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1 Základní údaje o škole 

1.1 Název organizace a základní údaje 

1.2 Zřizovatel 

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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1.3 Součásti školy 

 

Součásti školy Kapacita Využitá kapacita 

Základní škola 780 501 

Mateřská škola 1481 92 

Školní družina při ZŠ 140 125 

Školní jídelna při MŠ 263 108 

Školní klub při ZŠ 30 30 

 

1.4 Detailní údaje o jednotlivých součástech školy 
Počty žáků k 30. 9. 2018. 
 

Součást školy 
Počet 
tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ 
žáků, 

strávníků/ 

Průměrný počet 
na třídu 

Povolená 
kapacita 

Základní škola 23 501 21,78 780 

Mateřská škola 4 92 23 k 30. 9. - 1262 

Školní družina při ZŠ 5 125 25 140 

Školní jídelna při MŠ x 92/1083 x 263 

Školní klub 1 30 30 30 

 

1.5 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
 Od 1. ledna 2017 z důvodů stavebních úprav snížení kapacity na 96 dětí. 

3
 Celkem 108 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 učebny 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 prostřednictvím 

ZUŠ Žandov. 

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. 

 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 
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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. 

1.5.3 Školní družina 
 Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 2018/2019 celkem 125 žáků, kteří byli 

rozděleni do 5 oddělení. Činnost školní družiny začínala v 6.00 a končila v 16.00 

hodin. 

 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 2018/2019 celkem 30 dětí. Provoz školního klubu začínal v 7.00 a končil v 7.45 

hodin. 

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 (od 22. 11. 2018) 
člen ŠR 
člen ŠR 

za pedagogické pracovníky Mgr. Miroslava Šmídová 
Mgr. Marcela Jansová 
Vít Fous 

předseda ŠR 
člen ŠR 
člen ŠR (do 31. 7. 2019) 

za rodiče Libor Bzura 
Jitka Chlumská 
Romana Winterová 

člen ŠR 
člen ŠR 
člen ŠR 
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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  5 oddělení 

ŠVP MŠ „TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO STROMU“, OD 1. 9. 2018 4 třídy 
 

2.3 Volitelné předměty pro žáky devátých ročníků 
- moderní výtvarné umění 

- polytechnická výchova 

- sportovní činnosti 

2.4 Údaje o organizaci výuky 

2.4.1 Počty tříd a žáků  
 

 
Počet 
tříd 

Počet žáků 
 k 30. 9. 2018 

Počet žáků 
 k 30. 6. 2019 

z celku žáci 
opakující 

celkem dívky celkem dívky celkem dívky 

Celkem 23 501 252 495 249 2 2 

z toho 1. stupeň 13 299 150 296 148 2 2 

v tom 

Přípr. 1 12 2 12 2 - - 

1. ročník 2 37 17 36 16 1 1 

2. ročník 3 60 32 58 30 - - 

3. ročník 3 66 31 65 31 1 1 

4. ročník 3 70 35 71 36 - - 

5. ročník 2 54 33 54 33 - - 

6. ročník 2 49 27 48 27 - - 

7. ročník 2 50 22 48 21 - - 

8. ročník 3 68 33 68 33 - - 

9. ročník 2 35 20 35 20 - - 

Kód Obor vzdělání Zařazené ročníky 

79-01-C/001 Základní škola 1. až 9. ročník 
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2.4.2 Umístění žáků na SŠ 
Povinnou školní docházku ukončilo ve sledovaném školním roce 35 žáků z 9. ročníků, 1 žák 

z 8. ročníku, 1 žák ze 7. ročníku. Do víceletých gymnázií byli přijati 3 žáci z 5. tříd. 

 

3 Personální zabezpečení činnosti školy 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 
 

Počet pracovníků celkem  81 

Počet učitelů ZŠ 34 

Počet vychovatelů ŠD + ŠK 5 

Počet učitelek MŠ 8 

Počet správních zaměstnanců ZŠ i MŠ 4 

Počet provozních zaměstnanců ZŠ 8 

Počet provozních zaměstnanců MŠ 4 

Počet provozních zaměstnanců ŠJ MŠ 2 

Počet asistentů pedagoga ZŠ 13 

Počet asistentů pedagoga MŠ 3 
 

 

3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 
 

 Učitelé ZŠ Učitelé MŠ Vychovatelka Asistent 
pedagoga 

Fyzický počet 34 8 5 16 

Odborná kvalifikace 30 8 5 16 
Komentář: Všichni nekvalifikovaní si doplňují kvalifikační předpoklady. 

 

0
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Zájem o střední školy ve školním roce 2018/2019 

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

 vých. poradce pro II. stupeň, vč. speciální třídy, kariérový poradce a metodik péče 

o nadané děti – Mgr. Bc. Jiří Štágl 

 metodik primární prevence - Mgr. Hana Svobodová 

 koordinátor environmentální výchovy – Mgr. Martina Rejmanová 

 metodik ICT pro budovu Bílá, koordinátor ŠVP – Mgr. Jana Soorová 

 metodik ICT pro budovu Nova – Mgr. Miroslava Šmídová 

3.4 Věková struktura pedagogů 
 

 

 

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

4.1  Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2019/2020 
 

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 65 14 16 49 

 

4.2 Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 
 

Počet žádostí 
o přijetí  

Z toho  
předškolních dětí 

Z toho 
přijatých dětí 

Z toho počet 
nepřijatých dětí 

Z toho přijato 
dodatečně 

45 6 43 0 0 

Komentář: V květnu 2019 proběhl zápis do mateřské školy. Škola obdržela 45 žádostí  

o přijetí. Dvě žádosti byly vzaty zpět. 

