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1. Základní údaje o škole 
 

 Škola 

 

název školy Základní škola a Mateřská škola Benešov, okres 
Blansko, příspěvková organizace 

adresa školy Benešov 155, 679 53 Benešov 
právní forma příspěvková organizace 
IČO 62077520 
IZO 102 007 390 
identifikátor školy 600 106 152 
ředitel školy Mgr. Lubomír Šín 

kontakt 
Tel: 516 467 208 
e-mail: reditel@zsbenesov.cz 

 
 Zřizovatel 

 
název zřizovatele Obec Benešov 
adresa zřizovatele Benešov 122, 679 53 Benešov 

kontakt 
Tel: 516 467 324 
e-mail: info@benesov-u-boskovic.cz 

 
 Součásti školy 

Název Kapacita 
Základní škola 200 
Mateřská škola 25 
Školní družina 49 
Školní jídelna 270 

 
 Základní údaje o součástech školy 

 

Součást školy Počet tříd Počet dětí/ žáků 
Počet žáků  
na třídu (zaokrouhleno) 

1. stupeň ZŠ 5 94 19 
2. stupeň ZŠ 4 65 16 
Školní družina 2 49 25 
Mateřská škola 1 23 23 

 
 Materiálně-technické podmínky 

 
Učebny 10 + 2 (MŠ) 
Odborné pracovny, knihovna, 
multimediální učebna 

jedna z priorit strategie školy,  
odborné učebny pro CJ, přírodovědné 
předměty; odborná učebna ICT- postupná 
výměna PC a doplnění pracovních stanic, 
nákup knih do knihovny MŠ a ZŠ (dar 



 

MAS Boskovicko plus) 
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště relaxační koutky, zahrada MŠ oplocená, 

altán v areálu školy, vnitřní dovybavení ŠD 
Sportovní zařízení tělocvična – (v období od března do června 

proběhla rekonstrukce podlahy tělocvičny), 
travnaté hřiště pod školou, sportovní 
vybavení doplněno o nové sportovní náčiní 
(z rozpočtu školy a daru SRPŠ ve výši cca 
50tis. Kč), víceúčelové hřiště 

Žákovský nábytek postupná modernizace výškově 
nastavitelného šk. nábytku dle možností 
školy v ZŠ a MŠ (v srpnu zakoupen nový 
nábytek pro 2 třídy); modernizace šaten 
v MŠ  

Vybavení učebními pomůckami, 
sportovním nářadím apod. 

průběžně se obnovuje - dle možností 
dokoupení nových  

Vybavení žáků učebnicemi a učebními 
texty 

vyhovující, obnova učebnic za nové- Aj,Čj; 
prac. sešity dokoupení licencí digitálních 
materiálů 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

postupná průběžná obměna či doplnění, 
čerpáno z ONIV 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

průběžně se obnovuje dle možností,  
4 interaktivní tabule s příslušenstvím,  
1 učebna ICT s 19 pracovními místy,  
3 přenosné dataprojektory s příslušenstvím, 
6 PC sestavy v kabinetech vyučujících, 
2 PC sestavy s tiskárnou a kopírkou 
ve sborovně, audiovizuální sestava 
v přírodovědné učebně 

Herna v MŠ nové didaktické hry a skládačky, knihy, 
nové hračky 

Herna pro děti se SVP - MŠ nově zřízená místnost vybavená novým 
nábytkem, kobercem a didaktickými 
pomůckami 

Školní družina obměna nábytku za nový, nové šicí stroje 
(dar z MAS Boskovicko plus) 

 
 Údaje o Školské radě 

 
Datum zřízení 12. 10. 2000 - zřizovací listina 
Počet členů školské rady  9, zvoleni 02/2018 
Kontakt Předseda: Mgr. Leona Koledová 

 
 Údaje o Školním poradenském pracovišti 

 
Školní poradenské pracoviště je tvořeno výchovnou poradkyní, metodičkou prevence, 
kariérovou poradkyní a speciální pedagožkou, které úzce spolupracují s třídními učiteli, 
vedením školy, ostatními pedagogickými pracovníky a poradenskými zařízeními. Funkci 
výchovné poradkyně zastává Mgr. Lenka Grénarová a je zároveň vedoucí týmu. Funkci 



 

metodičky prevence vykonává Mgr. Leona Koledová. Speciální pedagožka je Mgr. Eva 
Sedláková a kariérovou poradkyni zastává Mgr. Petra Ondroušková. 

