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Školská rada 

V tomto školním roce pracovala školská rada ve složení: Mgr. Blanka Mlejnková, Jitka Krejčíková, Marie Khýnová, 
Mgr. Ludmila Doležalová, Mgr. Jana Cyrany, Mgr. Martin Dolejší - předseda 

Vzdělávací program školy: 

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

Vzdálený přístup a důležité informace: 

Všechny důležité informace naleznete na: www.1-zsbenatky.cz , mailová komunikace: zsbenatky@volny.cz, 
datová schránka: kq48uo, IČ: 70997501, IZO: 600049078, číslo účtu: 51-6902130207/0100. 

Personální obsazení školy: 

I. stupeň:   II. stupeň: 

Mgr. Jitka Svobodová  Mgr. Blanka Šlapáková  

Mgr. Jaroslava Pivničková Mgr. Jindra Šnajdrová 

Mgr. Vladimíra Šlamborová Mgr. Barbora Doušová 

Mgr. Květoslava Jará  Mgr. Zuzana Sovová  

Mgr. Jana Cyrany  PaedDr. Jitka Šobrová 

Mgr. Běla Burkovcová  Bc. Markéta Vyhnánková 

Mgr. Jana Vonášková        

Mgr. Jana Louková    

Mgr. Hana Kabrnová 

Mgr. Markéta Radimáková  

Netřídní učitelé: 

Ondřej Vraník, Mgr. Vladimír Němeček, 
Mgr. Martin Dolejší, Ing. Pavla Zadáková, 
Mgr. Alena Havlíčková, Mgr. Eva 
Hasprová (za MD), jako asistentka 
pedagoga Mgr. Miluše Sazmová 

Školní psycholožka:  

Mgr. Blanka Zemanová 

Školní družina: 

Jana Černá - vedoucí školní družiny 

Tereza Tůmová - vychovatelka 

Jitka Hroudová - vychovatelka, asistentka pedagoga 

Bc. Hana Šnýdrová - vychovatelka, asistentka pedagoga 

Mgr. Jana Kracíková - vychovatelka, asistentka pedagoga 

Provozní zaměstnanci: 

Školník:  Josef Šolc 

Uklizečky: Radka Boušková, Kateřina Marešová, Markéta Horáčková 

Učitelský sbor 

http://www.1-zsbenatky.cz/
mailto:zsbenatky@volny.cz


3 

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

Školní jídelna: 

Vedoucí: Šárka Hlaváčová 

Hl. kuchařka: Hana Skrčená 

Kuchařka: Jaroslava Pokorná       

Pom. personál: Marie Boubínová 

  Jiřina Honzátková  (za Markétu Boubínovou - březen- ukončení pracovního poměru) 

Věková struktura pedagogických pracovníků k 1. 9. 2017 

do třiceti let:  3 pracovníci 

do čtyřiceti let:  7 pracovníků 

do padesáti let:  8 pracovníků 

do šedesáti let:  9 pracovníků 

nad šedesát:  2 pracovnice 

Kvalifikace pedagogických pracovníků k 1. 9. 2016 

Na druhém stupni vyučovali dva vyučující se středoškolským vzděláním, jedna pokračuje ve studiu (druhý vyučuje 
Informatiku na zkrácený úvazek a zároveň pracuje jako správce počítačové sítě) 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Descartes  Vonášková   Dítě s MDH 

BP Sport  Doušová   Netradiční a zážitkové hry 

FTVS   Dostál    Hry sloužící k rozvoj pohybových schopností a dovedností 

Obl. spolek ČK  Fenclová   Zdravotnický kurz 

Descartes  Sovová    Etika 

VISK Nymburk  Dostál    Seminář pro ředitele škol 

VISK Nymburk   Benešová   Účetnictví příspěvkových organizací 

BZ Praha Zadáková  Užitkové rostliny kolem nás a jejich využití nejen v kosmetice 

VISK Praha   Zadáková   Dobrovolnická práce na ZŠ 

 

