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Zřizovatel: Město Benátky nad Jizerou 

 

Vedení školy: 

 

ředitel:    Mgr. Radek Dostál 

zástupkyně pro 1. stupeň:  Mgr. Alena Machová 

zástupce pro 2. stupeň: Mgr. V8clav Burkovec 

hospodářka:   Světlana Benešová 

Školská rada 

V tomto školním roce pracovala školská rada ve složení: Mgr. Blanka Mlejnková, Dana Drábková, Marie 

Khýnová, Mgr. RNDr. Pavel Štifter, PaedDr. Jitka Jermářová, Mgr. Jana Cyrany - předsedkyně 

Vzdělávací program školy: 

Ve všech ročnících dle ŠVP ZŠ Benátky nad Jizerou ŠVP 79 - 01 - C01. 

Vzdálený přístup a důležité informace: 

Všechny důležité informace naleznete na: www.1-zsbenatky.cz, e-mail: sekretariat@1-zsbenatky.cz, da-

tová schránka: kq48uo, IČ: 70997501, IZO: 600049078, číslo účtu: 51-6902130207/0100. 

Personální obsazení školy: 

I. stupeň:    II. stupeň: 

Mgr. Veronika Bidzilia  Bc. Benešová Lucie 

Jitka Hroudová   PaedDr. Jitka Jermářová 

Mgr. Jana Vonášková   Bc. Markéta Vyhnánková 

Mgr. Jaroslava Pivničková  Mgr. Václav Burkovec 

Mgr. Vladimíra Šlamborová   Mgr. Běla Burkovcová 

Mgr. Jana Louková   Ing. Pavla Zadáková   

Mgr. Hana Kabrnová   Mgr. Zuzana Sovová 

Mgr. Jitka Svobodová  Mgr. Barbora Doušová 

Mgr. Jana Cyrany   

http://www.1-zsbenatky.cz/
mailto:sekretariat@1-zsbenatky.cz
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Mgr. Květoslava Jará    

Mgr. Jana Kracíková 

        

Netřídní učitelé: 

Ondřej Vraník, Mgr. Vladimír Němeček, Mgr. Blanka Šlapáková, Mgr. Alena Havlíčková, Mgr. Eva Ha-

sprová, Bc. Jana Jílková, Šárka Komendová, Ing. Renata Kosinová (stáž). 

 

Asistentky pedagoga: 

Mgr. Miluše Sazmová, Bc. Hana Šnýdrová, Markéta Adlová, Bc. Ketrin Jedličková, Marcela Salačová, 

Denisa Balogová, Šárka Komendová, Bc. Jana Jílková, Hana Vernerová.  
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Školní psycholožka:  

Mgr. Blanka Zemanová 

 

Školní družina 

Jana Černá - vedoucí školní družiny 

Tereza Srbová, Bc. Hana Šnýdrová, Markéta Adlová, Ing. Ilona Svobodová, Marcela Salačová. 

Provozní zaměstnanci: 

Školník:   Josef Šolc 

Uklízečky:  Radka Boušková, Monika Žigáčková, M. Frühaufová (od 1.4.2020 Iveta Nekolná) 

Školní jídelna: 

Vedoucí:  Šárka Hlaváčová 

Hl. kuchařka:  Marie Boubínová 

Kuchařka:  Eliška Řípová, Alena Prachárová 

Pom. personál: Jiřina Honzátková 

Věková struktura pedagogických pracovníků k 1. 9. 2019 

do třiceti let:   2 pracovnice 

do čtyřiceti let:  9 pracovníků 

do padesáti let:  9 pracovníků 

do šedesáti let:  9 pracovníků 

nad šedesát:   6 pracovnic 

Kvalifikace pedagogických pracovníků k 1. 9. 2019 

Na 1.stupni vyučují 2 učitelky bez potřebné kvalifikace. Na 2. stupni vyučovali nekvalifikovaně tři vyu-

čující.  
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

• Pokroky a novinky v Ch – Ing. Pavla Zadáková 

• Setkání metodiků prevence - Mgr. Zuzana Sovová 

• Práce s nesourodou skupinou v NJ – Mgr. Eva Hasprová 

• Evropská unie v hodinách zeměpisu – Mgr. Eva Hasprová 

• Jak na děti s ADHD – Mgr. Jana Vonášková 

• Efektivní učení v matematice – Mgr. Barbora Doušová 

• Studium vychovatelství – Markéta Adlová 

• Anglická výslovnost – Mgr. Zuzana Sovová 

• Angličtina v nesourodých skupinách – Bc. Lucie Benešová 

• Zdravotník zotavovacích akcí, přeškolení (prodloužení platnosti průkazu) – Mgr. Zuzana Sovová 

• Věda má budoucnost – Mgr. Barbora Doušová 

• V rámci projektu stáž v Londýně – Mgr. Václav Burkovec, Mgr. Radek Dostál 

• Účetnictví příspěvkových organizací – Světluše Benešová 

• Metodické setkávání školních psychologů- Mgr. Blanka Zemanová 

• Školení pro vedoucí školních jídelen – Šárka Hlaváčová 

 

Počet tříd a žáků 

 k 1. 9. 2019  k 1. 9. 2020 

       počet tříd:       počet žáků        počet tříd:  počet žáků 

Celkem  19           436   21      473   

Průměrný počet žáků  k 1.9.2019 k 1. 9. 2020 

 na třídu: 22,9 žáka na třídu: 22,5 žáka 

Počet žáků s podpůrnými opatřeními: 

Pro 29 žáků byl v tomto školním roce na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny či spe-

ciálně pedagogického centra vypracován individuální vzdělávací plán a dalším 20 žákům byl vypracován 

plán pedagogické podpory bez IVP.  
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Přeřazení žáků v tomto školním roce:  

Z důvodů přistěhování a přestupu ze ZŠ nastoupilo 10 žáků.  

