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Školská rada 

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

Khýnová, 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 (třídní učitelé): 

I. stupeň:    II. stupeň: 

Mgr. Jana Kracíková    Mgr. Barbora Doušová  

Mgr. Květoslava Jará   Ing. Petra Benešová  

Mgr. Vladimíra Šlamborová  PaedDr. Jitka Jermářová  

Mgr. Veronika Bidzilia  Bc. Benešová Lucie  

Jitka Hroudová   Mgr. Václav Burkovec  

Mgr. Jana Vonášková   Bc. Markéta Vyhnánková  

Mgr. Jaroslava Pivničková  Ing. Pavla Zadáková  

Mgr. Petra Boylu   Mgr. Běla Burkovcová  

Mgr. Jana Louková   

Mgr. Hana Kabrnová   

Mgr. Jitka Svobodová  

Mgr. Jana Cyrany   

 

 

 

about:blank
about:blank
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Netřídní učitelé: 

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

zová, Mgr. Alena Machová, Lenka Mašková, Bc. Jana Jílková, Ing. Jaromíra Bohdalová, Alena Bohdanová 

 

Asistenti pedagoga: 

Bc. Hana Šnýdrová, Bc. Ketrin Jedličková, Marcela Salačová, Denisa Balogová, Bc. Jana Jílková, Hana 

Vernerová, Mgr. Mykola Khomyn, Ing. Renata Kosinová, Lucie Snížková, Pavlína Klimešová, Viola 

Gráfová, Alena Bohdanová, Ing. Jaromíra Bohdalová 

Školní psycholožka:  

Mgr. Blanka Zemanová 
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Školní družina 

Jana Černá - vedoucí školní družiny 

Tereza Srbová, Bc. Hana Šnýdrová, Ing. Ilona Svobodová, Marcela Salačová, Denisa Balogová 

Provozní zaměstnanci: 

Školník:   Josef Šolc 

Uklízečky:  Radka Boušková, Monika Žigáčková, Iveta Nekolná, Libuše Kroupová 

Školní jídelna: 

Vedoucí:  Šárka Hlaváčová 

Hl. kuchařka:  Marie Boubínová 

Kuchařka:  Eliška Řípová, Alena Prachárová 

Pom. personál: Jiřina Honzátková (od 1.1.2021 Dagmar Holubová) 

Kvalifikace pedagogických pracovníků k 1. 9. 2020 

Na 1.stupni vyučovaly 2 učitelky bez potřebné kvalifikace (jedna speciální pedagožka). Na 2. stupni vyu-

čovali nekvalifikovaně 4 učitelé (další 3 pouze s minimálním úvazkem).  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

• Distanční výuka s učebnicí Bestefreunde – Mgr. E. Prouzová 

• Odměňovaní pracovníků ve školství – Mgr. V. Burkovec 

• Školení pro vedoucí pracovníky – Mgr. R. Dostál 

• Basicc of English phonetics – Bc. L. Benešová 

• Profesní průprava zástupců ředitele – Mgr. Z. Sovová 

• DigiDay – Mgr. B. Doušová 

• QR kódy - Mgr. B. Doušová 

• Google učebna pro pokročilé – Mgr. B. Doušová 
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• Rozcvičky ve výuce M - Mgr. B. Doušová  

• GatherTown - Mgr. B. Doušová, Mgr. V. Burkovec 

• Sdílené dokumenty - Mgr. B. Doušová, Ing. P. Zadáková, Mgr. V. Burkovec, Mgr. B. Burkovcová 

• Mimořádně nadaný žák – Mgr. B. Zemanová 

• Naděje v terapii - Mgr. B. Zemanová 

• Krizová intervence – sebevražedné jednání - Mgr. B. Zemanová 

• Truchlení v době pandemie - Mgr. B. Zemanová 

• Činnosti školního psychologa - Mgr. B. Zemanová 

• Krizová intervence – sebepoškozování - Mgr. B. Zemanová 

• Jak se vyrovnávat se smrtí - Mgr. B. Zemanová 

• Vzdělávání žáků cizinců - Mgr. B. Zemanová 

• Krizová intervence – práce s emočním rozrušením - Mgr. B. Zemanová 

• Prevence syndromu vyhoření – Mgr. P. Klimešová 

• Badatelská výuka ve F, M a IT – Bc. M. Vyhnánková, J. Hroudová, Mgr. M. Radimáková, Bc. L. 