2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy 
 

 Přehled vzdělávacího programu předškolního vzdělávání 
 

Vzdělávací program Poznámky Zařazené třídy 

ŠVP pro předškolní vzdělávání  
„S úsměvem a v pohodě“ 

ŠVP PV MŠ 

 

 Přehled oborů a vzdělávacích programů základního vzdělávání 
 

Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy 

ŠVP pro základní vzdělávání 
 
kód vzdělávání 79-01-C/01 

ŠVP ZV I., VI. 

ŠVP „Vzděláním k porozumění“ 
 
kód vzdělávání 79-01-C/01 

ŠVP ZV II., III., IV., V., VII., VIII., IX. 

 

 Přehled vzdělávacího programu školní družiny 

Vzdělávací program Poznámky Zařazené oddělení 

ŠVP pro školní družinu 
ŠVP 
zájmového 
vzdělávání 

I. a II. oddělení  

 

 

3.  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

 Základní údaje o pracovnících  
 

Počet pracovníků celkem 33 
Počet učitelů ZŠ 16 
Počet učitelek MŠ 2 
Počet speciálních pedagogů 1 
Počet vychovatelek ŠD, asistentů pedagoga 6 
Počet provozních zaměstnanců ZŠ 8 

 
 
 
 



 

 Údaje o pedagogických pracovnících 
 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 ředitel 1 VŠ 
1 zástupce ředitele, VP 1 VŠ 
14 učitel/ka ZŠ 11,1 VŠ, SŠ 
1 vedoucí učitelka - MŠ 1 SŠ 
1 učitelka - MŠ 1 SŠ 
1 speciální pedagog 0,5 VŠ 
6 vychovatelka ŠD, asistent 

pedagoga 
5,25 

VŠ, SŠ 

 
 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

 
Odborná kvalifikace % 
Pedagogický pracovník 92 

 
 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

Do 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let 
nad 55 let 
do důch. věku 

v důchod. 
věku 

Celkem 

muži 
0 

ženy 
7 

muži 
1 

ženy 
8 

muži 
0 

ženy 
4 

muži 
0 

ženy 
0 

muži 
1 

ženy 
4 

muži 
2 

ženy 
23 

 

 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 
1 účetní 1 SŠ 
1 školník + topič 1 + 0,375 vyučen 
2 uklízečka 1 + 1 vyučen 
3 kuchařka 3 vyučen 
1 vedoucí ŠJ 0,5 SŠ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

4.  Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 
 přijetí do školy, o zápisu do předškolního vzdělávání 
 

 Zápis k povinné školní docházce do základní školy   
 

Počet prvních tříd 
počet dětí přijatých 
do prvních tříd 

z toho počet dětí 
starších 6ti let 
(nástup po odkladu) 

Počet odkladů pro školní 
rok 2019/20 
 

1 16 2 2 
 

 Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy 
 

Počet žádostí  
počet dětí přijatých 
do mateřské školy 

8 8 
 
 
 
 
 

5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 
 vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně 
 vzdělání, včetně výsledků přijímacího řízení 
 

 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků na základní škole 
 
Přehled o prospěchu - II. pololetí 2019/2020 
 

I. stupeň 
Počet 
žáků 

Prospělo 
Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo 
Počet žáků 
 s dostatečnou 

I. 14 1 13 0 0 

II. 19 2 17 0 0 

III. 21 2 19 0 0 

IV. 15 11 4 0 0 

V. 25 13 12 0 1 

Celkem 94 29 65 0 1 

 

II. stupeň 
Počet 
žáků 

Prospělo 
Prospělo  
s vyznamenáním 

Neprospělo 
Počet žáků 
s dostatečnou 

VI. 21 10 11 0 1 
VII. 18 8 10 0 0 
VIII. 11 5 6 0 0 
IX. 15 8 7 0 5 
Celkem 65 31 34 0 6 



 

 
Celkový přehled: 
 
 Počet 

žáků Prospělo 
Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo 
Počet žáků 
s dostatečnou 