Výsledky zápisu do 1. ročníku a odklady školní docházky: 

Pro školní rok 2020/2021 byli zapisováni 72 žáci. Dva nastoupili do jiných škol a sedmi dětem bylo vydáno 

rozhodnutí o odkladu školní docházky. Byly otevřeny tři třídy, do kterých nastoupilo 64 žáků.   

Výsledky přijímacího řízení: 

• na čtyřletá gymnázium byli přijati 3 žáci 

• na osmiletá gymnázia byl přijat 1 žák 

• 14 žáků nastoupilo na střední školy zakončené maturitní zkouškou 

• 12 žáků z 9.ročníku a 3 žáci z 8. ročníku nastoupili do středních škol a učilišť zakončených závě-

rečnou zkouškou  

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: 

v devátém ročníku: 37 

v osmém ročníku: 3 

v sedmém ročníku: 0 

Cizí státní příslušníci: 

Naši školu navštěvovali žáci z jiných zemí: 1 z Vietnamu, 2 z Ukrajiny, 1 z Filipín a 1 ze Slovenska 

 

Školní družina: 

5 oddělení, 142 žáků 

Školní stravování: 

Počet stravovaných: 333 žáků, na konci školního roku byla navýšena kapacita jídelny na 360 strávníků 
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Výchovné poradenství 

Hodnocení Mgr. Blanky Zemanové, školní psycholožky 

 

Školní rok 2019/2020 (především jeho druhé pololetí) byl v mnohém mimořádný. Narostl počet 

dětí nejen s potřebou podpůrných opatření, rozrostl se počet asistentů pedagoga působících na škole na 9. 

Také činnost školního poradenské pracoviště se musela přizpůsobit nestandardní situaci zaviněné karanté-

nou a z ní vyplývající nařízené distanční výuce. I za těchto okolností se poradenští pracovníci školy snažili 

zajistit žákům se speciálními vzdělávacími potřebami co nejlepší podmínky pro zvládání výuky v domácím 

prostředí.  

Školní psycholožka (jejíž pozice je nadále financována z dotačního Operačního programu 

EU Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci tzv. šablony Školní psycholog - personální podpora ZŠ) byla 

k dispozici pro emailové a telefonické konzultace pedagogům, rodičům i dětem. Skrze tým asistentů peda-

goga škola podporovala ty z žáků, kteří i v této situaci potřebovali péči navíc. 

Další informace o náplni práce školního psychologa a kontakty jsou k dispozici na internetových 

stránkách školy. 

Hodnocení Mgr. Jaroslavy Pivničkové, výchovné poradkyně pro 1. stupeň 

 

V posledních letech navštěvuje naši školu více žáků a zároveň logicky i žáků integrovaných. Mají 

různé problémy - od výukových potíží, přes nesoustředěnost a nepozornost, děti s mentálním hendikepem, 

až po děti s nepřizpůsobivým chováním v kolektivu.  

Některé děti měly přiděleny ve třídě asistenta pedagoga pro lepší zvládnutí učiva, některé navštěvovaly 

hodinovou nápravu učení ve škole. 

V tomto školním roce naše škola integrovala na 1. stupni 28 dětí. 21 dětí mělo vypracovaný indi-

viduální vzdělávací plán a 7 dětí plán pedagogické podpory. 8 dětí mělo přiděleno asistenta. 

Výchovná poradkyně během celého školního roku konzultovala problémy dětí s jejich třídními uči-

telkami a školní psycholožkou. Pokud nepomohl individuální přístup učitele a zvýšená péče doma i ve 

škole, bylo dítě posláno na odborné vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Zde bylo vystaveno 

podpůrné opatření nebo návrh na individuální vzdělávací plán. Výchovná poradkyně telefonicky i písemně 

spolupracovala s PPP a SPC v Mladé Boleslavi. 

Jednou týdně se věnovala skupině integrovaných dětí, kde jim pomáhala zvládnout a pochopit pro-

bírané učivo netradiční formou výuky. 
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 Každý měsíc (do března) probíhaly pravidelné schůzky výchovných poradců, školní psycholožky, 

preventistky a vedení školy. Zde se řešily problémy jednotlivých dětí i třídních kolektivů. Též se zúčastnila 

setkání výchovných poradců všech škol okresu Mladá Boleslav se zástupci PPP a konference Dyskorunka 

v Praze. 

Hodnocení Ing. Pavly Zadákové, výchovné poradkyně pro 2. stupeň 

         Ve školním roce 2019/20 výchovná poradkyně spolupracovala s ostatními členy školního poraden-

ského pracoviště. Díky tomu se dařilo řešit diskutovanou problematiku komplexně. Jednalo se především 

o nevhodné chování některých žáků, záškoláctví, návykové látky, problémy v rodině. 

Individuální plány integrovaných žáků byly průběžně vypracovávány ve spolupráci s rodiči, školní 

psycholožkou, třídními učiteli i ostatními vyučujícími. 

Kariérové poradenství probíhalo standardně – na podzim byla zorganizována schůzka s rodiči vy-

cházejících žáků, školní psycholožka zajistila pro zájemce testy profesní orientace, žáci byli informováni 

o možnostech studia v předmětu praktické činnosti-volba povolání. V jeho rámci byla věnována pozornost 

i možnostem podnikání, žáci vypracovávali své podnikatelské záměry. V lednu výchovná poradkyně za-

jistila vyplnění přihlášek na střední školy. Přijímací řízení bylo ovlivněno distanční výukou ve 2. pololetí.  