 

3 5 
10 

16 

2 2 1 2 1 0 

od 20 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 a více let

Věkové složení pedagogického 
sboru ZŠ a MŠ 

ženy muži
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5 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2018/2019 

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. 36 36 31 30 5 5 0 0 0 2 0 

2.4 58 58 55 54 2 3 0 0 0 1 0 

3. 65 65 54 45 10 20 0 0 1 2 1 

4. 71 71 45 42 26 29 0 0 0 0 0 

5. 53 54 30 33 23 21 0 0 0 1 1 

6. 49 48 10 10 38 38 1 0 0 0 0 

7. 50 48 10 13 40 35 0 0 0 0 0 

8. 68 68 14 16 51 52 2 0 1 0 0 

9. 35 35 10 9 24 26 1 0 0 0 0 

celkem 485 483 259 252 219 229 4 0 2 6 2 

 

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. 36 36 - - - - - - - - - - - - 

2. 58 58 - 2 - - - - - - - - - - 

3. 65 65 4 4 - 2 2 - - - - - - - 

4. 71 71 4 3 5 3 - 2 - - - - - - 

5. 53 54 - - - - - - - - - - - - 

6. 49 48 13 14 4 8 3 3 - - - 1 - 2 

7. 50 48 10 7 12 7 1 - - 3 - 1 - - 

8. 68 68 9 6 8 8 1 4 1 2 1 2 1 6 

9. 35 35 1 2 2 6 1 - 1 - 1 1 1 10 

Celkem 497 495 41 38 31 34 6 9 2 5 2 5 2 18 

                                                 
4
 Počet hodnocených žáků neodpovídá rozpisu, v 1. tř. 1 žák v 2. pol., ve  2. tř. 1 žák obě pol. - plnění PŠD 

v zahraničí 



 

 

12 

5.1.3 Absence žáků ve školním roce 2018/2019 
 

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 696 600 58 50 0 0 0 0 

1. 1205 1650 33,47 45,83 0 0 0 0 

2. 2319 3116 39,98 53,72 0 0 0 0 

3. 4185 4426 64,38 68,09 0 42 0 0,65 

4. 3547 3932 49,96 55,38 22 20 0,31 0,28 

5. 2560 3313 48,30 61,35 0 0 0 0 

6. 2969 3695 60,59 76,98 24 60 0,49 1,25 

7. 3168 2915 63,36 60,73 7 97 0,14 2,02 

8. 4813 6142 70,78 90,32 144 100 2,12 1,47 

9. 2820 4063 80,57 116,09 114 88 3,26 2,51 

Celkem 28282 33852 56,91 68,39 311 407 0,63 0,82 

 

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

Ročník Stupeň podpůrného opatření (PO) Počet dětí/žáků 

MŠ 3. stupeň PO 2 

 4. stupeň PO 1 

Přípravný ročník 3. stupeň PO 2 

1. ročník 2. stupeň PO 1 

 3. stupeň PO 3 

2. ročník 1. stupeň PO 1 

 2. stupeň PO 3 

 3. stupeň PO 6 

3. ročník 1. stupeň PO 2 

 2. stupeň PO 5 

 3. stupeň PO 2 

 4. stupeň PO 1 

4. ročník 2. stupeň PO 9 

 3. stupeň PO 2 

5. ročník 2. stupeň PO 3 

 3. stupeň PO 7 

6. ročník 2. stupeň PO 8 

 3. stupeň PO 2 
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7. ročník 2. stupeň PO 5 

 3. stupeň PO 3 

 4. stupeň PO 1 

8. ročník 3. stupeň PO 5 

9. ročník 2. stupeň PO 2 

 3. stupeň PO  1 

celkem x 77 

 
Stupeň podpůrného 

opatření (PO)  
dle doporučení ŠPZ 

Počet dětí/žáků 

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

MŠ   2 1 

Přípravná třída   2  

1.   1 3 15 

2. 1 3 6  

3. 2 5 2 1 

4.  9 2  

5.  3 7  

6.  8 2  

7.  5 3 1 

8.   5  

9.6  2 1  

Celkem 3 36 35 3 

 

 

6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Ve školním roce 2018/2019 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. 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 

bezpečné využívání sociálních sítí. Žáky vedeme ke správnému sebehodnocení, zvládání 

                                                 
5
 Od 1. 4. 2019 plnění povinné školní docházky v zahraničí. 

6
 Do 30. 6. 2019. 
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stresu, ke schopnostem řešit problémy. A v neposlední řadě jsme chtěli i nadále reagovat 

a pracovat s problémy, které se vyskytly v tomto i předchozím školním roce. 

Průběh školního roku 2018/2019 byl založen na spolupráci mezi vedením školy, 

školním metodikem prevence, výchovnými poradci a ostatními pedagogickými pracovníky.   

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 nebo 

vedením školy. Případ je projednáván jednak se žáky, a to buď individuálně, nebo s celou 

třídou, popř. i s rodiči. Do výuky byly zařazovány jednorázové tematické aktivity se 

zaměřením na prevenci konkrétních jevů. 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. Od října 2018 se naše škola také připojila k organizaci „Nenech to být!“, která formou 

webové platformy a mobilní aplikace bojuje proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách 

po celém světě. Žáci během školního roku využili této možnosti a informovali o vyskytujících 

se rizicích negativního chování. 

