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Školní jídelna:

+420 317 722 507

JIRÁSKOVKA SE PŘEDSTAVUJE

V naší škole je využíváno 33 učeben, z toho 7
učeben poloodborných.
V průběhu posledních let byla zmodernizována
pracovna chemie, fyziky, cvičné kuchyňky, školní
knihovny a bylo vybudováno pedagogické centrum,
které zároveň slouží pro školní preventivní logopedii.
Ve škole je zabudováno 12 12 interaktivních tabulí.
Dále je využíváno 38 dataprojektorů ve škole a 2
dataprojektory ve ŠD. Dále bylo pořízeno 5 PC mini
do ZŠ, 2 PC do školní družiny, 32 tabletů a switschů.
Na 37 PC byl proveden ubgrade s možností používat
nové moderní technologie a výukové programy.
V posledních letech byly provedeny ve spolupráci
se zřizovatelem školy rozsáhlé opravy – přístavba
nové učebny, další výměna oken v budově školy,
zateplení budovy včetně nové fasády, rekonstrukce
střechy.
V roce 2012 byla realizována rekonstrukce a modernizace prostor školy a šaten pro žáky, dále modernizace, včetně nábytkového vybavení, ve školní družině a sportovní hale.
Ve školním roce 2014/2015 byl zahájen provoz
sportovní haly s nově upravenou podlahovou plochou
a obnovenými podhledy. Ve školním roce 2015/2016
proběhla komplexní výměna osvětlení. Rovněž byla
zabudována výsuvná hrazda a pořízeny odlehčené
volejbalové kůly.
Dále byl zahájen provoz Pedagogického centra
v nových prostorech v suterénu školy.

+420 317 722 679

O prázdninových měsících roku 2015 byly zrekonstruovány dívčí WC v přízemí školní budovy a
v suterénu sklad učebnic pro I. stupeň.
Postupně dochází k obnovení stávajícího nábytkového vybavení, školních tabulí a podlahových krytin
ve třídách.
Pro pracovní činnosti jsou k dispozici prostory
školní dílny a rekonstruovaná kuchyňka.
Výpočetní technika je pro žáky soustředěna ve
dvou učebnách informatiky (s připojením na internet)
a vyučující mají své pedagogické centrum VT.
V době velkých přestávek mohou žáci využívat učebnu PC s internetem. Vyučující mají navíc možnost
využití počítačů ve sborovně, dále mohou využívat
tiskárny a kopírky. Škola má vybavení pro fotodokumentaci, video dokumentaci a její zpracování.
Fond učebnic je aktualizovaný, dle finančních
možností školy jsou pravidelně dokupovány nové
sady učebnic včetně interaktivních učebnic. Učební
pomůcky jsou zastoupeny v míře odpovídající požadavkům příslušného učebního plánu, jsou podle možností rovněž dokupovány včetně pracovních sešitů.
Žáci si mohou pravidelně půjčovat knihy ve školní
knihovně, která je také zrekonstruovaná.
O velkých přestávkách mohou žáci také navštěvovat s odborným dohledem prostory tělocvičny. Dále
mohou využívat relaxační koutek v 2. patře školní
budovy. Tento slouží žákům i o poledních přestávkách zejména v době nepříznivého počasí.

Odborné pracovny a sportovní hala jsou vybaveny
samostatnými lékárnami, stejně jako kancelář školy,
kde mohou být děti ošetřeny. V případě podezření na
infekční chorobu je k dispozici pedagogické centrum
se samostatným vchodem.
Škola má výborné podmínky pro výuku TV a zájmových sportovních aktivit – sportovní halu, venkovní hřiště s umělým povrchem a atletickou dráhou.
Ve školním roce 2016/2017 byla o hlavních prázdninách provedena revitalizace sportovního hřiště
s umělým povrchem. Dále byly rekonstruovány
sprchy a šatny ve sportovní hale, stejně jako byla provedena výměna luxferů na sociálním zařízení ve školní budově.
Na vzhledu školy se podílí ve velké míře všichni
zaměstnanci školy a pod vedením vyučujících i žáci.
O letních prázdninách byly provedeny malířské, instalatérské a truhlářské, elektroinstalatérské práce ve
škole, školní družině a sportovní hale, byla provedena
modernizace pracovny fyziky, a to včetně nových
nábytkových sestav, proběhla i demontáž staré tabule
a následná montáž tabule nové. Nový nábytek byl
kromě pracovny fyziky pořízen do kabinetu chemie,
byly vyměněny stávající židle v prostorách dvou tříd
VT. Dále byly pořízeny vitríny do SpH. Podlahářské
práce – PVC ve třídách a ŠD – probíhaly formou menších oprav.
Žáci mají možnost nakupovat dotované školní
mléko a mléčné výrobky, využívat nápojové automaty. Zapojili jsme se i do projektu Ovoce do škol.
Škola se zapojila do Projektu EU – peníze školám,
z něhož byly čerpány finanční prostředky na vzdělávací materiály pro žáky, na zařízení audiovizuální techniky pro vybavení tříd, dále na další vzdělávání pedagogických pracovníků a preventivní aktivity v oblasti
rizikového chování.
Ve spolupráci se zřizovatelem je připraven projekt
na modernizaci školy a SpH, který by
zajišťoval i bezbariérový přístup do

