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1 Základní údaje o škole 

1.1 Název organizace a základní údaje 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Benešov nad 
Ploučnicí, příspěvková organizace 

Adresa školy sídlo školy: Opletalova 699, 407 22 Benešov nad 
Ploučnicí 
ZŠ 1. stupeň (1. – 3. ročník): Komenského 274, budova 
Bílá 
ZŠ 2. stupeň (4. – 9. ročník): Opletalova 699, budova 
NOVA 
MŠ – odloučené pracoviště:  
Cihelní 602, 407 22 Benešov nad Ploučnicí 

Právní forma příspěvková organizace 

IČ 70947112 

RED IZO školy 600076211 

IZO školy (součásti školy) IZO ZŠ:  102 053 782 
IZO ŠD (ZŠ): 116 100 061 
IZO MŠ: 107 562 090 
IZO ŠJ (MŠ):  102 653 208 
IZO ŠK: 181 069 296 

Vedení školy ředitel: Mgr. Jakub Zelený 
zástupce ředitele: Mgr. Miroslava Šmídová 

Kontakt ZŠ ředitelství, 4. – 9. 
ročník, budova NOVA 
 
 
 
Kontakt ZŠ přípravný ročník, 
1. – 3. ročník, budova Bílá 
 
 
 
 
Kontakt MŠ, včetně školní 
jídelny 
 
 
 
Kontakt ŠD, budova Bílá 
 
 
 
 
Datová schránka: 

tel. ZŠ:  +420 412 586 366 
mobil:  +420 606 646 292 
e-mail: infozsbnpl@zsbnpl.cz 
web: www.zsbnpl.cz 
 
tel. ZŠ:  +420 412 586 366 
mobil:  +420 773 748 843 
e-mail: infozsbnpl@zsbnpl.cz 
web: www.zsbnpl.cz 
 
 
tel. MŠ:  +420 412 586 579 
mobil:    +420 773 748 842 
e-mail:  infozsbnpl@zsbnpl.cz 
web: www.zsbnpl.cz 
 
tel. ŠD:  +420 412 586 579 
mobil:    +420 602 144 563 
e-mail:  infozsbnpl@zsbnpl.cz 
web: www.zsbnpl.cz 
 
rj4mbeg 

http://www.zsbnpl.cz/
http://www.zsbnpl.cz/
http://www.zsbnpl.cz/
http://www.zsbnpl.cz/
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1.2 Zřizovatel 

 

1.3 Součásti školy 
 

Součásti školy Kapacita Využitá kapacita 

Základní škola 780 517 

Mateřská škola 1481 102 

Školní družina při ZŠ 140 101 

Školní jídelna při MŠ 263 122 

Školní klub při ZŠ 30 30 

 

1.4 Detailní údaje o jednotlivých součástech školy 
Počty žáků k 30. 9. 2019. 
 

Součást školy 
Počet 
tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ 
žáků, 

strávníků/ 

Průměrný počet 
na třídu 

Povolená 
kapacita 

Základní škola 24 517 21,542 780 

Mateřská škola 5 102 20,4 148 

Školní družina při ZŠ 4 101 25,25 140 

Školní jídelna při MŠ x 102/1222 x 263 

Školní klub 1 30 30 30 

 

1.5 Obecná charakteristika školy 
 

1.5.1 Základní škola 
 Základní škola je zařazena v rejstříku škol a školských zařízení. 

 Od 1. ledna 2002 na základě usnesení Zastupitelstva města č. 797/2002 má právní 

subjektivitu. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost 

vyplývající z těchto vztahů. 

 Od 1. ledna 2003 byla přičleněna k organizaci Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí 

a její dosavadní součást – školní jídelna. 

 Od 12. října 2007 na základě usnesení Zastupitelstva města č. 123/2007 byl změněn 

název organizace na „Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, 

příspěvková organizace“. 

                                                 
1
 Od 1. března 2019. 

2
 Celkem 122 strávníků (děti + zaměstnanci MŠ). 

Název zřizovatele Město Benešov nad Ploučnicí 

Adresa zřizovatele námětí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí 

Kontakt Tel.: +420 412 589 811 
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 Škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První až třetí ročník 

a  přípravná třída jsou v budově Komenského 274 (Bílá škola), čtvrtý až devátý ročník 

jsou v budově Opletalova 699 (škola NOVA). 

 Každá třída má svou kmenovou učebnu (celkem 24) a dále jsou ve škole odborné 

učebny – na budově Bílá: multimediální učebna se školní knihovnou, keramická dílna, 

místnosti ŠD s interaktivní tabulí, čtenářská dílna a třída s mobilní laboratoří – 

přírodovědné vzdělávání pro žáky 1. stupně. V budově je také kabinet výchovného 

poradce s knihovnou. Na budově Nova: odborné učebny – fyzika - chemie 

s přírodovědnou laboratoří a interaktivní tabulí, zeměpis – dějepis (s interaktivní 

tabulí), jedna jazyková učebna s interaktivní tabulí, dvě multimediální učebny, dvě 

počítačové učebny, dvě učebny výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy, 

kuchyňka, dílny a školní klub, který slouží současně jako čtenářská dílna 

a 24 odborných a osobních kabinetů. V budově je aula pro 75 žáků, galerie se 

zázemím, tělocvična, sborovna, kanceláře vedení školy a administrativy, kabinet 

výchovného poradce a pracovna školského poradenského zařízení. Škola využívá 

školní pozemek pro výuku pěstitelství a dvě městská hřiště pro výuku tělesné 

výchovy. 

 Ve škole je ve dvou učebnách vyučována hra na hudební nástroje a výtvarná výchova 

prostřednictvím ZUŠ Žandov. 

 Z důvodu rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-

CoV 2 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 10. března 2020 mimořádné opatření 

č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, kterým byla od 11. března 2020 zakázána osobní 

přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 

ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Mimořádné opatření bylo vydáno v souvislosti s nepříznivým 

vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v Evropě. 

Předmětem opatření byl zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany 

před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Opatření se zaměřovalo na všechny 

osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto opatření bylo 

jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 

způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.  
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 Za zvýšených hygienických opatření se 11. května 2020 do školy vrátili někteří žáci 

devátých ročníků. Ve třech skupinách se v pondělí a úterý od 8.00 do 11.00 h žáci, 

pod vedením svých učitelů matematiky a českého jazyka, připravovali na přijímací 

zkoušky na střední školy. Ve středu mohli žáci využít také individuální konzultace 

po vzájemné dohodě s vyučujícími. 

 V pondělí 25. května 2020 v rámci uvolňování opatření nastoupili do školy žáci 

1. stupně, kteří ve třech školních skupinách pod vedením asistentek pedagoga plnili 

úkoly, které jim připravovali třídní učitelé, a které ostatní žáci dál plnili formou 

distančního vzdělávání. 

 V průběhu června 2020 docházelo k postupnému uvolňování přijatých opatření, 

do školy se v omezené míře vrátili také žáci 2. stupě. Protože stejně jako na 1. stupni, 

byla účast žáků dobrovolná, probíhala i nadále především distanční výuka. Pro žáky, 

kteří přišli do školy, byly připraveny třídnické hodiny, proběhly konzultace z českého 

jazyka, matematiky, cizího jazyka a také individuální konzultace v ostatních 

předmětech. Bylo radost vidět žáky po tak dlouhé době naživo a také z jejich 

vyjádření bylo cítit, že se většina už do školy těšila. Dál pokračovaly aktivity 

ve školních skupinách na 1. stupni a také v mateřské škole. V posledním týdnu pak 

do školy mohli přijít všichni žáci z obou stupňů, opět proběhly třídnické hodiny, žáci 

mohli odevzdat učebnice, sejít se v třídních kolektivech a zejména si ze školy 

na prázdniny odnést všechny pomůcky (cvičební úbory, výtvarné potřeby, aj.). 

 V pátek 26. června 2020 byl rozdáním vysvědčení zakončen školní rok, školní rok, 

jehož druhé pololetí ovlivnilo uzavření školy z důvodu koronavirové nákazy. Učitelé 

provedli hodnocení žáků za 2. pololetí v souladu s Vyhláškou č. 211/2020 Sb. 

O hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 

a ocenili aktivitu žáků v tomto způsobu vzdělávání. 

1.5.2 Mateřská škola 
 Mateřská škola včetně školní jídelny je od 1. ledna 2003 přičleněna k organizaci 

Základní škola Benešov nad Ploučnicí. Je umístěna v samostatném objektu v Cihelní 

ulici. 

 Mateřská škola leží blízko středu města v klidnějším prostředí u zámeckého parku. 

 Školka je vybavena rozmanitými pomůckami, hračkami a sportovním nářadím, které 

jsou dětem k dispozici po celý den jejich pobytu ve škole. 
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 K mateřské škole patří zahrada s nerovným terénem, která je vybavena pískovišti 

a sportovním nářadím a náčiním pro hry dětí v letním i zimním období. 

 Od 1. ledna 2017 byl z důvodu stavebních úprav - projekt Navýšení kapacity MŠ 

v Benešově nad Ploučnicí - CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000594 snížen počet tříd 

v MŠ a provoz byl omezen pouze na hlavní budovu. Dne 17. prosince 2018 byly 

úspěšně zkolaudovány nově vybudované prostory v MŠ (5. a 6 třída). Na základě 

usnesení č. j. KUUK/23613/2019/SMT/4 Krajského úřadu Ústeckého kraje došlo 

od 1. března 2019 k navýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole 

na 148 z původních 126 dětí. Od tohoto data jsou také nově vybudované prostory 

využívány jednotlivými třídami. 

 MŠ využívá prostory ZŠ – budova NOVA pro tělesnou výchovu. V prostorách je 

umístěno tělocvičné náčiní, je určena výhradně pro tělovýchovné aktivity dětí z MŠ. 

 Součástí školy je vlastní školní jídelna, prádelna. 

 V době od 16. března 2020 do 17. května 2020 byl na základě rozhodnutí ředitele 

školy v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, 

ve znění pozdějších předpisů a po projednání s Radou města Benešov nad Ploučnicí 

dne 12. března 2020 (usnesení č. 90/2020) z důvodu nepříznivého epidemiologického 

vývoje v ČR přerušen provoz mateřské školy. Mateřská škola se opět otevřela 

v pondělí 18. května 2020. K účasti na předškolním vzdělávání docházelo 

za dodržování přísných bezpečnostních a hygienických pravidel na 40 dětí. 

1.5.3 Školní družina 
 Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 2019/2020 celkem 101 žáků, kteří byli 

rozděleni do 4 oddělení. Činnost školní družiny začínala v 6 h a končila v 16 h. 

 Rodiče přispívali na pokrytí části provozních nákladů dle pokynu ředitele školy 

měsíčně 70 Kč. 