Benešová, Mgr. J. Cyrany, H. Vernerová, Mgr. H. Kabrnová, Mgr. J. Louková, Mgr. Z. Sovová, 

Mgr. P. Boylu, Mgr. J. Vonášková, L. Karas, Mgr. B. Šlapáková, Mgr. B. Doušová, Mgr. V. Bur-

kovec, O. Vraník, Ing. P. Zadáková, Ing. P. Benešová, Mgr. V. Němeček, Mgr. R. Dostál  

• Prevence syndromu vyhoření – vyučující 1., 2. stupně, vychovatelky ŠD a asistenti pedagoga 

• Technika a distanční výuka (Dobrá škola II.) - vyučující 1., 2. stupně, vychovatelky ŠD a asistenti 

pedagoga 

• Rizika online světa – vyučující (O2) - 1., 2. stupně, vychovatelky ŠD a asistenti pedagoga 

Počet tříd a žáků 

 k 1.9.2020 k 1.9.2021 

 počet tříd: počet žáků počet tříd: počet žáků 

Celkem 20 473 20 478 

 



6 

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

Průměrný počet žáků   

k 1.9.2020 k 1. 9. 2021 

na třídu: 22,9 žáka na třídu: 23,7 žáka 

  

Počet žáků s podpůrnými opatřeními: 

Pro 27 žáků byl v tomto školním roce na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny či spe-

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

pedagogické podpory bez IVP.  

Přeřazení žáků v tomto školním roce:  

Z důvodů přistěhování a přestupu z jiných ZŠ nastoupilo 31 žáků.  

Výsledky zápisu do 1. ročníku a odklady školní docházky: 

Pro školní rok 2021/2022 bylo zapisováno 65 žáků. Tři nastoupili do jiných škol, 12 dětem bylo vydáno 

rozhodnutí o odkladu školní docházky a nebyly přijaty 2 žákyně. Byly otevřeny dvě třídy, do kterých 

nastoupilo 48 žáků.   

Výsledky přijímacího řízení: 

• na čtyřletá gymnázium byli přijati 3 žáci 

• na osmiletá gymnázia byli přijati 3 žáci 

• 27 žáků nastoupilo na střední školy zakončené maturitní zkouškou 

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

rečnou zkouškou  
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Grafický doplněk k výsledkové sestavě 

Uchazeči o studium čtyřletých oborů SŠ (naši uchazeči tmavě) 
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Uchazeči o studium osmiletých gymnázií (naši uchazeči tmavě) 

          

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

v devátém ročníku: 47 

v osmém ročníku: 3 

v sedmém ročníku: 0 

Cizí státní příslušníci: 

Naši školu navštěvovali žáci z jiných zemí: 2 z Vietnamu, 9 z Ukrajiny, 1 z Filipín, 1 z Bulharska a 1 z 

Polska 

Školní družina: 

6 oddělení, 161 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 2020/2021 se stejně jako ten předchozí nesl ve znamení omezení běžného fungování 

školy kvůli pandemii. Poradenští pracovníci se snažili zajistit žákům se speciálními vzdělávacími potře-

bami co nejlepší podmínky pro zvládání nároků, které na ně kladla distanční forma výuky. Navíc se opět 

meziročně zvýšil počet dětí s potřebou podpůrných opatření, počet asistentů pedagoga působících na škole 

vzrostl na 13. Jako velmi efektivní se ukázala individuální podpora potřebných dětí asistenty přímo ve 

škole, když už to epidemiologická situace dovolila. V online formě byly realizovány pravidelné schůzky 

školního poradenského pracoviště i schůzky školního žákovského parlamentu.  

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 

v době distančního vzdělávání k dispozici pro emailové a telefonické konzultace pedagogům, rodičům i 

dětem. Ještě před uzavřením škol se povedlo zrealizovat testy profesní orientace pro žáky devátých tříd a 

na ně navazující kariérové poradenství prostřednictvím rozhovorů s žáky a jejich rodiči. Naopak po návratu 

žáků do škol bylo hlavním cílem šk. psycholožky ve spolupráci s třídními učiteli ulehčit dětem vstřebání 

zážitků z období krize, z opětovné změny režimu a dát prostor třídním kolektivům se znovu stmelit.    

