14. 11. 2018     Pěvecký kroužek                         15:00- 15:30   přihl. d. 
15. 11. 2018     Keramika                                       15:00- 15:45  přihl. d. 
16. 11. 2018     Den otevřených dveří ke 
                           130. výročí otevření školy           8:00 – 17:00 
19.11. 2018      Fotografování dětí                       9:30 – 10:30   všechny d. 
21. 11. 2018     Pěvecký kroužek                           15:00 – 15:30  přihl. d. 
22. 11. 2018     Keramika                                        15:00- 15:54   přihl. d. 
28. 11. 2018     Pěvecký kroužek                           15:00- 15:30   přihl. d. 
29. 11. 2018     Keramika                                        15:00- 15:45                          

 
PLÁN AKCÍ NA M ĚSÍC PROSINEC 2018 
 
5. 12. 2018       Návštěva Mikuláše a čerta        9:45 – 10:30        všechny d. 
5. 12. 2018       Pěvecký kroužek                         15:00 - 15:30       přihlášené d. 
6. 12. 2018       Vánoční program J. Koutová       8: 15-  9:00        všechny d. 
6. 12. 2018       Keramika                                       15:00- 15:45       přihlášené d. 
12. 12. 2018     Eko- „Barevná zima“                    9:15 – 10:00       2. tř. 
12. 12. 2018     Eko- „Barevná zima“                   10:15- 11:00        3. tř. 
13. 12. 2018     Keramika                                       15:00 – 15:45      přihlášené d. 
14. 12. 2018     Honza Krejčík – kino BN                9,00 – 10,00      2.a 3. tř. 
14. 12. 2018     Jarmark – ZŠ Na Karlově              14:00- 17:00 
14. 12. 2018     Vystoupení na Jarmarku              14:30 -15:00       3. tř. 
17.12. 2018      Vánoční nadílka v MŠ                     9:00 – 10:00      všechny d.   
18. 12. 2018     Vánoční tvoření SZš BN                10:00 -11:00        3.tř. 
19. 12. 2018     Pěvecký kroužek                            15:00- 15:30        přihl. d. 
20. 12. 2018     Keramika                                         15:00- 15:45        přihláš. d. 
         
PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC LEDEN 2019 
                
2. 1. 2019        Pěvecký kroužek                           15:00 - 15:30      přihlášené d. 
9. 1. 2019         Pěvecký kroužek                          15:00 – 15:30      přihlášené d. 
14. 1. 2019       Logopedická chvilka                    12:15 – 13:15     přihlášené d. 
16.1. 2019        Pěvecký kroužek                          15:00 – 15:30     přihlášené d. 
21. 1. 2019       Logopedická chvilka                    12:15 – 13:15     přihlášené d. 
23. 1. 2019       Pěvecký kroužek                          15:00 -15:30       přihlášené d. 
25. 1. 2019       Eko- „Barevná zima“                     9:15 – 10:00       2. tř. 
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25.1. 2019        Eko- „Barevná zima“                   10:15- 11:00       3. tř. 
28. 1. 2019       Logopedická chvilka                    12:15 – 13:15     přihlášené d.  
30. 1. 2019       Pěvecký kroužek                          15:00 - 15:30      přihlášené d. 
 
         
PLÁN AKCÍ NA M ĚSÍ ÚNOR 
 
11. 2. 2019          Logochvilky                             12:15 – 13: 15        přihlášené d. 
13. 2. 2019          Pěvecký kroužek                    15:00 – 15:30         přihlášené d. 
14. 2. 2019          1. keramika                              15:00 – 15:45        přihlášené d. 
18. 2. 2019          Logochvilky                              12:15 – 13:15        přihlášené d. 
19. 2. 2019          Pan Bílý –„Z pohádky             10:30 – 11:00        všechny d. 
                                               do pohádky“            
20. 2. 2019         Pěvecký kroužek                     15:00 - 15:30         přihlášené d. 
21. 2. 2019         Karneval                                     8: 00 – 9: 15         všechny děti 
21. 2. 2019         2. keramika                              15:00 – 15:45         přihlášené d. 
25. 2. 2019         Logochvilky                              12:15 – 13:15         přihlášené d. 
27. 2. 2019         Pěvecký kroužek                     15:00-  15:30         přihlášené d. 
28. 2. 2019          3. keramika                             15:00- 15:45          přihlášené d. 
 