Spolupráce se osvědčila zejména při řešení problémového chování žáků v rámci 

výchovných pohovorů za přítomnosti kurátora OSPOD Děčín. Žáci i rodiče mohli v krizových 

situacích využít i individuální poradenství. Učitelé byli v rámci pedagogických rad 

a provozních porad informováni o různých aktivitách. K dispozici mají didaktické 

a propagační materiály, včetně dokumentárních filmů. Rodiče žáků byli jako každoročně na 

začátku školního roku v rámci třídních schůzek seznámeni se školním řádem. 

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

k budování pozitivního a přátelského klimatu ve škole. Rovněž vztahy učitel - žák jsou na 

velmi dobré úrovni. Tyto závěry vyplývají ze sociometrického dotazníku, který vyplňovali 

v průběhu června nejen všichni učitelé, ale i žáci druhého stupně. 

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: 
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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. 

Každý pedagog zasahuje a působí na žáky průběžně během celého školního roku. 

Třídní učitel a jeho třída se setkávají na třídnických hodinách, které se budeme snažit příští 

rok začlenit pravidelně do každého třídy. 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, 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. V závěru 

školního roku se uskutečnila společná akce žáků 8. tříd a žáků 3. tříd, jejímž cílem bylo 

seznámit budoucí čtvrté ročníky s novým prostředím, ve kterém se budou pohybovat 

od 2. září 2019. Tzv. patroni – žáci osmých ročníků si pro své mladší spolužáky připravili 

zábavnou poznávací hru, v rámci které při plnění různých úkolů poznávaly děti prostředí 

školní budovy NOVA. Spolupráce bude pokračovat také v následujícím školním roce. 

6.1 Přehled uskutečněných akcí v rámci prevence sociálně patologických jevů 
 

Název aktivity konání ročník 

Adaptační výlet září 2018 6.A, 7.A 

Adaptační pobyt pro žáky 6. 
tříd 

září 2018 6.B 

Divadelní představení 
Homevideo 

říjen 2018 8. a 9. ročníky 

Tvorba pravidel třídy říjen - listopad 6.A 
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Akce zaměřené na 
prohlubování spolupráce 
mezi žáky i mezi školou 
a rodiči – exkurze 
Planetárium, Vánoční 
jarmark, Den dětí 

průběžně během celého 
školního roku 

6.A, 6.B, 8.C, 9.A, 9.B 

Třídnické hodiny  6.A 

Třídnické chvilky průběžně během celého 
školního roku 

všechny třídy 1. st 

Den laskavosti listopad 2018 3.C 

Beseda s představitelem 
Policie ČR – Ing. Lukáš 
Moudrý, DiS. - kyberšikana 
a bezpečnost na internetu 

listopad 2018 5.A, 5.B, 6.A, 6.B 

Beseda Luděk Frank - 
bezpečnost mimo školu, 
šikana, bezpečnost na silnici, 
chování v krizových situacích 

únor 2019 Př. r., 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 
3.A, 3.B, 3.C, 4.C, 7.B 

Návštěva úřadu práce září 2018, květen – červen 
2019  

8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B 

Laskavá a usměvavá 
nemocnice 

únor 2019 3.C, 3.A 

Návštěva střední 
zdravotnické školy 

leden, únor 2019 9.A, 9.B 

Divadelní představení 
Memento 

březen 2019 7. – 9. třídy 

Preventivní program Veselé 
zoubky 

březen 2019 přípravka, 1. třídy 

Zdravá pětka květen – červen 2019 všechny ročníky 

Sociometrický test – vztahy a 
vazby v kolektivu 

květen 2019 3.C 

Škola v přírodě červen 2019 9.A, 6.B 

Revolution train, Ústí nad 
Labem 

květen 2019 8. a 9. ročníky 

Doprovodné programy 
ovoce, zelenina 

květen – červen 2019 všechny ročníky 

Charitativní sbírka pro 
azylový dům 

květen 2019 5. A, celá škola 

Akce pro děti z MŠ, žáky 1. a 
2. st. ZŠ 

červen 2019 6.B, 7.A, 8.A, 8.B, 8.C, 9.B 

Dotazník Klima školy červen 2019 všechny ročníky budova 
Nova 

Dotazník Klima třídy - 
sociometrie 

květen, červen 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 
8.B 

Sociální hry vedoucí 
k toleranci, respektování 
rozdílů, rozvoji mezilidských 
vztahů, k podpoře zdraví a 

průběžně během celého 
školního roku 

6.B 
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bezpečnosti, začlenění nově 
příchozích žáků do kolektivu 
a vytváření pozitivního 
třídního klimatu 

Kyberprostor během druhého pololetí 6.B 

Adaptační pobyty, školy 
v přírodě, školní výlety 

květen, červen 2019 všechny třídy 

 

V únoru 2019 byl nově ustaven také Žákovský parlament, jeho členy si každá třída zvolila 

v lednových třídních volbách. Náplní práce ŽP je podílení se na chodu školy, eliminace ničení 

školního majetku, šikany, spolupráce s Městským úřadem, podněty a realizace 

školních/třídních akcí (sportovní, kulturní, charitativní…). 

