
Základní škola Benátky nad Jizerou 

Husovo náměstí 55, 294 71 

 

15.10.2022 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

 

Zpracoval: Mgr. Radek Dostál 

Zřizovatel: Město Benátky nad Jizerou 

Vedení školy: 

ředitel:    Mgr. Radek Dostál  

zástupkyně pro 1. stupeň:  Mgr. Zuzana Sovová  

zástupce pro 2. stupeň: Mgr. Václav Burkovec 

hospodářka:   Světlana Benešová 
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Školská rada 

V tomto školním roce pracovala školská rada ve složení: MUDr. Jitka Havlisová, Zuzana Chvojková, Ma-

rie 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: mm9mjmm, 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     

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   Bc. Benešová Lucie  

Mgr. Hana Kabrnová   

Mgr. Jitka Svobodová  

Mgr. Jana Cyrany  

Hana Vernerová  

 

 

 

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, Ing. Jaromíra Bohdalová, Alena Bohdanová, Lenka Stra-

ková, Libor Karas, Václav Haspeklo 

 

Asistenti pedagoga: 

Bc. Hana Šnýdrová, Marcela Salačová, Denisa Balogová, Bc. Jana Jílková, Mgr. Mykola Khomyn, Ing. 

Renata Kosinová, Lucie Snížková, Pavlína Klimešová, Alena Bohdanová, Ing. Jaromíra Bohdalová, Mi-

loslava Štefíková, Renata Schusterová, Lenka Straková 

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, Miloslava Štefíková 

Provozní zaměstnanci: 

Školník:   Josef Šolc 

Uklízečky:  Radka Boušková, Monika Žigáčková, Libuše Kroupová, Květuše Grešová 

Školní jídelna: 

Vedoucí:  Šárka Hlaváčová 

Hl. kuchařka:  Marie Boubínová 

Kuchařka:  Eliška Řípová 

Pom. personál: Dagmar Holubová (Iveta Jírová od 2.8.2021), Jana Šplíchalová 

Kvalifikace pedagogických pracovníků k 1. 9. 2021 

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

vyučovali nekvalifikovaně 4 učitelé (další 4 pouze s minimálním úvazkem).  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

• Badatelská výuka soudobých dějin (B. Burkovcová) 

• Efektivní plánování komunikativní výuky němčiny (E. Prouzová) 

• Výjezdní seminář pro ředitele škol (R. Dostál) 

• Výjezdní seminář pro ředitele škol (V. Burkovec) 

• Konflikty a problémové oblasti současného světa (E. Prouzová) 

• Studium pro ředitele škol a školských zařízení (Z. Sovová) 
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• Revize RVP – startovací balíček – digitální technologie (V. Burkovec) 

• Knihy pro 2.stupeň ZŠ (B. Burkovcová) 

• Základní kurz školního snowboardingu (M. Vyhnánková) 

• Základní kurz školního lyžování (L. Benešová) 

• Základní kurz školního lyžování (Z. Sovová) 

• Aby byla skupinová práce efektivní (B. Burkovcová)  

• Pohyb hravě a efektivně (B. Doušová) 

• Pohyb hravě a efektivně (V. Burkovec) 

• Pohyb hravě a efektivně (M. Khomyn) 

• Skupinová inverze (Z. Sovová) 

• Kulinarische Themen in hueber-Lehrwewrken (E. Prouzová) 

• Konference s asistenty k lepší škole (R. Kosinová) 

• Asistent pedagoga v aktuálních otázkách a odpovědích (P. Klimešová) 

• Využití systému vernier pro výuku F (P. Benešová, V. Burkovec) 

 

Počet tříd a žáků 

 k 1.9.2021 k 1.9.2022 

 počet tříd: Počet žáků počet tříd: počet žáků 

Celkem 20 478 20 528 
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Průměrný počet žáků   

k 1.9.2021 k 1. 9. 2022 

na třídu: 23,7 žáka na třídu: 26,4 žáka 

Počet žáků s podpůrnými opatřeními: 

Pro 25 žáků byl v tomto školním roce na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny 

či speciálně pedagogického centra vypracován individuální vzdělávací plán a dalším žákům byl vypraco-

ván plán pedagogické podpory bez IVP.  

Přeřazení žáků v tomto školním roce:  

Z důvodů přistěhování a přestupu z jiných ZŠ nastoupilo 23 žáků. Z toho byly dvě žákyně z Ukra-

jiny a jedna z nich vzápětí docházku ukončila.  

Výsledky zápisu do 1. ročníku a odklady školní docházky: 

Pro školní rok 2021/2022 bylo zapisováno 65 žáků. 3 nastoupili do jiných škol, 11 dětem bylo 

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

rých nastoupilo 49 žáků.   