Školní psycholožka 

• Kazuistický seminář 

• supervize 

• metodické setkání školních 
psychologů 

• supervize 
 

Třída 1.A 
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Počet tříd a žáků 
 
 k 1. 9. 2016  k 1. 9. 2017 
       počet tříd:       počet žáků:         počet tříd:  počet žáků:  
I. stupeň:  10  251    10  244 
II. stupeň:    6  122      6  141 
Celkem   16               373    16  385   

Průměrný počet žáků  k 1.9.2016 k 1. 9. 2017 

 na třídu: 23,3 žáka na třídu: 24,1 žáka 

 na učitele: 17,2 žáka  na učitele: 17,2 žáka 

Počet žáků s podpůrnými opatřeními: 

Pro 23 žáků bylo v tomto školním roce vydáno pedagogicko psychologickou poradnou či speciálně pedagogickým 
centrem doporučení podpůrných opatření (viz graf strana 17), dalších 9 bylo integrováno na základě starších, stále 
platných doporučení. 

Přeřazení žáků v tomto školním roce:  

Přestup 5 žáků na jiné školy z důvodu stěhování. V rámci inkluze došlo k přestupu žákyně do 9.ročníku 

Výsledky zápisu do 1. ročníku a odklady školní docházky: 

Pro školní rok 2017/2018  byli zapisováni 53 žáci. Dva nastoupili do jiných škol a dvanácti dětem bylo vydáno 
rozhodnutí o odkladu školní docházky vesměs na žádost rodičů. Byly otevřeny dvě třídy, do kterých nastoupilo 39 
žáků.   

Výsledky přijímacího řízení: 

• na čtyřletá gymnázia byli přijati 3 žáci 

• na osmiletá gymnázia byl přijat 1 žák 

• 20 žáků nastoupilo na střední školy zakončené maturitní zkouškou 

• 9 žáků z 9.ročníku a 1 žák 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: 32 

v osmém ročníku: 1 

v sedmém ročníku: 0 

Cizí státní příslušníci: 

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

Školní družina: 

5 oddělení, 142 žáků 

Školní stravování: 

Počet stravovaných: 305 žáků, celkem 320 
přihlášených strávníků.  

Třída 1.B 
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Výchovné poradenství 

Hodnocení školní psycholožky Mgr. Blanky Zemanové 

Také ve školním roce 2016/17 nabízela škola žákům, rodičům i pedagogům služby školní psycholožky. 
Stabilně ji vykonává Mgr. Blanka Zemanová. Do konce kalendářního roku 2016 byla její pozice financována z 
Rozvojového programu MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a 
metodiků. V roce 2017 bylo místo školního psychologa nově financováno částečně ze zdrojů MŠMT jako jedno 
z podpůrných opatření doporučených školským poradenským zařízením, částečně z dotačního Operačního 
programu EU Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci tzv. šablony Školní psycholog - personální podpora ZŠ. 

Ve školním roce 2016/2017 spočíval velký díl práce školní psycholožky v adaptaci školního poradenského 
pracoviště a jeho služeb na novelizaci vyhlášky MŠMT č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných. Tato novela přinesla do péče o integrované žáky výrazné změny, které bylo třeba 
funkčně zapojit do již fungujícího školního systému služeb. I nadále probíhala běžná péče o nově příchozí žáky první 
tříd, průběžně poskytovaná pravidelná podpora dětem napříč všemi ročníky, preventivní i intervenční práce 
s třídními kolektivy, konzultace s pedagogy i rodiči žáků.  25 žáků 9. ročníku absolvovalo testy profesní orientace.  

Další podrobnosti o náplni práce školního psychologa a kontakty jsou k dispozici na internetových stránkách 
školy. 

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

Školní rok 2016-17 probíhal v duchu změn ve školském zákoně – v inkluzi. Kromě žáků s vývojovými 
poruchami učení a mírnými poruchami chování byly integrovány i děti se závažnějšími problémy v chování i v učení. 
Některé děti měly přiděleny ve třídě asistenta pedagoga, některé navštěvovaly hodinovou nápravu učení ve škole. 
Na 1. stupni bylo ve školním roce 2016 - 17 evidováno 15 integrovaných dětí. 

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 při hodinové nápravě pro integrované děti se s nimi snažila učivo zvládnout. 