1. stupeň 94 29 65 0 1 
2. stupeň 65 31 34 0 6 
Celkem 159 60 99 0 7 

 
Přehled o chování – šk. rok  2019/2020 
 

I. stupeň Počet žáků 
Pochvaly 
TU 

Pochvaly 
ŘŠ 

Napomenutí 
TU 

Důtky TU 
Důtky 
ŘŠ 

I. 14 0 0 0 0 0 
II. 19 0 0 1 1 0 
III. 21 0 0 0 0 0 
IV. 15 0 0 3 0 0 
V. 25 0 0 2 2 0 
Celkem 94 0 0 6 3 0 
 

II. stupeň Počet žáků 
Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

Napomenutí 
TU 

Důtka TU 
Důtka 
ŘŠ 

VI. 21 6 0 1 1 2 
VII. 18 7 0 1 0 0 
VIII. 11 3 0 0 0 0 
IX. 15 15 6 0 0 0 
Celkem 65 31 6 2 1 2 
 
Celkový přehled: 
 
 Počet 

žáků 
Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

Napomenutí 
TU 

Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

1. 
stupeň 

94 0 0 6 3 0 0 0 

2. 
stupeň 

65 31 6 2 1 2 0 0 

Celkem 159 31 6 8 4 2 0 0 
 

 Údaje o zameškaných hodinách na základní škole 
 
 Počet omluvených 

hodin 
Počet omluvených 

hodin na žáka 
Počet neomluvených 

hodin 
I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí 

1. stupeň 3 570 1 170 37,98 12,45 0 0 

2. stupeň 3 379 912 51,98 14,03 19 101 

Celkem 6 949 2 082 43,70 32,03 19 101 

Souhrnně 9 031 56,80 120 

Pozn. Absence za II. pololetí uzavřena ke dni 11. 3. 2020. 



 

 Údaje o žácích se speciální vzdělávací potřebou v mateřské škole a základní 
škole 

Vymezení péče o žáky se SVP vychází z vyhlášky 27/2017 a jejich novelizací. Mezi žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami se řadí žáci i s mírnými obtížemi. Vzdělávací potřeby 
žáků jsou rozděleny do 5 stupňů dle poskytované podpory (např. nejmenší míra podpory –
 podpůrné opatření stupně 1 (PO1)). Přehled počtu žáků je uveden v tabulce. Žáci se speciální 
vzdělávací potřebou či žáci ohrožené školním neúspěchem využívají péči speciálního 
pedagoga. 

 
počet žáků 
se speciální 
vzdělávací potřebou 
s uvedenou mírou 
podpory 

stav ke dni 1. 9. 2019 stav ke dni 30. 6. 2020 

 MŠ 
1. stupeň 

ZŠ 
2. stupeň 

ZŠ 
MŠ 

1. stupeň 
ZŠ  

2. stupeň 
ZŠ  

PO1 0 2 4 0 3 3 
PO2 0 4 3 0 5 3 
PO3 1 4 1 1 6 1 
celkový součet 19 22 

Pozn. Do počtu žáků jsou zahrnuti jen žáci s doporučením ŠPZ. 
 

 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 
 
rozvrh hodin (psychohygiena) dodržováno 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami plněno dle závěrů ŠPZ 
vzdělávání mimořádně nadaných žáků akceptováno 

školní řád, klasifikační řád 
přístupný rodičům, webové 
stránky školy 

informační systém vůči žákům a rodičům 
tel. kontakty, e-mail, 
webové stránky školy,  
portál Škola na dlani 

klima školy 
výborné (vycházeno ze zprávy 
ČŠI) 

přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-
vzdělávacího procesu 

školení pedagogického sboru, 
zaměření na hodnocení 
a sebehodnocení žáků 

 
Základní škola uzavřena na základě nařízení vlády od 11.3. do11.5. 2020 (Povolena osobní 
přítomnost žákům 9. ročníku od 11. 5., žákům 1. stupně od 25.5. a od 8. 6. žákům 2. stupně.) 
Mateřská škola uzavřena na základě projednání se zřizovatelem z důvodu pandemie od 17. 3. 
do 11. 5. 2020.  
 