školy. Dle finančních prostředků zřizovatele je připraven projekt na obnovu gymnastického sálu a
v rozpočtu na rok 2017/2018 je přislíbena jeho realizace. Rovněž je připraven projekt na vybudování technického zázemí a hlediště ve SpH, který byl již projednán se zřizovatelem města Benešova.
Do rozpočtu na školní rok 2017/2018 bude škola
požadovat finanční prostředky na modernizaci školních dílen včetně osvětlení, materiálového vybavení a
výměny pracovních stolů.
Ve školním roce 2016/2017 se podařilo zmodernizovat osvětlení ve třídách ŠD a v jednom patře školy
tak, aby byly splněny bezpečné a psychohygienické
požadavky pro výuku a vzdělávání. V rámci Bezpečné
školy budeme v dalších období požadovat vybudování
recepce u hlavního vchodu do budovy školy. Rovněž
bude nutné rozšířit v učebnách VT počítačové sítě,
které by byly využity i na jazykové vyučování
(vytvoření multimediální učebny). Některé učebny
bude nutné vybavit i vizuoalizéry.
Škola se ve školním roce 2016/2017 zapojila do
mnoha projektů, mezi které patří například: Prevence
2. stupeň 7. – 9. ročník z grantu „Podpora primární
prevence“ z Programu 2016 KÚ. Škola využívala projekty „Prevence“ nabízené zřizovatelem, KÚ Středočeského kraje. Škola se zapojila i do projektů EU.
Mezi velmi zdařilé projekty patřily i projekty: Čistá
řeka Sázava, Čisté město Benešov, Preventivní vlak,
Seznamte se bezpečně, Den rodin, Jazykový kurz pro
žáky 6. a 8. ročníků.
Ve školním roce 2017/2018 se škola zapojí opět do
projektů z nabídky KÚ. Primární prevence pro 8. – 9.
ročníky. Od 28. 8. 2017 začíná ve škole realizace projektu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
(MŠMT). Další novinkou je zapojení školy do projektu Bezpečné klima v českých školách. V letošním
školním roce bude škola také využívat nabídky programů od zřizovatele a dále se zapojí do již osvědčených projektů. Zároveň budeme pokračovat
v charitativních akcích pro nemocné a postižené děti,
stejně tak jako v minulých letech, a pro zvířecí útulky.

Školská rada
Rada školy je třetinově zastoupena z řad učitelů, rodičů a zástupců zřizovatele. Schází se dvakrát ročně.
Zástupci rodičů:

Zástupci zřizovatele:

Zástupci školy:

PhDr. Stanislav Dvořák

Ing. Jan Hrachovský

Mgr. Jindřich Slunečko

Mgr. Libor Hubáček

Ing. Jaroslava – Pokorná – Jermanová

Mgr. Adriana Vacíková

Název:

Město Benešov

Adresa:

Masarykovo náměstí 100
Benešov 256 01

Telefon:

+420 317 754 111

E-mail:

epodatelna@benesovcity.cz

Web:
IČO:

Zvonění 2017 / 2018:
Otevření školy: 7:40
0. hodina

7:05 - 7:50

1. hodina

8:00 - 8:45

2. hodina

8:55 - 9:40

3. hodina

10:00 - 10:45

www.benesov-city.cz

4. hodina

10:55 - 11:40

00231401

5. hodina

11:50 - 12:35

6. hodina

12:45 - 13:30

7. hodina

13:40 - 14:25

8. hodina

14:35 - 15:20

9. hodina

15:30 - 16:15

Organizace školního roku 2017 / 2018:
Začátek školního roku

pondělí 4. září 2017

Podzimní prázdniny

čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

Vánoční prázdniny

sobota 23. prosince 2017 až úterý 2. ledna
2018

Počet prvních tříd pro školní rok 17/18: 3 třídy

Začátek vyučování v roce 2018

středa 3. ledna 2018

Proběhne:

Konec 1. pololetí

středa 31. ledna 2018

Pololetní prázdniny

pátek 2. února 2018

Jarní prázdniny

pondělí 12. března až pátek 16. března 2018

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018

Konec 2.pololetí

pátek 29. června 2018

Hlavní prázdniny

pondělí 2. července až pátek 31. srpna 2018

Začátek školního roku 2018/2019

pondělí 3. září 2018

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Počet dětí přijatých do prvních tříd:

70

4. a 5. 4.2018

Zápis na naší škole probíhá formou pohádky O perníkové chaloupce. Děti prochází ze
třídy do třídy, poznávají školní prostředí a na jednotlivých stanovištích plní nejrůznější
úkoly, které nevtíravou formou zjišťují jejich školní zralost. Budoucí prvňáčci ze zápisu
odchází… aspoň doufáme, nicméně reakce rodičů i prarodičů a nakonec i úsměv na tváři
samotných dětí tomu nasvědčují… s dobrou náladou, pocitem úspěchu a navíc malou odměnou od samotné Ježibaby

PŘIJMCÍ ŘÍZENÍ
Ve školním roce 2017/2018 dokončí povinnou školní docházku 74 žáků.

PEDAGOICKÝ SBOR
HISTORIE NAŠÍ
ŠKOLY
.