Každý měsíc probíhaly pravidelné schůzky výchovných poradců, školní psycholožky, primární preventistky 
a vedení školy. Zde se řešily problémy jednotlivých dětí i třídních kolektivů. Několikrát za rok se též výchovná 
poradkyně zúčastnila setkání výchovných poradců všech škol okresu Mladá Boleslav se zástupci PPP. 

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

Ve školním roce 2016/17 se výchovná poradkyně pravidelně zúčastňovala schůzek školního poradenského 
pracoviště. Koordinovala zde spolu s ostatními členy 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 průběhu školního roku vypracovávala výchovná poradkyně individuální plány, konzultovala je s třídními 
učiteli, ostatními vyučujícími i s rodiči žáků. Koordinovala kontrolní vyšetření žáků v PPP a inkluzi žáků na II. stupni. 
V říjnu proběhla pravidelná schůzka s rodiči vycházejících žáků. Zde byli rodiče seznámeni s průběhem přijímacího 
řízení na SŠ a rodičům byly nabídnuty profesní testy žáků, organizované školní psycholožkou. 

Na volbu vhodné SŠ a budoucí profesní orientaci byla zaměřena výuka v předmětu PČ – volba povolání. 
V rámci výuky byli žáci seznámeni také s možností budoucího podnikání – žáci vypracovávali a prezentovali své 
podnikatelské záměry. Pozornost byla věnována učňovskému školství. Žáci 9. ročníku se zúčastnili exkurze na Úřad 
práce v Mladé Boleslavi. Studium zdravotnických a sociálních oborů podporuje spolupráce s MěCKP, kam někteří 
žáci 8. a 9. ročníků dochází jako dobrovolníci. V rámci těchto aktivit se žáci spolu s výchovnou poradkyní zúčastnili 
dne otevřených dveří Střední zdravotnické školy v Mladé Boleslavi. 

     V průběhu celého školního roku probíhaly pohovory výchovné poradkyně se žáky i s rodiči na různá témata – 
budoucí studijní zaměření žáků, prospěch, chování, časté absence apod. 

     Ve spolupráci se školní psycholožkou proběhl 2. ročník školní soutěže „Tohle mě zajímá!“, která má za cíl 
podchytit a zviditelnit různé zájmové aktivity našich žáků.  

     Výchovná poradkyně pravidelně spolupracovala s pracovníky SPC, OSPOD, Semiramis, o. s. 
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Hodnocení Mgr. Zuzany Sovové, metodičky prevence 

Ve školním roce 2016/ 2017 byla primární prevence realizována různými formami nejen při běžné výuce, 
ale zejména prostřednictvím různých akcí. Základem primární prevence na naší škole jsou pravidelné třídnické 
hodiny, během kterých se upevňují vazby mezi třídním učitelem a mezi žáky samotnými.  Nadále jsme pokračovali 
ve spolupráci se sdružením Semiramis a to od 5. do 8. tříd. V každém ročníku je voleno téma tak, aby vybrané 
aktivity v jednotlivých blocích odpovídaly adekvátní prevenci v daných vývojových etapách žáků.  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. 

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 v Rokytnici nad Jizerou pro žáky od 6. do 9. 
ročníku a akce proběhla úspěšně. Další sportovní událostí byl tradiční Běh zámeckým parkem, na kterém děti 
k pravidelné pohybové aktivitě povzbudil hokejový reprezentant Radim Šimek. Podpoře ekologického cítění je 
věnován Den Země, který se tentokrát bohužel kvůli počasí několikrát posouval, ale nakonec proběhl a akce se 
vydařila. A vyvrcholením školního roku byla samozřejmě již zmíněná závěrečná slavnost školy, na které se loučily 
třídy 9. A a 9.B. 

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 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 také realizována formou škol v přírodě a mnoha různých akcí, 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“. 