 Průběh a výsledky vzdělávání 
 
soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání dodržováno v souladu s ŠVP 
soulad výuky s cíli předškolního a základního vzdělávání  akceptováno v souladu s ŠVP 
vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky dodržováno 



 

k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních 
vzdělávacích potřeb žáků 
konkretizace cílů ve sledované výuce vzdělávací výstupy 
návaznost probíraného učiva na předcházející témata plněno 

 
 Materiální podpora výuky 

 
vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem 
k cílům výuky a k činnostem 

postupně dovybavujeme dle 
potřeb předmětových komisí 
a finančních možností 

podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace 
a identity žáků 

vhodná  

účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky na úrovni, nutné stále 
obnovovat 

 
 Vyučovací formy a metody 

 
řízení výuky, vnitřní členění hodin dělení na skupiny 
sledování a plnění stanovených cílů plněno 
podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich 
sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování 
a tolerance 

podporováno 

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního 
zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, 
potřeb a zkušeností 

projektové dny 

využívání metod aktivního, prožitkového učení, 
experimentování, manipulování, objevování, práce 
s chybou 

plněno 

účelnost výuky frontální, skupinové a individuální plněno 
vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako 
zdroje informací 

plněno 

účelnost aplikovaných metod zpětná vazba 
respektování individuálního tempa, možnost relaxace 
žáků 

akceptováno 

forma kladení otázek využíváno 

 
 Motivace žáků 

 
aktivita a zájem žáků o výuku velmi dobré 
propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) plněno 
využívání zkušeností žáků akceptováno 
vliv hodnocení na motivaci žáků akceptováno 
využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace plněno 
osobní příklad pedagoga využíváno 

 
 Interakce a komunikace 

 
klima třídy velmi dobré 
akceptování stanovených pravidel komunikace mezi akceptováno 



 

učitelem a žáky i mezi žáky navzájem 
vzájemné respektování, výchova k toleranci, diskuse plněno 
vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti 
k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj 
komunikativních dovedností žáků 

plněno 

 
 Hodnocení žáků 

 
věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení plněno 
respektování individuálních schopností žáků akceptováno 

využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků 
používáno dle standardních 
metod 

ocenění pokroku akceptováno 
zdůvodnění hodnocení žáků učitelem využíváno 
vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem akceptováno 
využití klasifikačního řádu plněno 

 
 Výsledky přijímacího řízení na SŠ 

 
a) na víceletá gymnázia přijato:  
  

z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 1 0 
soukromá gymnázia 0 0 
církevní gymnázia 0 0 
  
b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých 
ročníků přijato:  
 

gymnázia 
obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní 
střední školy 

střední  
odb. učiliště 

celkem 

5 2 1 0 4 0 12 
 
c) na soukromé školy přijato: 
 
gymnázia obchodní 

akademie 
zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní 
střední školy 

střední  
odb. učiliště  

celkem 

0 0 0 0 0 0 0 
 
d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 
přijato: 
z devátých ročníků z nižších ročníků 

3 0 
 
e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 
v devátém ročníku v nižším ročníku 
                                   15                                     0 



 

6.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

V rámci prevence rizikového chování jsme letos pokračovali směrem, který udává Minimální 
preventivní program. MPP stanoví oblasti činností, které mají být rozvíjeny v rámci 
výchovně-vzdělávacího procesu ve všech ročnících základní školy. 

Do výuky jednotlivých předmětů byla zařazována témata, která se vztahují k problematice 
společensky nežádoucích jevů. Snažíme se dětem nejen předávat informace, ale také u nich 
vytvářet postoj k projevům rizikového chování, který pak následně ovlivňuje jejich jednání 
a pomáhá jim zachovat se v různých situacích správným způsobem. 

V měsíci listopadu se žáci prvního i druhého stupně zúčastnili výchovně vzdělávacího 
programu Přichází zákon. 

27. 11. Navštívili žáci sedmého, osmého a devátého ročníku besedu s MUDr. Radimem 
Uzlem na téma sexuální a reprodukční zdraví v Divadle Bolka Polívky v Brně. 

Žáci devátého ročníku se preventivně vzdělávacím činnostem věnovali v předmětech výchova 
k občanství, výchova ke zdraví a globální výchova. Téma bylo řešeno i během třídnických 
hodin. 