Ing. Bareš Bohumil
Mgr. Bečváříková Alexandra

IKT, PŘ
1.stupeň, RJ

Mgr. Blažková Marcela

1.stupeň

Mgr. Brázdová Jana

1.stupeň

Ing. Bučinský Jiří

Na podzim roku 1926 bylo vybráno
staveniště, výstavba školy byla zahájena
až v červnu 1932.
Vyučovat se začalo o 2 roky později.
V březnu 1939 však do života školy zasáhla druhá světová válka a část školy byla obsazena okupačními vojsky německé
armády.

Mgr. Cudlínová Jana

1.stupeň

Mgr. Černá Hana

PŘ, Z, VZ

Mgr. Hasmanová Eva

ČJ, D

Mgr. Heřmánková Wendy

ČJ, D, ŠVP koord.

Mgr. Hobzová Maria Carla

AJ

Mgr. Hovorková Eva

AJ, OV, VV, Z, D

Mgr. Hronková Jitka

1.stupeň

Jandová Iveta

V roce 1946 bylo opět zahájeno pravidelné vyučování.

1.stupeň, PČ, ŠVP koord.

Mgr. Kadeřábková Žaneta

1.stupeň

Prášková Milena

ředitelka, ČJ

Mgr.

Šedivý Petr

zástupce 1. stupeň, 1. stupeň

Ing. Bc.

Moosová Jitka

zástupce 2. stupeň, CH

AJ, TV

Mgr. Klusoňová Jaroslava

1.stupeň

Mgr. Marešová Eva

ČJ, OV

Mgr. Marešová Martina

1.stupeň

Mgr. Mláková Iva

ČJ, RJ, vých.poradce

Bc. Novotný Petr

Mgr.

asistentka pedagoga

Mgr. Jiro Sedláčková Jaroslava

Kahounová Jana

VEDENÍ ŠKOLY

F

TV

Mgr. Pařík Aleš

M, F, PČ

Mgr. Pavlíková Lenka

AJ, RJ, VV

Mgr. Pěnkavová Jana

1.stupeň

Průša Jindřich

HV, NJ

Mgr. Růžičková Petra

AJ

Mgr. Řezníčková Hana

1.stupeň, logopedie

Mgr. Říhová Jitka

M

Mgr. Setničková Klára

D, Z, OV

Mgr. Skalická Lucie

1.stupeň, PČ

Slavíková Jana

asistent pedagoga

Mgr. Slunečko Jindřich

1.stupeň, TV

Mgr. Soperová Jana

1.stupeň

Mgr. Stárková Dagmar

ČJ, RJ, PČ

Mgr. Stiborová Kateřina

1.stupeň

Mgr. Suldovská Lenka

1.stupeň

Mgr. Šedivá Ilona

1.stupeň, PČ

Mgr. Vacíková Adriana

M, F

Mgr. Varga Zdeňka

AJ, PČ, 1.stupeň

Mgr. Zafouk Filip

TV, Z

Ing. Zahradníčková Zuzana
PhDr. Balatová Anna

IKT, 1.stupeň
školní psycholog - externí

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PŘI ŠKOLE
pondělí

úterý

Softbal

4.-9.ročník

Petr Šedivý

ráno, od října

Jóga

1.-5.ročník

Iveta Pechová

ráno. od října (hala
1.patro)

Přehazovaná a
5.-9.ročník
základy volejbalu

Marcela Blažková,
Ilona Šedivá

ráno, od října

Gymnastika hrou 2.-3.ročník

Filip Zafouk, ¨
Jana Brázdová
Filip Zafouk,
Jana Brázdová
Jindřich Slunečko,
Marcela Blažková

odpoledne 13.3014.30
odpoledne 14.3015.30
ráno, od října

Základy parkouru 6.-9.ročník

Filip Zafouk,
Jana Brázdová

Stolní tenis pinpong
Vybíjená

6.-9.ročník

Jana Slavíková

odpoledne 1
4:30-15:35 skupina I,15.40 17.00 - skupina II.
od října
ráno 6.40 - 7.40

3.-5.ročník,
dívky

Alexandra Bečváříková,
Zdeňka Varga
Jindřich Slunečko,
Marcela Blažková

ráno, od října

ráno, od října

4.-5. ročník
středa

čtvrtek

Florbal

1.-5.ročník

Vybíjená

3.-5.ročník,
chlapci

pátek

Balanční cvičení

2.-9.ročník

Hana Řezníčková,
Jana Brázdová

Úterý

Procvičujeme
učivo ČJL a M 5.r.

5.r.

Jitka Hronková

7:00 – 7.45

AJ I.

1.r

Zdeňka Varga

13.00 – 13.45

AJ

3. r.

Lucie Skalická

12.45 – 13.30

AJ

4. r.

Lucie Skalická

13.40 – 14.25

AJ II. stupeň

6-9. r.

Zdeňka Varga

14.15-15.00

AJ

4. r.

Lucie Skalická

13.35 – 14.20

AJ

5. r.

Lucie Skalická

14.25 – 15.10

Pěvecký sbor

1-9. r.