1.5.4 Školní klub 
 Školní klub, který je určen především pro dojíždějící žáky, navštěvovalo ve školním 

roce 2019/2020 celkem 30 dětí. Provoz školního klubu začínal v 6 h a končil v 7.45 h. 
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1.6 Údaje o činnosti školské rady 
 

1.6.1 Školská rada 
 Školská rada byla ustanovena k 1. září 2015. Školská rada je devítičlenná (3 zástupci 

školy, 3 zástupci zřizovatele, 3 zástupci zákonných zástupců žáků). 

 Volby do školské rady proběhly v listopadu 2017. Ve středu 17. ledna 2018 se 

uskutečnilo ustavující zasedání nově zvolené školské rady. 

1.6.2 Členové školské rady 
 

Volby do ŠR Jméno a příjmení Funkce 

za zřizovatele Pavel Urx 
Bc. Andrea Kulíková 
Mgr. Zdeňka Čvančarová 

člen ŠR 
člen ŠR 
člen ŠR 

za pedagogické pracovníky Mgr. Miroslava Šmídová 
Mgr. Marcela Jansová 
Mgr. Martina Ondrejkovičová 

předseda ŠR 
člen ŠR 
člen ŠR (od 2. 9. 2019) 

za rodiče Libor Bzura 
Jitka Chlumská 
Romana Winterová 

člen ŠR 
člen ŠR 
člen ŠR 

2 Přehled oborů základního a předškolního vzdělání, vzdělávací 
program, organizace výuky 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 
 

 

2.2 Vzdělávací program 
 

Vzdělávací program Zařazené ročníky 

ŠVP ZV „ŠKOLA HROU“, aktualizovaný 2015 1. až 9. ročník 

ŠVP PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU „CESTA DO PRVNÍ TŘÍDY“, OD 2. 
9. 2019 

přípravný ročník 

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU, OD 1. 9. 2013  4 oddělení 

ŠVP MŠ „TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO STROMU“, OD 1. 9. 2018 5 tříd 
 

2.3 Volitelné předměty pro žáky devátých ročníků 
- moderní výtvarné umění 

- polytechnická výchova 

- sportovní činnosti 

Kód Obor vzdělání Zařazené ročníky 

79-01-C/01 Základní škola 1. až 9. ročník 

79-01-B/01 Základní škola speciální 1. až 10. ročník 
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- seminář a praktika z přírodovědných předmětů 

2.4 Údaje o organizaci výuky 

2.4.1 Počty tříd a žáků  
 

 
Počet 
tříd 

Počet žáků 
 k 30. 9. 2019 

Počet žáků 
 k 30. 6. 2020 

z celku žáci 
opakující 

celkem dívky celkem dívky celkem dívky 

Celkem 24 515 259 517 259 - - 

z toho 1. stupeň 14 296 145 298 145 - - 

v tom 

Přípr. 1 14 5 15 5 - - 

1. ročník 2 47 22 45 20 - - 

2. ročník 2 37 17 38 18 - - 

3. ročník 3 60 32 61 33 - - 

4. ročník 3 66  32 66 31 - - 

5. ročník 3 72 37 73 38 - - 

6. ročník 3 57 34 57 34 - - 

7. ročník 2 47 27 46 26 - - 

8. ročník 2 47 20 49 21 - - 

9. ročník 3 68 33 67 33 - - 

2.4.2 Umístění žáků na SŠ 
Povinnou školní docházku ukončilo ve sledovaném školním roce 67 žáků z 9. ročníků, 3 žáci 

z 8. ročníku. Do víceletých gymnázií byli přijati 8 žáků z 5. tříd. 
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3 Personální zabezpečení činnosti školy 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 
 

Počet pracovníků celkem  88 

Počet učitelů ZŠ 37 

Počet vychovatelů ŠD + ŠK 6 

Počet učitelek MŠ 10 

Počet správních zaměstnanců ZŠ i MŠ 2 

Počet provozních zaměstnanců ZŠ 8 

Počet provozních zaměstnanců MŠ 4 

Počet provozních zaměstnanců ŠJ MŠ 2 

Počet asistentů pedagoga ZŠ 16 

Počet asistentů pedagoga MŠ 3 
 

 

3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 
 

 Učitelé ZŠ Učitelé MŠ Vychovatelka Asistent 
pedagoga 

Fyzický počet 37 10 6 19 

Odborná kvalifikace 31 10 6 19 

Komentář: Všichni nekvalifikovaní si doplňují kvalifikační předpoklady. 
 

3.3 Specializované funkce pro ZŠ 
 vých. poradkyně pro I. stupeň (1. – 5. třídy a MŠ) - Mgr. Martina Turková 

 vých. poradce pro II. stupeň – Mgr. Šárka Doležalová 

 školní kariérový poradce (projekt OPVV „Škola pro život – od 1. 2. 2019) – Ing. Hana 

Brňáková 

 školní asistent ŠD (projekt OPVV „Škola pro život“ – od 1. 2. 2019) – Dana Mudrová 

 chůva MŠ (projekt OPVV „Škola pro život“ – od 1. 10. 2019) – Lenka Bernášková 

 metodik primární prevence pro I. st. ZŠ - Mgr. Hana Svobodová 

 metodik primární prevence pro II. st. ZŠ – Miloš Lanč 

 koordinátor inkluze + školní speciální pedagog – Mgr. Martin Mika 

 koordinátor environmentální výchovy – Mgr. Martina Rejmanová 

 metodik ICT pro budovu Bílá – Mgr. Martina Turková 

 metodik ICT pro budovu Nova – Mgr. Miroslava Šmídová, Mgr. Jakub Zelený 
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3.4 Věková struktura pedagogů 
Průměrný věk v pedagogickém sboru činil 43,46 roků (ZŠ, MŠ i ŠD dohromady). 

 

 

 

4 Zápis k povinné školní docházce a zápis dětí do mateřské školy 
 

4.1  Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 
 

Počet prvních 
tříd 

Počet dětí 
u zápisu 

Z toho počet dětí  
starších šesti let  

(nástup po 
odkladu) 

 
 
 
 

Počet odkladů  počet dětí, které 
nastoupily ke 

školní docházce  

2 55 14 11 42 

 

4.2 Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 
 

Počet žádostí 
o přijetí  

Z toho  
předškolních dětí 

Z toho 
přijatých dětí 

Z toho počet 
nepřijatých dětí 

Z toho přijato 
dodatečně 

34 4 33 0 0 

Komentář: V květnu 2020 proběhl zápis do mateřské školy. Škola obdržela 34 žádostí  

o přijetí. Jedna žádost byla vzata zpět. 
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5 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2019/2020 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
 

5.1.1 Přehled o prospěchu žáků 
 

Ročník Počet žáků 
Prospělo 
s vyznam. 

Prospělo Neprospělo 

Nehod-
noceno 

v 1. 
pololetí 

Z celku -
hodnoceno 
slovně nebo 

kombinovaně 

pololetí 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 

1. 45 45 39 41 5 3 0 0 0 0 0 

2. 37 38 27 31 8 6 0 0 1 0 0 

3. 61 61 51 56 9 4 0 0 0 0 0 

4. 66 66 46 54 19 12 1 0 0 1 1 

5. 73 73 41 57 32 16 0 0 0 0 0 

6. 58 57 23 44 35 23 0 0 0 0 0 

7. 47 46 8 11 39 35 0 0 0 0 0 

8. 49 49 10 21 39 28 0 0 0 0 0 

9. 67 67 14 23 50 44 3 0 0 0 0 

celkem 503 502 259 328 236 171 4 0 1 0 0 

 

Komentář: V 1. – 3. ročníku je jeden žák vzdělávající se v zahraniční škole, který je kmenovým 

žákem školy (hodnoceno o 3 žáky méně). 

5.1.2 Přehled o chování žáků 
 

Ročník Počet 
žáků 

Napome-
nutí 

třídního 
učitele 

Důtka 
třídního 
učitele 

Důtky ŘŠ 2. stupeň 
z chování 

3. stupeň 
z chování 

Pochvala 
ŘŠ 

pololetí 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

1. 45 45 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 37 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 61 61 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. 66 66 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. 73 73 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

6. 58 57 11 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

7. 47 46 13 0 9 1 3 0 2 0 0 0 1 8 

8. 49 49 11 2 5 0 2 0 1 0 1 0 0 11 

9. 67 67 10 3 5 0 2 0 2 0 1 0 2 7 

Celkem 503 502 58 6 33 1 7 0 5 0 2 0 3 40 
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5.1.3 Absence žáků ve školním roce 2019/2020 
 

Ročník Počet 
omluvených 

hodin 

Počet 
omluvených 

hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 

hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

pololetí 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

PŘ 416 487 26,00 32,47 0 0 0,00 0,00 

1. 1399 1054 27,98 22,91 24 22 0,48 0,48 

2. 1228 636 32,57 16,74 8 0 0,20 0,00 

3. 2165 1711 35,02 28,25 0 0 0,00 0,00 

4. 2948 1911 43,00 28,02 0 0 0,00 0,00 

5. 3294 2087 44,21 28,62 0 10 0,00 0,14 

6. 2358 1588 41,02 27,04 5 0 0,09 0,00 

7. 2326 1718 48,46 36,65 43 0 0,90 0,00 

8. 2364 1695 48,54 35,16 25 3 0,55 0,06 

9. 4874 2788 71,83 41,72 99 16 1,48 0,25 

Celkem 23372 15675 41,86 29,76 204 51 0,37 0,09 

 

Komentář: Ve 2. pololetí absence pouze do 10. 3. 2020 -  Uzavření školy - mimořádné 

opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020. 

5.1.4 Údaje o integrovaných žácích (žáci se speciálně vzdělávacími potřebami) 
 

Ročník Stupeň podpůrného opatření (PO) Počet dětí/žáků 

MŠ 3. stupeň PO 4 

 4. stupeň PO 1 

Přípravný ročník x 0 

1. ročník 3. stupeň PO 2 

2. ročník 2. stupeň PO 3 

 3. stupeň PO 2 

3. ročník 1. stupeň PO 3 

 2. stupeň PO 5 

 3. stupeň PO 6 

4. ročník 2. stupeň PO 6 

 3. stupeň PO 2 

5. ročník 1. stupeň PO 3 

 2. stupeň PO 8 

 3. stupeň PO 3 

6. ročník 1. stupeň PO 1 

 2. stupeň PO 7 
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 3. stupeň PO 6 

7. ročník 2. stupeň PO 8 

 3. stupeň PO 2 

8. ročník 2. stupeň PO 5 

 3. stupeň PO 4 

9. ročník 2. stupeň PO 3 

 3. stupeň PO  4 

celkem x 89 

 

 

 

 
Stupeň podpůrného 

opatření (PO)  
dle doporučení ŠPZ 

Počet dětí/žáků 

1. st. 3 2. st. 3. st. 4. st. 

