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Zpracoval: Mgr. Radek Dostál 
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Vedení školy: 

 

ředitel:    Mgr. Radek Dostál 

zástupkyně pro 1.stupeň:   Mgr. Alena Machová  

zástupce pro 2.stupeň:  Mgr. Václav Burkovec (od 1.9.2019) 

hospodářka:   Světlana Benešová 
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Školská rada 

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

Ludmila Doležalová (od 1.6.2019 RNDr. Pavel Štifter), PaedDr. Jitka Šobrová, 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  

webová stránka: www.1-zsbenatky.cz   

e-mail: sekretariat@1-zsbenatky.cz         

datová schránka: kq48uo  

IČ: 70997501   

IZO: 600049078  

číslo účtu: 51-6902130207/0100. 

Personální obsazení školy  

I. stupeň:   II. stupeň: 

Mgr. Jana Vonášková   Bc. Markéta Vyhnánková  

Mgr. Jaroslava Pivničková Mgr. Václav Burkovec  

Mgr. Vladimíra Šlamborová  Mgr. Běla Burkovcová  

Mgr. Hana Kabrnová 

Mgr. Jana Louková  Ing. Pavla Zadáková  

Mgr. Jitka Svobodová  Mgr. Barbora Doušová  

Mgr. Jana Cyrany  PaedDr. Jitka Šobrová  

Mgr. Květoslava Jará  Mgr. Zuzana Sovová 

Jitka Hroudová  

Mgr. Jana Kracíková  

Mgr. Lenka Brožková (od 1.11. Mgr. Sazmová)

     

   

Netřídní učitelé  

Ondřej Vraník, Mgr. Vladimír Němeček,  

Mgr. Blanka Šlapáková, Mgr. Eva Hasprová  

Mgr. Alena Havlíčková, Bc. Lucie Benešová 

Asistentky pedagoga  

Mgr. Miluše Sazmová, Bc. Hana Šnýdrová, 

Markéta Adlová, Ketrin Jedličková, Marcela 

Salačová  

Školní psycholožka  

Mgr. Blanka Zemanová 

 

Školní družina  

Jana Černá - vedoucí školní družiny  

Tereza Tůmová (Srbová), Bc. Hana Šnýdrová, Markéta Adlová, Ing. Ilona Svobodová 

 

Provozní zaměstnanci  

Školník:  Josef Šolc  

Uklizečky: Radka Boušková, Monika Žigáčková, Marcela Frühaufová 

http://www.1-zsbenatky.cz/
mailto:sekretariat@1-zsbenatky.cz
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Školní jídelna  

Vedoucí: Šárka Hlaváčová  

Hl. kuchařka: Marie Boubínová  

Kuchařka: Eliška Domalípová (Řípová), Alena Prachárová  

Pom. personál: Jiřina Honzátková 

Věková struktura pedagogických pracovníků k 1. 9. 2018 

• do třiceti let:  3 pracovníci 

• do čtyřiceti let:  8 pracovníků 

• do padesáti let:  9 pracovníků 

• do šedesáti let:  9 pracovníků 

• nad šedesát:  5 pracovnic 

Kvalifikace pedagogických pracovníků k 1. 9. 2018  

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

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

• Pokusy v chemii – Ing. Pavla Zadáková 

• Setkání metodiků prevence  - Mgr. Zuzana Sovová 

• Metodik prevence – Mgr. Zuzana Sovová                                                                                       

• Studium vychovatelství – Markéta Adlová 

• Netradiční hry v Tv – Mgr. Václav Burkovec 

• Věda má budoucnost – Mgr. Václav Burkovec 

• Efektní učení – matematika  - Mgr. Barbora Doušová 

• Účetnictví příspěvkových organizací – Světluše Benešová 

• Školení pro vedoucí školních jídelen – Šárka Hlaváčová 

• Vodohospodářství – Ing. Pavla Zadáková 

• Studium pedagogiky – Ing. Ilona Svobodová 

• Čtenářská gramotnost – Mgr. Běla Burkovcová 

• Metodické setkání školních psychologů – Mgr. Blanka Zemanová 

 

Počet tříd a žáků 

  Počet tříd Počet žáků  Průměrný počet žáků 

 k 1.9.2018 18 424 23,56 

 k 1.9.2019 19 436 22,95 

Počet žáků s podpůrnými opatřeními  

Pro 29 žáků byl v tomto školním roce na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny či speciálně pedagogického 

centra vypracován individuální vzdělávací plán a dalším 20 žákům byl vypracován plán pedagogické podpory bez IVP.  

Přeřazení žáků v tomto školním roce  

Z důvodů přistěhování a přestupů nastoupilo 10 žáků.  
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Výsledky zápisu do 1. ročníku a odklady školní docházky  

Pro školní rok 2018/2019 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 63 žáků.   