I v tomto školním roce probíhala spolupráce výchovné poradkyně s pracovníky SPC a OSPOD. 

Spolupráce se seniory z MěCKP v Benátkách n. J. probíhala pouze do zavedení karanténních opatření. 

Hodnocení Mgr. Zuzany Sovové, metodičky prevence 

Ve školním roce 2019/2020 byla primární prevence realizována několika formami. Témata pro 

jednotlivé oblasti prevence jsou různými způsoby zařazována zejména do výuky (literatura, občanská a 

rodinná výchova, etika, aj.). Dále pak prostřednictvím různých akcí ve škole, ale i mimo ni. Základem 

primární prevence na naší škole jsou pravidelné třídnické hodiny, během kterých se upevňují vazby mezi 

třídním učitelem a mezi žáky samotnými. 

U žáků 9. ročníků se nám i nadále osvědčila prevence v rámci přípravy a organizace závěrečné Slavnosti 

školy, během které se žáci učí vzájemně spolupracovat. Přestože nám školní rok narušila karanténa, závě-

rečnou školní slavnost se podařilo uskutečnit. Prevence v tomto ročníku je dále doplněna o přednášky 

navazující na učivo, např. z Věznice v Jiřicích, jejíž zaměstnanci seznamují žáky s životem „za mřížemi“ 

a snaží se preventivně působit proti páchání trestní činnosti, dále Exkurze v Terezíně nebo na Úřadu práce 

v Mladé Boleslavi. Nově byla zařazena beseda na téma „Židé v 2. světové válce“, které žákům přiblížilo 

téma rasismu a xenofobie. 
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Mezi pravidelné celoškolní akce, prostřednictvím kterých se snažíme na děti pozitivně působit ať 

už v oblasti sportu či ochrany přírody, patří pořádání lyžařského výcviku. Letos se uskutečnil opět na 

Klínovci v Krušných horách pro žáky od 6. do 9. ročníku a akce proběhla úspěšně. Další sportovní událostí 

byl tradiční Běh zámeckým par-

kem. Oblíbený Husovo race, který 

je mezi žáky velmi populární, se 

z důvodu opatření nemohl uskuteč-

nit. Podpoře ekologického cítění je 

věnován Den Země. Vyvrcholením 

školního roku byla samozřejmě již 

zmíněná závěrečná slavnost školy, 

na které se loučila třída 9. A a 9.B. 

Přestože měli na přípravu velmi málo času, podařilo se žákům připravit hezký program, a především se 

rozloučit s učiteli a kamarády a uzavřít tak docházku do naší školy hezkou vzpomínkou. 

Dalším prostředkem primární prevence na naší škole je i efektivní využití volného času žáků, proto 

nabízíme žákům již od 1. stupně celou řadu kroužků, např. keramický, dramatický kroužek, robotiku, gym-

nastiku, anglický jazyk, šikovné ruce, a také umělecké kroužky v již dlouholeté úzké spolupráci se ZUŠ v 

Benátkách n/J. Výchovná poradkyně 2. stupně i letos vedla oblíbený Seniorclub. 

Na 1. stupni je prevence realizována formou škol v přírodě a mnoha různými akcemi, např. exkurze, výlety, 

návštěva dopravních hřišť, plavecký výcvik, dětská nota apod. Z důvodu opatření však nebylo možné do-

končit kurz plavání ve 2. ročníku, a především uskutečnit oblíbené školy v přírodě. Většina těchto akcí 

byla přesunuta na následující školní rok 2020/2021. 

Nedílnou součástí prevence je vedení školního parla-

mentu školní psycholožkou. Zástupci tříd od 5. do 9. ročníku se 

pravidelně schází, a i v tomto školním roce se měli možnost vy-

jádřit k dění na škole a podílet se tak na zlepšení školního „ži-

vota“. 

Naše škola spolupracuje s několika organizacemi, které se 

zabývají prevencí pro děti např. Semiramis, Jules a Jim, Dům dětí 

a mládeže v Mladé Boleslavi, MP Education. Z důvodu uzavření škol se neuskutečnily přednášky o dospí-

vání pro 6. – 7. ročníky, přednášky o sexuální výchově pro 9. ročníky, přednášky Probační a mediační 

služby v Mladé Boleslavi pro 6. a 7. ročníky o činnosti jinak trestné u dětí. 

Na závěr bych ráda zmínila realizaci pravidelných měsíčních schůzek ŠPP (školního poradenského 

pracoviště), jejichž cílem je spolupráce mezi výchovnými poradci 1. a 2. stupně, školním psychologem, 
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metodikem prevence a vedením školy. Důležité informace v oblasti prevence pak byly předávány dalším 

vyučujícím v rámci pedagogických rad. 

 

Spolupráce s ostatními organizacemi a rodiči: 

• Třídní schůzky 2x 

• Individuální pohovory na základě žádosti školy nebo rodiny, případně dle potřeb 

• Běh zámeckým parkem (soutěžilo cca 330 dětí ze školek a žáků z okolních škol) 

• Školní slavnost spojená s vyřazením žáků devátého ročníku 

• Slavnostní zahájení školního roku – přivítání prvňáků, patronát 9. tříd nad nimi 

• Projektové dny – Vánoční dílny na 1. a 2. stupni 

• Koncerty pěveckého sboru: 

• Mikulášská pro Svaz invalidů 

• Vánoční besídka pro Klub důchodců 

• Koncert v rámci setkání s důchodci pro město Benátky 

• Vánoční koncert spojený s jarmarkem 

• Soutěže pro žáků mimo objekt školy a na mimoškolních aktivitách s občanským sdružením 