MŠ4   4 1 

Přípravná třída     

1.    2  

2.  3 2  

3. 3 5 6  

4.  6 2 1 

5. 3 8 3  

6. 1 7 6  

7.   8 2  

8.5  5 4  

9.6  3  4  

Celkem 7 45 35 2 

 

 

6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Ve školním roce 2019/2020 škola pokračovala v prevenci rizikového chování na principech, 

které byly stanoveny v letech předchozích. Snažili jsme se důsledně uskutečňovat minimální 

preventivní program. Hlavním úkolem MPP v loňském školním roce bylo vytvářet pozitivní 

sociální klima. Cílem bylo pomáhat třídním učitelům stmelovat a utužovat kolektivy žáků, 

posilovat přátelství, vzájemnou pomoc a spolupráci mezi žáky a předcházet tak ponižování, 

šikaně a jiným nežádoucím jevům. Naší snahou je vychovávat děti odpovědné za vlastní 

chování a způsob života přiměřený jejich věku, vést je k toleranci jiných zvyků a názorů, 

                                                 
3
 1. stupeň PO stanovený ŠPZ 

4
 1 dítě 3. st. PO a 1 dítě 4. st. PO pouze do 31. 8. 2020 

5
 1 žák 3. st. PO pouze do 31. 8. 2020 

6
 Do 31. 8. 2020 
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získat zdravé sebevědomí a schopnost empatie. Snažili jsme se průběžně monitorovat a 

evaluovat rizikové chování žáků a posilovat klima ve třídách. Dalším důležitým cílem bylo 

podporovat pozitivní využívání informačních technologií a učit žáky bezpečnému využívání 

sociálních sítí. Velký posun ve schopnostech užívání IT jsme zaznamenali v době uzavření škol 

v době Korona - virové krize nejen u žáků, ale i pedagogických pracovníků. 

Průběh školního roku 2019/20 byl založen na spolupráci mezi vedením školy, školním 

poradenským pracovištěm, pedagogickými pracovníky, asistenty, zákonnými zástupci a 

v neposlední řadě žáky. 

Žáky vedeme ke správnému sebehodnocení, zvládání stresu, ke schopnostem řešit problémy, 

umět poskytnout pomoc a umět si o pomoc říci. V období uzavřených škol jsme žáky vedli 

k větší samostatnosti při práci s výukovými materiály, ke komunikaci s pedagogy a asistenty, 

k plánování domácí výuky a dodržování týdenních lhůt na vypracování. Poskytli jsme žákům a 

zák. zástupcům zpětnou vazbu a také možnost ohodnotit distanční výuku jak z hlediska 

vlastní žákovské práce, tak kvality, četnosti a náročnosti zadání v jednotlivých předmětech. 

Učitelé působí v rámci prevence na žáky průběžně ve svých hodinách, sledují vztahy 

v třídních kolektivech, třídní učitelé na třídnických hodinách, na třídních akcích a akcích 

školy. Každý zjištěný projev sociálně-patologických jevů je ihned řešen třídním učitelem 

ve spolupráci s poradenským pracovištěm a s vedením školy. Případ je projednáván se žáky 

individuálně nebo s celou třídou, popř. i s rodiči.  Jednou měsíčně byly zavedeny pravidelné 

třídnické hodiny na předem určené aktuální téma (viz tabulka níže). Do výuky byly 

zařazovány jednorázové aktivity všeobecné primární prevence (indikované, selektivní, 

dle potřeby). Třídy mají vytvořena vlastní pravidla chování, podle kterých se řídí.  

V případě potřeby mají žáci možnost svěřit se se svými problémy jednotlivým vyučujícím, 

výchovnému poradci, metodikovi prevence nebo vedení školy. Žáci v případě problémů 

mohou také využít Schránku důvěry, která je pravidelně kontrolována vedením školy. 

Pokračujeme také s webovou platformou „Nenech to být!“, která žákům nabízí možnost 

svěřit se online.  

Spolupráce s OSPOD Děčín se osvědčila zejména při řešení problémového chování žáků 

v rámci výchovných pohovorů za přítomnosti kurátora. Žáci a rodiče v krizových situacích 

dostávají doporučení k odborníkům, kde jim bude poskytnuta specializovaná péče. 

 Učitelé byli v rámci pedagogických rad a provozních porad informováni o různých aktivitách. 

K dispozici mají didaktické a propagační materiály, včetně dokumentárních filmů, vybrané 
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třídy se zúčastnily přednáškových nebo zážitkových programů (viz tabulka Preventivní akce a 

aktivity. 

 Rodiče žáků a žáci byli jako každoročně na začátku školního roku v rámci třídních schůzek 

seznámeni se školním řádem. Během školního roku došlo k aktualizaci a úpravám školního 

řádu a k jeho schválení školskou radou. Nový školní řád bude platit od září 2020. 

Vztahy v rámci pedagogického sboru jsou na dobré úrovni. Tým pedagogů přispívá 

k budování pozitivního a přátelského klimatu ve škole. Noví učitelé mají k dispozici tzv. 

„zavádějícího“ učitele, který novému kolegovi pomůže se zapojením se do chodu školy, radí 

při řešení různých problémů, pomáhá s komunikací se zák. zástupci apod. 

Pod vedením speciálního pedagoga probíhá 1x za měsíc tzv. setkání s asistenty pedagoga, jde 

o metodickou podporu asistentů v jejich práci, seznámení s novými trendy v přístupu 

asistenta pedagoga k žákům a zák. zástupcům, zpětná vazba ze tříd, diskutuje se nad řešením 

konkrétních problémů a situací v jednotlivých třídách, rozvíjí se jiné přístupy a pohledy 

na žáka, na spolupráci s pedagogem. 

Na začátku 2. pololetí bylo provedeno nestandardizované sociometrické šetření třídních 

kolektivů 6. až 8. tříd.  Jeho výsledky dostali k dispozici třídní učitelé při dodržování GDPR. 

Preventivní výchova je začleněna do jednotlivých předmětů na 1. i 2. stupni. Škola se věnuje 

prevenci rizikového chování. Na 1. stupni mluví o zdravé výživě, o zdravém životním stylu, 

o normách chování, právech a povinnostech apod. Učí žáky reagovat na nechtěné formy 

jednání. Na 2. stupni prochází žáci systematickou výukou vedoucí k prevenci rizikového 

chování. Jedná se o témata nejčastěji frekventovaná v následujících předmětech: 

Informatika, přírodověda, biologie, vlastivěda, český jazyk, prvouka, výtvarná výchova a 

výtvarné soutěže, tělesná výchova, chemie, výchova k občanství a ke zdraví. V těchto 

předmětech byly realizovány tematické bloky, které jsme si stanovili v MPP.  

Třídní učitelé pracovali dle pokynů metodika prevence a vedení školy, byly jim nabízeny 

aktivity vedoucí k utváření zdravého třídního kolektivu a rozvoji osobnosti každého z žáků. 

V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme v loňském školním roce navázali úzkou 

spolupráci s městskou policií města Benešov nad Ploučnicí, formou pravidelných návštěv 

školy o velké přestávce na obou budovách školy a také při zajišťování bezpečnosti dětí a žáků 

před a po skončení výuky.  

V souvislosti s využitím volného času našich žáků škola úzce spolupracuje s RC Medvídek a 

Centrem dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí, které pro děti v letošním roce zajišťovaly 

mnoho kroužků a mimoškolních aktivit. Dále škola několik let spolupracuje se ZUŠ Žandov, 
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která dětem umožňuje navštěvovat keramický kroužek, výtvarný kroužek a hru na hudební 

nástroj (klavír, kytara, flétna, bicí…).  

Abychom co nejvíce podporovali pozitivní vztahy nejen ve třídních kolektivech, ale i mezi 

žáky z různých tříd, pořádáme v průběhu roku mnoho společných aktivit, jako je vánoční 

jarmark, vánoční zpívání na Bílé škole nebo velikonoční jarmark žáků 1. stupně. Součástí 

těchto aktivit jsou také akce starších žáků pro jejich mladší spolužáky - Mikulášská nadílka, 

Tříkrálový průvod nebo oslava Dne dětí pro děti z MŠ a žáky 1. stupně. Tzv. patroni – 

organizovali pro své mladší spolužáky různé akce zaměřené na stmelování kolektivu, 

poznávací výlety, tělesně - pohybové aktivity a soutěže. Některé akce (např. Slavnostní 

vyřazování žáků 9. tříd) se nemohly uskutečnit z důvodu zavření škol od 10. 3. 2020. 

 
Třídnické hodiny 2019/2020 – náplň a témata  
 

Vysvětlivky: 

26. 9. 2019 -  1. Třídnická hodina v rozvrhu. Sociometrická šetření, stmelovací aktivity na 

zlepšení vztahů, problematika drog a závislostí, Kruh Bezpečí (5. a 6. ročník), Katka (7. 

ročník), Pološero (8. ročník) 

21. 11. 2019 – 2. Třídnická hodina – sociometrická šetření, stmelovací aktivity na zlepšení 

vztahů (učitel x žáci, žáci x žáci), podněty ze tříd, Marty is dead, Katka (8. ročník) 

20. 12. 2019 – Vánoční bilancování (třídnické hodiny) – hry a aktivity na zlepšování klimatu 

tříd 

Třídnická hodina téma ročníky specifické aktivity 

26. 9. 2019 Bezpečné klima ve 
třídě, drogy a 
závislosti 

I. a II. stupeň (7. -
9. ročník 
problematika 
návykových 
látek) 

2. stupeň – dotazníkové šetření 
na návykové látky, 8. ročník 
promítání filmu Katka a seriálu 
Pološero, 5. ročník Kruh 
Bezpečí 

21. 11. 2019 Mise a Vize školy I. a II. stupeň  

20. 12. 2019 Vánoční 
bilancování 

I. a II. stupeň  

30. 1. 2020 Evaluace tříd a žáků I. a II. stupeň  

20. 2. 2020 Dobré vztahy   I. a II. stupeň 2. stupeň – sociometrie 
klimatu, 8. ročník - promítání 
seriálu Katka a Marty is dead 

březen-červen 
2020 

 I. a II. stupeň  
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30. 1. 2020 – Třídnická hodina – předávání vysvědčení, zhodnocení výsledků a aktivit třídy, 

hry a aktivity na zlepšení vztahů ve třídě 

20. 2. 2020 – Třídnická hodina – Mise a Vize školy, Školní parlament, Nápady, návrhy ze 

strany žáků na zlepšení klimatu a chodu školy 

od března 2020 uzavření školy z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 

- distanční výuka, „třídnické hodiny“ prostřednictvím ZOOM, komunikace prostřednictvím 

sociálních sítí (Messenger, WhatsApp a dalších) 

 
Preventivní akce – prevence všeobecná, indikovaná, selektivní 2019/2020 
 

září 2019 Adaptační pobyty (6. B, 6. C), Ukliďme Česko (8. B), 1. třídnická hodina 
(napříč ročníky). 