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 

Ve školním roce 2020 / 2021 integrovala naše škola na 1. stupni 36 žáků. 17 žáků mělo vypracovaný 

individuální plán a 19 žáků mělo plán pedagogické podpory z důvodu specifických poruch učení, špatného 

soustředění, mentálního hendikepu nebo závažnějších poruch chování.  Na 1.stupni bylo do tříd přiděleno 

9 asistentů pedagoga. Někteří integrovaní žáci navštěvovali hodinovou nápravu čtení a psaní ve škole, kde 

se jim učitelé snažili pomoci zvládnout učivo, které jim dělá problémy. Tyto hodiny probíhaly v době 

uzavření škol distančně.                                                                       

Výchovná poradkyně během celého školního roku konzultovala problémy žáků s jejich třídními 

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

škole, byl žák poslán na odborné vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC v Mladé 
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Boleslavi. Zde bylo vystaveno podpůrné opatření nebo návrh na individuální vzdělávací plán. Po celý 

školní rok se setkávala na pravidelných schůzkách se školní psycholožkou, školní metodičkou prevence i 

vedením školy v rámci školního poradenského pracoviště. Zde byly řešeny konkrétní situace a problémy 

žáků. 

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

         Ve školním roce probíhaly pravidelné schůzky školního poradenského pracoviště, výchovná porad-

kyně při nich spolu s ostatními členy koordinovala postupy práce se žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Úzká spolupráce probíhala se školní psycholožkou, výchovnou poradkyní pro I. stupeň i se 

školní metodičkou prevence.  

V říjnu proběhla pravidelná schůzka s rodiči vycházejících žáků, na které byli rodiče seznámeni 

s průběhem přijímacího řízení na SŠ. Probíhaly pohovory s rodiči i žáky, kteří vycházeli z 8. třídy. I během 

distanční výuky pokračovala výuka předmětu PČ – volba povolání. Výchovná poradkyně byla v kontaktu 

s rodiči vycházejících žáků a díky tomu se podařilo všem žákům podat přihlášky na střední školy včas a 

v pořádku.  

Výchovná poradkyně koordinovala vypracování individuálních plánů jednotlivými třídními učiteli 

a hodnocení žáků s IVP. Plány byly vypracovány ve spolupráci třídních učitelů s ostatními vyučujícími i 

s rodiči žáků. Výchovná poradkyně také koordinovala kontrolní vyšetření žáků v PPP a celkovou inkluzi 

žáků na II. stupni. Pozornost byla věnována výuce cizinců a jejich začlenění do třídních kolektivů. 

Výchovná poradkyně pravidelně spolupracovala s pracovníky SPC, OSPOD a Úřadem práce 

v Mladé Boleslavi. 

Hodnocení Mgr. Zuzany Sovové, metodičky prevence 

        Ve školním roce 2020 / 2021 byla realizace primární prevence výrazně ovlivněna distanční výukou, 

která trvala převážnou část školního roku. Byla snaha zařazovat jednotlivé oblasti prevence do distanční 

výuky (literatura, občanská a rodinná výchova, prvouka, 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. Třídnické hodiny probíhaly i 

během distanční výuky. 
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        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 karan-

téna, závěrečnou školní slavnost se podařilo uskutečnit.  

 

         Mezi pravidelné celoškolní akce, prostřednictvím kterých se snažíme na žákyi pozitivně působit ať 

už v oblasti sportu či ochrany přírody, patří pořádání lyžařského výcviku a Běhu zámeckým parkem. Bo-

hužel z důvodu epidemiologické situace nemohla ani jedna z těchto akcí proběhnout. Naštěstí se podařilo 

uskutečnit alespoň oblíbený Husovo race na konci školního roku. 

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. Nově se uskutečnil pro žáky 9. ročníků vodácký 

kurz, který byl současně i závěrečným školním výletem těchto tříd. Jelikož se organizace osvědčila a žáci 

byli velmi spokojeni, rozhodli jsme se pro založení tradice a organizovat tento kurz pravidelně. 

        Dalším prostřed-

kem primární prevence na 

naší škole je i efektivní vyu-

žití volného času žáků, proto 

bylo žákům nabídnuto opět 

velké množství kroužků 

např. keramika, robotika, 
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gymnastika, anglický jazyk, šikovné ruce, a také umělecké kroužky v již dlouholeté úzké spolupráci se 

ZUŠ v Benátkách n/J. Z důvodu epidemiologické situace však opět kroužky nemohly od poloviny října 

probíhat. Jejich absenci vidíme do budoucna jako velké riziko, stejně tak jako chybějící sociální vazby 

mezi žáky během distančního vzdělávání.  