V průběhu roku jsme využívali materiály z Asociace Záchranný kruh. Jedná se o interaktivní 
materiály a pracovní listy, které jsou vhodné pro oba stupně ZŠ. Tyto materiály lze využít 
např. ve Výchově ke zdraví (požáry, havárie, mimořádné události, osobní bezpečí, běžná 
rizika, terorismus). Prevence se v dnešní době vztahuje i na otázku xenofobie a rasismu. 
Hojně jsme taktéž využívali materiály a hry MULTIPOLIS se dvěma příručkami a 1 kus hry 
EKOPOLIS s příručkou zaměřené na uvedenou problematiku.  

Kompletní přehled činností I. i II. stupně, které byly realizovány v průběhu školního roku, je 
zveřejněn na serveru ve složce PREVENCE. Na školním serveru jsou také k dispozici 
materiály pro realizaci výuky sociálních a komunikativních dovedností pro I. stupeň (Kočičí 
zahrada), materiál o spolupráci školy, policie a orgánu sociálně-právní ochrany dětí při řešení 
školní šikany, materiál o rizikovém chování dětí a o problematice sociálně znevýhodněných 
dětech, materiál o šikaně a jak postupovat v počáteční fázi, o individuálním výchovném plánu 
pro děti s rizikovým chováním, brožura o tom, jak zlepšit klima ve třídě a vztahy na II. stupni 
atd. 

Některé plánované programy se neuskutečnily z důvodu uzavření školy. 

Všichni vyučující byli průběžně informováni o různých inovacích v tomto směru 
na pedagogických radách. 

Během tohoto školního roku se řešily výchovné problémy, které probíhaly ve spolupráci 
se školním poradenským pracovištěm, některé byly na úrovni třídního učitele.  

  



 

7.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

datum název semináře/kurzu 
místo 
konání 

jméno a příjmení 

20. 9. 2019 
Jak být laskavým a efektivním 
učitelem / Mgr. Veselá 

Brno 
Mgr. Lubomír Šín 
Mgr. Lenka Grénarová 

25. 9. 2019 
Zásady komunikace a 
spolupráce mezi školou a 
rodinou s dítětem s PAS 

Boskovice 
Mgr. Lubomír Šín 
Mgr. Daniela Krejčí 

24. 9. 2019 
Spolupráce pedagoga a 
asistenta pedagoga ve výuce 

Boskovice 
Bc. Lucie Tesařová 
Mgr. Lenka Grénarová 

26. 9. 2019 
Kybernetická bezpečnost 
v každodenní praxi pedagoga, 
metodika prevence 

Brno Mgr. Leona Koledová 

1.10. 2019  Čtení a podpora fantazie Boskovice Mgr. Ivana Koudelková 
1.10. 2019 Čtení a podpora fantazie Boskovice Mgr. Michaela Kovářová 
1.10. 2019 Čtení a podpora fantazie Boskovice Mgr. Martina Moučková 

2. 10. 2019 
Kariérové poradenství: 
Kariérový koučink 

Brno Mgr. Lenka Grénarová 

8. 10. 2019 Vizualizace v matematice Blansko 
Mgr. Lubomír Šín 
Mgr. Lenka Grénarová 

9. 10. 2019 Matematika, jazyk a literatura Brno PhDr. Radomíra Hénková 
15.10. 2019 Hudba do škol 1 Brno Mgr. Martina Moučková 

21.10. 2019 
Vyjmenovaná slova, slovní 
druhy 

Brno Mgr. Michaela Kovářová 

22.10.2019 
Podstatná jména, mluvnické 
kategorie 

Brno Mgr. Ivana Koudelková 

24. 10. 2019 
Konference k environmentální 
výchově 

Brno Mgr. Petra Ondroušková 

18. 11. 2019 Voda v krajině  Mgr. Petra Ondroušková 

19.11.2019 
Nápady k rozvoji čtení 
s porozuměním 
v přírodovědných tématech 

Brno 
Mgr. Martina Moučková, 
Mgr. Michaela Kovářová 

21.11. 2019 Konference Sportuj ve škole Holešov Mgr. Michaela Kovářová 

3. 12. 2019 
Učitel a jeho komunikace 
s rodiči 

Boskovice 
PhDr. Radomíra Hénková 
 

3. 12. 2019 Setkání asistentů pedagoga Blansko Bc. Monika Baráková 
3. 12. 2019 Setkání asistentů pedagoga Blansko Eva Straková 
 