Výsledky přijímacího řízení: 

• na čtyřletá gymnázia bylo přijato 6 žáků 

• na osmiletá gymnázia byli přijati 2 žáci 

• 20 žáků nastoupilo na střední školy zakončené maturitní zkouškou 

• 12 žáků z 9.ročníku, 3 žáci z 8. ročníku a 1 žákyně ze 7. ročníku nastoupili do středních škol a 

učilišť zakončených závěrečnou 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: 38 

• v osmém ročníku: 3 

• v sedmém ročníku: 1 

Cizí státní příslušníci: 

Naši školu navštěvovali žáci z jiných zemí: 2 z Vietnamu, 11 z Ukrajiny, 1 z Filipín, 1 z Bulharska, 

1 z Polska. 

Školní družina: 

6 oddělení, 163 žáků 

Školní stravování: 

Počet stravovaných: 396 žáků. 
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Výchovné poradenství 

Hodnocení Mgr. Blanky Zemanové, školní psycholožky 

Také školní rok 2021/2022 proběhl ve znamení opatření proti pandemii Covid19, která ovlivňovala 

chod škol. Žáci měli častější absence kvůli karanténním opatřením, o to náročnější pak byla práce učitelů 

i poradenského pracoviště na stmelování třídních kolektivů i na podpoře individuální psychické pohody 

dětí. 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) zazname-

nala nárůst počtu krizových intervencí poskytnutých žákům. Počet asistentů pedagoga působících na škole 

zůstal na počtu 13. Se začátkem války na Ukrajině přišla nová výzva pomoci příchozím dětem, do aktivit 

kolem adaptační skupiny se zapojili i žáci naší školy, např. prostřednictvím školního parlamentu. 

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 naší škole ve školním roce 2021/2022 proběhla integrace 36 žáků na 1. stupni. 12 dětem dopo-

ručila pedagogicko-psychologická poradna či SPC v Mladé Boleslavi individuální vzdělávací plán, aby 

lépe zvládly učivo. Dalším 24 dětem bylo vydáno doporučení, tzv. plán pedagogické podpory. Kromě žáků 

se specifickými poruchami učení a špatného soustředění byli integrováni i žáci s mírnými, ale i závažněj-

šími poruchami chování. V některých třídách se integrovaly i děti s mentálním hendikepem. Na 1. stupni 

téměř v každé třídě pomáhal asistent pedagoga. Některým dětem bylo doporučeno navštěvovat ve škole 

nápravu čtení a psaní, kterou vedla i výchovná poradkyně pro 1. stupeň. 

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 nebo SPC v Mladé 

Boleslavi. Zde byl vystaven plán pedagogické podpory nebo návrh na individuální vzdělávací plán. 

Každý měsíc se zúčastňovala schůzky výchovných poradců, školní psycholožky, metodičky pre-

vence a vedením školy, kde se řešily problémy jednotlivých dětí i třídních kolektivů. 
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Hodnocení Ing. Pavly Zadákové, výchovné poradkyně pro 2. stupeň 

         Také ve školním roce 2021/22 velmi dobře fungovala spolupráce v rámci školního poraden-

ského pracoviště. Na pravidelných schůzkách byly se školní psycholožkou, výchovnou poradkyní pro I. 

stupeň i se školní metodičkou prevence konzultovány postupy práce se žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Dále byly řešeny vysoké absence některých žáků, neomluvené hodiny a špatná pracovní mo-

rálka, ale i individuální potřeby nadaných žáků.  

Při vypracování individuálních plánů a hodnocení žáků s IVP spolupracovala výchovná poradkyně 

s jednotlivými třídními učiteli i s ostatními vyučujícími a rodiči žáků. Výchovná poradkyně také koordi-

novala kontrolní vyšetření žáků v PPP a celkovou inkluzi žáků na II. stupni. 

Organizaci přijímacího řízení se věnovala výchovná poradkyně pro II. stupeň již od září.  V říjnu 

se zúčastnila na Úřadu práce v Mladé Boleslavi schůzky se zástupci středních škol. Ve spolupráci s tříd-

ními učiteli a se školní psycholožkou zorganizovala schůzku s rodiči vycházejících žáků, na které byli 

seznámeni s průběhem přijímacího řízení na SŠ. S rodiči žáků vycházejících z nižších ročníků proběhly 

pohovory o podání přihlášek a nutnosti dalšího vzdělávání dětí z důvodu lepšího zařazení do pracovního 

procesu.  

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

v Mladé Boleslavi. 

Hodnocení Mgr. Zuzany Sovové, metodičky prevence  

Cílem primární prevence ve školním roce 2021/2022 byla zejména práce s třídním kolektivem se 

zaměřením na sociální vztahy a komunikaci mezi spolužáky. Jako důsledek distanční výuky se ukázaly 

zpřetrhané vazby nejen mezi spolužáky, ale i mezi jednotlivými třídami. Důraz byl proto kladen na tříd-

nické hodiny a jejich náplň. 

Mezi pravidelné celoškolní akce, prostřednictvím kterých se snažíme na děti pozitivně působit v 

oblasti sportu, patří pořádání Běhu zámeckým parkem, Lyžařského kurzu, Vodáckého kurzu, Husovo race 

a samozřejmě celoškolní akce o nejsportovnější třídu a jednotlivce. Během těchto akcí se snažíme vést 

žáky k zodpovědnosti a zejména „fair play“. 