       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 proti šíření Co-

vid19, však nebylo možné dokončit kurz plavání ve 3. ročníku, a především uskutečnit oblíbené dopravní 

hřiště. Některé z těchto akcí byla přesunuta na následující školní rok 2021/2022. Jsme rádi, že se podařilo 

uskutečnit zejména již zmiňované školy v přírodě a školní vícedenní výlety na 2.stupni. Zúčastnily se jich 

všechny třídy. 

        Nedílnou součástí prevence je vedení školního parlamentu školní psycholožkou. Zástupci tříd od 

5. do 9. ročníku se pravidelně scházeli online formou, a i v tomto školním roce se měli možnost vyjádřit k 

dění na škole a podílet se tak na zlepšení školního „života“. 

        Naše škola spolupracuje s několika organizacemi, které se zabývají prevencí pro děti např. MP 

Education, DDM Mladá Boleslav, Replug, Divadelta. Uskutečnily se přednášky o bezpečí na internetu a 

sociálních sítí pro 8. a 9. ročníky (přednášky pro 5., 6. a 7. ročníky se uskuteční v následujícím školním 

roce). Dále se podařilo uskutečnit divadelní představení na stejné téma pro 3. a 4. ročníky a rizika online 

světa jim byla představena formou hraného interaktivního příběhu. 

           Prevence byla realizována i pro pedagogy. Proběhla přednáška o problematice sociálních sítí a hraní 

online her, dále školení v oblasti inovace online vzdělávání. A v závěru školního roku se uskutečnila před-

náška z oblasti prevence syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků. 

        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, 

metodikem prevence a vedením školy. Důležité informace v oblasti prevence pak byly předávány dalším 

vyučujícím v rámci pedagogických rad. 
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Hodnocení Mgr. Květoslavy Jaré, vedoucí metodického sdružení 1.stupně 

Metodické sdružení tvoří všechny třídní učitelky prvního stupně. Naše 

práce byla v letošním školním roce ovlivněna epidemiologickou situací. Hlavní 

náplní diskusí se stala distanční výuka a s ní spojené problémy. Jedním z úkolů 

bylo pomoci při distanční výuce žákům ze sociálně znevýhodněných rodin a ná-

sledně při přechodu žáků na prezenční výuku zpětné začleňování žáků do škol-

ních kolektivů. S distanční výukou znevýhodněných žáků pomáhali asistenti pe-

dagoga, a to formou individuálních konzultací i komunikací s rodiči. I přes 

mnohá omezení se nám podařilo uspořádat některé tradiční akce: Vítání prv-

ňáčků, Mikulášské zpívání, Slavnost prvního čtení, předzápisovou akci Školníček, která proběhla online 

formou, zápis do 1.tříd , šifrovanou hru ke Dni Země. Akce byly upraveny tak, aby vyhovovaly nastaveným 

hygienickým opatřením. V červnu všechny třídy prvního stupně vyjely na školy v přírodě. 

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

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

Učivo stanovené ŠVP ZŠ bylo vzhledem k distanční výuce vesměs probráno, ale nebylo dostatečně 

procvičeno. Předmětová komice se na poslední schůzce dohodla, že převážnou část září příštího školního 

roku věnuje procvičování základního učiva z předešlých ročníků. I přes složitou situaci byly v 7. a 9. roč-

níku napsány výstupní práce, ve kterých se také objevila nutnost některé oblasti procvičit.             

• 7. ročník: především skladba – větné členy a druhy vedlejších vět 

• 9.ročník: pravopis – soustavné procvičování veškerého pravopisu, skladba – interpunkce ve větě, 

převod věty jednočlenné na dvojčlennou a opačně.  

Ve všech ročnících jsme pokračovali v rozvíjení dovedností vyhledávat gramatické jevy na internetu, 

většina žáků si tuto schopnost osvojila. 

I příprava k přijímacím zkouškám na SŠ probíhala ve značné míře elektronicky a formou individuál-

ních konzultací.  
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Zájem o využití školní knihovny byl ve letošním roce také omezen. Komise sestavila seznam povinně 

volitelné četby, která je v knihovně většinou k dispozici. Soubor doporučené četby jsme se rozhodli rozšířit 

o program ctenipomaha.cz. 