„Rodiče dětem při ZŠ Husovo náměstí“ 

• Spolupráce s muzeem, Městským úřadem, Informačním střediskem, Městskou knihovnou, ZŠU 

• Spolupráce s psovody vězeňské služby Jiřice (výcvik psů v prostorách školy) 

• Beseda s Vězeňskou správou Jiřice 

• Spolek benáteckých loutkářů - představení pro 1.a 2.třídy 

• SOU Horky – exkurze zájemců z 8. a 9. tříd 

• Legoprojekt – program pro 1.stupeň 

• Společné akce rodičů a dětí v ŠD –společné promítání filmu, společný táborák 

• Česká spořitelna – Finanční gramotnost – projekt pro 4.B 

Výjezdy žáků mimo objekt školy 

• 40 žáků 3. ročníku absolvovalo plavecký výcvik 
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• Plavecký výcvik 60 žáků 2. ročníku nebyl dokončen, v roce 2020/21 budou 3 lekce nahrazeny 

Během školního roku se jednotlivé ročníky účastnily exkurzí: 

• 9. ročník – Terezín, následná beseda ve škole 

• 2.- 5.ročník - Dětská nota, planetárium 

• 9. ročník - exkurze na Úřad práce 

• Beseda se zaměstnanci a chovanci věznice Jiřice                                     

• 6.AB - Templ a zahrada DDM Mladá Boleslav 

• Společný zájezd 1. a 9. tříd do Mirákula 

• Zájezd 4. AB a 5. AB do IQ Landie v Liberci 

• Dva zájezdy zájemců z 2. stupně do Německa 

• Seniorclub – společné výlety  

• Hudební pořady pro 1.stupeň v Rudolfínu 

• Divadelní představení pro třídy obou stupňů v Mladé Boleslavi a Praze 

• Zájezd 3.A a 1.A na zámek Loučeň¨ 

• Zájezd 6.B do vánoční Prahy – výstava betlémů 

• V rámci oslav výročí Sametové revoluce – zájezdy všech tříd druhého stupně do Prahy – pro-

jekt Po stopách Sametové revoluce 

• Oba stupně školy se zúčastnily různých kulturních a vzdělávacích programů ve společenském 

sále „Záložna“ 

• Dopravní výchovu absolvovaly 4. AB 

Humanitární činnost            

• Kulturní pořady ŠD pro MěCKP 

• Šetření životního prostředí – prostřednictvím sběru papíru zachráněno 162 stromů 

• Spolupráce s MěCKP – pomoc seniorům 

Kroužky při ZŠ a spolupráce s ostatními organizacemi 

• Gymnastika 
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• Pěvecký sbor 

• Atletická příprava 

• Keramické kroužky 

• Šikovné ruce 

• Kroužky robotiky a programování 

• Volejbal, kopaná, hokej, badminton 

• Anglický jazyk pro 1. a 2. ročník 

• Dramatický kroužek  

Hodnocení Mgr. Květoslavy Jaré, vedoucí metodického sdružení 1.stupně 

 

Metodické sdružení prvního stupně tvoří všechny třídní učitelky 1. - 5. ročníku. Scházely se pravi-

delně vždy první úterý v měsíci, dále dle potřeby. Na svých schůzkách řešily výukové, výchovné i organi-

zační záležitosti. Hlavním cílem MS je neustále zlepšovat 

kvalitu výuky, zvyšovat školní úspěšnost žáků ve spolu-

práci se školní psycholožkou, vytvářet přátelské a kulturní 

pracovní prostředí, zapojovat žáky do aktivního života 

školy (kroužky, soutěže, projekty, kulturní vystoupení, 

sběrové akce) a doplňovat výuku vhodnými aktivitami 

(exkurze, pořady v planetáriu, návštěva knihovny, bená-

tecké hvězdárny, divadelní představení, školní výlety…) 

Velkou pozornost MS věnuje rozvoji čtenářské gramotnosti žáků. Do vestibulu školy byla umístěna 

“čtecí skříň“, kde žáci mohou prezentovat své názory na přečtené knihy. Ve spolupráci s Českou spořitel-

nou začal také projekt finanční gramotnost pro žáky čtvrté třídy. Po uzavření škol se MS plně zaměřilo na 

distanční výuku, vyučující mezi sebou vzájemně komunikovali, spolupracovali, předávali si zkušenosti a 

snažili se co nejlépe vypořádat s touto formou výuky. 

 

Aktivity: 

• První zvonění - vítání prvňáčků ve spolupráci s žáky devátých tříd 

• Beseda k 30. výročí Sametové revoluce 

• Mikulášské zpívání 

• Vánoční zpívání s jarmarkem 
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• Výtvarné dílny 

• Plavání 3. tříd 

• Bruslení 

• Slavnost prvního čtení 

• Návštěva předškoláků v prvních třídách 

• Beseda s rodiči předškoláků 

 

Soutěže: 

• Víceboj všestrannosti 

• Přehazovaná 

• Školní kolo recitační soutěže Dětská scéna 

 

Úspěchy: 

• 2. místo – Víceboj, všestrannost, okrsek 

Hodnocení Mgr. Aleny Machové vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace – ČJ 

Složení komise: Mgr. Alena Machová, PaedDr. Jitka Jermářová, Mgr. Běla Burkovcová 

Ve všech třídách bylo učivo probíráno dle plánů sta-

novených ŠVP ZŠ Benátky pouze do 11.března  2020. 

Poté následovalo distanční vzdělávání. Učivo od polo-

viny března do konce června bude shrnuto během mě-

síce září 2020. Na kontrolu zvládnutého učiva budou 

zadány v 6. a 8. ročníku výstupní srovnávací testy.  