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 

• Programy Semiramis pro 2. stupeň (6. – 8. ročníky) 

• Programy Semiramis pro 1. stupeň (4. a 5. ročníky) 

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

• Školní slavnost spojená s vyřazením žáků devátého ročníku  

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

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

• Koncerty pěveckého sboru: 

o Mikulášská pro Svaz invalidů 

o Vánoční besídka pro Klub důchodců 

o Koncert v rámci setkání s důchodci pro město Benátky 

o Vánoční koncert spojený s jarmarkem 

• Předzápisová akce - Školníček  

• Den Země 

o Exkurse na skládku odpadů 

o Exkurse na čističku odpadních vod 
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o Sázení stromů 

o 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 Celní správou 

• Beseda s Vězeňskou správou Jiřice 

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

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

• Spolupráce s Městskou knihovnou a muzeem 

Výjezdy žáků mimo objekt školy 

• 182 žáků I. stupně se zúčastnilo letního ozdravného pobytu 

• 25žáků II. stupně se zúčastnilo lyžařského výcvikového kurzu 

• 90 žáků prvního a druhého ročníku absolvovalo plavecký výcvik 

• Během školního roku se jednotlivé ročníky účastnily exkurzí 

o Planetárium - všechny třídy 1. stupně  

o 9.AB - exkurze do Lidic a Koněpruských jeskyň 

o 2.- 5. ročník - Dětská nota 

o 9. ročník - exkurze na Úřad práce, SOU ŠKODA AUTO 

o Beseda se zaměstnanci a chovanci věznice Jiřice      

o Zájemci z 2. stupně - Klub mladých diváků (1 představení) - divadlo MB 

o 6.AB - Templ a zahrada DDM Mladá Boleslav 

o 3.AB - svíčkárna v Šestajovicích 

o Seniorclub – společné výlety 

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

o Hudební představení 

o Výchovné pořady 

• Dopravní výchovu absolvovaly 4. AB 

• Školní výlety druhého stupně 
většinou s programem v lanovém 
centru a výcvikem jízdy na raftech 

Humanitární činnost   

• Prodej propagačních předmětů – 
Život dětem 

• šetření životního prostředí – 
prostřednictvím sběru papíru 
zachráněno 192 stromů 

• spolupráce s MěCKP – pomoc 
seniorům  

  
Den Země 
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Kroužky při ZŠ a spolupráce s ostatními organizacemi 

• Gymnastika 

• Pěvecký sbor 

• Atletická příprava 

• Keramické kroužky 

• Kroužky robotiky 

• Volejbal, kopaná, hokej, badminton 

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

Metodické sdružení 1. stupně tvoří všechny třídní učitelky v 1. - 5. ročníku. Scházely se pravidelně jednou 
měsíčně, dále dle potřeby. Ve všech třídách bylo učivo probráno dle plánů stanovených ŠVP ZŠ Benátky. Na 
pracovních poradách se řešily vzdělávací, výchovné a provozní záležitosti. Ve š. r. 2016/17 se MS zaměřilo 
především na rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků (doplněním vhodné mimočítankové četby), což se jeví jako 
dlouhodobější a stěžejní úkol, na kterém je nutné soustavně pracovat. Dále aktivně zapojovalo žáky do celoškolních 
akcí (BZP, Vánoční trhy, Slavnost školy), organizovalo školní kola některých celostátních či oblastních soutěží 
(recitační soutěž Dětská scéna, sportovní soutěže), doplňovalo výuku vhodným výběrem vzdělávacích pořadů 
(výtvarné dílny, řemeslné dílny, Legoprojekt, návštěvy divadel, planetária, knihovny a muzea, exkurze prohlídky 
Prahy, hudebně vzdělávací pořady). 

Většina členek MS se aktivně podílela na mimoškolních aktivitách žáků, jako vedoucí školních kroužků, 
nebo spolupracujících organizací (Sokol, ZUŠ). Všechny učitelky využívaly konzultací školní psycholožky ohledně 
problémů v třídních kolektivech či neprospívajících žáků, kdy společně hledaly vhodná řešení. Třídní učitelky prvních 
tříd se zúčastnily schůzky rodičů předškoláků v MŠ, na které hovořily o školní zralosti a představily aktivity a klima 
školy. 