říjen 2019 Stmelovací pobyt (8. A), Bubny do škol (I. i II. stupeň ZŠ), projektové dny 
Život na farmě (3. B), Kočičí zahrada (přípravná třída), Návštěva ZOO Děčín 
- společná akce IV. A a patronů z IX. C (4. A, 9. C), Drakiáda - společná akce 
IV. B a patronů z IX. B (4. B, 9. B). 

listopad 2019 Sportovně-branný den - společná akce patronů z 9. A a žáků 4. C, Základní 
norma zdravotnických znalostí pro pedagogy (ped. sbor), Tma přede 
mnou, tma za mnou (6. C, 8. B), Den laskavosti (I. stupeň), Dny laskavosti 
(II. stupeň), Oslavy výročí Sametové revoluce – projektový den (pro žáky 4. 
- 9. ročníků), Měsíc filmů na školách 2019 – beseda s pamětníkem (8. a 9. 
ročník), Projektový den k 17. listopadu 1989 a Sametové revoluci (8. A, 9. 
C), Exkurze do České Lípy (9. B), Den pozdravů a přátelství - společná akce 
patronů 8. B a 1. B (1. B. 8. B), Setkání osmáků s prvňáčky - první společná 
akce patronů z 8. A s žáky 1. A (1. A, 8. A), 2. třídnická hodina (napříč 
ročníky), seriál Marty is dead (8. A), Katka (8. B). 

prosinec 2019 Veletrh Škola Děčín 2019 (9. třídy), Projekt Sebedůvěry Dove (8. a 9. 
ročník), Exkurze ZOO Ústí nad Labem (7. A, 7. B), Čert a Mikuláš (I a II. 
stupeň), Ježíškova vnoučata (5. C), Vánoční jarmark (akce školy pro 
pedagog. pracovníky, žáky a zákonné zástupce a přátele školy), Návštěva 
Magistrátu města Děčín - Klub občanského vzdělávání a demokratického 
myšlení (I. a II. stupeň), Vánoční Praha – exkurze (8. A, 8. B), Vánoční 
pohybová soutěž (5. až 9. ročník), Nemyslíme jen na sebe! (I. stupeň), 
Vánoční BINGO - společná akce 4. C a patronů z 9. A (4. C, 9. A), iQLANDIA 
(7. ročník), Vánoční turnaj (II. stupeň), Vánoční hry na Bílé (I. stupeň), 
Vánoční bilancování (napříč ročníky). 

leden 2020 Tři králové (I. a II. stupeň), iQLANDIA (6. B, 6. C), Hopsárium - oslava 1. 
vysvědčení s patrony (1. B, 8. B), Netradiční předávání vysvědčení (3. A, 4. 
C), Pochvalné listy s kamarádkou Aničkou (přípravná třída), Třídnická 
hodina (napříč ročníky). 

únor 2020 Srdce třídy (3. C), iQPARK (3. A, 4. C), Děčínský laický záchranář 2020 (9. C), 
Preventivní akce se strážníkem MP Děčín (8. a 9. ročník), Zdraví a zdravá 
výživa (1. B), UNPLUGGED (6. ročník), Den bezpečnějšího internetu 2020 
(5. a 6. ročník), Třídnická hodina (napříč ročníky), Kruh bezpečí (5. a 6. 
ročník), Katka (7. ročník), Pološero (8. ročník). 
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březen 2020 (do 
10. 3. 2020) 

Třídní bruslení (6. B), UNPLUGGED (6. ročník). 

březen – červen 
2020 

distanční výuka (celosvětová epidemie SARS - Cov 2, výjimečný stav v ČR 
 
duben: e-learning „Bezpečně v kyber!“ (pedagogický sbor) 

 
Metodici primární prevence nově aktualizovali Knihovnu metodika prevence na I. i II. stupni. 

Přehled metodik, titulů a dalších materiálů (nástěnek, VHS, CD, DVD, a dalších) k řešení soc. 

pat. jevů je dostupný online (pro pedagogické pracovníky v rámci serveru na N:; pro 

veřejnost na www stránkách školy), i ve vytištěné podobě (v budově NOVA ve sborovně). 

Některé materiály jsou k dispozici k zapůjčení u metodičky prevence Mgr. Hany Svobodové 

v budově BÍLÁ, další pak v budově NOVA v kabinetu č. 407 u metodika prevence Miloše 

Lanče. Škola odebírá časopis Prevence, Učitelské noviny, uvažuje o periodiku Třídní učitel. 

Kromě Vizí a misí školy visí na chodbách také nástěnky s tématikou soc. pat. jevů, práce se 

třídou (případové hry, stmelování kolektivu apod.) a s nabídkou dalšího vzdělávání ped. 

pracovníků. Nabídka DVPP je aktualizována každý měsíc a je vyvěšena i v rámci sborovny 

v budově NOVA.  

Vybrané akce a materiály pripre. jsou zveřejňovány na cloudovém úložišti školy. Viz například 

soutěž „Cyber covid esej“ od NÚKIB, preventivní nástěnky „Nevypusť duši v nouzovém 

stavu“, „Desatero pro rodiče dětí (nejen) se Speciálními vzdělávacími potřebami“, „NPI: 

tipy pro rodiče žáků s potřebou podpůrných opatření“, „Domácí rouška a bezpečné 

chování“ od 1. lékařské fakulty UK a další. Tipy od metodiků prevence na aktivity a hry do 

výuky jsou zasílány prostřednictvím e-mailu, či E-ŽK (např. promítání filmu „KATKA“ pro 7. 

ročník, „Kruh bezpečí“ – publikace pro 5. a 6. ročník, „Jeden svět na školách“ – dokumenty o 

drogách, rasismu a dalších pro 7. ročník, preventivní aktivita/kurz pro žáky „DIGISTOPA“ pro 

5. a 6. ročníky a další). Podrobnější záznamy jsou zaneseny v agendě metodika prevence.          

 

Žákovský parlament 

Ve školním roce 2019/2020 pokračoval započatou práci žákovský školní parlament. 

V žákovském parlamentu byli vždy dva zástupci ze čtvrtých až devátých ročníků, které si sami 

zvolili žáci tříd. Zástupci tříd si zvolili své předsednictvo. Předsedou se stal Oskar Šimon (8. B), 

místopředsedy se stali Martin Verner (8. A) a Matěj Werner (9. A), zapisovatelem byl zvolen 

Jakub Martinec (9. C).  

Žákovský školní parlament realizoval projekt pro žáky školy (budovy bílá) k Oslavám svobody 

a demokracie v zemi, Sametové revoluce 1989. ŽP se dále podílel na chodu školy, eliminaci 
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ničení školního majetku, šikany, podněty a realizace školních/třídních akcí (sportovní, 

kulturní, charitativní…). 

 

7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
UJEP, PF Centrum celoživotního vzdělávání, 
Studium v oblasti pedagogických věd - 
Učitelství druhého stupně základní školy a 
všeobecně vzdělávacích předmětů střední 
školy 

1 účastník (úspěšně ukončeno 5. 6. 2020) 

Studium pro výchovné poradce 1 účastník (studium zahájeno v říjnu 2019) 

Studiu k výkonu specializačních činností 1 účastník (studium ukončeno 20. 6. 2020) 

Vysokoškolské studium 

TUL, Fakulta pedagogická, obor Matematika-informatika, 4. ročník, v kombinované formě 

UJEP, PF: Sport a zdraví, navazující magisterské studium. 

UJEP, PF: Sociální pedagogiky, navazující magisterské studium - 5. ročník, v kombinované 
formě. 

TUL, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, obor Učitelství pro střední školy a II. 
stupeň základních škol (zaměření učitelství českého jazyka a dějepisu pro II. st. ZŠ), 1. ročník, 
v kombinované formě 

UK, Přírodovědecká fakulta, obor Genetika volně žijících živočichů, navazující magisterské 
studium, 6. ročník. 

 

Název kurzu/semináře Datum konání Počet účastníků 

Ředitel naživo od 8/2019 2 

Finanční řízení v praxi ředitele školy 24. 9. 2019 1 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele základních a 
středních škol 

16. 10. 2019 1 

Pracovněprávní povinnosti ředitelů škol 25. 10. 2019 1 

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické 
pracovníky 

31. 10. – 1. 11. 
2019 

49 

Základy první pomoci pro zaměstnance škol a školských 
zařízení, dle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, část 
pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hlava I: 
Předcházení ohrožení života a zdraví při práci § 102 
odst. 6 

31. 10. – 1. 11. 
2019 

49 
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Time management pro ředitele školy 20. 11. 2019 1 

Vedení porad 14. 1. 2020 1 

Novely právních předpisů ve školství od 1. 1. 2020 16. 1. 2020 2 

Bezpečnost v oblasti využívání tabletů a cloudových 
služeb 

23. 1. – 24. 1. 
2020 

1 

Poruchy chování (aneb jak předcházet nekázni) 13. 2. 2020 9 

Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, FKSP po 
novele vyhlášky 

14. 2. 2020 1 

UWB PRIM: Úvod do školní robotiky 17. 2. 2020 1 

Konference MAP II pro SO ORP Děčín 17. 2. 2020 1 

Sfumato (Splývavé čtení) aneb čtení pro všechny děti 6. -7. 3. 2020 2 

Základní školní lyžování 
9. – 13. 3. 