PLÁN AKCÍ NA M ĚSÍC BŘEZEN 2019 
 
1. 3. 2019         Eko – „Barevná zima“                     9:15 – 10:00                   2. třida 
1. 3. 2019         Eko – „Barevná zima“                    10:15 – 11:00                  3. třída 
4. 3. 2019         Logochvilky                                      12:15 – 13:15                  přihlášené d. 
5. 3. 2019         Masopustní průvod  
                          -  ZŠ Na Karlově                                10:00 – 10:15                  všechny d.  
6. 3. 2019         Pěvecký kroužek                             15:00 – 15:30                  přihlášené d. 
7. 3. 2019         Keramika                                           15:00 – 15:45                 přihlášené d. 
13. 3. 2019       Pěvecký kroužek                              15:00 - 15:30                 přihlášené d. 
14. 3. 2019       Divadlo(maňáskové) 
                           O šípkové Růžence, O pejskovi 
                           a kočičce,  Liška, zajíc a kohout     10:15 -  11:00                 všechny d. 
14. 3. 2019       Keramika                                            15:00 – 15:30                 přihlášené d. 
18. 3. 2019       Logochvilky                                        12:15 – 13:15                 přihlášené d. 
20. 3. 2019       Pěvecký kroužek                               15:00 – 15:30                 přihlášené d. 
21. 3. 2019       Keramika                                            15:00 – 15:45                 přihlášené d.        
25. 3. 2019       Logochvilky                                        12:15 – 13:15                 přihlášené d. 
26.3. 2019        Návštěva knihovny                           10:00- 11:00                  3. třída 
27.3. 2019        Návštěva knihovny                           10:00- 11:00                  2. třída   
27. 3. 2019       Pěvecký kroužek                               15:00 – 15:30                 přihlášené d. 
28.3. 2019        Návštěva knihovny                           10:00 – 11:00                 1. třída  
28. 3. 2019      Keramika                                             15:00 – 15:45                  přihlášené d. 
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PLÁN AKCÍ NA M ĚSÍC DUBEN 
 
1. 4. 2019                  Logochvilky                                                  12:15 – 13:15         přihláš. 
děti 
3. 4. 2019                  Zápis do 1. třídy  ZŠ                                    14:00 – 17:00         
předškoláci 
3. 4. 2019                  Pěvecký kroužek                                         15:00 – 15:30         přihláš. 
děti 
4. 4. 2019                 Zápis do 1. třídy ZŠ                                       14:00 – 17:00        
předškoláci                               
4. 4. 2019                 Keramika                                                        15:00 -  15:45        přihláš. 
děti 
8. 4. 2019                  Logochvilky                                                   12:15 – 13:15        přihláš. 
děti  
9. 4. 2019                  Fotografování dětí                                         8:00 -  9: 30         všechny d. 
9. 4. 2019                  Velikonoční tvoření na SZš BN                  10:00 -  11:00        
předškoláci 
10. 4. 2019                Den otevřených dveří v MŠ                       12:30 – 17:00    
10. 4. 2019                 Bublinková shov                                           9:30 – 10:15         všechny 
děti          
10. 4. 2019                 Pěvecký kroužek                                         15:00 – 15:30         přihláš. 
děti     
11. 4. 2019                 Dopravní výchova v DDM                         10:00 – 11:00         
předškoláci 
11. 4. 2019                 Keramika                                                      15:00 – 15:45         přihláš. 
děti 
15. 4. 2019                 Logochvilky                                                  12:15 – 13:15         přihláš. 
děti 
17. 4. 2019                 Pěvecký kroužek                                         15:00 – 15:30          přihláš. 
děti 
24. 4. 2019                 Pěvecký kroužek                                         15:00 – 15:30          přihláš. 
děti 
29. 4. 2019                 Zkouška talentů ZUŠ                                    9:30 – 10:30           
předškoláci 
29. 4. 2019                 Logochvilky                                                  12:15 – 13:15           přihláš. 
děti 
      
             

PLÁN AKCÍ NA M ĚSÍC KVĚTEN 2019 
 
2. 5. 2019             Keramika                                15,00 – 15,45             přihlášené d. 
9. 5. 2019             Keramika                                  15,00 – 15,45            přihlášené d. 
15. 5. 2019           Zápis do MŠ                              8,00 -   15,00    
15. 5. 2019           Pěvecký kroužek                    15,00 – 15,30           přihlášené d. 
16. 5. 2019           Besídka ke „Dni matek“       15,00 – 15. 30          1. třída 
16. 5. 2019           Besídka ke „Dni matek“       15,30 – 16,00          3. třída 
17. 5. 2019           Divadlo –„O pyšné žirafě“     8,30 -     9,15          všechny děti 
20. 5. 2019           Logochvilky                              12,15 – 13,15          přihlášené d. 
20. 5. 2019           Besídka ke „Dni matek“        15,00 – 15,30          2. třída 
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22. 5. 2019           Pěvecký kroužek                     15,00 – 15,30          přihlášené d. 
23. 5. 2019           Výlet- Ekofarma Soběhrd       8,30 – 12,00           všechny děti 
27. 5. 2019           Logochvilky                              12,15 – 13,15          přihlášené d.  
29. 5. 2019            Pěvecký kroužek                    15,00 – 15,30          přihlášené d. 
31. 5. 2019            Rozloučení s předškoláky     17,00                        předškoláci                              
 