11 

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

  Tradiční akcí je Závěrečná slavnost školy, do které je každým rokem zapojeno velké množství žáků 

celé školy. Nejvíce však žáci 9. tříd, kteří organizováním této akce uzavírají svou důležitou životní etapu 

na základní škole. Učí se při ní nejen vzájemné spolupráci, ale zejména komunikaci. 

     

9.A – závěrečná slavnost          9.B – závěrečná slavnost 

V rámci prevence se naše škola snaží působit i na efektivní využití volného času žáků. Proto bylo 

žákům nabídnuto opět velké množství kroužků např. keramický, fotografický, robotika, gymnastika, atle-

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

Benátkách n/J.  

Na 1. a 2. stupni je prevence realizována formou škol v přírodě, školních výletů a mnoha různými 

akcemi jako jsou exkurze, výlety, návštěva dopravních hřišť, plavecký výcvik, dětská nota, recitace atd. 

Novinkou byla spolupráce s Policií ČR, která zorganizovala besedy na různá témata z oblasti prevence 

(bezpečí, vztahy, šikana, trestná činnost, virtuální svět atd.) pro všechny třídy na 1. a 2. stupni.  Dále spo-

lupráce s Organizací pro pomoc uprchlíkům, která zajistila přednášky pro 8. a 9. třídy na téma rasismus a 

xenofobie. 

Jako škola úzce spolupracujeme se sportovními oddíly z Benátek nad Jizerou.  
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Přednáška Policie ČR         Školní výlet 

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

5. do 9. třídy se pravidelně scházeli, a i v tomto školním roce se měli možnost vyjádřit k dění na škole a 

podílet se tak na zlepšení školního „života“. 

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s organizacemi MP Education a DDM Mladá Boleslav. Usku-

tečnily se přednášky o dospívání pro dívky a chlapce ze 6. a 7. tříd. Dále pak o sexuálním životě pro žáky 

9. tříd.   

Pokračovalo pravidelné setkávání Školního poradenského pracoviště (ŠPP) každý měsíc. Úzkou 

spolupráci školní psycholožky, výchovných poradců, metodika prevence a vedení školy vidím jako zá-

kladní kámen budování prevence naší školy. 

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 bylo neustále zlepšovat kvalitu výuky, zvyšovat školní úspěšnost žáků 

ve spolupráci se školní psycholožkou a asistenty pedagoga, vytvářet přátelské a kulturní pracovní prostředí, 

zapojovat žáky do aktivního života školy - kroužky, soutěže, projekty, kulturní vystoupení, sběrové akce. 

První pololetí školního roku bylo ovlivněno častými karanténami tříd, a tudíž střídáním prezenční a 

distanční výuky. V některých třídách prvního stupně probíhala i kombinovaná výuka, která vzhledem k 

věku žáků byla psychicky náročná. 
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Halloween ve třídách          Mikulášské zpívání 

Aktivity: 

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

• Mikulášské zpívání 

• Slavnost prvního čtení 

• Školníček - akce pro předškoláky 

• Beseda s rodiči předškoláků 

• Plavání 2. a 3. tříd 

• Bruslení 

• Ozdravné pobyty 

• Školní výlety prvních tříd 

Soutěže: 

• McDonald’s cup 

• Vybíjená 

• Okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna 

• Recitační soutěž Macharův Brandýs  
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Úspěchy: 

• místo - McDonald’s cup, mladší chlapci, okrsek 

• 1. místo - McDonald’s cup, starší chlapci, okrsek 

• 4. místo - McDonald’s cup, mladší chlapci, okres 

• 6. místo - McDonald’s cup, starší chlapci, okres 

• 5. místo - Vybíjená, okres 

• 6. místo - Atletický trojboj 

• čestné uznání - Eva Fousková, Dětská scéna, okres 

• zvláštní cena poroty - Kristýna Černá, Dětská scéna, okres 

• čestné uznání - Josef Kout, Dětská scéna, okres 

• 1. místo - Gabriela Dlasková, Macharův Brandýs 

• 2. místo - Josef Kout, Macharův Brandýs 

Hodnocení PaedDr. Jitky Jermářové vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace – ČJ 

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

Blanka Mlejnková 

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

dostatečně procvičeno.  Předmětová komise se na poslední schůzce dohodla, že převážnou část září škol-

ního roku 2022/2023 věnuje procvičování základního učiva z předešlých ročníků.  I přes složitou situaci 

byly v 7. a 9. ročníku 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 inter-

netu, většina žáků si tuto schopnost osvojila. Příprava k přijímacím zkouškám na SŠ probíhala standardně, 

žáci si vyzkoušeli i přijímací zkoušky nanečisto. Zájem o využití školní knihovny byl ve letošním roce 
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výrazně větší, protože převážná část školního roku probíhala ve škole. Komise rozšířila seznam povinně 

volitelné četby, která je v knihovně většinou k dispozici. V rámci Šablon probíhalo doučování českého 

jazyka, kam byli zařazeni i nadaní žáci. Učitelé češtiny docházeli do „Ukrajinské skupiny“ a učili základy 

českého jazyka ukrajinské děti. 