Jindřich Průša

14.30 – 15.30

Lucka Skalická

7.00 –7.45

Žaneta Kadeřábková, Jitka Hronková,
Kateřina Stiborová

7:00 – 7.40

Středa

Čtvrtek

I já to dokážu
Pátek

Příprava na gymnázia

SPU
5. r.

ráno, od října

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní zvonek ukončil vyučování. Zaklaply dveře školy. Někdo jde domů, ale my
menší můžeme být celé odpoledne se svými
kamarády ve školní družině. Čeká tu na nás
příjemné prostředí, ve kterém se můžeme
nejen pobavit, ale i získat další vědomosti,
zkušenosti, ale i učit se žít s ostatními, spolupracovat, hrát si , vyrábět zajímavé předměty, dělat to, co nás baví a dosáhnout úspěchu.
Činnost družiny je rozdělena do zájmových
kroužků. Mezi naše oblíbené patří Šikovné
ruce, Malujeme, Hrátky s pohádkami, Chvilka pro bystré hlavy, Krok za krokem přírodou, Malá kuchařinka, Cvičení nás baví,
Hrátky s angličtinou, Švadlenky, Zdravé foukání s harmonikou a Hra na flétnu. Naši školní družinu navštěvuje 200 žáků prvních až
třetích tříd, kteří jsou rozděleni do osmi oddělení. Do družiny se vždy těším. A kdo se o
nás stará?
Také se moc rádi účastníme společných
akcí a akcí v odděleních. A na jaké se můžeme těšit v letošním školním roce 2017/18?

Šouparáda , Beseda se záchranáři, Hoď se
hochu aspoň trochu do gala, Profese a jejich
uniformy, Testujeme naše smysly, My jsme
muzikanti, přicházíme k vám, Rozezvoňme
zvonečky, Vyrábíme se seniory, Tajemství
lidského těla, Hrajeme si na laboratoř,
Všechny tváře světa, Sněženko vstávej, Průvodce městem, Velikonoční vyrábění, Pojďme potkat zebry, Cesta kolem světa, A kde si
hraješ ty?, Den dětí oslavíme sportem.
Seidlová Eva

vedoucí vychovatelka

Bezoušková Jana

vychovatelka

Bradová Helena

vychovatelka

Fojtíková Martina

vychovatelka

Křepelková Jitka

vychovatelka

Němcová Martina

vychovatelka

Slavíková Jana

vychovatelka

Vanišová Marcela

vychovatelka

ŠKOLNÍ JÍDELNA

SPORTOVNÍ HALA A VENKOVNÍ HŘIŠTĚ

V blízkosti školy se nachází i školní jídelna
s právní subjektivitou. Stravují se zde žáci
z různých škol i dospělí. .
V letošním roce, stejně jako v letech minulých, si můžeme vybrat z několika jídel.
Škoda, že ubyla klasická česká kuchyně. U
každého jídla dnes můžeme najít seznam
alergenů. Své místo zaujala zdravá jídla, dostatek zeleniny, ovoce, přírodních šťáv. Tyto
odpovídají zdravému životnímu sty

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI
Bc. Babková Jaroslava

účetní, hospodářka

Pechová Iveta

sekretářka, pokladník

Šindelářová Jitka

externí mzdová účetní
a personalistka

Hlaváček Jaroslav

školník, správce sportovní haly

Moudrá Věra

správce sportovní haly

Polesná Ladislava

distributor školního mléka

Hájková Vladislava

uklízečka

Kovářová Jaroslava

uklízečka

Kubičková Vladimíra

uklízečka

Páková Simona

uklízečka

Šestáková Jana

uklízečka

Šestáková Jana II

uklízečka

Veselská Ilona

uklízečka

Nedílnou součástí areálu základní školy je
víceúčelová sportovní hala, ve které probíhá
školní výuka tělesné výchovy, ranní a odpolední školní sportovní kroužky softbalu, jógy,
přehazované, volejbalu, gymnastiky, parkouru, florbalu, vybíjené a stolního tenisu. Odpolední tréninkové časy jsou věnovány tréninkovému procesu kolektivních sportů benešovských oddílů volejbalu a florbalu. Své
útočiště zde našly sportovní kroužky DDM
Benešov. O víkendu sem přijíždějí mužstva
z celé České republiky a absolvují zde svoje
zápasy a turnaje. Základní škola kromě výukového procesu využívá tuto halu ke sportovním turnajům celorepublikového charakteru,
krajského a okresního formátu, ale i
k ukázkovým akcím a besídkám. V roce
2016 se zde uskutečnilo republikové finále
ve florbalu 6. – 8. tříd chlapců a dívek.
Kromě sportovní haly je před základní
školou venkovní hřiště s umělou trávou druhé generace (40x20 m), atletickou běžeckou
dráhou 60 m a sektorem pro skok daleký.
Před letošním školním rokem 2017 – 2018
bylo toto hřiště kompletně zrekonstruováno
Městem Benešov.

Školní sportovní klub ZŠ Benešov, Jiráskova 888 byl před 4 lety přijat do Center
sportu ČR, které zaštiťuje AŠSK ČR. Nabízí
podmínky pro pravidelné pohybové aktivity
žákům kmenové školy a žákům z územně
blízkých škol, které nemají pro sportovní činnost materiální, či personální podmínky. Cílovou skupinou nejsou pouze talentované
děti, nýbrž děti, které neprovozují pravidelný
sport. Prioritou Centra sportu je zabezpečit
pravidelnou pohybovou činnost, nejlépe dle
rámcového týdenního rozvrhu aktivit.