Aktivity: 

• Zpívání na schodech (při příchodu adventu) 

• Vánoční koncert na Plajchu s výstavou dětských prací 

• Slavnost čtení (při předání prvního vysvědčení) 

• Školníček (tradiční předzápisová akce) 

• Sběr starého papíru 

• Plavání 1. a 2. tříd 

• Bruslení 

Soutěže: 

• Recitační soutěž 

• Florbalový turnaj 

• Víceboj všestrannosti 

• Přehazovaná 

• Vybíjená 

• McDonald´s Cup 

• Atletický trojboj 

• Atletický víceboj 

  

Maškarní na ledě 
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Úspěchy: 

• 4.místo - Vybíjená, okres 

• 2.místo - McDonalds’Cup, 1.-3.tř., okrsek 

• 1.místo - McDonalds’Cup 4.- 5.tř., okrsek 

• 3.místo - Atletický trojboj, okres 

• 2.místo - Atletický trojboj - štafeta, okres 

• 2.místo - Atletický víceboj, okres 

• 5.místo - Florbalový turnaj, chlapci 

• 1.místo – Víceboj všestrannosti, okres 

• 5.místo – Přehazovaná, okres 

• Čestné uznání  - Celostátní recitační soutěž Dětská scéna, Karolína Hošková 

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

V tomto školním roce bylo složení komise tříčlenné: Alena Machová, Jitka Šobrová, Jindra Šnajdrová. 
Všichni vyučující jsou kvalifikovaní. 

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. Tato práce se  osvědčila, a 
proto bychom chtěly sortiment těchto titulů i nadále rozšiřovat 

• Pro plnění dlouhodobého úkolu - rozvíjení čtenářské gramotnosti, se nám daří využívat žákovskou 
knihovnu, kde je dnes téměř 900 titulů. Můžeme říci, že zájem o výpůjčky je větší u dětí mladšího věku, 
chceme ho podchytit a budeme pořizovat knihy převážně pro tuto věkovou skupinu. Komise sestavila 
seznam povinně volitelné četby, která je v knihovně také k dispozici.  

• Snažíme se z žáků vychovávat kulturního divadelního diváka, uspořádali jsme 1 zájezd 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 

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

Vyučování anglického jazyka v jednotlivých ročnících proběhlo v souladu s ŠVP Základní školy Husovo 
náměstí, Benátky nad Jizerou. Ve školním roce 2016/17 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. 

Na 1. stupni, tedy ve 3. a 4. ročníku se nám osvědčily učebnice Happy Street, které jsme nově vybrali 
v závěru předchozího školního roku. Dobře vyhovují našim záměrům vyvolat zájem malých žáků o cizí jazyk, radost 
z nové informace a ukázat potřebu cizího jazyka pro komunikaci s dětmi při cestách do zahraničí. Učebnice je plná 
obrázků, takže se dětem líbí. Jsou v ní příběhy, na které se těší. Vše je děláno zábavnou formou. Žáci se také 
pomocí krátkých textů seznamují s kulturou anglicky mluvících zemí, jejich specifiky a odlišnostmi. Dovídají se, jak 
se v jednotlivých zemích slaví svátky, např. Vánoce, Velikonoce, Halloween aj. Učí se jazyk aktivně používat při 
běžných denních činnostech. 
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Na druhém stupni jsou součástí výuky témata blízká rozličným zájmům našich žáků. Tematickými okruhy 
jsou 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, která je aktuální především v devátých ročnících, 
dále moderní technologie a média, což je pro teenagery velmi vděčné téma, cestování a reálie anglicky mluvících 
zemí. Učebnice Project jsou doplněny výukovými videy.  

Abychom i jinak podnítili zájem žáků o cizí jazyk, zakoupili jsme doplňkovou četbu v angličtině. Nechybí ani 
časopisy pro věk našich žáků (R*R a Jump). Do výuky zařazujeme i filmy v angličtině. 

V únoru se konalo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, kterého se zúčastnili všichni žáci skupin A. 
Nejprve se konal ústní test a poté první čtyři z každého ročníku postoupili do ústního finále, ze kterého vítězové, 
tedy 6.tříd - Ondřej Kuna, 7. tříd - Jan Škoda, 8. třídy - Matěj Sahula a 9. tříd Natálie Drössler, postoupili do okresního 
kola, které se konalo v Mladé Boleslavi koncem února 2017.  Naši žáci se umístili v druhé polovině účastníků v obou 
kategoriích. 