PLÁN AKCÍ NA M ĚSÍC ČERVEN 2019 
 
3. 6. 2019              Návštěva cukrárny                  10:00 – 11:00           všechny d. 
3. 6. 2019              Logochvilky                               12:15 – 13:15          přihlášené d. 
5. 6 2019               Pěvecký kroužek                      15:00 – 15:30         přihlášené d. 
10. 6. 2019            Logochvilky                               12:15 – 13:15         přihlášené d.      
11. 6. 2019            „Kominíček a štěstí“                 9: 15 – 10:00         všechny d.   
12 6. 2019             Výlet na statek do Pomněnic  9:15 -   11:15          všechny d.      
12. 6. 2019            Pěvecký kroužek                     15:00 – 15:30          přihlášené d. 
14. 6. 2019            Hudební program pro děti     10:30 – 11:15          všechny d. 
17. 6. 2019            Logochvilky                                12:15 – 13:15         přihlášené d. 
19. 6. 2019            Pěvecký kroužek                       15:00 – 15:30         přihlášené d. 
19. 6. 2019            Zpívání sborů Gymnázium BN   17:00                    3. tř.     
26. 6. 2019            Pěvecký kroužek                      15:00 – 15:30          přihlášené d. 
27. 6. 2019            Dopravní hřiště BN                  10:00 – 11:00          3. tř.         
 
 
 

Vypracovala:  Bc. Milada Prudká 
                                           V Benešově dne:   14. 6. 2019 
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Příloha č. 3 
 

Základní škola a mateřská škola Benešov, Na Karlově 372 
256 01 Benešov, Na Karlově 372, IČO: 75 03 30 54,  

tel: 317 721 175 
e-mail: zsbn.karlov@seznam.cz 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Výroční zpráva o realizaci PPŠ  
Primární prevence 

 
Výroční zpráva o realizaci PPŠ ve školním roce 2018/2019 
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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 Preventivní program ZŠ  
a MŠ Benešov (dále jen PP) 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 2018-2019 se výchovná komise sešla 28krát. Řešili jsme zejména vztahy 
mezi žáky, zabývali jsme se vulgárním chováním, neplněním školních povinností, 
záškoláctvím, nebezpečím kyberšikany, komunikací učitel-žák, řešili pozdní příchody a 
častou absenci. V letošním roce jsme řešili více problémů na 1.st. než v předešlých letech. 
 
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 
začátkem školního roku na celostátní web Nenech to být, kam jsme naši školu zaevidovali. 
Oznámení jsme prošetřili, avšak nezakládalo se na pravdě, dotyčný o ničem nevěděl. 
V několika případech jsme kotaktovali OSPOD, s jehož pracovnicemi máme velmi dobré 
zkušenosti. 
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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 PPŠ 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 
 • V příštím školním roce bude na škole působit školní psycholog 
• 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 PPŠ 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. 
•  Jules and Jim, z.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 
•  Centrum primárních programů - Cesta integrace, o.p.s. 
•  Centrum vzdělávání a dialogu 
•  Tisk Benešovský deník, Jiskra a Benešovský zpravodaj, Radniční listy 
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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  
- 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  
- zastupuje školu ve skupině Plánu prevence kriminality, které zřizuje MěÚ Benešov, odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví 
- ŠMP pokračuje ve spolupráci s pracovní skupinou MěÚ Benešov OSPOD Prevence drogové 
závislosti a domlouvá se na přednáškách na příští školní rok 
- pedagogičtí pracovníci se zúčastnili v rámci grantového projektu Šablony I  školení 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi v délce trvání 32 hodin 
vedené PhDr. Mgr. Evou Burdovou, MBA – 30 učitelů a asistentů 
- v rámci projektu Šablony I proběhne také 16 hodinové školení Čtenářská gramotnost napříč 
školou – 30 učitelů a asistentů 
- účast na celostátní konferenci Ochrana zdraví dětí, žáků a studentů pořádané Ministerstvem 
práce a sociálních věcí a Zdravé město Benešov  
- ze stejného grantu Šablony I jsme pokračovali v projektu Doučování žáků ohrožených 
školním neúspěchem. Letos jsme vytvořili 4 skupiny v 5. a 7. třídě 
- školení BOZP pro všechny zaměstnance 
- jako příští nástupce metodika prevence byla vybrána Mgr. Věra Čechová, která se účastní 
většiny jednání výchovné komise a od září nastoupila na specializační studium 
 
 
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 
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• 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 
• besedy s odborníky na kyberšikanu 
• využití aktuálních témat, televizních programů k diskuzi se žáky 
• nácvik praktických dovedností – sebeobrana, řešení dopravní situace, první pomoc – 
obvazová technika, … 
• komunitní kruh – nácvik umění komunikovat, vnímat se a tolerovat 
• 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 
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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 
Ekocentrum Vlašim 
Mezinárosní festival o lidských právech Jeden svět – 3.- 9. tř. 
Projektový Den prevence – 1.-5.tř. 
Projektový Den slunce – 1.-5.tř. 
       