2020 
1 

Správní řízení ve škole 16. 4. 2020 1 

Kurz základů rizikového chování na internetu 29. 4. 2020 3 

Školní a vnitřní řád 13. 5. 2020 2 

První kroky při podpoře žáků s odlišným mateřským 

jazykem na ZŠ 
26. 5. 2020 1 

Žák s vývojovou dysfázií na základní škole 26. 5. 2020 1 

Letní škola pro asistenty pedagoga 5. – 7. 8. 2020 1 

Letní škola pro pedagogy 3. – 5. 8. 2020 1 

Vzdělávání v rámci projektu Škola pro život 

Tvořivá geometrie v předškolním vzdělávání 1. 10. 2019 2 

Tablet jako efektivní nástroj pro osobní management 

pedagoga 

23. 9. 2019 – 

9. 1. 2020 
23 

Problematika matematické gramotnosti ve výuce I. 
21. 10. 2019 – 

17. 2. 2020 
20 

Problematika matematické gramotnosti ve výuce II. 
18. 5. 2020 – 

19. 6. 2020 
18 

Ředitel koučem – koučovací styl vedení školy 
únor 2019 – 

leden 2020 
1 
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8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1 Zapojení školy do soutěží a olympiád, úspěchy 
 

Název soutěže Výsledek, umístění 

ZÁŘÍ 2019 

ŘÍJEN 2019 

Přírodovědný klokan 2019 
- školní kolo: 31 žáků 

nepostupová 

Krajská odysea – obor robotika, Ústí nad Labem 
účast – 2 žáci 9. C 

1. místo (spolu se 2 studenty Gymnázia 
Rumburk) 

Logická olympiáda 
- školní kolo: kategorie žáci 2. – 5. ročníků (7 žáků) 
                        kategorie žáci 6. – 9. tříd (6 žáků) 

postupová, do krajského kola 
nepostoupil žádný žák 

LISTOPAD 2019 

Oblastní turnaj v Pišqworkách, Děčín 
účast – 3 týmy ze 7. – 9. tříd 

bez umístění 

Nohejbalový turnaj trojic "Šenovská smeč" 
účast: 9 chlapců 8. a 9. ročníků 

bez umístění 

Bobřík informatiky 11. ročník 
- účast: žáci 5., 6. a 9. tříd – 185 žáků 

nepostupová soutěž,  
8 žáků získalo Bobříka informatiky 

Krajská odysea – krajské kolo obor stavebnictví, 
Teplice 
účast: 2 žáci 9. B 

bez umístění (spolu se 2 studenty 
Střední průmyslové školy stavební 
a Střední odborné školy stavební 
a technické v Ústí nad Labem) 

10. ročník vědomostní soutěže v informatice IT-
SLOT  
účast žáci 9. A 

V nominačním kole škola na 26. místě 
ze 115 škol, postup 1 žák 
do celostátního finále 

Dějepisná olympiáda 49. ročník 
- školní kolo: 12 žáků 

 
postup do okresního kola 2 žáci 

Olympiáda v českém jazyce 
- školní kolo: 21 žáků 

 
postup do okresního kola 2 žáci 

Krajská odysea – krajské kolo obor biologie, Teplice 
účast: 2 žáci 9. tříd 

2. místo (spolu se 2 studenty Gymnázia 
Rumburk) 

Krajská odysea – krajské kolo obor matematika, 
Litoměřice 
účast: 2 žáci 9. C 

3. místo (spolu se 2 studenty SŠ 
Ústeckého kraje) 

Okrskové kolo ve florbalu ml. chlapců, Děčín 
účast: 11 chlapců 6. a 7. ročníků 

bez postupu do oblastního finále 

Okrskové kolo ve florbalu st. chlapců, Děčín 
účast: 8 chlapců 8. a 9. ročníků  

bez postupu do oblastního finále 

Okresní finále ve florbalu dívek, Děčín 
účast: 11 dívek 8. a 9. ročníků 

4. místo 

PROSINEC 2019 

Vánoční pohybová soutěž v aerobiku 
účast: 27 žákyň z 5. – 9. tříd 

bez umístění 

Celostátní finále soutěže IT-SLOT 2019 
účast: 1 žák 9. A 

16. místo (účast 49 finalistů) 
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Astronomická olympiáda – 17. ročník 
- školní kolo: kategorie 6. a 7. tříd: 5 žáků 
                        kategorie 8. a 9. tříd: 3 žáci 

 
postup 3 žáci 
postup 3 žáci 

LEDEN 2020 

Olympiáda v německém jazyce 
- školní kolo: 32 žáků 

 
postup do okresního kola 2 žáci 

Olympiáda v anglickém jazyce 
- školní kolo: kategorie 6. a 7. tříd: 24 žáků 
                        kategorie 8. a 9. tříd: 31 žáků 

 
postup do okresního kola 2 žáci 
postup do okresního kola 2 žáci 

Olympiáda v ruském jazyce 
- školní kolo: 16 žáků 

postup do krajského kola 1 žák  

Dějepisná olympiáda 48. ročník 
- okresní kolo: 2 žáci 

 
9. místo 

Olympiáda v českém jazyce 
- okresní kolo: 2 žáci 

 
10. místo 

Den počítačové gramotnosti (EOA v Děčíně) 
- 4 žáci ve dvojicích 

 
2. místo 

Biologická olympiáda 
- školní kolo: kategorie 6. a 7. třídy: 5 žáků 
                        kategorie 8. a 9. tříd: 10 žáků 

 
postup do okresního kola 2 žáci 
postup do okresního kola 2 žáci 

Zeměpisná olympiáda 
- školní kolo: kategorie 6. tříd: 16 žáků 
                        kategorie 7. tříd: 9 žáků 
                        kategorie 8. a 9. tříd: 18 žáků 

 
postup do okresního kola 1 žák 
postup do okresního kola 1 žák 
postup do okresního kola 1 žák 

Skřivánek 2020 
- školní kolo 1. – 3. třídy: 22 žáků 
- městské kolo: 40 žáků (včetně okolních škol:  
Markvartice, Heřmanov, Dolní Habartice) 

 
 
kat. A – 2 x 3. místo bez postupu 
do krajského kola 
kategorie ZUŠ - 1. a 2. místo – postup 
do krajského kola 
kat. B – 2. místo bez postupu 

ÚNOR 2020 

Děčínský laický záchranář 
- počet účastníků: 4 žáci 9. tříd 

 
4. místo 

Skřivánek 2020, Děčín 
- krajské kolo: 2 žáci 

 
 

Zeměpisná olympiáda 
- okresní kolo: 3 žáci 

 

Olympiáda v anglickém jazyce 
- okresní kolo: 4 žáci 

kategorie 6. – 7. tř.: 1. místo, 5. – 6. 
místo 
 

Olympiáda v německém jazyce 
- okresní kolo: 4 žáci 

kategorie 8. – 9. tř.: 6. místo 

Soutěž v recitaci Dětská scéna 2020 
- školní kolo: 52 žáků 

 
postup do městského kola 12 žáků 

Matematická soutěž Pangea 
školní kolo – 121 žáků 4. – 9. tříd 

bez postupu 

BŘEZEN 2020  
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Soutěž v recitaci Dětská scéna 2020 
- městské kolo: 12 žáků 
 

1. kategorie – 3. místo 
2. kategorie – 1. a 3. místo 
3. kategorie – 1. a 2. místo 
4. kategorie – 2. a 3. místo 
postup do oblast. kola – 4 žáci 

DUBEN 2019 

Astronomická olympiáda – 17. ročník 
online krajské kolo: kategorie 6. a 7. tříd:2 žáci 
                                    kategorie 8. a 9. tříd: 2 žáci 

kategorie 6. a 7. tříd – 5. místo 
kategorie 8. a 9. tříd – 2. místo 
účast v Online mezinárodní soutěži 
Estonské AO – 1 žák 

KVĚTEN 2019 

ČERVEN 2019 

 

Komentář: V období březen – červen 2020 byla oblastní a krajská kola a další soutěže a 

olympiády z důvodu uzavření škol zrušeny. 

8.2 Výjezdy žáků školy 
 

Adaptační výlet, žáci 6. B a 6. C, celkem: 35 žáků, 6. 9. 2019. 

Adaptační pobyt, Kytlice žáci 8. A, celkem: 20 žáků, 23. – 25. 9. 2019. 

8.3 Přehled výchovně-vzdělávacích akcí pro žáky 
(přednášky, výukové pořady, divadelní a kulturní představení) 

Kalendář školních akcí v ZŠ 

září 
2019 

Zahradnická a zemědělské výstava Libverda, žáci 9. C (20. 9. 2019) 

Ukliďme Česko, žáci 8. B (20. 9. 2019) 

Začátek plaveckého výcviku pro 3. a 4. ročníky (11. a 12. 9. 2019) 

Bubny do škol (hudební vystoupení), všechny třídy ZŠ, děti z MŠ (25. 9. 2019) 

říjen 
2019 

Čas proměn - přednáška s besedou pro dívky 7. ročníku (11. 10. 2019) 

Společná akce patronů z 9. C a žáků ze 4. A – návštěva ZOO Děčín (11. 10. 2019) 

Návštěva městské knihovny, žáci 2. B (15. 10. 2019) 

Návštěva knihovny, žáci 6. C (18. 10. 2019) 

Preventivní program „Kočičí zahrada“, žáci přípravného ročníku (18. 10. 2019) 

Podzimníček a strašidla – oslava svátku Halloween, děti z MŠ – třída Myšky (21. 10. 2019) 

Divadelní představení „Čtyřlístek a talisman moci“ v Městském divadle v Děčíně, žáci 5. ročníků 

(22. 10. 2019) 

Společná akce patronů z 9. B a žáků ze 4. B – Drakiáda (22. 10. 2019) 

Veletrh Škola Děčín 2019 (nabídka vzdělávacích programů středních škol v regionu), 9. ročníky 

(24. 10. 2019) 

Společná akce patronů z 9. A a žáků ze 4. C – Branný den (25. 10. 2019) 
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listopad 
2019 

Návštěva výstavy „Tma přede mnou, tma za mnou“, Zámek Děčín, žáci 6. C (8. 11. 2019) 

Den laskavosti, vybrané třídy 1. stupně (8. 11. 2019) 

Návštěva výstavy „Tma přede mnou, tma za mnou“, Zámek Děčín, žáci 8. B (11. 11. 2019) 

Hudební vystoupení „Vývoj světové rockové hudby ve 20. století, žáci 5. – 9. ročníků (13. 11. 

2019) 

Dny laskavosti, vybrané třídy (průběžně v listopadu) 

Beseda s pamětníkem MUDr. Antonínem Zamykalem v rámci „Měsíce filmů na školách“, žáci 8. 

a 9. ročníků (19. 11. 2019) 

Exkurze do České Lípy – návštěva Vlastivědného muzea v České Lípě, žáci 9. B (22. 11. 2019) 

Společná akce patronů z 8. B a žáků z 1. B – Den pozdravů a přátelství (22. 11. 2019) 

Společná akce patronů z 8. A a žáků z 1. A – Sportovní aktivity v tělocvičně (22. 11. 2019) 

Divadelní představení „Škola hrou nadruhou“ v Městském divadle v Děčíně, žáci 1. B (26. 11. 

2019) 

Den řemesel, návštěva Střední školy lodní dopravy a technických řemesel Děčín VI, pro žáky 9. 

ročníků (27. 11. 2019) 

Výukový program na zámku v Děčíně – „Zámek jako kasárna“, žáci 6. B (28. 11. 2019) 

Přednáška Ing. Lukáše Moudrého, DiS. „Návykové látky“, žáci 8. a 9. ročníků (29. 11. 2019)  

prosinec 
2019 

Návštěva divadelního představení „Čert a Káča“ v Městském kině Benešov nad Ploučnicí, žáci 1. 

– 3. ročníků (2. 12. 2019) 

Výukový program v Zoologické zahradě v Ústí nad Labem, žáci 7. ročníků (5. 12. 2019) 

Mikulášská nadílka pro MŠ a ZŠ, pořádají 9. třídy (5. 12. 2019) 

Návštěva Hopsária v Děčíně, žáci 5. A (5. 12. 2019) 

Projekt sebedůvěry DOVE pro dívky, žákyně 8. ročníků (6. 12. 2019) 

Interaktivní beseda v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce v Děčíně, 9. A (10. 12. 