Výsledky přijímacího řízení 

• na čtyřletá gymnázia 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 závěrečnou zkouškou  

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

• v devátém ročníku: 29 

• v osmém ročníku: 3 

• v sedmém ročníku: 0 

Cizí státní příslušníci  

Naší 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 

Výchovné poradenství 

Hodnocení školní psycholožky Mgr. Blanky Zemanové 

Také ve školním roce 2018/2019 pokračovala intenzivní práce školního poradenského pracoviště. Pozice školního 

psychologa je i nadále zřizována díky čerpání financí z dotačního Operačního programu EU Výzkum, vývoj a vzdělávání v 

rámci tzv. šablony Školní psycholog – personální podpora ZŠ. 

Hlavní část práce školní psycholožky spočívala v koordinaci činnosti školního poradenského pracoviště a v péči o 

děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V tomto školním roce působila na škole již 5 asistentů pedagoga. Školní 

psycholožka jim poskytuje metodické vedení, konzultuje s nimi a pedagogy co nejúčinnější zaměření podpory žákovi. 

Zintenzívněla i komunikace se školskými poradenskými zařízeními ohledně těchto dětí. 

Souběžně s těmito aktivitami probíhala pravidelná individuální péče o vybrané žáky, práce s třídními kolektivy na 

zlepšení vztahů mezi dětmi, podpora pedagogů v náročnějších situacích, které s sebou školní realita přináší. Zrealizovány byly 

i testy profesní orientace pro vycházející žáky a následné kariérové poradenství.   

 

Na jaře roku 2019 se uskutečnilo velmi povedené finále již třetího ročníku školní motivační soutěže „Tohle mě zajímá!“, která 

dává možnost všem žákům ukázat, v jakých jiných než školních dovednostech, se angažují.  

Další informace o náplni práce školního psychologa a kontakty jsou k dispozici na internetových stránkách školy. 
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Hodnocení Mgr. Jaroslavy Pivničkové, výchovné poradkyně pro 1. stupeň 

 

Naše škola ve školním roce 2018/19 integrovala na 1. stupni 22 dětí.  Z toho 13 dětí mělo vypracovaný individuální 

vzdělávací plán a 9 dětí mělo plán pedagogické podpory. Kromě žáků s vývojovými poruchami učení a mírnými poruchami 

chování byly integrovány i děti se závažnějšími problémy v chování i v učení, též i děti s mentálním hendikepem. Některé děti 

měly přiděleny ve třídě asistenta pedagoga pro lepší zvládnutí učiva, některé navštěvovaly hodinovou nápravu učení ve škole. 

Výchovná poradkyně během celého školního roku konzultovala problémy dětí s jejich třídními učitelkami 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. Každý týden se 

věnovala dvěma skupinám integrovaných dětí při hodinové nápravě a snažila se jim pomoci učivo zvládnout netradiční 

formou výuky. 

Každý měsíc probíhaly pravidelné schůzky výchovných poradců, školní psycholožky, preventistky a vedení školy. 

Zde se řešily problémy jednotlivých dětí i třídních kolektivů. Několikrát za rok se též 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 2018/19 pokračovala 

úspěšná spolupráce výchovné poradkyně se školní 

psycholožkou, školní metodičkou prevence i 

vedením školy v rámci školního poradenského 

pracoviště. Na pravidelných schůzkách byly řešeny 

konkrétní výchovné situace a byly koordinovány 

společné kroky. V průběhu školního roku byly 

projednávány výchovně vzdělávací problémy žáků 

také na pedagogických radách. Především se jednalo 

o problémové chování, špatnou pracovní morálku a u 

některých žáků o neomluvenou absenci.  

Během září byly vypracovány individuální 

plány integrovaných žáků a byli s nimi seznámeni rodiče a pedagogický sbor. Negativně se projevily dlouhé čekací lhůty žáků 

na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. 

V rámci kariérového poradenství proběhla již tradiční exkurze žáků 9. tříd na Úřad práce v Mladé Boleslavi. Na 

rodičovské schůzce vycházejících žáků byli rodiče seznámeni s otázkami souvisejícími s přijímacím řízením, podáváním 

přihlášek a volbou vhodné střední školy. Školní psycholožka nabídla vypracování profesních testů. V tomto školním roce 

proběhlo více pohovorů s rodiči vycházejících žáků, jejichž tématem bylo rozhodování o volbě studia na SOU nebo SOŠ. 

Výchovná poradkyně společně se školní psycholožkou organizovala 3. ročník školní soutěže Tohle mě zajímá. 

        Výchovná poradkyně pravidelně spolupracovala s pracovníky SPC, OSPOD a Semiramis, o. s., nadále pokračovala 

spolupráce s MěCKP v Benátkách n. J. 