Soutěže: 

• Školní kolo recitační soutěže 

• Školní kola recitační soutěž 

• Recitační soutěž Macharův Brandýs 

• Olympiáda v českém jazyce 

Kulturní akce: 

Uspořádali jsme pro žáky 8. ročníku návštěvu divadelního představení Saturnin v divadle Mladá 

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

        

Recitační soutěž          N. Winton – Síla lidskosti (přednáška) 
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Hodnocení vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace – cizí jazyky 

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

cie Benešová, PaedDr. Jitka Jermářová, Mgr. Eva Prouzová, Mgr. Petra Boylu 

Hodnocení Mgr. Aleny Havlíčkové, AJ 

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

Bc. Lucie Benešová, Mgr. Petra Boylu, Mgr. Blanka Mlejnková 

Výuka anglického jazyka v jednotlivých roč-

nících proběhla v souladu se ŠVP ZŠ Husovo ná-

městí, Benátky nad Jizerou. Ve školním roce 

2021/2022 jsme na druhém stupni, tedy od 5. ročníku 

výše, pokračovali s učebnicemi Project 1, 2, 3 a 4, 

které navazují na učebnice Happy Street používané na 

1. stupni, tj. ve 3. a 4. ročníku. Dořešili jsme s nakla-

datelstvím OUP problém s videi ke všem učebnicím, 

které používáme. Částečně jsme se museli vyrovnat 

s mezerami slabších žáků a častěji se v těchto skupinách vracet a opakovat již probrané. 

I nadále jsme využívali časopisy Play, Ready a Gate podle úrovní. Žáci i rodiče i přes počáteční 

váhání již pochopili, že časopis zlepšuje znalosti a motivuje. Budeme ho nadále využívat v pokročilých   

skupinách. 

Do výuky jsme nezařadili žádné další aktivity, např. divadelní představení, protože jsme nenašli 

vhodné pro naše žáky. 

Ve školním roce 2021/2022 se nám opět podařilo pro naše žáky zorganizovat zájezd do Velké Bri-

tánie a Francie, jehož cílem je motivovat je k učení se cizím jazykům. Stejně jako před několika lety jsme 

bydleli v rodinách a děti navštěvovaly hodiny vedené anglickými lektory. Odpoledne jsme podnikali vý-

lety, např. do Londýna, na Seven Sisters, lázeňské město Brighton a další místa. Žáci si zažili plavbu 

trajektem. Na zpáteční cestě jsme strávili celý den v Paříži, navštívili Eiffelovku, plavili jsme se po Se-

ině.  Podle ohlasu se zájezd vydařil.     
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Ve školním roce 2021/2022 jsme opět uspořádali olympi-

ádu v anglickém jazyce, které se zúčastnili všichni žáci pokroči-

lých skupin a ostatní dle svého zájmu. Vítězové pak postoupili do 

okresního kola, kde jsme získali dvě první místa. Aneta Berán-

ková pak postoupila do krajského kola, kde se určitě nenechala 

zahanbit. Vítězové školního kola byli odměněni na slavnosti na 

konci školního roku. 

V závěru roku jsme provedli srovnávací testy v 5., 7. a 9. 

ročníku, které nám ukázaly nedostatky, ale i potvrdily správnost 

dělení žáků dle úrovní a zájmu a jim nastavený obsah učiva. Od 

poslední změny ale uběhlo již téměř 5 let a ukázalo se, že je třeba 

testy opět upravit, aby lépe vypovídaly o úrovni našich žáků. 

V závěru školního roku byla provedena pravidelná každoroční inventarizace knih a materiálů na 

výuku v anglické sekci.  

Olympiáda v AJ okresní kolo 

• kat. I. A (do dalšího kola se nepostupovalo)  

o Štráchal Štěpán - 1. místo 

o Homola Matěj - 2. místo 

• kat. II. A 

o Beránková Aneta - 1. místo 

o Cerhová Anna - 5. místo 

Hodnocení PaedDr. Jitky Jermářové, RJ 

Vyučování ruského jazyka v 7., 8. a 9. ročníku proběhlo ve školním roce 20201- 22 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 osvojili 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 
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rusky mluvit i psát v jednoduchých větách. V osmém ročníku byli 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. Dokázali si nakoupit potraviny i oblečení. Žáci 9. třídy byli schopni 

v ruštině napsat i svůj strukturovaný životopis. Byli schopni jednoduchým způsobem provést cizince po 

Praze. V devátém ročníku se účastnili projektu, kdy se setkali s rodilým mluvčím a komunikovali s ním o 

jeho práci, svých zájmech, jídle a pití, cestování a sportování. 