 V rámci Šablon probíhalo doučování českého jazyka, kam byli zařazeni i nadaní žáci 

Soutěže: 

• Školní kola recitační soutěž 

• 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 Prouzová, Mgr. P. Boylu 

Hodnocení Mgr. Aleny Havlíčkové, AJ 

Vyučování anglického jazyka v jednotlivých ročnících proběhlo v souladu se ŠVP ZŠ i přes pro-

blémy s distanční výukou. 

 Ve školním roce 2020/21 jsme na druhém stupni, tedy od 5. ročníku výše, pokračovali s učebni-

cemi Project 1, 2, 3 a 4, které navazují na učebnice Happy Street používané na 1. stupni, tj. ve 3. a 4. 

ročníku, i když jsme měli problémy s videi k těmto učebnicím, neboť nakladatelství OUP ukončily 

smlouvy s provozovateli. Situaci se snažíme řešit. Nakladatelství se ale v době distanční výuky snažilo 

poskytnout co nejvíce materiálů elektronicky. 

Všichni učitelé se bez problémů vypořádali s výuku přes Google classroom a distanční výuka se nijak 

neprojevila na znalostech žáků. 

I nadále jsme využívali časopisy Ready, Jump a Gate podle úrovní. Pro skupiny žáků na 1. stupni 

jsme vyzkoušeli nový časopis Play určený pro úplné začátečníky. Budeme ho nadále využívat jen ve vý-

běrových skupinách. 

Do výuky nebylo možné zařadit žádné další aktivity jako např. divadelní představení. 
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Ve školním roce 2020/21 se nekonaly žádné z olympiád, přesto jsme uspořádali alespoň školní kolo 

v jednotlivých ročnících a vítězové byli odměněni na konci školního roku. 

V závěru roku jsme stačili provést srovnávací testy v 5., 7. a 9. ročníku, které nám ukázaly některé 

nedostatky, ale i potvrdily správnost dělení žáků dle úrovní a zájmu a jim nastavený obsah učiva. 

V závěru školního roku udělána pravidelná každoroční inventarizace knih a materiálů na výuku 

v anglické sekci. Nakoupili jsme několik sad nových učebnic a výukových materiálů. 

Hodnocení PaedDr Jitky Jermářové, RJ 

Vyučování ruského jazyka v 7., 8. a 9. ročníku proběhlo ve školním roce 2020 - 21 v souladu s ŠVP. 

Ruský jazyk je druhý cizí jazyk s dvouhodinovou dotací od 7. ročníku. 

  Cílem výuky je osvojení základních jazykových znalostí a dovedností s dosažením jazykové úrovně 

A1.  Žáci si v prvním roce osvojují ruskou abecedu (azbuku) v psané i tištěné podobě, číslovky 1-1000, 

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.  

V sedmém ročníku se zaměřujeme na mluvnici skloňování jmen a schopnosti žáka plynule hovořit 

o svých zájmech, školních povinnostech v přítomném, minulém i budoucím čase. Dokáží v jednoduchých 

větách tato témata napsat. Čtou jednoduché ruské texty mimo učebnici a zvládnou interpretovat jejich 

obsah. 

V osmém ročníku jsou žáci schopni se domluvit v cizí zemi, znají fráze z prostředí letiště, nádraží 

a dalších cestovatelských okruhů. Jsou schopni si v restauraci objednat jídlo, poradit ostatním, co si vybrat.  

  V devátém ročníku se účastní projektu, kdy se setkávají s rodilým mluvčím 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 prin-

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

I když školní rok 2020 – 21 byl specifický, podařilo se, díky velké aktivitě žáků a vyučujících při distanční 

výuce splnit podstatné body ŠVP. 
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  Díky tomu, že začátek školního roku proběhl v režimu běžné školní výuky, proběhl standardním 

způsobem i projekt „Komunikace s rodilým mluvčím.“    

Hodnocení Mgr. Evy Prouzové, NJ 

Vyučování německého jazyka v jednotlivých ročnících proběhlo v souladu s ŠVP ZŠ. Žáci užívají 

učebnice Beste Freunde 1, z vydavatelství Hueber  s využitím doplňkových materiálů - pracovního sešitu, 

videí a odkazu na webové stránky  www.hueber.cz/bestefreunde , kde je možné on-line procvičovat např. 

slovní zásobu, což  jsme ocenili především v době distanční výuky. Díky tomu se tato výjimečná situace 

neprojevila výrazně na znalostech spolupracujících žáků a dodrželi jsme plán výuky.  