V květnu jsme uspořádali pro 
žáky 5. až 9. tříd zájezd do Velké 
Británie. Hlavním cílem zájezdu bylo 
motivovat naše žáky, aby pocítili 
potřebu učit se cizímu jazyku, aby 
zjistili, k čemu znalost jazyka je. Žáci 
celý týden navštěvovali kurzy 
angličtiny vždy 4 hodiny dopoledne a 
odpoledne se konaly prohlídky 
známých míst např. Oxford, Londýn 
atd. Žáci byli ubytováni v anglických 
rodinách, kde museli používat 
angličtinu. Zájezdu se zúčastnilo 43 
dětí a 4 vyučující. Všichni byli 
spokojeni a vyučující jsou 
přesvědčeni, že splnil své cíle.   

V závěru školního roku jsme 
provedli inventarizaci knih v anglické 
sekci. Žáci. 4.a 5. tříd pod vedením Bc. 
Vyhnánkové a Mgr. Havlíčkové si 
připravili vystoupení v anglickém jazyce 
pro závěrečnou akademii 9.tříd.  

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

V tomto školním roce jsme byli nuceni provést personální změnu způsobenou odchodem Mgr. Jindry 
Šnajdrové na rodičovskou dovolenou. Pokračujeme ovšem stále plně kvalifikovaně.  

Vyučování německého jazyka v 7., 8. a 9. ročníku proběhlo v souladu s ŠVP Základní školy Husovo náměstí, 
Benátky nad Jizerou. Německý jazyk je druhý cizí jazyk s dvouhodinovou dotací v každém ročníku. Cílem výuky je 
osvojení základních jazykových znalostí a dovedností s dosažením jazykové úrovně A1.  

V průběhu výše zmíněných tří ročníků si žáci osvojují základní gramatické jevy potřebné k stavbě věty 
jednoduché a jednoduššího souvětí. Na základně textů v jazykových učebnicích a výkladů učitele získávají základní 
informace o reáliích německy hovořících zemí. Tyto informace žáky motivují k osvojování a aktivnímu používání 
jazyka. Nedílnou součástí výuky jsou i tematické okruhy: domov, rodina, bydlení, volný čas, kultura, cestování, škola, 
sport, stravování, počasí, příroda, nákupy a móda, společnost a její problémy, city a pocity, moderní technologie a 
média, plány do budoucna – volba povolání. V hodinách je důraz kladen na aktivní zapojení žáků do výuky, práci 
na projektech tematicky žákům blízkých a osvojení praktických dovedností využitelných v běžném životě. 

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

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

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 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 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. Také se 

Zájezd do Londýna 
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seznámili s videem KFP - cesta k finanční nezávislosti, v počítačové učebně zkoušeli hospodařit bez půjček a dluhů 
s daným rozpočtem domácnosti. 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 fin. 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 správné 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 hodin.  
Do opakování jednotlivých kapitol jsou zařazovány úlohy, ve kterých žáci opakovaně chybovali při srovnávacích či 
výstupních testech. 

Soutěže: 

• Matematická olympiáda 

• Logická olympiáda 

• Pythagoriáda 

• Klokan 

• Pangea 

Úspěchy: 

• Okresní kolo Matematické olympiády, úspěšnými řešiteli byli: 

o Martina Fialová ze VI.A  10. místo 

o Štěpán Dostál z IX.A 6. místo 

o Marie Kolářová z IX.B  10. místo 

o Eliška Pšenáková z VIII.A  13. místo 

o Štěpán Dostál i Marie Kolářová reprezentovali naši školu v krajském kole MO v Praze 

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

120): 

o Lucie Válková V.B  89 bodů,  kategorie Klokánek 

o Veronika Pařízková IX.B  82 bodů,  kategorie Kadet 

Hodnocení Mgr. Aleny Machové vzdělávací oblasti Člověk a společnost 

V tomto školním roce komise sdružovala 3 vyučující dějepisu - Alena Machová, Martin Dolejší, Jitka 
Šobrová Zuzana Sovová, která vyučovala RvOv. Ve všech třídách bylo učivo probráno dle plánů stanovených 
ŠVP ZŠ Benátky.   