2019)  

Vánoční jarmark, celý 1. a 2. stupeň ZŠ (10. 12. 2019, budova NOVA)  

Interaktivní beseda v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce v Děčíně, 9. C (11. 12. 

2019) 

Exkurze na Magistrát města Děčína, žáci navštěvující klub občanského vzdělávání a 

demokratického myšlení (11. 12. 2019) 

Exkurze „Vánoční Praha“, 8. A (12. 12. 2019) 

Ježíškova vnoučata, žáci 5. C (12. 12. 2019) 

Interaktivní beseda v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce v Děčíně, 9. B (13. 12. 

2019) 

Exkurze „Vánoční trhy v Praze“, 8. B (18. 12. 2019) 

Společná akce patronů z 9. A a žáků ze 4. C – „Vánoční bingo“ (18. 12. 2019) 

Exkurze do IQlandie Liberec, žáci 7. ročníků (19. 12. 2019) 
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„Vánoční hry“ pro žáky z budovy Bílá – připravili žáci z 5. B (19. 12. 2019) 

Vánoční zpívání na budově Bílá, žáci 1. – 3. ročníků (20. 12. 2019) 

Vánoční třídní besídky (20. 12. 2019) 

leden 
2020 

Tři králové, pořádala žáci 6. C a 8. ročníků, pro MŠ i ZŠ (6. 1. 2020) 

Cesta za polární kruh, žáci přípravného ročníku (10. 1. 2020) 

Projektový půl den na Střední zdravotnické škole v Děčíně, žáci 9. A a 9. C (15. 1. 2020) 

Výukový program v Zoologické zahradě v Ústí nad Labem, žáci 8. ročníků (15. 1. 2020) 

Exkurze do iQlandie Liberec, žáci 6. B a 6. C (22. 1. 2020) 

Návštěva Hopsária v Děčíně, společná akce žáků 1. B a 8.B v rámci patronů (29. 1. 2020) 

Projektový půl den na Střední zdravotnické škole v Děčíně, žáci 9. B (29. 1. 2020) 

Vycházka na hrad Ostrý, žáci 3 .A a 4. C (30. 1. 2020) 

únor 
2020 

Návštěva divadelního představení „Lakomec“ v Městském divadle  Děčíně, žáci 8. A a 8. B 

(6. 2. 2020) 

Výukový program v ZOO Ústí nad Labem, žáci navštěvující seminář Přírodovědné praktikum (6. 

2. 2020) 

Přednáška Ing. Lukáše Moudrého, DiS. „Návykové látky“, žáci 8. a 9. ročníků (18. 2. 2020) 

Exkurze do iQlandie Liberec, žáci 3. A a 4. C (17. 2. 2020) 

Pohádka „Dědčkova rukavička“ – dramatizace pohádky, žáci 3. A (únor 2020) 

Pohádka „O zmrzlém královi“ – dramatizace pohádky, žáci 2. B (únor 2020) 

březen 
2020 

Přednáška s besedou na téma „Kyberšikana, sociální sítě“, žáci 4. a 5. ročníků (3. 3. 2020) 

Bruslení na zimním stadionu v Děčíně, žáci 6. B (4. 3. 2020) 

Od 11. března 2020 škola uzavřena z důvodů pandemie Covid-19. 

8.4 Projektové dny školy a tříd 
 

Projektový den „Canisterapie ve školce“ (23. 1. 2020) – 
projekt Šablony II „Škola pro život“ 

MŠ 

Projektový den „Brambora“ (23. 1. 2020) – projekt Šablony II 
„Škola pro život“ 

ZŠ 3. B 

Projektový den „Canisterapie ve školce“ (30. 1. 2020) – 
projekt Šablony II „Škola pro život“ 

MŠ 

Projektový den „Ptactvo kolem nás“ (30. 1. 2020) – projekt 
Šablony II „Škola pro život“ 

MŠ 

Třídní projekt „Zdraví a zdravá výživa“ (4. – 18. 2. 2020) 1. B 

Projektový den „Brambora“ (3. 2. 2020) – projekt Šablony II 
„Škola pro život“ 

ZŠ 3. A 

Projektový den „Brambora“ (4. 2. 2020) – projekt Šablony II 
„Škola pro život“ 

ZŠ 2. A 

Projektový den „Brambora“ (19. 2. 2020) – projekt Šablony II 
„Škola pro život“ 

ZŠ 3. C 

Projektový den „Sametová revoluce“ 8. A a 9. C 
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Projektový den „Sametová revoluce“ 4. - 9. ročníky 

Projektový den patronů 9. C a 4. A 4. A a 9. C 

Projektový den „Vánoční tradice a zvyky“ (9. 12. 2019) 7. B, 7. A, 5. C a 6.B 

Projektový den „Vánoční pečení“ (10. 12. 2019) 9. C 

Projektový den „Vánoční tradice a zvyky“ (10. 12. 2019) 6. C 

Projektové dny „Indiánský týden (14. – 21. 11. 2019) 1. B 

Projektový den „Strašidelný Halloween (25. 10. 2019) 1. A 

Projektový týden „Podzim všemi smysly“ (říjen 2019) 1. B 

Projektový den „Ovoce a zelenina“ (18. 10. 2019) 2. B 

Projektový den „Život na farmě 2“ (11. 10. 2019) 3. B 

Projektový den „Co uvařil podzim“ (30. 9. 2019) 1. A 

Projektový den „Život na farmě“ (27. 9. 2019) 3. B 

8.5 Další aktivity 
 

Od září 2019 škola pokračovala v realizaci dalších aktivit projektu OP VVV Šablony II „Škola 

pro život“. Ve škole měli žáci možnost zapojit se opět do aktivit dvou čtenářských klubů, 

dvou klubů komunikace v cizím jazyce, klubu zábavné logiky a deskových her, badatelského 

klubu a klubu demokratického vzdělávání a občanského myšlení, které vedou učitelé naší 

školy. Aktivity klubů jsou určeny jak žákům se zájmem o zvolené obory, tak také žákům, kteří 

jsou ohroženi školním neúspěchem nebo žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají do povinné složky 

vzdělávání a vedou jak k rozvoji žáků, tak také k profesnímu rozvoji pedagogů, kteří se žáky 

v rámci klubů pracují.  

Pokračovala také realizace šablony Využití ICT ve vzdělávání (pro MŠ kód aktivity 2.I/11, 

pro ZŠ 2.II/16) škola zakoupila celkem 50 ks moderních mobilních zařízení (10 ks iPadů 

pro mateřskou školu a 40 ks iPadů pro základní školu). Cílem této aktivity je rozvoj 

kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod 

s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší 

individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí a jejich aktivní 

zapojení do procesu vzdělávání. V rámci těchto šablon vzdělávají pravidelně pedagogové své 

děti a žáky 1x týdně prostřednictvím IPadů. 

V průběhu ledna a února 2020 se uskutečnily čtyři projektové dny pro žáky ZŠ 

(šablona  2.II/19 Projektový den ve škole) pro žáky 2. a 3. tříd. Připraveny byly ve spolupráci 

TU a farmářky paní Evy Krumlové, žáci se dozvěděli různé zajímavosti o bramborách, všechny 

měly svou teoretickou a zejména praktickou část věnovanou vždy bramborám. Cílem 

projektového dne s názvem „Brambora“ bylo seznámit žáky s pojmem brambora – hlíza, 

jejím pěstováním, vyoráváním, uchováváním a uskladněním brambor, se stroji, které jsou 
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na poli, se škůdci a postřikem proti nim, ale také s využitím brambor. Vést děti ke společné 

práci, umět se správně vyjadřovat, naslouchat ostatním, plnit pokyny při jednotlivých 

činnostech, pracovat ve skupině, ale také samostatně pracovat s učebním materiálem 

a vyhledávat v něm potřebné informace. Projektové dny měli mezi žáky velmi kladný ohlas, 

jejích aktivity pokračovaly také v následujícím období. Také v mateřské škole proběhy 

projektové dny (šablona 2.I/12 Projektový den ve škole). Dva byly věnovány tématu 

Canisterapie ve školce. Jejich cílem bylo seznámit děti s canisterapeutickými psy. Při setkání 

s nimi se učit překonávat strach a zjistit, jak se takoví psi využívají pro prospěšné činnosti a 

jak mohou svojí přítomností pomáhat všem generacím. Projektový den naplnil své cíle. 

Rozšířil poznatky všech zúčastněných o významu canisterapie. Děti si přiblížily kladný vztah 

k pejskům a překonávaly strach z jejich přítomnosti. Seznámily se s výchovou a péčí o psa a 

učily se, jak se mají ke zvířatům chovat. Jeden projektový den „Ptactvo kolem nás“ byl 

realizován se Správci přírody a jeho cílem bylo seznámit děti s životem ptactva v lokalitě řeky 

Ploučnice a v okolí naší mateřské školy. Děti měly možnost prohlédnout si vycpané exponáty 

a získat informace o jejich způsobu života. Projektový den pomohl zvýšit povědomí dětí 

o životě ptactva a je účinným prostředkem ke zvýšení efektivity přírodovědného vzdělávání 

dětí v mateřské škole. 

Nedílnou součástí jsou také personální šablony – v mateřské škole pracovala v rámci šablony 

2.I/5 – personální podpora MŠ chůva. Její činnost je zaměřena zejména na práci 

s nejmladšími dětmi. Další personální šablonou byla šablona 2.II/5 Školní kariérový poradce – 

personální podpora ZŠ, její aktivity jsou věnovány zejména volbě povolání a práci 

s vycházejícími žáky. Poslední personální šablonou byla šablona 2.V/1 Školní asistent – 

personální podpora ŠD. Jejím cílem je poskytnout dočasnou personální podporu školní 

družině, zejména účastníkům ohroženým školním neúspěchem. Šablony Školní kariérový 

poradce a Školní asistent v ŠD budou pokračovat po celou dobu projektu s realizací 

do 31. ledna 2021. 

 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla na naší škole kontrola ČŠI. 

Ve školním roce 2019/2020 proběhlo na naší škole výběrové zjišťování ČŠI výsledků žáků 

v tématu Environmentální výchova. V době 14. 11. 2019 – 20. 11. 2019 se ho zúčastnili 

všichni žáci obou 8. tříd, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Cílem bylo 
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zjistit, nakolik každý jednotlivý žák naplňuje očekávání odvozená od minimálních požadavků 

příslušných rámcových vzdělávacích programů ve vybraných (v testu zahrnutých) aspektech 

sledovaných oblastí. Výsledky testu dávají orientační odpověď (test zahrnuje jen některá 

témata) na otázky: Co šlo našim žákům lépe a co hůře?, Jak si vedli žáci naší školy 

v porovnání s ostatními žáky?, a Kterým našim třídám se dařilo lépe a kterým hůře?. 