Hodnocení Mgr. Evy Prouzové, NJ 

Vyučování německého jazyka v jednotlivých ročnících proběhlo ve školním roce 2021/2022 v sou-

ladu s ŠVP Základní školy Husovo náměstí, Benátky nad Jizerou. Cílem výuky je osvojení základních 

jazykových znalostí a dovedností s dosažením úrovně A1, což bylo v daném školním roce splněno, i přes 

občasnou distanční výuku, na kterou byli již žáci připraveni. Žáci osmých ročníků vypracovali projekt 

„Mein Foto – Kochbuch“ s praktickou ukázkou provedení receptu. Žáci osmých a devátých ročníků se 

zúčastnili soutěže „Němčina nás baví“ pořádanou GMVV v Praze a obsadili 6.místo v konkurenci 25 škol.. 

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

 

  Složení komise Mgr. Blanka Šlapáková, Ing. Pavla Zadáková, Mgr. Barbora Doušová, Mgr. Václav 

Burkovec, Ing. Petra Benešová, Ondřej Vraník  

 

  Učivo stanovené ŠVP bylo probráno a procvičeno. Problémové úlohy z výstupních testů v 7., a 9. 

ročníku zařazeny do opakování na konci školního roku a v září. Prioritně kladen důraz na čtenářskou gra-

motnost, rozvoj logického myšlení, informační technologie a finanční matematiku. Kromě praktických 

úloh na procenta v 8. ročníku a finančních produktů v 9. ročníku si finanční matematiku v praxi důkladně 

osvojili žáci 7. A, kteří se zapojili do celostátní soutěže Finanční gramotnost. V krajském kole se umístili 

na 2. místě.  
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Návrhy pro 3D tisk           QR kódy – matematika zajímavě 

Ve všech ročnících vyučující dbali na rozbor textu a správné pochopení slovních úloh. V geometrii 

při konstrukčních úlohách žáci vyjadřovali logický postup konstrukcí matematickými symboly. 

Žáci 9. ročníků pravidelně připravováni na přijímací zkoušky. Slabší žáci měli možnost doučení 

látky při konzultačních hodinách, či pravidelném doučování. Talentovaní žáci motivováni k účasti v sou-

těžích řešením rozšiřujících úloh. Do výuky zařazena práce s informačními technologiemi. 

Vyučující 6. r. spolupracovali s učiteli 5. ročníků. Proběhly vzájemné hospitace.  

Úspěšní řešitelé matematických soutěží:  

Logická olympiáda 

• Tomáš Kašpárek, 3. A 

• Markéta Kašpárková, 7. B 

Matematická olympiáda 

• Beáta Němcová, 5. A 

• Matěj Jindra, 7. A  

• Vojtěch Dostál, 9.B  
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Matematický Klokan 

• Jakub Jokeš, 4. B 

• Kateřina Novotná, 5. B 

• Vojtěch Dostál, 9. B 

Pythagoriáda 

• Filip Douša, 9. A 

• Vojtěch Dostál, 9.B 

Celostátní Soutěž Finanční gramotnost 

• Adéla Jokešová, 7. A 

• Natálie Koťátková, 7. A 

• Matěj Přibyl, 7. A 

Hodnocení Mgr. Běly Burkovcové, vzdělávací oblasti Člověk a společnost 

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

Dějepis 

Učivo dějepisu stanovené ŠVP bylo probráno, a navíc doplněno akcemi a exkurzemi, do kterých se 

zapojil celý druhý stupeň. Vyučující absolvovali několik odborných školení (badatelská výuka, aplikace 

na bojovou hru v exteriéru, atd.). Pro všechny ročníky byla určena beseda o Nicholasu Wintonovi Síla 

lidskosti a interaktivní přednáška o Leonardu Da Vincim. 

• 6. ročník – Templ Mladá Boleslav, návštěva hradu Trosky 

• 7. ročník – Praha, královská cesta, historické centrum 

• 8. ročník – Turnov, muzeum Českého ráje, rozhledna Hlavatice, muzeum Bedřicha Hroz-

ného v Lysé nad Labem, muzeum Iluzí v Praze 

• 9. ročník – Terezín, město i Malá pevnost,  

Školní kolo Dějepisné olympiády – účastnilo se cca 30 dětí, dva postoupili do okresního kola. 
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RVOV a Etická výchova 

Učivo stanovené ŠVP bylo rozšiřováno nabídkou přednášek o dospívání (dívky v 6. ročníku a chlapci 

v 7.ročníku), žáci se zúčastnili přednášky s policií, deváté ročníky absolvovaly besedu s vězeňskou služ-

bou z Jiřic. Žáci si připravili plakáty na téma státních svátků a projekt o některé památce ve svém okolí. 

Hodnocení Ing. Pavly Zadákové, vzdělávací oblasti Člověk a příroda 

Ve školním roce 2021/22 bylo složení komise: Ing. Pavla Zadáková,  Ondřej Vraník, Mgr. Vladimír Ně-

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

Alena Havlíčková, Mgr. Blanka Šlapáková,. 