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

• 6.ročník – IQ centrum Liberec 

• 7. ročník  - Pražský hrad, Petřín 

• 8. ročník  - Kutná Hora, prohlídka Národního divadla 

• 9. ročník – Lidice, Koněpruské jeskyně 

• Během roku bylo učivo doplňováno poznatky regionálních dějin v městském muzeu 

• Výuka středověku byla zpestřena kulturním pořadem agentury Pernštejni – Vikingové, Karel IV. 

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 – témata 
týkající se rasismu a xenofobie.  Důraz byl také kladen na prohlubování sociálního cítění dětí. 
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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 

• Byla podporována humanitární činnost – při 

školních veřejných akcích zástupci tříd 

organizovali prodej předmětů pro Život dětem 

• 9.ročník absolvoval besedu se zaměstnanci 

Nápravného zařízení Jiřice 

• 8.-9.ročníky absolvovaly besedu s Celní správou 

• 6.ročník se v rámci tématu Naše město seznámil s činností Informačního centra a s prací jednotlivých 

oborů městského úřad 

• Soutěž – „Tohle mě zajímá!“ 

• Taneční soutěž 

Hodnocení Ing. Pavly Zadákové vzdělávací oblasti Člověk a příroda 

Ve školním roce 2016/17 bylo složení komise:  Ing. Pavla Zadáková,  Ondřej Vraník, Mgr. Vladimír 
Němeček, Mgr. Blanka Šlapáková, PhDr. Jitka Šobrová, Bc. Markéta Vyhnánková, Mgr. Alena Havlíčková. 

V předmětech, spadajících do oblasti Člověk a příroda byla pozornost věnována dodržování ŠVP a 
mezipředmětových vztahů. Nadále byly využívány interaktivní tabule a učebnice a výukové programy. Při výuce 
žáci pracovali ve skupinách, s textem (rozvoj čtenářské gramotnosti) a tvořili žákovské prezentace. 

Na začátku školního roku došlo k úpravě ŠVP v chemii – nové označení nebezpečných látek. V průběhu 
roku byly doplněny chemikálie a pomůcky. Velmi se osvědčila práce v chemické laboratoři. 

Ve druhém pololetí byla provedena úprava kabinetu přírodopisu a zeměpisu, sbírky byly znovu 
uspořádány. Na environmentální výuku byl již tradičně zaměřen Den Země. Proběhla exkurze na skládku a na 
čističku odpadních vod v Benátkách n. J. Žáci 9. ročníku připravili soutěž pro žáky I. stupně. Celá akce proběhla 
ve spolupráci se zástupci města Benátky n. J. Na podzim a na jaře byl uspořádán školní sběr papíru. 

V rámci výuky zeměpisu byla pozornost věnována našemu regionu, výuka probíhala i formou vycházek 
s mapou. Ve školním roce 2016/17 proběhly exkurze: Lidice, Koněpruské jeskyně, Kost, IQ park Liberec, 
Planetárium v Praze. S velkým ohlasem se setkala přednáška o sportu lidí s postižením Stop úrazům. Ve 
spolupráci se společností Zayferus proběhla ukázka dravců. 

Soutěže: 

• Hledáme nejlepšího mladého chemika - školní kolo - žáci 9. ročníku 

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

Hodnocení Mgr. Barbory Doušové vzdělávací oblasti Člověk a zdraví: 

Složení komise: Mgr. Barbora Doušová, Mgr. Radek Dostál, Mgr. Vladimír Němeček, Mgr. Jana Cyrany, 
PaedDr. Jitka Šobrová 

V hodinách TV, Výchovy ke zdraví a Biologie jsme splnili vše dle ŠVP ZŠ Benátky. V předmětu výchova ke 
zdraví se daří interaktivita. Žáci přinášejí vlastní zkušenosti a společně odvozujeme závěry ke zdravému životnímu 
stylu dětí a dospívajících. Dále jsme v TV pokračovali plněním Sportovce roku, který je doplňován o disciplíny 
všestrannosti. Již třetím rokem pokračujeme ve vyhodnocování disciplín ve Sportovci roku, za které mohou děti 
získat na 2.stupni zlatý, stříbrný nebo bronzový „Odznak zdatnosti“ dle počtu získaných bodů. Jsme nadále členy 

Projekt Seniorclub 
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AŠSK a účastníme se jejich soutěží. V březnu jsme uspořádali lyžařský a snowboardový výcvikový kurz v Rokytnici 
nad Jizerou.  