Hodnocení Mgr. Zuzany Sovové, metodičky prevence 

Ve školním roce 2018/ 2019 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 

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

školy, během které se žáci učí vzájemně spolupracovat. Prevence v tomto ročníku je doplněna také 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 zařazen byl projektový 

týden na téma „Tolerance a snášenlivost jako princip soužití. 

Mezi pravidelné celoškolní akce, v rámci 

nichž se snažíme na děti pozitivně působit ať už 

v oblasti sportu či ochrany přírody, patří pořádání 

lyžařského výcviku. Letos se uskutečnil na Klínovci 

v Krušných horách pro žáky od 5. do 9. ročníku a 

akce proběhla úspěšně. Další sportovní událostí byl 

tradiční Běh zámeckým parkem a na závěr školního 

roku oblíbený Husovo race, který je mezi žáky velmi 

populární. Podpoře ekologického cítění je věnován 

Den Země. Vyvrcholením školního roku byla 

samozřejmě již zmíněná závěrečná slavnost školy, na 

které se loučila třída 9. A. Ta se postarala o bohatý 

program. 

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, gymnastiku, 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 tzv. Seniorclub, v němž žáci vyšších ročníků organizují aktivity pro obyvatele benáteckého domova pro 

seniory. 

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. 

Nedílnou součástí prevence je vedení školního parlamentu školní psycholožkou. Zástupci tříd od 5. do 9. ročníku se 

pravidelně schází 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. Semiramis – preventivní 

bloky se konaly v 8. A, 8. B a 7. B. Jules a Jim – přednáška o poruchách příjmu potravy pro 7. A 8. ročníky. Dům dětí a 

mládeže v Mladé Boleslavi – přenáška o prevenci 

návykových látek pro 6. ročníky. MP Education – 

preventivní přednášky Mgr. Aleny Blažkové o 

dospívání pro žáky 7. ročníků a o sexuální výchově 

pro žáky 9. ročníku. Dále preventivní přednášky o 

bezpečném užívání mobilních telefonů a sociálních 

sítí pro žáky 5. ročníků. 

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.  

 

Spolupráce s ostatními organizacemi a rodiči: 

• Třídní schůzky - 2 - 3x ročně 

• Individuální pohovory na základě žádosti školy nebo rodiny, případně dle potřeb 
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• Programy Semiramis pro vybrané ročníky 2. stupně 

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

• 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 

• Předzápisová akce - Školníček 

• Den Země 

• Exkurse na skládku odpadů 

• Exkurse na čističku odpadních vod 

• Sázení stromů 

• Úklid parku 

• Soutěže pro 1. stupeň 

• Spolupráce na financování výjezdů 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…. 

• 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 

• Projekt – SOU Škoda,a.s. - 8. ročník 

• Spolupráce s Rehabe – program pro 1.ročník – Vzpřímení a pokřivení 

• Beseda se starostou města – 7.ročník 

• Legoprojekt – program pro 1.stupeň 

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

Výjezdy žáků mimo objekt školy 

• 160 žáků I. stupně se zúčastnilo letního ozdravného pobytu 

• 44 žáci II. stupně se zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu 

• 105 žáků prvního a druhého ročníku absolvovalo plavecký výcvik 

• 16 žáků druhého stupně se zúčastnilo jazykového kurzu na Maltě 

• Během školního roku se jednotlivé ročníky účastnily exkurzí 

• 9. ročník - Terezín 

• 2.- 5. ročník - Dětská nota, planetárium 
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• 9. ročník - exkurze na Úřad práce, SOU ŠKODA AUTO 

• Beseda se zaměstnanci a chovanci věznice 

Jiřice                                 

• Ekologický program pro 2. stupeň  - Plastic ocean 

• 6.AB - Templ a zahrada DDM Mladá Boleslav 

• 6.AB – Letecké muzeum Mladá Boleslav 

• 8. AB – Temelín, ZOO Protivín 

• Dva zájezdy zájemců z 2. stupně do Drážďan 

• Seniorclub – společné výlety 

• Hudební pořady pro 1.stupeň v Rudolfínu 

• Divadelní představení pro třídy obou stupňů v Mladé Boleslavi 

• Oba stupně školy se zúčastnily různých kulturních a vzdělávacích programů ve společenském sále „Záložna“ 

• Hudební představení 

• Výchovné pořady – škodlivost kouření, vztahy v kolektivu 

• Dopravní výchovu absolvovaly 4. AB 

• Školní výlety druhého stupně většinou se sportovním programem 

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 

• Pěvecký sbor 

• Atletická příprava 

• Keramické kroužky 

• Kroužek AJ pro 1.ročníky 

• Šikovné ruce 

• Kroužky robotiky a programování 

• Volejbal, kopaná, hokej, badminton 

 

Hodnocení Mgr. Květoslavy Jaré z pohledu metodického sdružení 1.stupně 

 

Metodické sdružení prvního stupně tvoří všechny vyučující. Scházely se pravidelně první úterý v měsíci, dále dle 

potřeby. Řešily výukové, výchovné a organizační záležitosti. Hlavním cílem bylo zdokonalování vyučovacího procesu 

(vzájemné hospitace, vzdělávání, nové pomůcky), prospívání žáků (doučování), podporování žáků ve volnočasových 

aktivitách (5 vyučujících vedlo kroužky) a vytváření přátelského prostředí. Výuku se snažily doplňovat vhodnými aktivitami 

(besedy, návštěvy planetária, divadelní představení, výchovné koncerty, prohlídky muzeí apod). 