ŠVP byl v jednotlivých předmětech plněn, pouze v 6.A nebyla probrána kapitola “Hustota, její 

měření, lab. práce a výpočty”. Látka bude zařazena na začátek následujícího školního roku.  Při výuce byly 

využívány kromě učebnic i jiné zdroje informací a žáci byli vedeni ke zlepšení čtenářské gramotnosti a 

kritickému myšlení. Využívány byly mezipředmětové vztahy. Metody práce byly pestré, žáci pracovali 

jednotlivě i ve skupinách, vytvářeli referáty, prezentace, zaznamenávali do protokolů laboratorní práce. 

K provádění pokusů byla využívána chemická laboratoř s digestoří. Při výuce fyziky a chemie vyučující 

navazovali na znalosti žáků z běžného života, při přírodopisu žáci podnikali vycházky do okolí školy. 

        

Domácí spotřebiče prakticky          Laboratorní práce v 6.A (měření času) 

V hodinách zeměpisu a chemie byly zavedeny nové učebnice a došlo k rozdělení náplně předmětu do jed-

notlivých ročníků podle nich. Vyučující koordinovali používané váhy známek k hodnocení žáků. 
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Nově zakoupené pomůcky: 

• Laboratorní sklo a chemikálie pro výuku chemie 

Přednáška: 

• cestovatel T. Kubeš: Střední Asie a Černobyl 

Soutěže: 

• Hledáme nejlepšího chemika – 3 žáci účast v krajském kole 

• Chemická olympiáda – 1 žák účast v okresním kole 

• Přírodovědný klokan – školní kolo v 8. a 9. ročníku 

• Zeměpisná olympiáda – školní a okresní kolo 

 

 Hodnocení Mgr. Barbory Doušové, vzdělávací oblasti Člověk a zdraví 

Složení komise: Mgr. Barbora Doušová, Mgr. Vladimír Němeček, Mgr. Jana Cyrany, Bc. Markéta 

Vyhnánková, Lenka Mašková, Ondřej Vraník, Mykola Khomyn, Václav Haspeklo 

V hodinách TV, Výchovy ke zdraví a Biologie jsme splnili vše dle ŠVP ZŠ Benátky n/J. Po pauze 

z důvodu uzavření škol jsme se mohli vrátit ke klasickým akcím, které jsme v předešlých letech pořádali 

nebo jsme se jich účastnili. V hodinách TV jsme plnili Sportovce roku, který je složen z disciplín všestran-

nosti a žáci po dosažení určitého počtu bodů získávají zlatý, stříbrný nebo bronzový „Odznak zdatnosti“. 

Jsme členy AŠSK a účastníme se jejich soutěží. V lednu jsme uspořádali dokonce dva lyžařské a snowbo-

ardové výcvikové kurzy ve Skiareálu Klínovec v Loučné pod Klínovcem a v Peci pod Sněžkou, z důvodu 

vysokého zájmu žáků. Na konci školního roku jsme uspořádali Husovo race, což je sportovní den nejrůz-

nějších disciplín, který pořádají učitelé pro všechny žáky od 5. tříd. V biologii proběhla i názorná ukázka 

zástupců savců. V předmětu výchova ke zdraví žáci přinášejí vlastní zkušenosti a společně odvozují závěry 

ke zdravému životnímu stylu dětí a dospívajících. 
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Běh zámeckým parkem 2021         Lyžařský kurz Klínovec 

        

Pohár rozhlasu                     Okresní kole ve volejbale 

Škola organizovala: 

• Běh zámeckým parkem 

• Oblastní kolo v zimním trojboji žáků 1. stupně 

• OK ve volejbale 

• Školní sportovní akce Husovo race  
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Soutěže: 

• McDonald´s Cup 

• OK v Poháru rozhlasu 

• OK ve florbalu 

• OK turnaje v přehazované 

• OK turnaj ve vybíjené 

• OK turnaje ve volejbale 

Úspěchy: 

• místo chlapci v OK ve volejbale  

• 3. místo v OK McDonald´s Cup kategorie A 

• 3. místo mladší žáci v OK Poháru rozhlasu 

• 1.místo v Běhu zámeckým parkem v obou kategoriích + dílčí úspěchy 

 

Adaptační skupina pro děti z UK 

 V druhém pololetí školního roku 2021/2022 zřídilo město Benátky nad Jizerou adaptační skupinu 

pro žáky z UK. Její organizaci si vzala na starost naše škola. Ve skupině se postupně vystřídalo více než 

100 ukrajinských dětí z prvního i druhého stupně. Naši vyučující zajišťovali výuku českého a anglického 

jazyka a organizaci sportovních a kulturních akcí. Hlavním koordinátorem skupiny byl zaměstnanec školy, 

asistent Mgr. Mykola Khomyn. Do skupiny jsme dále zajistili několik dobrovolníků jako dohled a vyuču-

jící českého jazyka. Dále jsme spolupracovali s učitelkami a asistentkami původem z Ukrajiny. Celá sku-

pina byla zaměřena na adaptaci dětí v Benátkách nad Jizerou a na porozumění českému jazyku. Z odstu-

pem vidíme velké rozdíly mezi zapsanými žáky do ZŠ, kteří skupinu navštěvovali a těmi, kteří do skupiny 

nechodili. Na celý provoz jsme získali grand MŠMT – Adaptační skupina pro žáky z UK (projekt Adap-

tační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022).  
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Přehledy prospěchu 