Soutěže: 

• McDonald´s Cup 

• OK v Poháru rozhlasu 

• OK v Atletickém čtyřboji 

• OK ve florbale 

• 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 

• OK ve florbalu 

• Oblastní kolo v zimním trojboji žáků 1. stupně 

Úspěchy: 

• 1. místo v OK ve víceboji - 1. stupeň 

• 2. místo v OK atletický víceboj - 1. a 2. třídy 

• 3. místo v Atletickém trojboji - 1. stupeň 

• 3. místo v OK ve vybíjené - 1. stupeň 

• 3. místo v OK ve volejbale – 2. stupeň 

• Dílčí úspěchy v Běhu zámeckým 
parkem 

 
  

Turnaj ve volejbale 

Běh zámeckým parkem 
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Statistiky hodnocení 

1. pololetí – strana 1 

 

 

1. pololetí – strana 2 
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2. pololetí - strana 1 

 

2. pololetí - strana 2 
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Výchovná opatření 1. pololetí 
 

 
 

 

Výchovná opatření 2. pololetí 
 



17 

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

Počet žáků s podpůrnými opatřeními v 1. a 2. pololetí 
 

 

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).  
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Státní testování 9. ročníků ČŠI 
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Úspěšnost našich žáků v jednotné přijímací zkoušce na střední školy a víceletá gymnázia 
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Kapacity a materiální zabezpečení: 

Díky navýšení kapacity ve školní družině jsme uspokojili poptávku po této službě. Kapacity školy je 
dostačující. Co se týče kapacity školní jídelny, čekáme na mírný pokles demografického vývoje, jinak bychom byli 
nuceni omezit vedlejší hospodářskou činnost ve školní jídelně. 

Jako hlavní opravu jsme v letošním školním roce realizovali rekonstrukci sborovny, včetně nového nábytku. 
Ve škole bylo navíc vymalováno 6 tříd a některá sociální zařízení. Dále jsme byli nuceni zrekonstruovat schody ve 
dvoře družiny a jedno oddělení školní družiny prošlo též modernizací (malování, odhlučnění, koberec…). Všichni 
učitelé mají notebooky, které se snažíme modernizovat. Došlo ke kompletnímu vymalování školní jídelny a kuchyně. 
Výdaje jsou součástí Zprávy o hospodaření školy za rok 2016 a zbylé budou ve zprávě za rok 2017. V závěru je 
výkaz zisků a ztrát, který je generován za období 1-6/2017. 

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 2016 a 2018. 

Vnější kontroly: 

• Květen 2017 Kontrola Města Benátky nad Jizerou 

Protokol č. MěÚBnJ/04230/2017/sek 

o Kontrola vykazování údajů o hospodaření za rok 2016 
o kontrola předkládání dokladů zřizovateli 
o kontrola plnění rozpočtu v období leden-duben 2017 
o 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        1 

• Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona  0 

 

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: 

o Plat školní psycholožky 

o Vzdělávání pedagogických pracovníků 

o Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 
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Tento projekt byl zahájen financováním platu školní psycholožky od 03/2017 a ostatní činnosti budou 
navazovat v průběhu dvou let. V rámci tohoto projektu je možno částečně dofinancovávat i školní pomůcky 
a potřeby. 

• Jeden za všechny, všichni za jednoho – projekt z prostředků Středočeského kraje 124.300,-     Tímto 
projektem se škola snaží zlepšit klima školy a zaměřit se na primární prevenci (soutěže, sportovní aktivity, 
kroužky, speciální programy pro třídy, vzdělávání učitelů). 

 

 
 
 

 
 

 
 

V Benátkách nad Jizerou dne 15. 10. 2017 
 

Mgr. Radek Dostál 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Na kole dětem 
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