Mezi nejdůležitější pravidelné akce patří Školníček či beseda s rodiči předškolních dětí o školní zralosti. 
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Samozřejmostí byly také ozdravné pobyty či spolupráce se školní psycholožkou. 

 

Aktivity: 

• 100 let Republiky očima dítěte 

• Mikulášské zpívání s nadílkou 

• Vánoční koncert na Plajchu s jarmarkem 

• Slavnost čtení (při předání prvního vysvědčení) 

• Školníček (tradiční předzápisová akce) 

• Školní akademie ke Dni matek 

• Sběr starého papíru 

• Plavání 1. a 2. tříd 

• Dopravní hřiště 4. tříd 

• Bruslení 

• Výtvarné dílny 

Soutěže: 

• Recitační soutěž 

• Víceboj všestrannosti 

• Přehazovaná 

• Vybíjená 

• McDonald´s Cup 

• Atletický trojboj 

• Atletický víceboj 

 

Úspěchy: 

• 2. místo - Vybíjená, okres 

• 1. místo - McDonalds’Cup, kat. A okrsek 

• 2. místo - McDonalds’Cup kat. B okrsek 

• 4. místo - McDonalds’Cup, kat. A okres 

• 7. místo - McDonalds’Cup kat. B okres 

• 1. místo - Přehazovaná, okres 

• 3. místo - Atletický trojboj, okres 

• 2. místo - Víceboj všestrannost, okrsek 

• Čestné uznání - Recitační soutěž Dětská scéna, okres, Laura Nevřelová, 1. kat 

• Čestné uznání - Recitační soutěž Dětská scéna, okres, Ema Kvapilová, 2. kat. 

• 3. místo - Recitační soutěž Macharův Brandýs, Ema Kvapilová 

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

Ve všech třídách bylo učivo probráno dle plánů stanovených ŠVP ZŠ Benátky. Na základě loňských výstupních prací 

v 7. a 9. ročníku se vyučující zaměřili na následující hůře zvládnuté oblasti: 

• 7. ročník: tvarosloví – určování druhů zájmen, převádění tvaru zájmen do 1.pádu a následné určování jejich druhů, 

pravopis – soustavné procvičování veškerého pravopisu, skladba - rozlišování druhů přísudků a přívlastků, převod 

vedlejší věty na větný člen a opačně.                                                                           

• 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 v jazykových příručkách, slovnících a na internetu. V rámci příprav žáků na přijímací zkoušky jsme 

věnovali zvýšenou pozornost testům. Zájem o využití školní knihovny v letošním roce především u starších žáků 

mírně poklesl. Komise sestavila seznam povinně volitelné četby, která je v knihovně také k dispozici. Pro posílení 

úrovně čtenářských dovedností byla pro každý ročník zakoupena sada knih pro mimočítankovou četbu. V nákupu 

budeme pokračovat i letos. 
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• 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 

Soutěže: 

• 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 Mgr. Aleny Havlíčkové vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace – AJ 

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

Benátky nad Jizerou. Ve školním roce 2018/19 jsme 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. Práce s těmito učebnicemi vyhovuje potřebám 

učitelů i žáků.  

Učebnice Happy Street jsou pro mladší žáky přitažlivé svou 

barevností, obsahují jednoduchou komunikaci pro cestování, nakupování, 

seznámení se s kamarády z jiných zemí. Doplněny jsou o kreslené příběhy. Ve 

4. ročnících si postupně ze svých znalostí žáci vytváří anglický časopis. 

Učebnice je doplněna písničkami, rytmickými říkankami a velmi jednoduchými 

reáliemi anglicky mluvících zemí. Navíc jsou doplněny materiály rozšiřující 

témata v učebnicích. 

Učebnice Project plynule navazují na Happy Street, pokrývají v živote 

běžné tematické okruhy jako domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, 

sport, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a 

móda, společnost a její problémy, volba povolání, dále moderní technologie a 

média, což je pro teenagery atraktivní téma, cestování a reálie anglicky 

mluvících zemí. Učebnice Project doplňují výuková videa. 

Pokračovali jsme s časopisy R a R, Jump a Gate podle úrovní. Žáci je 

mají rádi. Texty a cvičení z časopisu vhodně doplňují výuku a rozšiřují slovní 

zásobu. 