Škola se zúčastnila telefonického zjišťování – řízeného rozhovoru dne 2. 4. 2020 k tématu 

distančního vzdělávání a také elektronického zjišťování INEZ - Předškolní vzdělávání v době 

pandemie COVID – 19. 

 

10 Základní údaje o hospodaření školy 
 

Základní a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 699, příspěvková organizace 

hospodaří v souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky 

přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů. Vedení 

školy neustále hledá možnosti úspor a plánování efektivního využití poskytovaných 

finančních prostředků. Na pokrytí provozních nákladů se podílíme vlastní doplňkovou 

činností. Prostředky získané doplňkovou činností jsou využívány ke zkvalitnění hlavní 

činnosti, ve prospěch žáků a výchovně vzdělávacího procesu. 

 

Výsledky hospodaření školy jsou zpracovávány vždy za kalendářní rok v rámci účetní 

uzávěrky, a to ke dni 31. 12. V přehledu je uveden hospodářský výsledek za rok 2019. 

Hospodaření s provozními neinvestičními prostředky v roce 2019 

Celkové příjmy (účtová třída 6) 48043642,76 

z toho: 1) prostředky ze SR – KÚ Ústeckého kraje 41259705,00 

              z toho: platy 29679795,00 

                           OON 75000,00 

                           FKSP 597699,00 

                           odvody 10166841,00 

                           ONIV 740370,00 

              2) prostředky od zřizovatele – Město Benešov nad Ploučnicí 5400000,00 

              z toho: na provozní náklady ZŠ 4200000,00 

                           na provozní MŠ 1164000,00 

                           na provozní náklady ŠJ 36000,00 

              3) ostatní příjmy 906465,04 

              z toho: stravné 220299,00 

                           příspěvek od rodičů dětí v MŠ 407045,00 
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                           příspěvek od rodičů dětí v ŠD a ŠK 74455,00 

                           nájemné 184448,00 

                           ostatní 20118,00 

              4) OPVVV šablony 477472,72 

 

Celkové výdaje (účtová třída 5) 47642172,15 

z toho: 1) hrazené prostředky ze SR – KÚ Ústeckého kraje 41259705,00 

              2) hrazené prostředky od zřizovatele – Město Benešov nad 
Ploučnicí 

5400000,00 

              3) hrazené z ostatních příjmů 504994,43 

              4) hrazeno OPVV šablony 477,472,72 

 

Hospodářský výsledek 401470,61 

 

Škola dle zřizovací listiny uskutečňovala doplňkovou činnost v těchto oblastech: 

 pronájem tělocvičen, 

 pronájem ostatních prostor školy, 

 pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské 

činnosti, 

 specializovaný maloobchod. 

11 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Naše škola pokračovala v dlouholeté mezinárodní spolupráci s partnerskou školou - 

Pestalozzi Gymnasiem v Heidenau (SRN). Hlavní těžiště spolupráce ve školním roce 

2019/2020 spočívalo v přípravách výměnného pobytu našich žáků v Německu 

v rámci realizaci projektu s názvem „Fair play“ (EEL-0566-CZ-29.05.2019). Ve dnech 6. a 8. 

listopadu 2019 se zúčastnilo 15 vybraných žáků osmých a devátých tříd výměnného pobytu 

s naší německou partnerskou školou na české straně. Pro česko-německé žáky byla 

připravena řada sportovních aktivit, např. bowling, účast na hokejovém zápase, basketbalový 

trénink, návštěva Adrenalin parku nebo návštěva Aquaparku. Vedle těchto aktivit probíhaly 

i seznamovací hry nebo orientační pochod po městě Benešově s jazykovými animacemi. 

Novinkou výměnného pobytu se stal fakt, že němečtí studenti spali u svých českých 

spolužáků v rodinách. V červnu 2020 se měl uskutečnit pobyt českých žáků na německé 

straně se stejným počtem účastníků. Bohužel z důvodu nepříznivé epidemiologické situace 

související s epidemií Covid-19 byl tento výměnný pobyt odložen. Současně došlo 
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k prodloužení trvání projektu do 30. 6. 2021. Výměnný pobyt na německé straně se tedy 

pravděpodobně uskuteční v příštím školním roce. 

Projekt „Fair Play“ v celkové požadované finanční dotaci ve výši 7.909.44 Euro byl schválen 

na zasedání Lokálního řídícího výboru EEL dne 21. června 2019. 

 

12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení 

 

V uplynulém školním roce probíhal ve škole další ročník Univerzity třetího věku, zaměřený 

na vzdělávání seniorů. Organizátorkou byla učitelka 2. stupně ZŠ – Hana Franclová. 

 

13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z jiných zdrojů 

13.1 Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol 
I v tomto roce se naše škola účastnila projektu MŠMT, v rámci kterého dostávají žáci 1. a 2. 

stupně zdarma ovoce a zeleninu a mléčné výrobky. Do programu se zapojily všechny třídy 

školy (květen děti a žáci – budova Bílá, červen žáci 4. – 9. ročníků – budova Nova). Z důvodu 

uzavření školy od 11. března 2020 byly ukončeny i dodávky ovoce, zeleniny a mléčných 

výrobků. 

13.2 Škola pro život 
V rámci výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony 

II pro MŠ, ZŠ, ŠD a ŠK“, pokračovala škola v realizaci projektu OPVV Šablony II s názvem 

„Škola pro život“. 

Doba realizace projektu je od 1. února 2019 do 31. ledna 2021. 

Projekt je zaměřen na: 

 personální podporu: školní asistent pro ŠD, školní kariérový poradce pro ZŠ, chůva 

pro MŠ, 

 profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a ŠD: další vzdělávání pedagogů 

v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, osobnostně sociálního rozvoje, 

polytechnického vzdělávání a ICT, 

 extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ: čtenářský klub, klub zábavné logiky a 

deskových her, klub komunikace v cizím jazyce, badatelský klub, klub občanského 

vzdělávání a demokratického myšlení, 
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 aktivity rozvíjející ICT v MŠ a ZŠ: využití ICT ve vzdělávání v MŠ a ZŠ, 

 rozvojové aktivity v MŠ a ZŠ: projektové dny ve školce, ve škole a ve školní družině, 

 sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv na ZŠ 

a ve ŠD, 

 CLIL ve výuce ZŠ. 

13.3 Místní akční plány 
Naše škola je zapojena také do tvorby místních akčních plánů pro oblast školství. Vzájemnou 

spoluprací vznikl dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce 

s rozšířenou působností Děčín na období 2017-2023“.  

V rámci projektu MAS Labské skály financovaného z ESF prostřednictvím OP VVV, Výzva 

č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II se naše škola opět plně zapojila 

do práce realizačního týmu, řídicího výboru a práce ve skupině Venkovských škol. Realizace 

tohoto projektu probíhá na našem území od 1. února 2018 do 31. ledna 2022. Ve školním 

roce 2019/2020 naše škola spolupracovala s MAP II na realizaci řady akreditovaných 

seminářů.  

V úterý 24. září 2019 se naše škola stala místem konání akreditovaného semináře „Infekční a 

parazitární onemocnění u dětí předškolního věku“, který byl pořádán v rámci Projektu Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611). 

Hlavním cílem semináře bylo naučit pedagogické pracovníky adekvátně reagovat a rozpoznat 

příznaky infekčních a parazitárních onemocnění u dětí předškolního věku v prostředí 

mateřské školy. 

Ve dnech 17. a 18. října 2019 se v naší škole uskutečnil další akreditovaný seminář s názvem 

„Reforma financování v mateřské a základní škole“. Seminář byl tentokrát určený vedoucím 

pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ a zaměřoval se na hlavní parametry a teorii reformy 

financování ve vztahu k předškolnímu a základnímu vzdělávání a na praktické příklady 

z oblasti organizace školy ve vztahu k financování. Obsah semináře byl zaměřený na profesní 

rozvoj pedagogů směřující k úspěšnému zvládnutí přechodu školy na nový způsob 

financování. 

Poslední akcí, která se konala ve spolupráci s MAP II, byl odborný seminář a sdílení dobré 

praxe s názvem „Poruchy chování (aneb jak předcházet nekázni)“. Seminář vedený PhDr. 

Janem Liškou se uskutečnil v prostorách auly naší školy dne 13. února 2020. 
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13.4 Projekt Plavání 2020 
I v loňském školním roce se naše škola připojila k V. etapě dotačního rozvojového programu 

v oblasti Podpory výuky plavání v základních školách (projekt Plavání 2020_ZSBnPl, evidenční 

číslo projektu PLAV-02-0631/2020). Účelem rozvojového programu je podpora výuky plavání 

žáků 1. stupně základní školy prostřednictvím dotace na dopravu. Škola získala na dopravu 

žáků na bazén do Děčína ve školním roce 2019/2020 celkovou částku 102 400 Kč. 

 

14 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a s partnery při 
plnění úkolů ve vzdělávání 

 

V ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o. není odborová organizace. Zaměstnanci organizace 

jsou na poradách seznámeni se „Zásadami o tvorbě a použití prostředků z fondu kulturních a 

sociálních potřeb“. 

 

V rámci volby povolání po ukončení povinné školní docházky škola spolupracuje se středními 

školami a učilišti. V rámci přípravy žáků na volbu povolání se vycházející žáci zúčastnili 24. 

října 2019 Veletrhu Škola 2019 v Děčíně. Žáci 8. ročníků navštívili pracovnice poradenského a 

informačního střediska Úřadu práce Děčín. Spolupráce se týká především náborových 

přednášek zástupců vzdělávacích a zaměstnaneckých organizací přímo ve škole nebo 

na vybraných pracovištích a účastí našich žáků na dnech otevřených dveří v sídlech 

organizací.  

Spolupráce s psychology Speciálně pedagogického centra a Pedagogicko-psychologické 

poradny v Děčíně spočívá v určování školní zralosti, zařazování dětí do přípravných tříd 

a zejména odhalování speciálních vzdělávacích potřeb s následnou péčí o tyto děti a žáky.  