 

7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Vysokoškolské a středoškolské vzdělávání 
TUL, Fakulta pedagogická, obor matematika-informatika, 4. ročník, v kombinované formě 

UJEP, Fakulta přírodovědecká, obor matematika-fyzika, 3. ročník 

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

 

Název kurzu/semináře Datum konání Počet účastníků 
Zadáváme veřejné zakázky ve školách – krok za krokem 25. 4. 2019 1 

Třídní učitel jako lídr 23. 4. 2019 43 

Ředitel školy – jeho klíčové povinnosti, kompetence a 
role 

18. 3. 2019 1 

Radikální změny ve financování škol od 1. 9. 2019 v praxi 6. 6. 2019 1 

Novely právních předpisů k 1. 1. 2019 se zaměřením na 
dopady ve školství 

8. 1. 2019 3 

Efektivní hospitace 8. 11. 2019 1 

Cesty spolu – Spolupráce asistenta pedagoga a učitele 7. 5. 2019 19 

Novinky v právních předpisech škol a školských zařízení 10. 10. 2018 1 

Den učitelů němčiny (Deutschlehrertag) 27. 4. 2019 1 

Účinné metody při práci se skupinou aneb Pozitivní 
klima ve třídě 

27. 3. 2019 1 
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Kolokvium ředitelů 8. 3. 2019 1 

Tradiční Vánoce 30. 10. 2018 2 

Sfumato (Splývavé čtení) aneb Čtení pro všechny děti 3. 11. 2018 1 

Výuka českého jazyka pro cizince 19. 10. 2018 1 

Základy Hejného metody na 2. stupni ZŠ 30. 8. 2018 2 

Asistent pedagoga a metodika práce s žáky na 2. st. ZŠ 16. 10. 2018 4 

Využití tabletu ve výuce  2. 10. 2018 1 

Bezpečnost na internetu (online) 10./11. 2018 41 

Workshop pro asistenty pedagoga - realizace PO u žáků 

s poruchou autistického spektra 

31. 10. 2018 1 

Vzdělávání v rámci projektu Škola pro život 

Polytechnická výchova v MŠ 24. 4. 2019 3 

Hromadná správa mobilních zařízení – MDM  13. – 14. 3. 

2019 

2 

Akademie Libchavy – Ředitel koučem Od 1. 2. 2019 1 

8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1 Zapojení školy do soutěží a olympiád, úspěchy 
 

Název soutěže Výsledek, umístění 

ZÁŘÍ 2018 

Krajská odysea 
- školní kolo: žáci 8. ročníků 

 

ŘÍJEN 2018 

Přírodovědný klokan 2018 
- školní kolo: 16 žáků 

nepostupová 

Logická olympiáda 
- školní kolo: kategorie žáci 3. – 5. ročníků (15 žáků) 
                        kategorie žáci 6. – 9. tříd (10 žáků) 

nepostupová  

LISTOPAD 2018 

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

nepostupová soutěž,  
12 žáků získalo Bobříka informatiky 

Dějepisná olympiáda 48. ročník 
- školní kolo: 29 žáků 

 
postup do okresního kola 2 žáci 

Olympiáda v českém jazyce 
- školní kolo: 13 žáků 

 
postup do okresního kola 3 žáci 

Náboj junior (matematicko-fyzikální soutěž) 
- školní kolo: 4 žáci 

 

Okresní finále ve florbalu 
- 11 dívek 
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Školská futsalová liga v Markvarticích 
- žáci 7. ročníků: 10 žáků 

 

Turnaj ve vybíjené v Markvarticích 
- žáci 5. tříd 

 
2. místo 

PROSINEC 2018 

Astronomická olympiáda 
- školní kolo: kategorie 6. a 7. tříd: 12 žáků 
                        kategorie 8. a 9. tříd: 11 žáků 

 
postup 3 žáci 
postup 4 žáci 

LEDEN 2019 

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 

Dějepisná olympiáda 48. ročník 
- okresní kolo: 2 žáci 

 
4. místo 

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

 
3. a 4. místo 

Biologická olympiáda 
- školní kolo: kategorie 6. a 7. třídy: 18 žáků 
                        kategorie 8. a 9. tříd: 5 žáků 

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

Zeměpisná olympiáda 
- školní kolo: kategorie 6. tříd: 10 žáků 
                        kategorie 7. tříd: 14 žáků 
                        kategorie 8. a 9. tříd: 15 žáků 

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

Skřivánek 2019 
- školní kolo 1. – 3. třídy: 32 žáků 
- městské kolo: 40 žáků 

 
 
postup do krajského kola 2 žáci 

Soutěž v recitaci Dětská scéna 2019 
- školní kolo: 50 žáků 
- městské kolo: 12 žáků 
 

 
postup do městského kola 12 žáků 
1. a 2. místo, postup do oblastního 
kola 6 žáků 

Výtvarná soutěž „Nakresli tři krále, jak odcházejí 
od Heroda“ 
- MŠ 

 
 
2. místo 

ÚNOR 2019 

Děčínský laický záchranář 
- počet účastníků: 4 žáci 

 
4. místo 

Skřivánek 2019 
- krajské kolo: 2 žáci 

 
čestné uznání poroty 

Zeměpisná olympiáda 
- okresní kolo: 6 žáků 

 
2x 7. místo a 1x 8. místo 

Olympiáda v anglickém jazyce 
- okresní kolo: 2 žáci 

 