Zdravotní přednášky pro 1. - 9. ročník 
1. třída – Abychom nepřenášeli bacily 
2. třída – Jak zavolám a poskytnu první pomoc 
3. třída – Jím zdravě? 
4. třída – První pomoc – základní obvazová technika 
5. třída – Zdravý životní styl 
6. třída – První pomoc - rozšířená a Čas pro mě - beseda o dospívání 
7. třída – desatero FIS  
8. třída – Poruchy příjmu potravy 
9. třída - Sexuální výchova chlapců a dívek 
 
Přednášky pí. Bc. Vondrákové a Mgr. Marcela Koráříková, DiS.- kurátorky pro mládež 
(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    
 
Projekt Koukneme se zpět o 130 let – výročí školy 1.- 9. tř. 
Jeden svět – festival o lidských právech 3.- 9. 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. 
Sexuální výchova – 8. tř. – lékaři Nemocnice Benešov 
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. 
Den prevence v Benešově – 6. – 9. 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 
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        Drakiáda 
          společná procházka školou při Dnu otevřených dveří 
          společný zápis do první třídy 

        Den dětí 
        pasování prvňáčků 
 

Aktivity žákovské rady: 
- Sběr šípků, utržené peníze jsme věnovali neziskové společnosti „Prales dětem“, která 

za ně nakoupila jednu fotopast, kterou umístnila na Slovensko a poslouží 
k monitorování výskytu a ochraně medvěda 

- Turnaj ve stolním tenise – II. stupeň 
- MISS KARLOVA – I. stupeň, promenáda, volná disciplína a rozhovor s porotou 
- Mastercheff Karlova – II. stupeň, soutěž družstev ve vaření, téma: pizza 
- Ponožkový den – den věnovaný problémům spojeným s onemocněním Dawnovým 

syndromem 
- MDŽ – obdarovali jsme pani učitelky malou kytičkou 
- Sběr hliníku – začali jsme sbírat a třídit nebezpečný odpad 
- Ukliďme Česko – žáci II. stupně se zapojili do této akce, uklízeli okolí školy a přilehlý 

židovský hřbitov a Třešňovku 
- Valentýn – žáci posílali a zároveň očekávali „valentýnku“ 
- Hodinová štafeta – žáci II. stupně závodili mezi sebou v běhu na vzdálenost, kterou 

třída (kolektiv) zdolá za 6O minut 
- Holka nebo kluk, žáci se mohli objevit ve škole v přestrojení za opačné pohlaví 
- Psí útulek – část výdělku (1 000 Kč) za sběr hliníku žáci odvezli do psího útulku 

v Bystřici, během návštěvy se seznámili s provozem tohoto zařízení a zároveň na 
společné procházce vyvenčili pejsky, kteří čekají na nového majitele 

- Třídění odpadků ve škole – v letošním školním roce jsme převzali „patronát“ nad 
vynášením vytříděného odpadu ze školy, každý týden jsme vynesli do popelnic dva 
velké pytle plastů a jeden pytel papíru (jinak by tento odpad skončil v kontejneru na 
směsný odpad) 

 
 
 
 
Preventivní akce MŠ: 
Celoroční program Mám svého kamaráda – Drakiáda, Den otevřených dětí, Zápis do 1. třídy,  
Den dětí 
EKO programy - Člověk a příroda, Barevná zima, Voda, Vzduch 
Etiketa – zdravení – divadlo 
Medvídek Brumla – dopravní výchova  
Akademie ke 130. Výročí založení školy  
Nemocný pejsek – divadlo 
Když vyjdu z MŠ – dopravní výchova 
Dopravní výchova v DDM 
Pojďme si hrát na farmu 
velikonoční tvoření na SZš BN 
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Den Země 
Den matek 
Vystoupení MŠ pro svaz invalidů 
Dopravní hřiště 
Logochvilky 
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 
Vystoupení školních sborů 
Školní časopis Karlík 
Zájezd do Vídně 
Zájezd do Velké Británie 
Zoo Praha – Adopce vakoveverky létavé  
Akce žákovské rady 
Bowling 
Kuželky 
Celodenní sportovní akce - Atletické dopoledne a Olympiáda 
Volejbal velmi smíšených družstev – učitelé vs. žáci 
 
 
 
V Benešově 27. června 2019                                                     PaedDr. Marie Zrcková 
                                                                                                   školní metodik prevence 
 
 