• V rámci Šablon probíhalo doučování českého 

jazyka, kam byli zařazeni i nadaní žáci 

• I letos jsme uspořádali zájezd žáků 6.- 9. tříd do divadla v Mladé Boleslavi 

• Zájemci z 8. a 9. ročníku se v rámci Klubu mladých diváků účastnili zájezdů do pražských divadel 

• V rámci čtenářské gramotnosti se uskutečnily pro oba stupně besedy se spisovatelem Janem Opat-

řilem 

 

Soutěže: 
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• Recitační soutěž 

• Macharův Brandýs 

• Olympiáda v českém jazyce 

• V rámci slohu žáci píší zprávy o školních akcích do Zpravodaje Benátecka a na web školy 

Hodnocení vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace – cizí jazyky 

Složení komise: Mgr. Alena Havlíčková, Bc. Markéta Vyhnánková, Mgr. Zuzana Sovová, Bc. Lucie 

Benešová, PaedDr. Jitka Jermářová, Mgr. Eva Hasprová 

Hodnocení Mgr. Aleny Havlíčkové, AJ 

Vyučování anglického jazyka v jednotlivých ročnících proběhlo v souladu se ŠVP Základní školy 

Husovo náměstí, Benátky nad Jizerou, i přes ztížené podmínky z důvodu dlouhodobé karantény. Výuka 

od března do konce června probíhala online. Většina vyučujících využívala aplikaci Google classroom, 

která se osvědčila a budou ji využívat i nadále především pro domácí přípravu. Také většina dětí si na 

tento způsob výuky zvykla. 

I nadále používáme učebnice Happy Street na prvním stupni a Project od 5. třídy výše. Výuku 

doplňujeme především časopisy Jump, RaR, Gate a od tohoto roku také titulem Play, který je připra-

vován pro nejnižší stupeň A1, tedy úplné začátečníky a obsahuje hry a komiksy, což děti milují. Do 

výuky jsme nezařadili divadelní představení, ke kterým jsme plánovali se vrátit, ale vzhledem k situaci 

nebylo možné tento cíl naplnit.  

Na škole byl otevřen kroužek anglického jazyka pro nejmladší školáky, kteří ještě nemají povinnou 

výuku. Rádi bychom i tímto způsobem posunuli úroveň výstupních znalostí našich žáků. 

Začátkem prosince proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, kterého se zúčastnili 

všichni žáci skupin A a B. Po písemné části první čtyři nejúspěšnější z každého ročníku postoupili do 

konverzační části, ze které nejúspěšnější pokračovali do okresního kola, které se konalo v Mladé Bo-

leslavi. Vzhledem k tomu, že jsme měli na přípravu více času, projevilo se to na výsledcích našich 

žáků. 

Výsledky okresního kola:  

• 6. a 7. třídy    

• Jakub Troskovič 23. místo 

• Filip Zemanovič 7. místo 
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• 8. a 9. třídy  

• Lucie Kútková 16. místo 

• Anežka Hájková 9. místo 

V červnu jsme neprovedli srovnávacími testy 5., 7. a 9. tříd. Námi navržené a odzkoušené dělení 

do skupin nesplnilo naše očekávání, proto jsme se ještě v pololetí vrátili k původnímu modelu. I nadále 

je možné žáky přesouvat do vyšší nebo nižší úrovně, ale pouze na základě doporučení vyučujícího. 

Hodnocení Mgr. Evy Hasprové, NJ 

Vyučování německého jazyka v jednotlivých ročnících proběhlo v souladu s ŠVP Základní školy 

Husovo náměstí, Benátky nad Jizerou. Ve školním roce 2019/20 Beste Freunde 1 a 2 včetně pracovního 

sešitu. K učebnicím existuje bohatá on-line podpora, což bylo obzvláště v druhé polovině roku velmi vý-

hodné. 

Vyučující němčiny Eva Hasprová se zúčastnila během školního roku tří rozšiřujících školení od 

vydavatelství Hueber (učebnice Beste Freunde): 

• Práce s nesourodou skupinou ve výuce NJ 

• Němčina kreativně a s elánem 

• Distanční výuka s učebnicí Beste Freunde. Situaci 

V době uzavření škol jsme řešili komunikací s žáky pomocí systému GoogleClasroom a GoogleMeet, což 

bylo u výuky jazyka velmi praktické. Bohužel ne všichni žáci byli schopni a ochotni se připojit do společné 

komunikace. 

V prosinci 2019 jsme uskutečnili zájezd do Německa do Míšně, kde jsme absolvovali exkurzi ve 

známé porcelánové manufaktuře a posléze navštívili vánoční jarmark. Stavili jsme se též na zámku Mo-

ritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku, která se na zámku neustále výstavami připomíná. 

V tradici těchto exkurzí bychom rádi pokračovali i nadále. Zamýšlená účast v soutěži předčitatelů němčiny 

Bucherwurm v dubnu 2020 pořádanou Goethe-Institutem Pardubice nám bohužel nevyšla.  