3. místo 

Olympiáda v německém jazyce 
- okresní kolo: 4 žáci 

 

BŘEZEN 2019 

Matematický klokan nepostupová soutěž 



 

 

20 

- školní kolo: 300 žáků 
                      - kategorie Cvrček (2. a 3. třídy) 
                      - kategorie Klokánek (4. a 5. třídy) 
                      - kategorie Benjamín (6. a 7. třídy) 
                      - kategorie Kadet (8. a 9. třídy) 

 

DUBEN 2019 

McDonald´s Cup v Markvarticích 22. ročník 
- kategorie: žáci 1. – 3. tříd: 11 žáků 
- kategorie: žáci 4. – 5. tříd: 13 žáků 

 

postup do okresního kola 
postup do okresního kola 

Biologická olympiáda 
- okresní kolo: 4 žáci 

 

2. místo (postup do krajského kola) 

Okresní kolo ve vybíjené (smíšená kategorie, dívky) 
- žáci 5. ročníků  

 

3. místo 

Okresní finále v malé kopané III. kategorie 
- žáci 7. ročníků 10 žáků 

 
6. místo 

Hejtmanův pohár  
žáci 1. – 9. tříd 

 
7. místo v Ústeckém kraji 

KVĚTEN 2019 

V srdci Děčína, Děčín v srdci (literární soutěž) 
- počet účastníků: 8 

 
2. místo (povídka „Pomsta je sladká“) 

Souboj čtenářů 2019 
- online kolo: žáci šestého ročníku 
- celostátní finále 

 
1. místo 
4. místo 

DC Open (florbal v Děčíně) 
- žáci 4. - 5. tříd: 7 žáků 

 

DC Open (florbal v Děčíně – dívky) 
- dívky 6. - 9. tříd: 12 žákyň 

 

Olympiáda mateřský škol 
 

 
3. místo 

17. ročník Fotbalového turnaj Vladimíra Šmicera 
- žáci: 6. až 7. tříd a žáci 8. a 9. tříd 

 
3. místo 

Mladý záchranář 
- okresní kolo: 4 žáci 

 
8. místo 

Krajská odysea (biologie, matematika, stavebnictví, 
robotika) 
- okresní kola: žáci 8. ročníků 

 
postup do krajských kol 

ČERVEN 2019 

Nohejbalový turnaj trojic 
- žáci 7., 8. tříd: 6 žáků 

 

8.2 Výjezdy žáků školy 
Adaptační výlet po okolí Benešova nad Ploučnicí, žáci 6. A a 7. A. 

Škola v přírodě Jiřetín pod Jedlovou, 3. třídy, celkem: 53 žáků, 26. – 31. 5. 2019. 

Škola v přírodě v Lubenci, žáci 4B, C, 6B, 7B, 8A, 8C a 9A, celkem 129 žáků, 13. – 20. 6. 2019. 

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



 

 

21 

Kalendář školních akcí v ZŠ 

 září 

Zahradnická a zemědělské výstava Libverda, žáci 7.B, 8.A, 8.B, 8.C, 9.B (14. 9. 2018) 

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

(19. 9. 2018) 

Začátek plaveckého výcviku pro 3. a 4. ročníky (19. a 20. 9. 2018) 

Beseda s chlapci z 1. – 3. ročníků s hokejisty z klubu HC Děčín 

Podzimní uvítací zahradní slavnost na zahradě MŠ (20. září 2018) 

 říjen 

Prezentace českolipské střední školy Euroškola, žáci 9. ročníků (1. 10. 2018) 

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

(3. 10. 2018) 

Přednáška „Dravci a sovy“, žáci přípravného ročníku, 1. a 7. třídy (10. 10. 2018) 

Živá knihovna v OC Pivovar, podpora zájmů žáků 9. tříd o studium řemeslných oborů 

(16. 10. 2018) 

Veletrh Škola 2018 v Děčíně (nabídka vzdělávacích programů středních škol v regionu), 

9. ročníky (18. 10. 2018) 

Exkurze „Dům Českého Švýcarska“ v Krásné Lípě, žáci 7.B (19. 10. 2018) 

Divadelní představení „Homevideo“ v Městském divadle v Děčíně, žáci 8. a 9. ročníků 

(12. 10. 2018) 

Divadelní představení „Staré řecké báje a pověsti“ v Městském divadle v Děčíně, žáci 6. ročníků 

(26. 10. 2018) 

Zdravá města: přednáška a workshop na téma „Udržitelný rozvoj města“ 

Sběr kaštanů a žaludů na 1. stupni ZŠ (celkem 831 kg) 

 listopad 

Společná exkurze do muzea a závodu Škoda a. s., žáci 9. ročníků + žáci ze ZŠ v Markvarticích 

a Verneřicích (1. 11. 2018) 

Přednáška Ing. Lukáše Moudrého, DiS. „Bezpečí na internetu“, žáci 5. a 6. ročníků (2. 11. 2018) 

Návštěva divadla v Děčíně, žáci 3. ročníků (8. 11. 2018) 

Přednáška s informace o poskytovaných oborech Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola 

a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, pro žáky 9. ročníků 

Škola v pohybu – Můj první gól, žáci přípravného ročníku a žáci 1. a 2. ročníků 

(15. a 16. 11. 2019) 

Zkus to sám, Střední škola lodní dopravy a technických řemesel Děčín VI, pro žáky 9. ročníků 

(15. 11. 2018) 