Pracovníci školních poradenských zařízení, pracovníci ETOPu, kurátoři pro děti a mládež řeší 

společně s výchovnými poradci a výchovnou komisí problémy v oblasti prevence rizikového 

chování. Škola spolupracuje s Městskou policií Benešov nad Ploučnicí i Policií České republiky 

jak v oblasti prevence, tak v oblasti případné represe. 
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15 Mateřská škola 

15.1 Charakteristika školy 
Naše mateřská škola je umístěna ve středu města, blízko zámeckého parku. Má dlouholetou 

tradici, byla postavena v roce 1965, od 1. 1. 2003 byla přičleněna k Základní škole Opletalova 

699, Benešov nad Ploučnicí. Součástí školy je kuchyně a prádelna. Vzhledem ke své poloze a 

bohatosti zaměření je velký zájem ze strany rodičů o umístění dětí. Zařízení MŠ má kapacitu 

148 dětí, které jsou rozděleny podle schopností a potřeb do 5 tříd. V letech 2017 – 2018 

proběhla investiční akce „Navýšení kapacity MŠ v Benešově nad Ploučnicí - 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000594“ s předpokládaným navýšením kapacity MŠ. Škola je 

patrová, složená ze dvou pavilonů. Dva jsou pro pedagogickou činnost, tedy pobyt dětí, třetí 

(prostřední) je zázemím pro provozní činnost. Součástí školy je školní jídelna, vlastní prádelna 

a byt učitelky MŠ. Vybavení školní jídelny je postupně obměňováno a modernizováno 

dle finančních možností zřizovatele. Pracovnicí vlastní prádelny je zajištěna veškerá péče 

o lůžkoviny, ručníky a další prádlo MŠ a školní jídelny. Škola je taktéž správcem bytu, který je 

součástí jejího objektu. Jednou z nezbytných součástí pedagogického procesu je pohybové 

vyžití dětí a pobyt na čerstvém vzduchu. Zahrada, která má celkovou rozlohu 1 664 m² se 

vzrostlou vegetací, čtyřmi pískovišti, průlezkami a dalším sportovním zařízením, skýtá dobré 

zázemí pro děti. Zadní část zahrady je určena pro programy a akce v přírodě pro děti MŠ a ZŠ 

v rámci úzké spolupráce. Zahrada má nerovný terén, který v zimě využíváme k bobování a 

sáňkování. V souvislosti s výše uvedenou akcí „Navýšení kapacity MŠ“ byla zahrada vybavena 

novými prvky: trampolína, lanová pyramida a lanová dráha. Umístění naší školy, lokalita, 

ve které se nachází, umožňuje mnoho pozorování v přírodě, přírodních jevů, nabízí realizaci 

prvků ekologické výchovy, naplňování programu zdravého životního stylu, umožňuje řadu 

pěších výletů a tak podporu zdraví dětí. 

 

15.2 Údaje o dětech v MŠ 
MŠ zajišťovala celodenní péči o děti ve věku od 2,5 - 7 let. MŠ navštěvovalo pět dětí 

s odkladem povinné školní docházky. K 30. 9.2019 bylo zapsáno 103 dětí. V dětském 

kolektivu bylo zapsáno 5 dětí narozených v období 1. 1. 2017 - 31. 8. 2017, 5 dětí narozených 

od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, 32 dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, 23 dětí 

narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, 25 dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a 5 

dětí narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Předškolního věku bylo v červnu 2019 31 dětí. 
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Do 1. třídy ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí nastoupí 20 dětí. Sedm dětí má odloženou školní 

docházku (v MŠ zůstává 1 dítě) a 4 děti nastoupí do jiné ZŠ (z toho 2 do speciální ZŠ). 

 

15.3 Výchovná a vzdělávací práce v MŠ 
„RADOST, SMÍCH A POHODA JEDEN DEN I DRUHÝ, ČAS NÁM BĚŽÍ JAKO SEN. HRAJEME SI 

CELÝ DEN. SLUNÍČKO RÁDO ČARUJE, BARVAMI SVĚT MALUJE. VEJDĚME DO ŠKOLKY ZA 

VRÁTKA, ZAČÍNÁ BAREVNÁ POHÁDKA.“  

Náš ŠVP je nazván „Tajemství kouzelného stromu“ a jeho hlavním cílem je nejen vzdělávání, 

ale i formování osobnosti dětí a jejich návyků, samostatnosti, rozvoj sociální gramotnosti – 

sociální zralost, vytváření sociálních dovedností pro respektování pravidel soužití, rozlišování 

dobrého a špatného chování, podpora úspěšnosti dětí při přechodu na vyšší stupeň 

vzdělávání – logopedická prevence a rozvoj řeči, čtenářská a matematická pregramotnost, 

rozvoj pohybových schopností – dle konkretizovaných očekávaných výstupů stanovených 

v RVP PV.  

Filozofií naší školy je vytvářet podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dětí, 

rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost.  

Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich 

jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualitu.  

Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené, a aby v péči o ně byla společně s rodiči 

vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.  

Vzdělávací obsah je zpracován do tzv. integrovaných bloků – integrované bloky jsou 

pro učitelky závazné. Čtvrtletní integrované bloky na sebe vzájemně navazují, doplňují se 

a prolínají. Učitelky si pak v třídních vzdělávacích programech stanoví svá vlastní podtémata. 

K nim přiřazují dílčí vzdělávací cíle, klíčové kompetence a konkretizované očekávané výstupy 

ze všech šesti vzdělávacích oblastí (stanovených v RVP PV). K podtématům zpracovávají 

učitelky nabídku činností pro děti. Jednotlivé tematické bloky i podtémata spojují učitelky 

vhodnou motivací. Jejich plnění není časově omezené – řídí se zájmem dětí. Svou práci 

průběžně hodnotí dle evaluačního plánu školy. Výsledky evaluace se operativně promítají 

do další práce. 

15.4 Spolupráci s rodiči v MŠ 
Spolupráce s rodiči byla v tomto roce velmi dobrá. V září 2019 jsme opět uskutečnili naší 

tradiční uvítací akci na zahradě mateřské školy. Zde se mohli rodiče seznámit a společně 
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s dětmi si zasoutěžit a prozkoumat celý areál MŠ. Proběhly informativní schůzky ve všech 

třídách. Rodiče byli pravidelně informování o dětech a mohli si vždy domluvit schůzku. 

Rodiče pravidelně omlouvají děti a řídí se pokyny a školním řádem. Nedostatky jsme řešili 

vždy individuálně a domluvou. Příchod podzimu jsme oslavili výzdobou a společnými 

podzimními výrobky na zahradě, které jsou velmi oblíbené. Rozsvítili jsme společně 

stromeček před školkou a uspořádali jsme besídku ve třídách spojenou s jarmarkem. V únoru 

jsme stihli uspořádat karneval. 

Řada rodičů nám dodává hračky formou daru, kapesníky, mokré ubrousky, vitamíny formou 

ovoce nebo zeleniny. 

Vzhledem k nepříznivému epidemiologickému vývoji v souvislosti s COVID-19 došlo i v MŠ 

k takovým opatřením, která nám neumožnila uskutečnit další setkání s rodiči ani žádné jiné 

plánované aktivity. 

V loňském roce vzniklo i plno zajímavých projektů v rámci třídy. Přivítali jsme nabídku 

maminky, která vlastní farmu v blízkosti naší MŠ a zajímá se o přírodu a péči o zvířata. 

Na farmu s dětmi docházíme v různých obdobích a sledujeme jejich práci. Darovala nám 

králíka, postavila králíkárnu a děti společně s učitelkami pečují o králíka a morčátka. 

Farmářka Eva Krumlová nám společně s manželem dodávají i ovoce a zeleninu a poskytují 

potravu pro zvířata. V rámci dalšího projektu k nám dochází pravidelně na canisterapii 

Martina Bobková a dva psí kamarádi. V dalším projektu spolupracujeme i nadále s ochránci 

přírody panem Dračkou a Vorlem, kteří nám ještě dobudovali ptačí budky, bydlení 

pro ptactvo a krmítko pro veverky. 

15.5 Přehled akcí DVPP v MŠ 
Podrobněji viz str. 21 – 22. 

15.6 Zaměstnanci mateřské školy a třídy 
 

TŘÍDA/POČET 
DĚTÍ 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ UČITELKY 
ASISTENT 

PEDAGOGA 
VĚK DĚTÍ 

ŽABKY/20 
Martina 

Hrnčířová 
Jitka Babičková Ing. Jana Seifová 3 – 4 roky 

BROUČCI/24 
Zuzana 

Vyhnálková 
Lenka 

Martínková 

Lenka 
Bernášková 

(chůva) 
2 – 3 roky 

BERUŠKY/19 
Mgr. Zdeňka 

Černá 
Bc. Lenka 
Řadová 

Magdaléna 
Křišťanová 

3 – 4 roky 

MYŠKY/21 Jana Pospíšilová Kristýna Vítková 
Lucie 

Kalakurová 
4 – 5 let + 

předškoláci 

MOTÝLCI/23 Alena Matajová Kristýna Vrbská - 5 let 
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15.7 Školní akce mateřské školy 
Termín: Název akce: 

5. 9. 2019 Třídní schůzky 

25. 9. 2019 Bubny do škol 

26. 9. 2019 Zahradní slavnost 

7. – 11. 10. 2019 Podzimníčkova ovocná spíž – třída Motýlci 

14. 10. 2019 Návštěva ovocného sadu v Benešově nad Ploučnicí - třída Myšky  

18. 10. 2019 Návštěva ovocného sadu v Benešově nad Ploučnicí - třída Berušky 

25. 10. 2019 Divadelní představení „Houbařská pohádka“ 

29. 10. – 1. 11. 
2019 

Dýňový a strašidýlkový týden 

7. 11. 2019 Vánoční fotografování 

10. 11. 2019 Návštěva mažoretek v MŠ 

29. 11. 2019 Rozsvícení vánočního stromečku na zahradě školky s jarmarkem 

18. – 22. 11. 2019 Podzimníček poznává lidová řemesla - třída Motýlci 

19. 11. 2019 Svatý Martin v MŠ (seznámení s legendou o sv. Martinovi) - třída Žabky 

5. 12. 2019 Mikulášská nadílka 

19. 12. 2019 Divadelní představení Popletená zimní pohádky 

20. 1. 2020 Zimníčkův kamarád stůně (zdraví životní styl) - třída Žabky 

10. 2. – 14. 2. 2020 Masopustní týden 

14. 2. 2020 Karneval ve třídách 

20. 2. 2020 Divadelní představení Perníková chaloupka (divadlo Koloběžky) 

16. 3. 2020 Od 16. března 2020 přerušen provoz školky z důvodů pandemie Covid-19. 

18. 5. 2020 Od 18. května 2020 mateřská škola opět v provozu. 

25. – 29. 5. 2020 Květů plná loučka pro každého broučka 

11. 6. 2020 Berušky – zahradníci - třída Berušky 

16. 6. 2020 Hry s vodou (poznávání vlastností vody, pokusy) - třída Berušky, Motýlci 

16. 6. 2020 Cesta za Benešovským pokladem (posilování poznávání) -třída Myšky 

(Tuto část VZ zpracovala vedoucí učitelka MŠ – Mgr. Zdeňka Černá) 

Prohlášení: 

Zaměstnanci organizace souhlasí s uvedením údajů použitých o své osobě ve výroční zprávě 

a na webových stránkách školy a to ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních 

údajů a v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, (dále 

jen „nařízení GDPR“). 

 

Projednáno pedagogickou radou MŠ a ZŠ dne: 28. 8. 2020. 

Projednáno a schváleno školskou radou dne: 1. 9. 2020. 

V Benešově nad Ploučnicí dne 17. srpna 2020. 

          

Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy 