JAZYKOVÉ KURZY,
ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY,
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ETWINNING
V rámci výuky cizích jazyků pořádáme
zahraniční, jazykové zájezdy pro 8. a 9.
ročníky do Anglie. Dále zahraniční, motivačně-poznávací zájezdy pro žáky 6. – 9.
tříd. Je to příležitost hovořit s rodilými
mluvčími, poznat kulturu, život a zvyky
navštěvovaných zemí, porozumět sociální,
jazykové a kulturní rozmanitosti a získat
mezikulturní povědomí, což se v plné výši
daří.
Již jsme měli možnost podívat se do
Francie, Německa, Rakouska, Anglie či
Itálie.
Každý rok v květnu vyráží zájemci z 6.
ročníků na jazykové soustředění. Oblíbili
jsme si příjemné prostředí rekreačního střediska Blaník, které nám nabízí vše, co potřebujeme. Pro žáky je připraveno mnoho
rozličných aktivit, při kterých si intenzivně
procvičují anglický jazyk. Děti si rozšiřují
slovní zásobu, hrají hry, spolupracují na
projektech, řeší hádanky, sledují film o anglicky mluvících zemích a ve volném čase
sportují. Pobyt a výuka na čerstvém vzduchu nás všechny baví.
Pro žáky 6., 8. a 9. ročníků v rámci zlepšování kvality výuky cizích jazyků jsme
oslovili společnost FOKUS, která pořádá
jazykové kurzy vedené rodilými mluvčími,
kteří používají pro žáky zajímavé a obohacující inovativní programy (hry, aktivity, scénky, dialogy). Cílem kurzů je zdokonalit jazykové dovednosti žáka použitím nové rozsáhlé
slovní zásoby, správné gramatiky a výslovnosti a zároveň také zvýšit sebejistotu žáka
při používání mluvené i psané angličtiny.
Kurzy probíhají v těchto variantách – 6. a
8. ročníky výuka 3 hodiny denně od pondělí
do pátku, 9. ročníky výuka 6 hodin denně od
pondělí do pátku.

E– Twinning
V rámci
mezinárodní
spolupráce
eTwinning se žáci 6., 7., 8. a 9. ročníku
zapojili do této aktivity a společně s žáky
partnerské školy z Indie pracují na projektu „Treasures Of Our Regions“. Tento
projekt je zaměřený na vzájemné poznávání kultury, aktivní používání anglického jazyka při vzájemné komunikaci. Děti
se učí jak aktivně využívat ICT při tvorbě
prezentací a upevňují naučenou slovní
zásobu angličtiny. V rámci projektu se
také naučí natáčet krátká videa, ve kterých představí svým novým kamarádům
svoji školu a místo, kde žijí.

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

Každoročně si naše
škola připomíná Evropský den jazyků, který
připadá na 26. září. Do
projektového dne se zapojují všichni žáci školy.
Formou zábavných aktivit, cvičení, kvízů, soutěží a pracovních listů se
žáci seznamují s reáliemi
evropských států, s jejich
zvyky, historií a s významnými osobnostmi.

HYMNA ŠKOLY

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

V Benešově škola stojí,
chodili sem známí moji.
Setkáváme se v ní rádi,
jsou tu dobří kamarádi.

Tradičně na sklonku školního roku opouští
na týden žáci 3. – 5. ročníku školní lavice
a vydávají se se svými třídními vstříc dobrodružství blíže k srdci přírody – v tomto
školním roce podobně jako v posledních
letech do Vrábova nedaleko Českého
Šternberka. Netradiční formou se uprostřed louky nebo lesa učí více o světě kolem nás, samostatnosti a spolupráci ve
třídním kolektivu. Objevují svoje nové
vlastnosti a schopnosti poradit si v nových
neznámých situacích. Po návratu do školy
jsme si všichni zase o něco blíž.

Každé září zas nás volá,
naše pěkná krásná škola.
Teď se nám tu dobře učí,
i ten zvonek lépe bzučí.
Refrém:
Naše škola ta je nej,
v Jiráskovce je nám hej, hej, hej...
Nemůžem se dočkat rána,
až otevře se školní brána.
Ve třídách se dobře učí,
učitelé za vše ručí.
Až mi jednou vystudujem,
učitelům poděkujem.
Že se s námi zlobili,
do učení honili.
Refrém:
Naše škola…

TURISTICKÝ KURZ
Tento týdenní kurz je určen pro žáky 8.
ročníků. Cílem nejsou jen přírodní zajímavosti Šumavy, ale i historické a technické
památky dané oblasti. Děti si mohou vyzkoušet život našich předkův keltské vesnici, vyplavit adrenalin v lanovém centru,
poznat nové informace z historie Šumavy,
přírodní i kulturní zajímavosti. Zpestřením
bývá film Král Šumavy a besedy
s fotografy, či s Horskou službou.

LYŽAŘSKÝ KURZ
Do oblasti tělesné výchovy naší školy neodmyslitelně patří také každoroční lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník. Někteří se
v lyžování zdokonalují, pro některé je to poprvé. Většina také poprvé ochutná běžky,
kterým je naše škola stále věrná, aby všichni
dostali šanci pochopit, o jak krásný byť často opomíjený sport tu běží. V rámci našich
zimních expedic jsme navštívili řadu krásných zasněžených koutů českých hor, posledních devět let jsme ale nalezli útočiště
výhradně na Vébrových Boudách v Peci pod
Sněžkou v nadmořské výšce 1.100 m n. m.,
kde máme bezchybné zázemí, výbornou kuchyni, vždy se tam vejdeme všechny třídy
najednou a cítíme se tam jako opravdoví horalé. Na stejné místo jedeme i tento školní
rok na jubilejní desátou návštěvu
s rekordním počtem 80 přihlášených účastníků. A jako každý rok uděláme všechno pro

to, aby si všechny Sněženky i všichni Machři
přivezli v batohu domů týden, na který se
v životě člověka nezapomíná. Skol!