Exkurze do planetária v Praze, Pohyby planety Země a jejich důsledky, žáci 6. ročníků 

(8. 11. 2018) 

Exkurze do iQLandia v Liberci, žáci 7.A (16. 11. 2018) 

Den bez zvonění (14. 11. 2018) 

Beseda s pracovníky Městského útulku v Děčíně, pro žáky 1. stupně ZŠ (13. 11. 2018) 

https://cs-cz.facebook.com/dorado.cz
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Filmové představení pro žáky 1. a 2. tříd (20. 11. 2018) 

Exkurze Terezín, žáci 8.A a C (30. 11. 2018) 

 prosinec
  

Vánoční jarmark, celý 1. a 2. stupeň ZŠ (11. 12. 2018, budova NOVA) 

Vánoční slavnost MŠ (13. 12. 2018, Městské kino Benešov nad Ploučnicí) 

Exkurze do vánoční Prahy, žáci 7.A (13. 12. 2018) 

Mikulášská nadílka pro MŠ a ZŠ, pořádají 9. třídy (5. 12. 2018) 

Exkurze Státní zámek Benešov nad Ploučnicí, žáci 6.A (5. 12. 2018) 

Vánoční koncert ZUŠ Žandov pro MŠ a žáky 1. až 3. tříd (14. 12. 2018) 

Exkurze do vánočních Drážďan, žáci 7.B a 8.A (18. 12. 2018) 

Jump aréna Ústí nad Labem, žáci 8.B (18. 12. 2018) 

Divadelní představení žáků 4.C pro děti v MŠ (18. 12. 2018) 

Vánoční Děčín a návštěva Hopsária, žáci 4. A (19. 12. 2018) 

Vánoční koledování pro třídy 1. stupně, organizace žáci 3.C (19. 12. 2018) 

Vánoční prohlídka děčínského zámku, žáci 8.C a 9.B (19. 12. 2018) 

Vánoční prohlídka děčínského zámku, žáci 6.B (20. 12. 2018) 

Návštěva Městského kina Benešov nad Ploučnicí – pohádka „Psí ostrov“, žáci 4. a 5. tříd 

(20. 12. 2018) 

Vánoční zpívání v Městském kině Benešov nad Ploučnicí, žáci 1. stupně ZŠ (21. 12. 2018) 

Vánoční třídní besídky (21. 12. 2019) 

leden 

Tři králové, pořádala 8. C, pro MŠ i ZŠ (7. 1. 2019) 

Projektový půl den na Střední zdravotnické škole v Děčíně, žáci 9.B (18. 1. 2019) 

Den otevřených dveří na SŠ Varnsdorf, vybraní žáci 9. ročníků (18. 1. 2019) 

Divadelní představení „O pejskovi a kočičce“, žáci 1. až 3. tříd (31. 1. 2019) 

únor 

Masopustní tradice MŠ 

Beseda na téma mobilní sítě a bezpečnost na internetu, žáci 1. – 5. ročníků (7. a 8. 2. 2019) 

Projektový půl den na Střední zdravotnické škole v Děčíně, žáci 9.A (8. 2. 2019) 

Návštěva divadelního představení v Děčíně, žáci 4.A a B (11. 2. 2019) 

Návštěva Hopsária v Děčíně – dopravní výchova, žáci 2.A a B (11. 2. 2019) 

Ustavující zasedání žákovského parlamentu (13. 12. 2019) 

Divadlo Koloběžky – „Rodina Palečkovic aneb Jak vyzrát nad bacily“, MŠ (27. 2. 2019) 

březen 

Návštěva Městského divadla v Děčíně, představení „Dášenka“, žáci 5.A a B (4. 3. 2019) 

Představení „Pojďme si číst“, MŠ (12. 3. 2019) 

Zahradní slavnost „Vítání jara“ (20. 3. 2019) 

Veselé zoubky, přípravný ročník a 1. třídy (22. 3. 2019) 

Dramatizace knihy Radka Johna „Memento“ (protidrogová prevence), žáci 7. až 9. ročníků 

(7. 3. 2019) 

Mléko do škol, žáci 1. stupně ZŠ (20. 3. 2019) 
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Anglické divadlo ve škole, žáci 3. až 5. tříd (26. 3. 2019) 

Exkurze do Planetárie v Praze, žáci 7.B a 8.C (26. 3. 2019) 

duben 

 Hejtmanův pohár, sportovní soutěž pro žáky od 1. do 9. tříd (12. 15. a 17. 4. 2019) 

Jeden svět Děčín, festival dokumentárních filmů, žáci 9.A (2. 4. 2019) 

Turistický výlet žáků 9.B (5. 4. 2019) 

Velikonoční Jarmark na Bílé, žáci 1. stupně ZŠ (11. 4. 2019) 

Přednáška „Velikonoce v Evropě“, žáci 4. třídy a 6.B (15. 4. 2019) 

Velikonoční výzdoba zahrady ve spolupráci s rodiči, MŠ (15. 4. 2019) 

Divadlo Koloběžky – „Ježibaba Kolomajzna chce být čistotná“, MŠ (17. 4. 2019) 

Čarodějnické dopoledne, MŠ (30. 4. 2019) 

květen 

Zdravá pětka MŠ i ZŠ 

Revolution Train – protidrogový vlak, žáci 7. až 9. tříd (24. 5. 2019) 

Den matek, MŠ (14. 5. 2019) 