Souhrnná statistika tříd za 1. pololetí školního roku 2020/21  

 

 

 

 

 

 



26 

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

Souhrnná statistika tříd za 2. pololetí školního roku 2020/21  
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Přehled prospěchu školy za 1. pololetí školního roku 2021/22 
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Přehled prospěchu školy za 2. pololetí školního roku 2021/22 
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Výchovná opatření 

    1.A 1.B 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 4.A 4B 4.C 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 11   13 7    6 3 4 7 3 9 7 9 3 7 5 2 4 5 4  

NTU          2 1 2 2 1 5 9 4 7 5 2 1  1 2 

DTU            1 1  3 1 1 2 1  4  1  

DŘŠ               1  5 1 1      

2CH                         

3CH                         

2
. 
p
o
lo

le
tí

 

PTU 23 12 7 10 7 11 11  2 5 14 11 5 7 6 3 12 8 5 8 

NTU         1   2 1 2 3 12 2 4 2 3 3   2 

DTU         1   1   3 1 2 3 3 1 2   2 

DŘŠ               1  2 3       

2CH                  2       

3CH                         

 

 

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    500 navýšeno na 530, připravujeme dokumentaci k přístavbě s možností 

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

• Školní jídelna   440 připravujeme dokumentaci k přístavbě s možností navýšení 

• Školní družina  172 rekonstrukce domu Husovo náměstí 44 již v realizaci 

O letošních prázdninách jsme vymalovali některé třídy, chodby a toalety. Ve 2.patře bylo zrekonstruováno 

sociální zařízení (doplněna umyvadla dle požadavků KHS). Nadále využíváme učebnu robotiky. 

Všichni učitelé mají notebooky, které se snažíme modernizovat. Komplet výdaje jsou součástí Zprávy o 

hospodaření školy za rok 2021 a zbylé budou ve zprávě za rok 2022. V závěru je výkaz zisků a ztrát, který 

je generován za období 1-6/2022. 

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 2021 a 2022. 

Vnější kontroly: 

• Kontrola VZP ČR – platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních po-

vinností plátce pojistného (kontrolované období – 1.2.2015 – 31. 1. 2022). Kontrolní zjištění – ke 

dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky. 

• Veřejnosprávní kontrola – provedená zřizovatelem školy (Město Benátky nad Jizerou) – zahájení 

kontroly 25.5.2022, ukončení kontroly 16.8.2022. Kontrola účetnictví – evidence faktur, poklad-

ních dokladů, rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021, evidence a užití sponzorských darů, 
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kontrola fondů školy (FKSP, rezervní, investiční) a kontrola vnitřních norem PO. Závěr kontroly – 

v rámci kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Projekty realizované v školním roce 2021/2022  

• Zjednodušené šablony III (školní psycholožka, projektový den ve škole)  

• Dobrá škola II. (počítačová gramotnost vyučujících)  

• Doučování – podpora z MŠMT 

• 3D tiskárna Průša 

• Škoda EDU – vzdělávání ped. pracovníků (ASIS) 

• Adaptační skupina pro žáky z UK (projekt Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022).  

 

 

 

 

 

 Benátkách nad Jizerou dne 15. 10. 2022 

 

 

Mgr. Radek Dostál 
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KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 

 

AKTUALIZOVANÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
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Personální rozvoj 

 Počet žáků zaznamenává za posledních 15 let stálý vzestup. K začátku školního roku 2022/2023 bude škola 

mít naplněnou kapacitu 530 žáků, 20 tříd a 6 oddělení školní družiny. Navýšení kapacity školy začalo vedení řešit 

již v průběhu minulých školních let (navýšení kapacity ve stávajících podmínkách na 530). Kapacita školní jídelny 

je 440 strávníků. Počet zaměstnanců se bude odvíjet od reálného počtu žáků, tříd a obědů (k 1.9.2023 odhadujeme 

550 žáků, 21 tříd, 6 oddělení školní družiny). Ve výběru nových zaměstnanců byl a budou zohledněny smlouvy 

zaměstnanců na MD a RD. Momentálně budeme potřebovat hlavně kvalifikované učitele na 2. stupeň ČJ, Z, M a 

asistenty pedagoga. 

Plán DVPP 

• Skupinové vzdělávání zaměřit na práci s třídním kolektivem a náplň třídnických hodin 

• Motivovat a hledat zájemce o studium:  

o ICT koordinátor (Vraník, Karas?) 

o koordinátor ŠVP (Benešová P.?)  

o výchovného poradenství (Lenka Mašková?) 