Celý rok pak těšíme se,
až prázdniny budou zase.
Půjdeme se opalovat
a v bazénu relaxovat.
Do školy pak znovu půjdem,
úkoly psát zase budem.
Všechno půjde do kolečka,
za devět let bude tečka.
Refrém:

ZVYKÁME SI NA ŠKOLU
Již tradičně naše škola pořádá program pro předškoláky, kde si mohou nedočkavé děti vyzkoušet atmosféru školy, poslouchání paní učitelky, první krůčky k tabuli a spolupráci se spolužákem ve školní lavici. Mohou si ověřit, jestli správně mluví a správně drží tužku, jestli se
soustředí, dávají pozor a poslouchají se zájmem, trochu si zatvořit, anebo třeba zazpívat. O
program je mezi dětmi a rodiči každý školní rok velký zájem. Více se o něm dozví vždy koncem prosince ve svých mateřských školách, přespolní na našem webu a v lednu opět začínáme! Pojďte námi hrát si na školu!
Termíny:

18. 1., 21. 2., 22. 3., 18. 4., 24. 5., 14. 6.

CELOŠKOLNÍ PROJEKTY
Jde o netradiční způsob vyučování, které je založeno na propojování teorie a praxe.
Skutečnost, že každé dítě zajímá jiná oblast, se stává v tuto chvíli předností. Projektové vyučování se dostává do roviny, kdy je podporována nejen individuální
aktivita, ale především kreativita, chuť něco nového
zažít, poznat. K těm tradičním patří Den zdraví, Den
rodin, Planeta Země, Evropský den jazyků, Velikonoční a Vánoční jarmark nebo Škola hrou.

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
Žákovský parlament je sestaven ze zástupců jednotlivých tříd 5. - 9. ročníku. Jednou za
měsíc se schází na jednání s vedením školy, kde tlumočí připomínky, návrhy a přání žáků naší
školy. Žáci nižších ročníků mají možnost obdobné komunikace s třídními učiteli.
Zajímavost
5.A

Jakub Černý

Kamila Polívková

5.B

Kristýna Dvořáková

Adam Randa

5.C

Ema Červenková

Oldřich Svoboda

6.A

Petr Matuška

Natálie Naušová

6.B

Zuzana Žeromská

Filip Stibůrek

6.C

Aneta Benešová

Vanesa Majerová

7.A

Eliška Žížalová

Dominik Dvořák

7.B

Gréta Sahulová

Otakar Procházka

7.C

Michal Pumpr

Monika Vališová

8.A

Petr Sahula

Berenika Žáková

8.B

Holšánová Zuzana

Strnadová Klára

8.C

Lucie Čermáková

Jana Herdinová

9.A

Jiří Hamerle

Jiří Fialka

9.B

Denisa Drazdíková

Patricie Fuxová

9.C

Agáta Sobotková

Matyáš Styblík

Jedním ze splněných přání, které vzešlo z jednání Žákovského parlamentu, je zavedení
žolíkových listin. Jednoho žolíka lze použít jednorázově jako osvobození od ústního zkoušení
v libovolném předmětu. Nevztahuje se na diktáty, písemné práce, testy, pětiminutovky apod.
Nelze jej použít v měsících lednu a červnu v době uzavírání klasifikace. Každý žák má k dispozici tři žolíky na celý školní rok.

ŠKOLA HROU
Oblíbený projekt mezi žáky 1. a 2. stupně, kdy si
sami sestavují rozvrh podle připravených aktivit
(Angličtina hrou, Ubongo, Změna identity, Osmisměrky, Chemohrátky, PC netradičně, Detektiv Colombo,
Roční období u prvňáčků, Chování, které nás ohrožuje, Hudba hrou, Florbal, Dotek krásy,…).

VÝPOČETNÍ TECHNIKA
Žáci mají k dispozici 32 stanic vybavené operačním systémem Microsoft Windows7 Professional, dále pak Microsoft Office
2010 s napojením na síťovou laserovou tiskárnu. Učebny jsou ozvučené s možností promítání na zeď
pomocí 38 dataprojektorů.
K dispozici je také 12 interaktivních tabulí. Učitelé mohou využívat
v pedagogickém tiskovém středisku
4 PC a další 3 ve sborovnách
1. a 2. stupně. Také mají
k dispozici přístup do školního administrativního systému Bakalář a
do zakoupených elektronických
výukových programů z notebooků
ve všech třídách.
V době velkých přestávek mohou žáci využívat učebnu PC
s internetem.
Do školní družiny byly instalovány 2 dataprojektory a 6 notebooků s připojením na internet.