Fyzikální exkurze do Planetária Praha, žáci 9. ročníků (14. 5. 2019) 

Besedy se spisovatelkou (14. 15. 28. a 29. 5. 2019) 

Návštěva Planetária v Teplicích, žáci 5. tříd (17. 5. 2019) 

Beseda k volbě povolání v IPS v Děčíně, žáci 8.B (22. 5. 2019) 

Beseda k volbě povolání v IPS v Děčíně, žáci 8.A (29. 5. 2019) 

Historická exkurze do Prahy, žáci 7.A (30. 5. 2019) 

Exkurze do iQLandia v Liberci, žáci 7.B (31. 5. 2019) 

Den dětí pro MŠ, organizace 8.C (31. 5. 2019) 

Den dětí pro 1. stupeň ZŠ, organizace 6.B (31. 5. 2019) 

Den dětí pro 2. stupeň ZŠ, organizace žákovský parlament (31. 5. 2019) 

červen 

Sběr papíru, celá škola (3. – 7. 6. 2019) 

Beseda k volbě povolání v IPS v Děčíně, žáci 8.C (5. 6. 2019) 

Setkání s rodiči budoucích 4. ročníků (11. 6. 2019) 

Setkání s rodiči a budoucími prvňáčky (12. 6. 2019) 

Slavnostní rozloučení s předškoláky, MŠ (24. 6. 2019) 

Slavnostní vyřazování žáků 9. ročníků (27. 6. 2019) 

Návštěva ZOO Děčín, žáci 1. ročníků (12. 6. 2019) 

Program s basketbalisty v Děčíně, žáci 4. A (14. 6. 2019) 

Koncert žáků ZUŠ (6. 6. 2019) 

Divadelní představení „O pejskovi a kočičce“, žáci 1. až 3. ročníků (10. 6. 2019) 

Interaktivní workshop „Neztraťte se ve zpravodajství“ pořádané Gymnáziem a Základní školou 

da Vinci v Dolních Břežanech u Prahy, žáci 7. – 9. ročníků (12. 6. 2019) 

„Hudba spojuje“, vystoupení některých tříd v rámci Benešovského slunovratu (21. 6. 2019) 

Akce patronů z 8. tříd pro žáky 3. tříd (26. 6. 2019) 
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8.4 Projektové dny školy a tříd 
 

Projektový den (7. 12. 2018) 6.A 

Projektový den (7. 5. 2019) 8.B 

Projektový den – Zdravověda (22. 5. 2019) 8.C 

Knižní den (22. 5. 2019) 4.C 

Projektový den (16. 11. 2018) 8.A 

Finanční gramotnost pro 9. třídy (29. 11. 
2018) 

9.A + 9.B 

Projektový den (11. 12. 2019) 7.B 

Projektový den (11. 12. 2019) 8.C 

Projektový den (11. 12. 2019) 9.B 

Zdravověda, první pomoc (22. 5. 2019) 8.C 

Zdravověda, první pomoc (27. 5. 2019) 8.A a 8.B 

Projektový den (18. 6. 2019) spojené 6. – 9. ročníky 

8.5 Další aktivity 
 

V únoru 2019 začala škola s realizací prvních aktivit projektu Škola pro život. Ve škole byli žáci 

zapojeni do čtenářských klubů, 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 

speciálně 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. V rámci 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 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. Škola začala s realizací této aktivity 

od 1. dubna 2019 a v příštím školním roce bude na tuto aktivitu navazovat také další 

vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT a práce s iPady. 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

Ve školním roce 2018/2019 neproběhla na naší škole kontrola ČSI. 
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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 2018. 

 

Organizace hospodařila s celkovým rozpočtem    38 913 173 Kč 

Krajské dotace (ONIV, mzdy, odvody)     33 739 173 Kč 

Příspěvek od zřizovatele         5 200 000 Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti     509 844,10 Kč 

Organizace vykázala hospodářský výsledek z doplňkové činnosti      181 707,61 Kč 

 

Výsledek hospodaření celkem – zisk          691 551,71 Kč 

 

Celkový hospodářský výsledek školy byl 691 551,71 Kč. 

 

Škola vykazovala k 31. 12. 2018 zůstatky těchto fondů: 

Rezervní fond       221 876,14 Kč 

Investiční fond      757 702,88 Kč 

Fond odměn       204 657,26 Kč 

Fond FKSP       241 076,45 Kč 

Škola dle zřizovací listiny uskutečňovala doplňkovou činnost v těchto oblastech: 

 pronájem tělocvičen 

 pronájem ostatních prostor školy 
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 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 Pestalozzi Gymnasiem 

v Heidenau (SRN). Hlavní těžiště spolupráce v loňském školním roce spočívalo v přípravě 

nového projektu s názvem „Fair play“ zaměřeného na výměnné pobyty žáků naší školy s žáky 