• Pokračovat v individuálních vzdělávacích akcích v rámci nabídky vzdělávání (dle potřeby) 

Vzdělávání 

• Pokračovat v péči o talenty – vyučující jednotlivých předmětů, hlavně vedoucí předmětových komisí – 

olympiády, soutěže.  

• Diferencovat v rámci vyučovacích hodin, zadávat práci navíc pro nadané žáky – věnovat se jim intenzivněji 

• Nadále komunikovat s DDM, který má na starosti soutěže, olympiády 

• Ředitelské písemné práce porovnat s rokem 2012/2013 (AJ od 2015/2016) a pokračovat v evidenci od tohoto 

školního roku (vždy vyhodnocovat a navrhovat opatření u 5 úloh s nejmenší úspěšností – projednat v před-

mětových komisích) 

• Pokračovat v systému práce se žáky se špatným prospěchem (konzultační hodiny, pomoc úspěšnějších spo-

lužáků) 

• Řešit aktuální problémy vzniklé integrací žáků (systém, asistenti, prostory) 

• Zpracovat přehledně tabulku se žáky s podpůrnými opatřeními – zástupkyně ředitele, psycholožka 

• Vyhodnocovat testování a zapracovat standardy AJ, ČJ, M do ŠVP v komisích (tučně jsou předsedové ko-

misí) 
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• Matematika a její aplikace (Šlapáková, Doušová, Burkovec, Zadáková, Vraník, Benešová P.) 

• Anglický jazyk (Havlíčková, Sovová, Vyhnánková, Benešová L., Mlejnková) 

• Druhý jazyk (Prouzová, Jermářová, Mlejnková, Machová) 

• Český jazyk a literatura (Jermářová, Burkovcová, Machová, Mlejnková)  

• Člověk a příroda (Zadáková, Vraník, Prouzová, Němeček, Benešová P, Burkovec.) 

• Člověk a společnost (Burkovcová, Sovová, Mašková) 

• Metodické sdružení (Jará) 

• Zpracovávat plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány dle doporučení školních poraden-

ských zařízení – výchovní poradci a třídní učitelé ve spolupráci se školní psycholožkou 

• Do ŠVP zapracovat nové PVP, upravit PČ, Informatika, Zeměpis  

Preventivní opatření 

• Pokračovat ve Sportovci roku na obou stupních (Cyrany, Doušová, učitelé TV) – pokračovat v soutěži o 

Odznak zdatnosti 

• Pokračovat v mimoškolních aktivitách (Jará, Cyrany, Hroudová, Vraník, Louková, Sovová, Kabrnová) 

• Dále inovovat a vyhodnocovat Minimální preventivní program (Sovová) 

• Spolupráce se zřizovatelem, sponzory, občanským sdružením Rodiče dětem při ZŠ Husovo náměstí a ostat-

ními rodiči (Dostál, všichni) 

Prezentační 

• První den prvňáků 

• Běh zámeckým parkem 

• Návštěva sportovních dní s partnerskými městy z Hustopečí a Modry 

• Vánoční zpívání 

• Projektová vyučování (Vánoce, Velikonoce) 

• Školníček - předzápisová akce 

• Den Země 

• Pravidelné články ve Zpravodaji Benátecka  

• Funkční a pravidelně inovované webové stránky www.1-zsbenatky.cz a fcb 

http://www.1-zsbenatky.cz/
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• Školní parlament – kandidáty navrhuje třídní učitel 

• Husovo race 

• Slavnostní zakončení školního roku 

• Prezentovat i jinak – video (TV, monitor v okně jídelny nebo ve vstupu) 

Ekonomika 

• pokračovat ve VHČ 

• vaření obědů 

• pronájem tělocvičny, učeben, jídelny, kuchyňky 

• snažit se čerpat finanční prostředky z fondů EU, IROP, MŠMT a Středočeského kraje 

Materiální rozvoj 

• Kabinety, učebny a chodby 

o dokupovat učební pomůcky 

o modernizovat počítačovou učebnu 

o vybavit kabinet M, F 

o malovat učebny, chodby, kabinety – dle potřeby 

o výměna informačních cedulí na dveřích tříd a kabinetů 

• Budovy a plochy 

o Účastnit se kontrolních dnů při stavbě “Revitalizace č. p. 44, Husovo náměstí“ v majetku města 

k možné realizaci tříd a oddělení školní družiny 

o Napomoci s vyhledáváním dotačního titulu na stavbu „Škola na Kosince“. Dokumentace ke staveb-

nímu řízení je hotova (přístavba školy, tělocvičen a jídelny s kuchyní). Dále je zpracována demo-

grafická studie. Spolupracovat intenzivně při soutěži 

o V rámci rozvoje spolupracovat se Sokolem Benátky nad Jizerou v příležitosti vybudování atletic-

kého hřiště u budoucí přístavby školy 

o Zamýšlet se nad budoucím využitím tělocvičny v prostorách školy 

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

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

o Zvážit využití venkovní terasy pro venkovní učebnu (altán) / využití dětmi / školní pozemek (ko-

rýtka) 
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