3.12.2019 

Učitel a jeho komunikace 
s rodiči 

Boskovice Mgr. Martina Moučková 

3.12.2019 
Učitel a jeho komunikace 
s rodiči 

Boskovice Mgr. Ivana Koudelková 

10.1.2020 Hudba do škol 2 Brno Mgr. Martina Moučková 
12.3.2020 Matematika nás baví Boskovice Mgr. Ivana Koudelková 

1. 4. 2020  Sport v matematice - Polygram online 
Mgr. Lenka Grénarová 
Mgr. Lubomír Šín 

8. 4. 2020 
Kritické myšlení v matematice 
- Polygram 

online 
Mgr. Lenka Grénarová 
Mgr. Lubomír Šín 



 

20. 4. 2020 
Matematická čtenářská 
gramotnost - Polygram 

online 
Mgr. Lenka Grénarová 
Mgr. Lubomír Šín 

4.5. 2020 
Učitel a jeho role v současných 
podmínkách 

online Mgr. Michaela Kovářová 

13. 5. 2020 
Konference: Matematika v 
Polygramu 

online 
Mgr. Lenka Grénarová 
Mgr. Lubomír Šín 

8. 6. 2020 Metodický průvodce 1. třídou Brno PhDr. Radomíra Hénková 

11.6. 2020 
Motivace ve vzdělávání se 
zaměřením na rizika pochval a 
odměn 

online Mgr. Michaela Kovářová 

25. 8. 2020 
Metodický seminář – Dopravní 
výchova 

Brno 
Mgr. Martina Moučková 
Mgr. Michaela Kovářová 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 Vzdělávací aktivity, projekty, sportovní akce, kulturní akce v mateřské škole  

Název Obsah Zaměření Realizace, zapojení 
Medouškovo 
divadlo 

Série divadelních 
představení v MŠ/ ve 
spolupráci s I. třídou 

vzdělávací říjen, listopad, 
prosinec,  
děti z MŠ 
 

Dravci a sovy komentovaná ukázka 
zástupců dravců a sov 

vzdělávací říjen, děti z MŠ 

Zlatovláska Divadelní představení 
v divadle Radost v Brně 
/ve spolupráci s I. třídou 

Vzdělávací, kulturní listopad,  
děti z MŠ 
 

Večer pro 
seniory 

Vystoupení dětí 
s pásmem lidových písní 
a říkanek v restauraci 
Morava v Benešově 

kulturní listopad, děti z MŠ 

Maňáskové 
divadlo 

Divadelní představení 
v MŠ /ve spolupráci s I. 
třídou 

vzdělávací, kulturní říjen,  
děti z MŠ 
 

Vánoční 
besídka 

Vystoupení dětí 
s vánočním programem 
pro rodiče v MŠ 

kulturní prosinec, děti z MŠ 

Vánoční 
nadílka 

Malá vánoční besídka 
s rozbalováním dárků 

kulturní leden, děti z MŠ 

Maškarní bál Karneval pro děti kulturní únor, děti z MŠ 
Rozloučení s 
předškoláky 

Slavnostní rozloučení 
s dětmi odcházejícími do 
1. třídy 

kulturní červen, děti z MŠ 

Sportovní 
aktivity 

Děti sportují: 1x týdně 
v tělocvičně, každodenní 
vycházky, relaxační 
cvičení v herně, dětská 
jóga, turistické vycházky 

sportovní celoročně, děti z MŠ 



 

 

 Vzdělávací aktivity, projekty, sportovní akce, kulturní akce na 1. stupni ZŠ 

Název Obsah Zaměření Realizace, zapojení 
Medouškovo  
divadlo 

Série divadelních 
představení ve spolupráci 
s MŠ 

vzdělávací říjen – únor,  
1. ročník + MŠ 

Dopravní hřiště 
Blansko 

Teoretická část, jízda na 
dopravním hřišti 

Vzdělávací 17.9.2019, 4. ročník 

Dopis Psaní dopisu, adresy, 
skládání obálky, putování 
dopisu k adresátovi 
(projekt) 

Vzdělávací září 2019, 4. ročník 

Naše škola slaví 
šedesátiny 

Výtvarné a literární 
činnosti 

Vzdělávací září 2019, 5. ročník 

Dravci a sovy komentovaná ukázka 
zástupců dravců a sov 

vzdělávací říjen, 1. stupeň 

Naše škola Malba, slohová 
práce,diagramy, psaní 
textu v anglickém jazyce 
(projekt) 