SRPJŠ
Na škole pracuje Spolek rodičů a přátel Jiráskovy školy, který je tvořen třídními důvěrníky. Ti si předsedou svého hlavního výboru zvolili MUDr. Filipa Mourala. Hlavní výbor úzce
spolupracuje s vedením školy a podílí se na vzájemné spolupráci mezi školou a rodinou. Členové výboru tlumočí ve svých třídách nejen poznatky získané ze schůzek s vedením školy, ale
i návrhy a připomínky rodičů, žáků. Aktivně sledují dění v jednotlivých třídách.

PRO RODIČE

VÝCHOVNÝ PORADCE
Poskytuje metodickou a odbornou pomoc všem pedagogickým pracovníkům. Koordinuje
jejich činnost v oblasti výchovy a vzdělávání. Pravidelně podává informace o nových metodách, pokynech, vyhláškách a nařízeních týkajících se výchovy a vzdělávání. Osobně se
účastní na schůzkách pedagogických pracovníků. Zveřejňuje informace o možnostech studia,
vyhlášky a nařízení. Vede a vyřizuje předepsanou dokumentaci pro výchovné poradenství a
kartotéku žáků s vývojovými poruchami učení a chování.
tel.: 317 700 907 nebo 607 844 075
e-mail: iva.mlakova@seznam.cz

http://www.zsjiraskova.cz/dokumenty-ke-stažení
INTERNET-pravidla dle MŠMT













Školský zákon
Internet pravidla
Loga školy (manuál pdf, cdr,eps,ai)
Certifikát důvěryhodného serveru
ŠVP Školní vzdělávací program
Plán práce 2017/2018
Kalendář akcí
Dlouhodobý plán školy 2017 - 2019
Plán ICT 2017/2018
Školní řád + dodatky a přílohy
Traumatologický plán
Řád školní družiny

VÝROČNÍ ZPRÁVY








vz_2010_2011
vz-2011-2012.pdf
vz-2012-2013.pdf
vz-2013-2014.pdf
vz-2014-2015.pdf
vz-2015-2016.pdf
vz-2016-2017.pdf




·Formuláře:
zadost_o_uvolneni_z_vyucovani.doc
prihlaska_ss_denni.pdf

zápisy z pedagogických rad jsou k dispozici v kanceláři ředitelky školy

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
Služeb školního psychologa využili opět nejen žáci, ale i jejich rodiče, kteří chtěli svým
dětem pomoci v řešení jejich problémů. Ve spolupráci se školním psychologem proběhly profitesty pro vycházející žáky a pohovory k profesní orientaci žáků.
tel.: 775 306 838
http://www.zsjiraskova.cz/skolni-psycholog-logoped

METODIK PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Úkolem školního metodika je poskytovat odbornou pomoc pedagogickým pracovníkům,
koordinovat jejich činnost. Pravidelně podávat informace. Pomáhat učitelům a ostatním při
organizování zájmové činnosti, školy v přírodě, a dalších akcí pořádaných školou. Účastnit se
jednání s rodiči, se žáky ve spolupráci s TU a výchovnou poradkyní, zajišťovat kontakt s PPP,
MÚ, Policií ČR, školním psychologem a dalšími. Úzce spolupracovat se všemi pedagogickými pracovníky a především s vyučujícími občanské výchovy a výchovy ke zdraví, tělesné výchovy, třídními učiteli, se školní družinou a s rodiči. Pomáhat propagovat zdravý životní styl
a vše, co s ním souvisí. Pravidelně se zúčastňovat jednání Žákovského parlamentu, pracovat
s podněty dětí a schránkou důvěry a shromažďovat a zpracovávat evaluaci práce se třídou.
tel.: 317 721 697
jitka.moosova@zsjiraskova.cz

ŠKOLNÍ LOGOPED
Od 2. pololetí školního roku 2012/2013
nabízí naše základní škola možnost této prevence pro děti s poruchou řeči. Je zcela zdarma, funguje jako služba dětem, které
patří mezi naše předškoláky, a slouží zároveň k dokončení nápravy řeči pro děti
zejména 1. a 2. tříd.
mobil: 724 105 615
e-mail: hana.rezni@centrum.cz

SPOLUPRÁCE S MAGDALÉNOU PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKOU PORADNOU
V tomto školním roce uskutečňujeme ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Magdaléna projekt Zdraví na ZŠ. Program je zaměřený na prevenci rizikového chování dětí a
mládeže. Žáci jsou proškolováni v oblastech jako je zdravotní výchova, zdravý životní styl či
dopravní výchova.
PPP pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního a školního věku. Zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, jejich zákonným
zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. Společně zajišťujeme psychologické
poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích. Podílíme se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.

KALENDÁŘ HLAVNÍCH AKCÍ
ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Září:

Turistický kurz - 8.tř. ( od 10. 9. -22. 9., 2 turnusy po sobě)
Patronace 1. a 9.tříd ( září – červen)
Říjen:

V tomto školním roce byl realizován pro žáky 2.stupně celoškolní projekt DEN ZDRAVÍ.
Hlavním cílem bylo, aby si žáci uvědomili, že zdraví je dar, kterého by si měli vážit a zvolit
k němu tu správnou cestu. Projekt byl rozdělen do 7 programových bloků: Návykové látky,
Správná životospráva, Zásady první pomoci, Zubní prevence, Gynekologie, Péče o pleť, Moderní tanec. Program byl obohacen prezentací a ochutnávkou zdravé výživy a bio-potravin.
Každý programový blok zajišťovali odborní lektoři, kteří s naší školou spolupracovali bez nároku na finanční ohodnocení.