Hodnocení PaedDr. Jitky Jermářové, RJ 

Vyučování ruského jazyka v 7., 8. a 9. ročníku proběhlo v souladu s ŠVP Základní školy Husovo 

náměstí, Benátky nad Jizerou. Ruský jazyk je druhý cizí jazyk s dvouhodinovou dotací od 7. ročníku. Cí-

lem výuky je osvojení základních jazykových znalostí a dovedností s dosažením jazykové úrovně A1. 
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Žáci si v prvním roce osvojují ruskou abecedu (azbuku) v psané i tištěné podobě, číslovky 1-100, 

základní fráze o sobě a své rodině, jsou schopni vyplnit vstupní dotazník pro vstup do Ruska. Jsou schopni 

rusky mluvit i psát v jednoduchých větách. Ve druhém ročníku se zaměřujeme na mluvnici skloňování 

jmen a schopnosti žáka plynule hovořit o svých zájmech, školních povinnostech v přítomném, minulém i 

budoucím čase. Dokáži v jednoduchých větách tato témata napsat.  Čtou jednoduché ruské texty mimo 

učebnici a zvládnou interpretovat jejich obsah. Ve třetím ročníku jsou žáci schopni se domluvit v cizí zemi, 

znají fráze z prostředí letiště, nádraží a dalších cestovatelských okruhů. Jsou schopni si v restauraci objed-

nat jídlo, poradit ostatním, co si vybrat. V 9. ročníku se účastní projektu, kdy se setkávají s rodilým mluv-

čím a komunikují s ním. Dokáží se ho zeptat na jeho práci, zájmy, rodinu a žáci sami jsou jednoduchou 

formou říci tyto věci o sobě.  

Celkově je v hodinách ruského jazyka kladen důraz na rozvoj schopnosti žáka domluvit se, pochopit 

principy ruského jazyka a při ústní a písemné komunikaci je uplatňovat je v běžných situacích. 

Hodnocení Mgr. Blanky Šlapákové, vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace:  

 

Složení komise v uplynulém školním roce: Mgr. Blanka Šlapáková, Ing. Pavla Zadáková, Mgr. Barbora 

Doušová, Mgr. Václav Burkovec, Ondřej Vraník  

 

V plnění tematických plánů v rámci ŠVP byl kladen důraz prioritně na čtenářskou gramotnost, rozvoj 

logického myšlení a finanční matematiku. Z úvodu do finanční matematiky získali žáci osmých ročníků 

údaje pro praktický život. Ve výuce procent procvičováno 

učivo o výpočtu úroků při vkladech i půjčkách – v 8. r. 

proběhlo statistické šetření ohledně spoření, užití kapes-

ného a dětských platebních karet. V devátém ročníku jsme 

mohli výuku rozšířit o podrobnou nabídku bankovních 

produktů z místních poboček ČS a KB, žáci rozhodovali, 

které z nabízených služeb budou výhodnější. Zároveň byli 

žáci upozorněni na nekalé šíření reklam.  Ve všech roční-

cích vyučující dbají na rozbor textu slovních úloh a 

správné pochopení zadání. V geometrii při konstrukčních úlohách žáci vyjadřují logický postup konstrukce 

matematickými symboly. Žáci devátých ročníků byli pravidelně připravováni na přijímací zkoušky na 

střední školy, prospěchově slabší žáci měli možnost doučení látky v rámci konzultačních hodin a pravidel-

ného doučování.  Do opakování jednotlivých kapitol jsou zařazovány úlohy, ve kterých žáci opakovaně 

chybovali při srovnávacích či výstupních testech. Vyučující 6. r. spolupracovali s vyuč. 5. ročníku. 
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Talentovaní žáci jsou řešením rozšiřujících úloh motivováni k účasti v soutěžích. K rozšíření metod práce 

v hodinách přispěly vzájemné hospitace. Pravidelná výuka byla přerušena v březnu. Probíhala distanční 

výuka. Učitelé ke své práci užívali videokonference, vlastní videa nebo stažená na daná témata. Většina 

žáků se zapojila a pravidelně posílala zadané úkoly. Ti, kteří se nezapojili, byli v červnu vyzváni ke kon-

zultacím a následnému přezkoušení. Školní kola soutěží sice proběhla, okresní kola pro 6. – 8. ročník byla 

zrušena. 

Soutěže:   

• Matematická olympiáda 

• Logická olympiáda 

• Pythagoriáda 

Úspěchy: 

• okresní kolo Matematické olympiády, úspěšnými řešiteli byli: 

• Matěj Jindra          V. A    

• Logická olympiáda 

 

• Lucie Válková     VIII. B postoupila do krajského kola. 

• Anežka Hájková   IX. B    13. místo v krajském kole 

Hodnocení Mgr. Běly Burkovcové, vzdělávací oblasti Člověk a společnost 

Složení komise: Mgr. Běla Burkovcová, Mgr. Alena Machová, Mhr. Zuzana Sovová 

Dějepis 

Učivo dějepisu bylo doplněno exkurzemi, do kterých se zapojil celý druhý stupeň. Absolvovali jsme na-

příklad:  

• Praha - exkurze do Muzea hlavního města Prahy – Výstava k 17.listopadu 1989 

• procházka Prahou – Po stopách Sametové revoluce na kterou navazovala výstava v přízemí školy 

a celoškolní soutěž na téma Sametové revoluce 

• 6. ročník – exkurze Templ Mladá Boleslav, hrad Valečov, projektové dny ve škole 
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• 7. ročník – Máchův kraj 

• 8. ročník – hrad Pecka 

• 9. ročník – Terezín, beseda zabývající se Ži-

dovskou problematikou 

• Školní kolo Dějepisné olympiády, do 

okresního kola postoupili tři žáci 

 

RVOV a Etická výchova  

Učivo stanovené ŠVP bylo rozšiřováno ve spolupráci se školní psycholožkou o stmelování kolektivů – 

sociometrii, začleňování nově příchozích do kolektivu, tématy týkající se kyberšikany, rasismu a xenofo-

bie, bulimie a anorexie, problematiku dospívání. 9.ročník absolvoval besedu se zaměstnanci Nápravného 

zařízení Jiřice 

Výchova k dobrovolnictví - pokračovala spolupráce s Městským centrem komplexní péče, kde děti 8. a 

9. ročníků s jeho klienty pracovaly v rámci Seniorclubu. 