Vyučující němčiny se zúčastnila během školního roku on-line školení od vydavatelství Hueber – 

Jak zaujmout žáky při on-line výuce, aplikace k procvičování slovní zásoby  Quizlet, Paddlet. Při výuce 

jsme často využívali volně dostupná videa z you -tube i aplikaci Lyricstraining k poslechu německých 

písní. 

Vzhledem k situaci jsme nestihli uspořádat žádnou z pravidelných exkurzí do Německa jako v mi-

nulých letech. 

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

 

Složení komise v uplynulém školním roce: Mgr. Blanka Šlapá-

ková, Ing. Pavla Zadáková, Mgr. Barbora Doušová, Mgr. Vác-

lav Burkovec, Ing. Petra Benešová, Ondřej Vraník  

 

  V plnění tematických plánů v rámci ŠVP byl kladen dů-

raz prioritně na čtenářskou gramotnost, rozvoj logického myš-

lení a finanční matematiku. Všichni vyučující se seznámili 

s přehledy probraného učiva ve všech ročnících na distanční vý-

uce v minulém školním roce. 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 kapesného, dětských kont a platebních karet. Zároveň byli 

about:blank
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žáci upozorněni na nekalé šíření reklam. Ve všech ročnících vyučující dbali na rozbor textu slovních úloh 

a správné pochopení zadání. V geometrii při konstrukčních úlohách žáci vyjadřují logický postup kon-

strukce 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 

v rámci možností pravidelného doučování.  Do opakování jednotlivých kapitol byly zařazovány úlohy, ve 

kterých žáci opakovaně chybovali při srovnávacích či výstupních testech. Vyučující 6. r. spolupracovali 

s vyuč. 5. ročníku. Talentovaní žáci jsou řešením rozšiřujících úloh motivováni k účasti v soutěžích. Pra-

videlná výuka byla přerušena už v říjnu, kdy byly školy uzavřené v důsledku pandemie. Při distanční výuce 

učitelé ke své práci užívali videokonference, vlastní nebo stažená videa atd. Většina žáků se zapojila do on 

– line výuky a pravidelně posílala zadané úkoly. Ti, kteří se nezapojili, byli v červnu vyzváni ke konzulta-

cím a následnému přezkoušení. Školní kolo Matematické olympiády proběhlo, okresní kolo již distančně, 

rovněž tak i soutěž Klokan. Ke zpestření výuky přispěly matematicko – logické aktivity a řešení úloh 

v přírodě.  

Ve školním roce 2021 jsme připravili dosud nejsložitější projekt robotiky. Rozhodli jsme se vytvo-

řit vlastní RC rallye podvozek kombinací poměrně náročných úprav sériového okruhového podvozku, do-

plněného o komponenty z buggynového podvozku a 3D tisku.  3D tisknuté díly jsme si sami navrhli, spo-

čítali a nasimulovali jejich pevnost. Poté je z odolnějšího materiálu PET-G - CARBON vytiskli, mnohokrát 

upravili a nakonec úspěšně namontovali na náš prototyp. Na tomto projektu vzhledem ke covidové situaci 

pracoval omezený počet roboťáků, ale vše jsme zvládli připravit tak, že v roce 2021/2022 můžeme se 

zbytkem mladších členů našeho robotýmu postavit těchto podvozků 6 a po úspěšném otestování se vrhnout 

do víru vlastních RC rallye závodů v naší škole a zejména v jejím okolí. Tento projekt je technicky velmi 

komplexní. Žáci zde rozvinou své technické a logické myšlení, jelikož mnohokrát budou postaveni před 

složité překážky, ale i schopnosti manuální, kdy se šroubováky v ruce budou muset osadit desítky kompo-

nent  a v neposlední řadě se naučí 3D modelování,  3D tisk a programování řídících jednotek zmíněných 

závodních aut. To vše především díky podpoře vedení  školy a nadace škoda auto, která nám dodala po-

třebné vybavení k realizaci tohoto projektu.  