Den zdraví

Listopad: Haloween
Srdce s láskou darované
Prosinec: Vánoce
Leden:

CELOŠKOLNÍ PROJEKT - DEN ZDRAVÍ

Evropský den jazyků ( 26. 9.)

Zvykáme si na školu ( leden – červen)
Den otevřených dveří ( pro budoucí prvňáčky, odpoledne)

Únor:

Dyslektická olympiáda
Jiráskovka mám hlas ( školní kolo)

Březen:

Jarmark
LVZ
Noc s Andersenem

Duben:

Návštěva MŠ v ZŠ
Den Země ( 22. 4.)

SPOLUPRÁCE ŠKOLY
S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI A SUBJEKTY

Den vzdělanosti ( 7.4.)
Den otevřených dveří ( pro veřejnost)
Květen:

Jiráskovka mám hlas ( finále)

Naše škola spolupracuje nejen se subjekty regionu, ale i celého Středočeského kraje. Na
velmi dobré úrovni se opět ukázala spolupráce s městskými subjekty a institucemi:
MěÚ Benešov, MěÚ Vlašim, KÚ Středočeského kraje, AŠSK ČR, MŠMT, ČMFS, McDonald´s Cup, AR AŠSK Benešov, SK Benešov, FC Graffin Vlašim, S – trio SPŠ Benešov, IMA
– PRO Praha,Sport Hobby Benešov, Kony- video – reprografické studio, J. Pekař – hračky –
sport – hudební nástroje, VHS Benešov s.r.o., Polygos Benešov, Benešovský deník, Jiskra,
MF Dnes, Deník Sport, MSZ Benešov, Molten, S centrum Benešov, Jasa Benešov, Městská
knihovna, Muzeum umění Benešov, Podblanické muzeum, ZŠ a MŠ regionu, města, DDM
Benešov, Policie ČR, Úřad práce Benešov, K – Centrum Magdaléna, Ekocentra, Informační
centrum Benešov, Nemocnice Benešov,….a další.

Den rodin ( 16.5.)
Jazykový kurz pro žáky 6. roč.

Červen:

ŠVP
Ozdravný pobyt žáků u moře ( 6. 6. -17.6.)

Plán práce byl projednán na pedagogické radě dne 30. 8. 2017.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY,
Listopad: 23. 11. 2017
Duben:

26. 4. 2018

Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských
knížek a deníčků

BRANNÝ DEN

VESTIBUL

Dne 21. 6. 2017 se v rámci naší školy konal branný den. Po cvičném poplachu se žáci rozdělili do dvou skupin. První skupina
složená z mladších žáků prvních a
druhých tříd vyrazili směrem
k Zimnímu stadionu, kde na ně již
tradičně čekaly vozy záchranné
služby a hasičů. Děti si řádně prohlédli jednotlivé záchranné a hasičské vozy, všem dětem se tato akce
velice líbila. Žáci 6. – 9. tříd vyrazili
do Konopiště, kde mohli vidět profesionální zásah policejních psů při
hledání drog a zadržení pachatele. Psi byli velmi dobře vycvičeni. Po ukázce policejních psů a
odborném výkladu psovodů se žáci vrátili opět zpět do školy.

V tomto školním roce proběhne modernizace
centrální části vestibulu. Projekt „Křídla“ je pod
patronací VII. C, ale svými výtvory se může zúčastnit každá třída.
Budou vytvořena obří motýlí křídla(z fotografií,
kreseb, testů, koláží a rukou), u kterých se budou
fotit „Nejúspěšnější žáci školy“.
Křídla se tak stanou nejen velkoplošným dekorativním prvkem, ale i prezentací pro talentované a
nadané žáky naší školy

SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ
Kolektivy jednotlivých tříd
se zapojily do celorepublikové
soutěže „Srdce s láskou darované“. Žáci svými srdíčky podpořili tradiční lidské hodnoty jako
je láska, přátelství, úcta, rodina
a radost z vlastnoručně vytvořených výrobků.

DEN RODIN
V polovině měsíce května si
společně připomínáme mezinárodní den rodin. Protože je rodina základem při výchově dětí a
dává jim životní základ, pořádáme soutěžní odpoledne pro děti
společně s jejich rodiči. Dítko
společně s rodiči (případně prarodiči) soutěží ve skládání znaku
města Benešov, v poznávání míst
z obrázků pořízených ve škole,

BLESKOVÝ SBĚR PAPÍRU

v běhu „trojnožek“ i ve skákání
přes švihadlo. V programu nechybí hudební i dramatické vystoupení žáků školy. Na všechny účastníky čeká v cíli zdravá
odměna.
Letos si na benešovském náměstí zasoutěžíme 16. května.
Přijďte si společně dětmi a jejich rodiči užít spoustu zábavy
při soutěžení a společně se i
v dnešní uspěchané době na chvíli zastavit a užít si to nejdůležitější – RODINU.

Naše škola pořádá pravidelně
bleskový sběr papíru, který je
díky aktivnímu přístupu žáků a
rodičů tradičně velmi úspěšný.
Škola tak získává nemalou finanční částku. Sběr probíhá
formou soutěže, nejlepší třídy
získávají finanční odměnu, nejlepší jednotlivci pak obdrží
věcné ceny.