Vzhledem k uzavření škol na jaře 2020 se mnoho plánovaných akcí nemohlo uskutečnit a neprobrané 

učivo se přesunulo na školní rok 2020/2021. 

Hodnocení Ing. Pavly Zadákové, vzdělávací oblasti Člověk a příroda 

Složení komise: Ing. Pavla Zadáková, Mgr. Blanka Šlapáková, Mgr. Vladimír Němeček,  

Mgr. Václav Burkovec, Ondřej Vraník,Mgr. Eva Hasprová 

 

V 1. pololetí školního roku 2019/20 byl ŠVP plněn, ve výuce byly využívány výukové programy, 

interaktivní tabule i školní laboratoř. U žáků byla podporována čtenářská gramotnost, vzájemná spolupráce 

(při práci ve skupinách) i samostatná práce (prezentace, mikroskopování)).   

Ve 2. pololetí byla výuka předmětů z oblasti Člověk a příroda ovlivněna distanční výukou. Jednot-

liví vyučující používali v tomto období různé formy práce. Úkoly byly zadávány na webových stránkách 

školy nebo v Google Classroom. Žáci pracovali doma s učebnicí, vyhledávali informace na internetu, vy-

plňovali pracovní listy, testy, využívali videa a v přírodopisu fotografovali probírané rostliny a živočichy. 

ŠVP byl ve většině předmětů splněn, některá témata však byla přesunuta do následujícího školního roku. 

Na duben byla plánovaná přednáška cestovatele Tomáše Kubeše pro celý druhý stupeň - Indie a 

Černobyl, z důvodu distanční výuky byla zrušena. 

Na konci školního roku byly z chemické laboratoře vyřazeny nepotřebné chemikálie. 
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Ve školním roce 2019/20 proběhly exkurze: Mladá Boleslav, Praha, Valečov, Kost, údolí Plaká-

nek, pěší exkurze – poznávání Benátek n. J. a okolních obcí, oblast Travin. 

 

Vzdělávání: 

• Evropská unie v kostce 

• Pokroky a novinky v chemii 

Soutěže: 

• Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR – školní kolo – žáci 9. ročníku   

• Přírodovědný Klokan školní kolo - žáci 8. a 9. ročníku 

• Biologická olympiáda – školní kolo 

• Zeměpisná olympiáda – školní (7.-9.r.) a okresní kolo (O. Novák ze 7.A 4. místo) 

      

Hodnocení Mgr. Barbory Doušové, vzdělávací oblasti Člověk a zdraví 

V lednu jsme uspořádali každoroční lyžařský a snowboar-

dový výcvikový kurz ve Skiareálu Klínovec v Loučné pod Klí-

novcem, o který mají žáci velký zájem. Biologie byla během 

distanční výuky vyučována přes Google Clasroom, kde žáci byli 

v kontaktu s vyučujícím a plnili různé úkoly.  

Z důvodu uzavření škol a zrušení většiny sportovních 

akci, jsme v letošním roce nemohli vyhodnotit každoročního 

Sportovce roku, který je složen z disciplíny všestrannosti. Rozděleny nebyly ani "Odznak zdatnosti“ za dis-

ciplíny ve Sportovci roku.  

Soutěže: 

• OK ve florbalu 

• OK turnaje v přehazované 

• Setkání družebních měst - Modra, Hustopeče, Benátky 

Škola organizovala: 

• Běh zámeckým parkem 
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• Oblastní kolo v zimním trojboji žáků 1. stupně 

Úspěchy: 

• 3. místo v OK v přehazované – 1. stupeň 

• 2. místo ve víceboji všestrannosti – 1. stupeň 

• Dílčí úspěchy v Běhu zámeckým parkem 

Hodnocení Ondřeje Vraníka, kroužek robotiky: 

V letošním roce jsme stejně jako minulý rok kroužek rozdělili na dvě skupiny, začátečníky a po-

kročilé. Začátečníci se učili s robotickými stavebnicemi, kde si osvojili základní technické dovednosti a 

zdokonalili jemnou motoriku. Poté své stavby programovali dle svých představ. Nejoblíbenější jsou roboti 

řízení dálkovým ovladačem a autonomní vozidla.  

Pokročilí roboťáci letos pracovali se stavebni-

cemi RC automobilů, které museli složit, osadit elek-

tronikou a nastavit. Poté se účastnili RC šampionátu 

školy, kdy jezdili na čas po chodbách školy po vyty-

čené trati. Ve volné chvíli využili v minulosti zakou-

pené arduino stavebnice, ze kterých sestavili časomíru 

se záznamem výsledných časů do počítače.  

Ti nejpokročilejší pracovali na projektu vodí-

kového RC auta, jehož komponenty jsme nakoupili z grantu ŠKODA auto a.s. Tento projekt byl velmi 

náročný a o to zajímavější. Chlapci z 8. a 9. ročníků stáli před výzvou integrace palivového článku do 

podvozku standardního RC elektroauta. K tomu využili své znalosti, které načerpali v hodinách pracovních 

činností (3D technické navrhování) a robotiky minulých let (3D tisk, CNC frézování). Tento projekt žáci 

zvládli na jedničku a zcela sami, pod dohledem, ale bez pomoci vyučujícího ve velmi krátkém čase, při-

bližně 3 měsíců. Poté bohužel přišlo uzavření školy spojené s karanténou a nebylo možno auto dostatečně 

otestovat a nastavit. Tímto autem se budeme v roce 2020/2021 účastnit republikového šampionátu RC 

vodíkových aut středních škol, kde budeme sice nejmladší ale zcela jistě nejmotivovanějším týmem. Do-

konce jsme organizátoři jednoho závodu tohoto seriálu, který se uskuteční 15.- 16. ledna 2021 v Nibe aréně 

u nás v Benátkách nad Jizerou pod názvem Venezia Hydrogen Tour. V září nás čeká účast na výstavě 

makerů a inovativců MAKER FAIRE v Mladé Boleslavi a vystoupení v pořadu snídaně s Novou - TV 