Soutěže:   

• Matematická olympiáda 

• Klokan 
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Úspěchy: 

• okresní kolo Matematické olympiády, úspěšnými řešiteli byli: 

o Matěj Jindra VI. A  

o Vojtěch Dostál VIII. B  

o Lucie Válková IX. B  

•      Klokan – vyhodnocení školního kola v rámci okresu: 

o Lucie Válková IX. B 

o David Kazda IX. B 

o Stanislav Salač IX. B 

o Vojtěch Dostál VIII. B 

o Karolína Morávková V. A 

Hodnocení Mgr. Běly Burkovcové, vzdělávací oblasti Člověk a společnost 

Složení komise: Mgr. Běla Burkovcová, Lenka Mašková, Ing. Pavla Zadáková 

Dějepis 

Učivo dějepisu bylo doplněno exkurzemi, do kterých se za-

pojil celý druhý stupeň. I přes distanční výuku se podařilo absolvo-

vat například tyto exkurze: 

• 7. ročník – Templ Mladá Boleslav, Turnov – Muzeum českého 

Ráje 

• 8. ročník – Židovská Praha, synagogy, židovský hřbitov 

• 9. ročník – Terezín, město i Malá pevnost 

• Školní kolo Dějepisné olympiády – distanční formou 

RVOV a Etická výchova 

Učivo stanovené ŠVP bylo rozšiřováno nabídkou online přednášek, žáci si distančně připravili pro-

jekty na téma ekologie a přednesli je pak prezenčně. 

9. ročník absolvoval přednášku od společnosti O2 – Bezpečnost na internetu, profi testy 
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Výchova k dobrovolnictví  

Pokračovala spolupráce s Městským centrem komplexní péče, kde děti 8. a 9. ročníků s jeho klienty 

pracovaly v rámci Seniorclubu, ale spolupráce byla záhy přerušena epidemiologickou situací. 

Hodnocení Ing. Pavly Zadákové, vzdělávací oblasti Člověk a příroda 

Ve školním roce 2020/21 bylo složení komise: Ing. Pavla Zadáková, Ondřej Vraník, Mgr. Vladimír 

Němeček, Mgr. V. Burkovec, Mgr. Eva Prouzová, Bc. Lucie Benešová, Bc. Markéta Vyhnánková, Mgr. 

Alena Havlíčková, Mgr. Blanka Šlapáková. 

  V jednotlivých předmětech byl i při distanční výuce plněn ŠVP, v zeměpisu však nebylo možné 

ověřit zavedení změn v 9. ročníku. Žáci pracovali samostatně i ve skupinách, vypracovávali prezentace. 

Vyučující využívali mezipředmětové vztahy, pozornost byla věnována čtenářské gramotnosti. Na distanční 

výuku natáčeli vyučující výuková videa nebo využívali videa z ČTedu. 

Vzhledem k distanční výuce vypra-

covali žáci při výuce chemie a fyziky pouze 

první laboratorní práce, ostatní byly nahra-

zeny domácími pokusy. Výhodou tohoto po-

stupu bylo, že si žáci uvědomili využití che-

mie a fyziky v běžném životě v domácnosti.  

Při distanční výuce byli při výuce pří-

rodopisu žáci vedeni k procházkám v pří-

rodě, fotografování a domácím pokusům. 

Zájemcům byly zapůjčeny domů školní žá-

kovské mikroskopy. Chemické názvosloví bylo probráno v 8. ročníku dle ŠVP, přesto je ho třeba pořádně 

zopakovat a doučit v 9. ročníku. Při výuce fyziky se objevil problém využití matematických znalostí při 

aplikacích ve fyzice. To bylo konzultováno s vyučujícími matematiky, bylo třeba prohloubit mezipředmě-

tové vztahy. 

Během školního roku byla nově uspořádána školní sbírka nerostů a hornin a byly zakoupeny nové 

pomůcky k výuce fyziky. 
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Školení: 

• webinář - Využití sdílených dokumentů 

• webinář - Classroom pokročilý 

• webinář - Virtuální realita 

     Hodnocení Mgr. Barbory Doušové, vzdělávací oblasti Člověk a zdraví 

Z důvodu uzavření škol a zrušení sportovních akci, jsme v letošním roce nemohli vyhodnotit kaž-

doročního Sportovce roku, který je složen z disciplíny všestrannosti. Rozděleny nebyly ani "Odznaky zdat-

nosti“ za disciplíny ve Sportovci roku. Bohužel jsme nemohli uspořádat ani tradiční Běh zámeckým par-

kem, který naše škola pravidelně pořádá a zrušen musel být i žáky velmi oblíbený lyžařský a snowboardový 

výcvikový kurz. Biologie byla během distanční výuky vyučována přes Google Clasroom, kde žáci byli v 

kontaktu s vyučujícím a plnili různé úkoly. Jelikož uzavření škol bylo opravdu dlouhé, učitelé připravili 

pro žáky různé sportovní úkoly a výzvy, jako např. orientační běh s matematickými příklady, procházku 

s úkoly v QR kódech a velkou cyklo výzvu, která měla úspěch u žáků, ale i u rodičů.  
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Přehledy prospěchu 