Do výuky jsme opět nezařadili divadelní představení, ale rádi bychom 

se k němu vrátili. 

Ve výuce používáme ale filmy a videa a rádi bychom v příštím roce 

vytvořili databázi filmů pro naše žáky, z níž mohou být filmy použity ve výuce 

nebo v domácí přípravě. 

V prosinci 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 postoupili do okresního kola. Okresní kolo se konalo v Mladé Boleslavi. 

Výsledky okresního kola: 

• 6. a 7. třídy: 

o Lucie Kútková - 1. místo 

o Filip Douša - 22. místo 

• 8. a 9. Třídy: 

o Luboš Adášek - 6. místo 

o Ondřej Kuna - 13. místo 
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Na začátku června prošli všichni žáci 5., 7. a 9. tříd srovnávacími testy. U 7. tříd je znatelný pokles a u odcházejících 

žáků 9. třídy naopak zlepšení. 

I na základě pravidelného testování a zkušeností učitelů jsme se rozhodli k jinému dělení žáků do jednotlivých skupin 

anglického jazyka. Očekáváme větší motivaci slabších žáků. 

V závěru školního roku jsme provedli opět inventarizaci knih a materiálů na výuku v anglické sekci.  

Hodnocení Mgr. Evy Hasprové vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace – NJ 

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

Benátky nad Jizerou. Ve školním roce 2018/19 již všechny ročníky používají učebnici Beste Freunde 1 a 2 včetně pracovního 

sešitu s využitím doplňkových materiálů, především her a tematických videí, což žáci v současné době velmi oceňují. 

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

(učebnice Beste Freunde) - Němčina v pohybu, Pojďme držet krok s digitalizací ve výuce NJ, Jazyk a životní styl mládeže ve 

vyučování NJ. 

Uskutečnili jsme též dva zeměpisně-jazykové zájezdy do Německa – přednostně pro žáky německého jazyka. 

V prosinci 2018 na pevnost Koenigstein a na vánoční jarmark do Pirny a v květnu 2019 do Drážďan. Navštívili jsme jedno 

z nejstarších muzeí člověka – Hygienemuseum Dresden a Panometer Dresden – kruhové dioráma se zobrazením 

vybombardovaných Drážďan roku 1945. Žáci byli z obou exkurzí nadšení a vyžadují opakování i v dalších letech. 

Hodnocení PaedDr. Jitky Šobrové vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace – 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. 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 1-100, základní fráze o 

sobě a své rodině. 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 roční ;ku 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 9. 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 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 

V plnění tematických plánů v rámci ŠVP 

byl kladen důraz prioritně na čtenářskou 

gramotnost, rozvoj logického myšlení a finanční 

matematiku. Ve všech třídách bylo probráno učivo 
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podle plánu. 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 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 a nabídek s nebankovními produkty a upadnutí tak do dluhů a následných exekucí.  

V učebnici M pro 9. ročník je finanční matematice věnován celý 3. díl i s praktickými úlohami. Těmito činnostmi se 

rozšiřovaly znalosti finanční gramotnosti žáků. Ve všech ročníkách vyučující dbají na rozbor textu slovních úloh a správném 

pochopení řešení. 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 hodina a pravidelného doučování.  Do opakování jednotlivých kapitol jsou 

zařazovány úlohy, ve kterých žáci opakovaně chybovali při srovnávacích či výstupních testech. Vyučující 6. ročníku 

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

 rozšíření metod práce v hodinách obohatily vzájemné hospitace. 

 

Soutěže: 

• Matematická olympiáda 

• Logická olympiáda 

• Pythagoriáda 

• Klokan 

• Pangea 

Úspěchy: 

• okresní kolo Matematické olympiády, úspěšnými řešiteli byli: 

o Vojtěch Dostál - VI. B - 5. místo 

o Hájková Anežka - VIII. B - 5. místo     

• V soutěži Klokan, kterého se účastnili všichni žáci 2. - 9. ročníků, dosáhli ve školním kole nejvíce bodů (ze 120): 

o Markéta Kašpárková - IV. B – 95 bodů - kategorie Klokánek 

o Matěj Jindra - IV. A – 95 bodů - kategorie Klokánek 

o Jan Válek - IX. A - 87 bodů - kategorie Kadet 

• Logická olympiáda 

o Lucie Válková ze VII. B postoupila do krajského kola. 

 

• Pythagoriáda – úspěšní řešitelé okresního kola   / z 15 bodů / 

o Vojtěch Dostál - VI. B - 11 b. 

o Anežka Hájková - VIII. B - 11 b. 

 

• Ludmila Kolářová a Anežka Hájková se účastnily Tábora mladých matematiků. 