Pestalozzi Gymnasia v Heidenau. Ve školním roce 2019/2020 plánujeme uskutečnit dva 

třídenní výměnné pobyty na obou stranách hranice zaměřené na 3 základní pilíře: sportovní 

aktivity, pokračování úspěšného setkání "Hudba spojuje národy" a rozvoj komunikace v cizím 

jazyce. V říjnu 2019 proběhne výměnný pobyt na české straně. Pro česko-německé žáky 

bude připravena řada sportovních aktivit, např. bowling, účast na hokejovém nebo 

basketbalovém zápase, návštěva Adrenalin parku, sportovní program s basketbalisty 

děčínského týmu BK Armex Děčín nebo návštěva Aquaparku. Vedle těchto aktivit budou 

probíhat i seznamovací hry nebo orientační pochod po městě Benešově s jazykovými 

animacemi. V červnu 2020 se uskuteční pobyt na německé straně se stejným počtem 

účastníků. Pro žáky budou opět připraveny sportovní aktivity – kuželky nebo návštěva 

lezeckého centra s připraveným programem. Vedle těchto sportovních činností se žáci 

budou věnovat také turistice, v rámci které navštíví města Pirna a Drážďany. Výsledky 

společných setkání budou představeny při příležitosti městských slavností v rámci výstavy 

velkoplošných fotografií s ukázkou jednotlivých aktivit žáků uskutečněných při realizaci 

jednotlivých výměnných pobytů v rámci společného česko-německého projektu. 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. 
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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. Na konci školního roku byl škole nabídnut 

doprovodný program tzv. „Ochutnávkový koš“. Jedná se o koš plný různé zeleniny nebo 

ovoce, a to i velmi neznámých exotických druhů, a koš mléčných výrobků. Do programu se 

zapojily všechny třídy školy (květen děti a žáci – budova Bílá, červen žáci 4. – 9. ročníků – 

budova Nova). 

13.2 Otevřená mysl 
K 31. 10. 2018 došlo k úspěšnému ukončení projektu Otevřená mysl, který škola realizovala 
od 1. listopadu 2016. 

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

II pro MŠ, ZŠ, ŠD a ŠK“, začala škola realizovat v loňském školním roce projekt 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 

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

vzdělávání a demokratického myšlení, 

 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. 
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13.4 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 čtvrtek 20. 

září 2018 se naše škola stala místem Společného setkání se zástupci zapojených aktérů 

do vzdělávání z území ORP Děčín s Realizačním týmem MAP II pro SO ORP Děčín. Cílem 

setkání bylo předání informací k aktuálnímu stavu projektu MAP II pro SO ORP Děčín 

(CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611). Přítomní zástupci se seznámili s aktuálním stavem 

realizace projektu a plánovanými aktivitami. Z přijatých návrhů aktivit bude následně 

vytvořen výběr, který bude obsahovat aktivity spolupráce doporučené k financování 

a k realizaci v rámci projektu MAP II. 

Škola ve spolupráci se zřizovatelem zaktualizovala investice a zařadila je do zásobníků 

projektů MAP, které budou realizovány v rámci výzev IROP. V srpnu 2018 začala realizace 

projektu „Vybudování učebny IT pro rozvoj klíčových kompetencí včetně vybavení - ZŠ“. 

Škola tak získala moderní a mobilní multimediální učebnu s 25 notebooky. Vybudování nové 

učebny bylo ukončeno v průběhu září 2018. 

V pátek 4. ledna 2019 se v rámci probíhajícího projektu MAP II 

(CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611) uskutečnil v aule workshop zaměřený na podporu 

škol v plánování a provedení analýzy potřeb školy v rámci podaktivity 2.7. Cílem pracovního 

setkání všech pedagogických pracovníků školy byla příprava podkladů pro zpracování 

sebereflexe školy a získání podkladů pro zpracování analýzy výchozího stavu školy (SWOT 

analýzy), zpracování potřeb pro další rozvoj školy v oblastech - čtenářská gramotnost a rozvoj 

potenciálu každého žáka, matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, rozvoj 

potenciálu každého žáka v jiných oblastech a další potřeby rozvoje školy. V úvodu se 

seznámili přítomní pracovníci s nástrojem ČŠI k hodnocení škol - dokumentem Kvalitní škola. 

V další části se po rozdělení do pracovních skupin pustili do tvorby podkladů, ve kterých se 

z každé sledované oblasti zaměřili na silné a slabé stránky naší školy. 

V úterý 7. května 2019 proběhl v aule školy v rámci projektu Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání II pro SO ORP Děčín akreditovaný seminář s názvem „Cesty spolu – spolupráce 
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asistenta pedagoga a učitele“. Semináře se zúčastnili pedagogičtí pracovníci naší školy 

a okolních škol a školek. Přínos této akce spočívá ve sdílení dobré praxe a prohlubování 

kvalifikace pracovníků ve školství a v oblasti inkluze. 

13.5 Projekt Plavání 2019 
 

I v loňském školním roce se naše škola připojila ke IV. etapě dotačního rozvojového 

programu v oblasti Podpory výuky plavání v základních školách (projekt Plavání 2019_ZSBnPl, 

evidenční číslo projektu PLAV-02-0094/2019). 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 2018/2019 celkovou částku 34 320 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. 

 

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

školami a učilišti. V Děčíně byl realizován projekt „Školy školám“, v rámci kterého některé 

střední školy uspořádaly dopolední i odpolední programy pro vycházející žáky a žáky 

8. ročníků, kteří se na volbu povolání připravují. V rámci přípravy žáků na volbu povolání se 

vycházející žáci zúčastnili 18. října 2018 Veletrhu Škola 2018 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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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 dne: 2. 9. 2019. 

Projednáno a schváleno školskou radou dne: 16. 9. 2019. 

 

 

V Benešově nad Ploučnicí dne 30. srpna 2019. 

          

 

……………………………. 

Mgr. Jakub Zelený 

ředitel školy 
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