Souhrnná statistika tříd za 1. pololetí školního roku 2020/21 
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Přehled prospěchu školy za 1. pololetí školního roku 2020/21 
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Souhrnná statistika tříd za 2. pololetí školního roku 2020/21 
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Přehled prospěchu školy za 2. pololetí školního roku 2020/21 
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Výchovná opatření 

    1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 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           5 10 6 15 15 20 9 7 4 3 3 3 5 6 6 

NTU                 1       2 7 2   1 5 2 2 

DTU                           1             

DŘŠ                               1         

2CH                                         

3CH                                         

2
. 
p
o
lo

le
tí

 

PTU 8 21 6 23 16 5 6 8 10 18 5 17 9 2 3 3 6 3   6 

NTU                 1 2 2   1 5   1 1 1 4   

DTU         1           1     2 1   1 1     

DŘŠ                           2 3 3 4 2 1   

2CH                                         

3CH                                   1     

 

 

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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Kapacity a materiální zabezpečení: 

Kapacitu školy, školní družiny a jídelny jsme nuceni opakovaně řešit. 

• Škola    480 zažádáno o navýšení na 500, připravujeme dokumentaci k přístavbě 

s možností navýšení (dotační titul MŠMT s možností získání 70% dotace). 

• Školní jídelna   440 připravujeme dokumentaci k přístavbě s možností navýšení 

• Školní družina  172 připravujeme dokumentaci k přístavbě s možností navýšení 

O letošních prázdninách jsme vymalovali některé třídy, chodby a toalety. Do šaten jsme opakovaně doku-

povali skříňky, ovšem další prostory už nemáme. Nadále využíváme učebnu robotiky. 

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

ření školy za rok 2020 a zbylé budou ve zprávě za rok 2021. V závěru je výkaz zisků a ztrát, který je 

generován za období 1-6/2021. 

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 2020 a 2021. 

Vnější kontroly: 

• Únor 2021 Kontrola plateb pojistného VZP 

• Kontrola plateb ZP 3/2015 – 2/2021 

            Uvedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

• Listopad 2020  Kontrola Města Benátky nad Jizerou 

• Protokol č. MěÚBnJ/06646/2020/sek 

Kontrola hospodaření příspěvkové organizace 
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Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací o svobodném přístupu k informacím 

• Počet žádostí o informace      0 

• Počet podaných odvolání proti rozhodnutí    5 

• Počet stížností        1 

• Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona   0 

Projekty realizované v školním roce 2020/2021  

• 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 2020 / 2021 

 

 

 

 

 

 

V Benátkách nad Jizerou dne 15. 10. 2021 

 

 

Mgr. Radek Dostál 
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KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY – VYBRANÁ ČÁST 

 

AKTUALIZOVANÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

Ekonomika 

• pokračovat ve VHČ 

o vaření obědů 

o pronájem tělocvičny, učeben, jídelny, kuchyňky 

• snažit se čerpat finanční prostředky z fondů EU, MŠMT a Středočeského kraje, Nadace Auto Škoda 

a další 

Materiální rozvoj 

Kabinety, učebny a chodby 

• dokupovat učební pomůcky 

• malovat učebny, chodby, kabinety – dle potřeby 

• zábradlí na schodišti 

• podporovat ve vybavení učebnu robotiky v prostorách dílen 

• zapracovat do výuky používání „tabletové“ učebny, zamyslet se nad jejím nabíjením 

• modernizovat počítačovou učebnu 

• dovybavovat kabinety přírodovědných předmětů a 1.stupně 

Budovy a plochy 

• Vzhledem k naplněné kapacitě školy připravujeme projekt Přístavby 1.stupně včetně dvou školních 

tělocvičen a školní kuchyně s výdejnou. Bude nutné pracovat i s výstavbou oddělení školní družiny 

• Spolupracovat se zřizovatelem a Sokolem Benátky na přípravě výstavby atletického oválu 

• Zamýšlet se nad budoucím využitím tělocvičny v prostorách školy 

• Řešit vnikající vlhkost do budovy školy a šaten – oprava školního dvora 

• Řešit možnost využití domu naproti škole č. p. 61, Husovo náměstí 

• V návaznosti na opravu dvora řešit dům č. p. 68, Ladislava Vágnera, který není v majetku města 
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