 

Hodnocení Mgr. Aleny Machové vzdělávací oblasti Člověk a společnost 

Učivo dějepisu bylo během roku doplněno exkurzemi zaměřenými na dějiny národa: 

• 6. ročník  - Templ Mladá Boleslav 

• 8. ročník  - Říp a Mělník 

• 9. ročník – Terezín, Praha – židovské památky 
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• Během roku bylo učivo doplňováno poznatky regionálních dějin v muzeu Benátky 

• Výuka středověku byla zpestřena kulturním pořadem agentury Pernštejni – Řím – legionáři, gladiátoři a caesarové 

Předmět Rodinná a občanská výchova, stejně jako Etická výchova v 9.ročníku byla v tomto školním roce převážně 

vyučována kvalifikovanou učitelkou s aprobací OV. 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 xenofobie, bulimie a anorexie, problematiku dospívání.  Důraz byl také kladen na prohlubování sociálního cítění 

dětí. 

Soutěže a aktivity: 

• Školní kolo Dějepisné olympiády, do okresního kola postoupili dva žáci 

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

v rámci Seniorclubu 

• 9. ročník absolvoval besedu se zaměstnanci Nápravného zařízení Jiřice 

• Taneční soutěž 

Hodnocení Ing. Pavly Zadákové vzdělávací oblasti Člověk a příroda 

 

V předmětech z oblasti Člověk a příroda věnovali vyučující 

pozornost dodržování ŠVP a mezipředmětových vztahů. Nadále 

byla využívána školní technika -  interaktivní tabule a učebnice a 

výukové programy. Při výuce žáci pracovali ve skupinách, s textem 

(rozvoj čtenářské gramotnosti) a tvořili žákovské prezentace. 

 

Při výuce chemie žáci využívali školní laboratoř, v průběhu 

roku byly doplněny chemikálie a chemické pomůcky.  Na výuku 

přírodopisu bylo pořízeno 10 nových mikroskopů. Ve druhém 

pololetí proběhla úprava kabinetu přírodopisu a zeměpisu, sbírky 

byly znovu uspořádány a do kabinetu se přesunula školní učitelská 

knihovna. Během výuky chemie a fyziky vypracovávali žáci během 

školního roku laboratorní práce. Ve fyzice proběhl v 7. ročníku 

projektový den zaměřený na jednoduché stroje, na výuku byly 

zakoupeny nové pomůcky. 

Vyučující zeměpisu objednali nové atlasy ČR, pro příští 

rok bylo rozhodnuto zakoupit nové učebnice pro všechny ročníky II. 

stupně. Pozornost byla věnována našemu regionu a práci s mapou. 

          Environmentální výuka prolínala všemi předměty podle 

probíraných témat. Tradičně byl uspořádán Den Země, proběhla 

exkurze na skládku a na čističku odpadních vod v Benátkách n. J. Žáci 9. ročníku připravili soutěž pro žáky I. stupně. Při celé 

akci probíhala spolupráce se zástupci města Benátky n. J. Na podzim a na jaře byl uspořádán školní sběr papíru. 

 

           Ve školním roce 2018/19 proběhly exkurze: Praha, Říp, Terezín, Mělník, Dvůr Králové, elektrárna Temelín, Drážďany, 

Pirna 

 

Vzdělávání: 

• Vodohospodářská problematika, Praha 

• Věda má budoucnost, Škoda Mladá Boleslav 

 

Soutěže: 

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

• Přírodovědný Klokan školní kolo - žáci 8. a 9. ročníku 
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• Zeměpisná olympiáda – školní a okresní kolo 

• Soutěž Eurorebus – žáci 7.- 9. ročníku 

Kroužek robotiky: 

Už pátým rokem jsme se každý týden scházeli na kroužku robotiky a programování. 

Tento rok navštěvovalo robotiku 16 žáků. Vzhledem k charakteru robotických stavebnic, je 

kroužek určen pro žáky od 3. do 7. tříd. Zpočátku se děti učí stavět robotické konstrukce podle 

návodu, které potom programují tak, aby vykonávaly funkce a úkony, které od nich žáci 

očekávají. V další fázi dáváme prostor fantazii a improvizaci, stavíme vlastní projekty, 

nejčastěji bojové roboty, s nimiž válčíme v robotích válkách, což je vlastně taková naše školní 

liga. Podle umístění v lize, děti získávají hodnotné ceny. Koncem školního roku létáme po 

škole i mimo ni minidrony, kde žáci tříbí své dovednosti v oblastech koordinace v prostoru, 

jemné motorice a vnímání perspektivy. Kroužek má u žáků velkou oblibu, proto plánujeme 

v příštím školním roce pořízení programovatelných stavebnic vyšší úrovně, které budou určeny 

především pro pokročilé roboťáky z druhého stupně. 