Nova, které jsme s nadšením přijali. 
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Přehledy prospěchu 
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Přehled prospěchu školy – 1. pololetí 

 

 

Celkový průměrný prospěch:  1,576 

Prospěl s vyznamenáním:   273 

Prospěl:     147 

Neprospěl:    16 

Nehodnocen:    1 

 

Počet omluvených hodin:   24 793 

Počet omluvených hodin na žáka:  56,735 

Počet neomluvených hodin:  73 

Počet neomluvených hodin na žáka: 0,167 
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Přehled prospěchu školy – 2. pololetí 

 

Celkový průměrný prospěch:  1,505 

Prospěl s vyznamenáním:   278 

Prospěl:     157 

Neprospěl:    4 

Nehodnocen:    0 

 

Počet omluvených hodin:   8379 

Počet omluvených hodin na žáka:  19,087 

Počet neomluvených hodin:  62 

Počet neomluvených hodin na žáka: 0,141 
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Výchovná opatření 

  1.A 1.B 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 4.A 4.B  

1
. p

o
lo

le
tí

 

PTU     7 5 3 10 7 6    
NTU             1      
DTU               1    
DŘŠ                    
2 CH                    
3 CH                    

2
. p

o
lo

le
tí

 

PTU 22 20       24        
NTU                    
DTU                    
DŘŠ                    
2 CH                    
3 CH                    

 
           

  5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B 

1
. p

o
lo

le
tí

 

PTU 13 18   3     3 9 3 7 

NTU     3 2 4 2 4 5 1   

DTU   1   1 2 4 1 1 1 1 

DŘŠ   1   1   1   1     

2 CH                     

3 CH                     

2
. p

o
lo

le
tí

 

PTU   21 9       9 1 6 4 

NTU 3         1 1       

DTU               2     

DŘŠ 1 1                 

2 CH                     

3 CH                     
 

PTU pochvala třídního učitele  

NTU napomenutí třídního učitele 

DTU důtka třídního učitele 

DŘŠ důtka ředitele školy 

2 CH druhý stupeň z chování 

3 CH  třetí stupeň z chování 
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Vnitřní hodnocení – ředitelské písemky 

V tomto školním roce nebyly realizovány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 

Tel/fax: 326 316319                                                          E-mail: radek.dostal@1-zsbenatky.cz                                                                  IČO:70997501 

Kapacity a materiální zabezpečení: 

Kapacitu školy, školní družiny a jídelny, oproti naším předpokladům z minulých období, začínáme 

řešit. 

• Škola    480 spolupracujeme na možnosti navýšení 

• Školní jídelna   360 žádáme o navýšení na 440 - schváleno 

• Školní družina  142 žádáme o navýšení na 172 - schváleno 

O letošních prázdninách jsme byli nuceni přesunout jazykovou učebnu do menších prostor a z původní 

jazykovky udělat třídu kmenovou. Vymalovali jsme některé třídy, chodby a toalety. Do šaten jsme opako-

vaně dokupovali skříňky, ovšem další prostory už nemáme. V karanténě jsme zbudovali učebnu robotiky.  

Všichni učitelé mají notebooky, které se snažíme modernizovat. Výdaje jsou součástí Zprávy o hospo-

daření školy za rok 2019 a zbylé budou ve zprávě za rok 2020. V závěru je výkaz zisků a ztrát, který je 

generován za období 1-6/2020. 

V rámci VHČ si škola přilepšuje: 

• Vařením obědů - tyto peníze byly využity na: mzdové náklady ve školní jídelně a ostatní provozní 

náklady spojené s chodem školní jídelny 

• Pronájmy tělocvičny a učeben. Tyto peníze byly v hospodaření školy po odečtení provozních ná-

kladů použity na opravu a vybavení kabinetu tělesné výchovy 

Vedlejší hospodářská činnost se stala nezanedbatelným zdrojem příjmů, které slouží k posílení kva-

lity hlavní činnosti (mzdové prostředky, oprava a výbava školy, nákup učebních pomůcek….).  Přesný 

popis použití prostředků z VHČ se opět objeví ve zprávě o hospodaření za roky 2019 a 2020. 

Vnější kontroly: 

• Únor 2020 Kontrola plateb pojistného VZP 

• Kontrola plateb ZP 3/2015 – 2/2020 

    Uvedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

• Listopad 2019 Kontrola Města Benátky nad Jizerou 

• Protokol č. MěÚBnJ/06646/2019/sek 

Kontrola hospodaření příspěvkové organizace 
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    Uvedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném pří-

stupu k informacím 

• Počet žádostí o informace     0 

• Počet podaných odvolání proti rozhodnutí   0 

• Počet stížností       1 

• Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona  0 

 

Projekty realizované v školním roce 2019/2020  

• Zjednodušené šablony II (školní psycholožka, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, projek-

tový den ve škole, projektový den mimo školu)  

• RC auto na vodíkový pohon (Škoda auto, a.s.) 

 • Abeceda peněz (Česká spořitelna)  

• Dobrá škola II. (počítačová gramotnost vyučujících)  

• Věda má budoucnost 2019 / 2020 

 

 

 

 

V Benátkách nad Jizerou dne 15. 10. 2020 

 

Mgr. Radek Dostál 

 

 

 

 