 

Hodnocení Mgr. Barbory Doušové ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví 

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

zdraví se daří zapojovat vlastní zkušenosti a společně odvozovat postupy směřující ke zdravému životnímu stylu. Dále jsme 

v TV pokračovali plněním Sportovce roku, který je postupně doplňován o disciplíny všestrannosti. Tradičně vyhodnocujeme 

"Odznak zdatnosti“ za disciplíny ve Sportovci roku, za které mohou děti získat zlatý, stříbrný nebo bronzový odznak dle počtu 

získaných bodů. Jsme nadále členy AŠSK a účastníme se jeho soutěží. V lednu jsme uspořádali lyžařský a snowboardový 

výcvikový kurz ve Skiareálu Klínovec v Loučné pod Klínovcem. 

Soutěže: 

• McDonald´s Cup 

• OK v Poháru rozhlasu 

• OK ve florbalu 

• OK turnaje v přehazované 

• OK turnaj ve vybíjené 

• OK turnaje ve volejbale 

• Setkání družebních měst - Modra, Hustopeče, 

Benátky 

Škola organizovala 

• Běh zámeckým parkem 

• OK ve volejbale 

• Oblastní kolo v zimním trojboji žáků 1. Stupně 

Úspěchy 

• 1. místo v OK v přehazované – 1. Stupeň 

• 1. místo v okrskovém kole McDonald´s Cup – 1. Stupeň 
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• 2. místo v OK ve vybíjené - 1. Stupeň 

• 2. místo ve víceboji všestrannosti – 1. Stupeň 

• 2. místo v OK ve volejbale – 2. Stupeň 

• Dílčí úspěchy v Běhu zámeckým parkem  
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Přehled prospěchu ve školním roce 2018/2019 
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Přehled prospěchu školy – 1. pololetí 

 

 

Celkový průměrný prospěch:  1,571 

Prospěl s vyznamenáním:   261 

Prospěl:     139 

Neprospěl:    18 

Nehodnocen:    0 

 

Počet omluvených hodin:   22 796 

Počet omluvených hodin na žáka:  54,406 

Počet neomluvených hodin:  69 

Počet neomluvených hodin na žáka: 0,165 
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Přehled prospěchu školy – 2. pololetí 

 

 
 

Celkový průměrný prospěch:  1,609 

Prospěl s vyznamenáním:   243 

Prospěl:     169 

Neprospěl:    8 

Nehodnocen:    0 

 

Počet omluvených hodin:   28 377  

Počet omluvených hodin na žáka:  67,564 

Počet neomluvených hodin:  123 

Počet neomluvených hodin na žáka: 0,293 
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Výchovná opatření 

 

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

1
. p

o
lo

le
tí

 

PTU     11 8 11   3 16   

NTU       1     9 2 1 

DTU                 2 

DŘŠ                   

2 CH                   

3 CH                   

2
. p

o
lo

le
tí

 

PTU     4 11 11 6 10 11 10 

NTU         1   4     

DTU                   

DŘŠ                   

2 CH                   

3 CH                   
 

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

1
. p

o
lo

le
tí

 

PTU 4 8   14 12 3       

NTU     7 2 8 9   1 3 

DTU 1   2 2 7 2   1 3 

DŘŠ     4 1 2 2 1   1 

2 CH                   

3 CH                   

2
. p

o
lo

le
tí

 

PTU 13 8 6 3 4 3 7 5 4 

NTU     2 3 8 6 3 2 5 

DTU     3 4 3 6   1   

DŘŠ     3 1     2     

2 CH           2 2   2 

3 CH       1           
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Vnitřní hodnocení – ředitelské písemky 

V těchto grafech jsou porovnány výsledky ředitelských písemek v 5., 7. a 9. ročníku. Výsledky jsou probírány v metodických 

orgánech školy a jsou na ně přijímána opatření. Vzhledem k naší zkušenosti jsme si vědomi, že výsledky jsou vždy ovlivněny 

složením tříd (výsledky velmi ovlivňuje odchod žáků na víceletá gymnázia). 

Srovnávací testy z anglického jazyka (srovnání %)  

 

  5. ročník 7. ročník  9. ročník 

2015 / 2016 66,0 60,0 78,0 

2016 / 2017 64,8 56,0 63,0 

2017 / 2018 54,0 54,0 63,5 

2018 / 2019   58,0  58,0 62,0  

Srovnávací testy z matematiky  

 

Školní rok Třída Úspěšnost 
 

Školní rok Třída Úspěšnost 

2012/13 V.A 80,30% 
 

2012/13 VII.A 55,10% 

2012/13 V.B 71,00% 
 

2013/14 VII.B 60,50% 

2013/14 V.A 76,10% 
 

2013/14 VII.A 59,50% 

2014/15 V.A 67,50% 
 

2014/15 VII.A 59,40% 

2014/15 V.B 77,60% 
 

2014/15 VII.B 53,50% 

2015/16 V.A 82,10% 
 

2015/16 VII.A 49, 80% 

2015/16 V.B 72,50% 
 

2016/17 VII.A 56, 40 % 

2016/17 V.A 83,00% 
 

2017/18 VII.A 58,30% 

2016/17 V.B 78,60% 
 

2017/18 VII.B 63,20% 

2017/18 V.A 68,50% 
 

2018/19 VII.B 63,10% 

2017/18 V.B 84,40% 
 

2018/19 VII.A 61,50% 

2018/19 V.A 63,50% 
    

2018/19 V.B 74,10% 
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Školní rok Třída Úspěšnost 

2012/13 IX.A 55,00% 

2013/14 IX.B 62,50% 

2013/14 IX.A 16,30% 

2014/15 IX.A 52,30% 

2015/16 IX.B 58,70% 

2015/16 IX.A 56,80% 

2016/17 IX.A 59,80% 

2016/17 IX.B 50,10% 

2017/18 IX.A 55,30% 

2018/2019 IX.A 60,90% 

Srovnávací testy z českého jazyka 

Školní rok Třída Úspěšnost 
 

Školní rok Třída Úspěšnost 

2012/13 V.A 73,20% 
 

2012/13 VII.A 69,10% 

2012/13 V.B 69,80% 
 

2013/14 VII.A 69,50% 

2013/14 V.A 60,20% 
 

2013/14 VII.B 69,00% 

2014/15 V.A 60,00% 
 

2014/15 VII.A 75,70% 

2014/15 V.B 66,10% 
 

2014/15 VII.B 68,70% 

2015/16 V.A 80,20% 
 

2015/16 VII.A 68,50% 

2015/16 V.B 69,20% 
 

2016/17 VII.A 60,30% 

2016/17 V.A 60,40% 
 

2017/18 VII.B 61,50% 

2016/17 V.B 65,30% 
 

2018/19 VII.A 59,00% 

2017/18 V.A 64,20% 
 

2018/19 VII.B 65,50% 

2017/18 V.B 70,60% 
    

2018/19 V.A 66,00% 
    

2018/19 V.B 75,60% 
    

       
Školní rok Třída Úspěšnost 

2012/13 IX.A 65% 

2013/14 IX.A 33% 

2013/14 IX.B 69% 

2014/15 IX.A 50% 

2015/16 IX.A 51% 

2017/18 IX A 53% 

2018/19 IX.A 51% 
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Kapacity a materiální zabezpečení: 

Kapacita školy, školní družiny a jídelny je prozatím dostatečná. O letošních prázdninách jsme z učebny 56 a jejího 

sousedního kabinetu udělali dvě kmenové učebny. Vymalovali jsme některé třídy, chodby a toalety.. Vzhledem k navýšení 

počtu tříd jsme byli donuceni vytvořit dvě kmenové třídy na půdě (tabule s projektorem, nový nábytek, renovace podlah, 

rozvody, sítě, světla…). Do šaten jsme dokupovali skříňky a využili prostor pro přidělání jedné šatny pro 1. stupeň.  Všichni 

učitelé mají notebooky, které se snažíme modernizovat. Výdaje jsou součástí Zprávy o hospodaření školy za rok 2018 a zbylé 

budou ve zprávě za rok 2019. V závěru je výkaz zisků a ztrát, který je generován za období 1-6/2019. 

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 nákladů použity na 

opravu a vybavení kabinetu tělesné výchovy 

Vedlejší hospodářská činnost se stala nezanedbatelným zdrojem příjmů, které slouží k posílení kvality 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 2018 a 2019. 

Vnější kontroly: 

• Září 2018 Kontrola plateb pojistného ZPŠ 

• Dodržování termínů 

• Odvody 

     Uvedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

• Květen 2019 Kontrola Města Benátky nad Jizerou 

• Protokol č. MěÚ BnJ/04230/2019/sek 

• Kontrola vykazování údajů o hospodaření za rok 2018 

• Kontrola předkládání dokladů zřizovateli 

• Kontrola plnění rozpočtu v období leden-duben 2019 

• Kontroly provedené jinými subjekty 

     Uvedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

• Počet žádostí o informace     0 

• Počet podaných odvolání proti rozhodnutí   0 

• Počet stížností       0 

• Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona  0 
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Projekty 

• CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003683 - ZŠ Benátky nad Jizerou - podpora školy formou zjednodušeného 

vykazování, a je podpořen z příspěvků unie a národních zdrojů.  

Je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění 

přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. 

991.844,- Tímto projektem se škola snaží nahradit slabou podporu od státu v oblastech: 

▪ Plat školní psycholožky 

▪ Vzdělávání pedagogických pracovníků 

▪ Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

▪ Tento projekt byl zahájen financováním platu školní psycholožky od 03/2018 a ostatní činnosti 

budou navazovat v průběhu dvou let. V rámci tohoto projektu je možno částečně dofinancovávat i 

školní pomůcky a potřeby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Benátkách nad Jizerou dne 15. 10. 2019 

 

Mgr. Radek Dostál 
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