Vzdělávací září, říjen 2019, 4. 
ročník 

Skupina Marbo Hudební vystoupení Kulturní říjen 2019, I. stupeň 
Finanční 
gramotnost 

Seznámení se sektorem  
bankovnictví 

Vzdělávací říjen 2019, 5. ročník 

Halloween Netradiční vyučování 
v kostýmech, 
kouzelnické pracovní 
listy, výzdoba tříd a 
chodeb 

Vzdělávací 1., 2., a 3. ročník  

Hasík Ukázka hasičského 
oblečení, pomůcek, 
důležitá telefonní čísla, 
evakuace 

Vzdělávací listopad, 2. ročník 

Přichází zákon Existence člověka, práva 
a povinnosti dítěte,  
školský zákon 

Vzdělávací listopad, I.stupeň 

Oslavy 6o. 
výročí otevření 
školní budovy 

Den otevřených dveří, 
výstava fotografií, 
vystoupení žáků pro 
veřejnost 

Kulturní listopad, žáci I. 
stupně 

Putování 
Moravským 
krasem 

Výukový program Vzdělávací listopad 2019, 4. a 5. 
ročník 

Ekosystém les Kresba, pokusy, 
vyhledávání informací o 
živých organizmech 
v lese (projekt) 

Vzdělávací listopad 2019, 4. 
ročník 



 

Vánoční 
stromečky 

Výzdoba vánočních 
stromečků v parčíku u 
zastávky v obci Benešov 

Výtvarné, pracovní prosinec, žáci I. 
stupně 

Sluneční 
soustava 

Propojení znalostí z 
přírodovědy 

Vzdělávací prosinec 2019, 5. 
ročník 

Zpívání u 
vánočního 
stromku 

Rozsvěcování vánočního 
stromku na Benešově – 
vánoční písničky a 
básničky 

Recitační, kulturní prosinec, žáci 2. 
ročníku 

Vánoce nás baví Zvyky, tradice, Vánoce 
v ČR a jiných zemích 

Vzdělávací prosinec 2019, 5. 
ročník 

Pythagoriáda, 
školní kolo 

Matematická soutěž  Vzdělávací leden 2020, 5. ročník 

Povolání mých 
rodičů 

Seznámení se s prací 
zdravotní sestry, 
pomůcky a vybavení, 
ochutnávka nutridrinků 

Vzdělávací leden, 2. ročník 

Literární beseda 
Kláry 
Smolíkové 

Tvorba vlastní knihy 
s příběhem, ukázky 
knížek 

Vzdělávací leden, 1., 2., 3 ročník 

Literární beseda Význam a tvorba 
komiksů 

Vzdělávací leden 2020, 4., 5. 
ročník 

Cesta sluneční 
soustavou 

Výukový program, 
planetárium Brno 

Vzdělávací únor 2020, 4. a 5. 
ročník 

Božena 
Němcová 

Život a dílo spisovatelky, 
čtení z knih, zaměření na 
pohádky 

Vzdělávací únor 2020, 4. ročník 

Lidské tělo Výklad, výukový 
program, tvorba různých 
materiálů 

Vzdělávací 1. ročník 

 

 Vzdělávací aktivity, projekty, sportovní akce, kulturní akce na 2. stupni ZŠ 

Název Obsah Zaměření Realizace, zapojení 
Drakiáda pouštění draků v přírodě, 

posilování pozitivních 
vazeb v školním 
kolektivu 

kulturní září, 2. stupeň 

Přespolní běh sportovní akce sportovní září; výběr žáků 2. 
stupně 

Zámek 
Boskovice 

Komentovaná prohlídka Výchovně 
vzdělávací 
 

září, 9. ročník 



 

Projekt 
Polygram 
 

Polytechnické vzdělávání Vzdělávací září, únor, 8. a 9. 
ročník 

Marbo Hudební koncert kulturní, vzdělávací říjen, 2. stupeň 
Kraj pro 
bezpečný 
internet 

Kyberprevence, 
e-learning 

vzdělávací říjen, 7. ročník 

Dravci a sovy komentovaná ukázka 
zástupců dravců a sov 

vzdělávací říjen, 2. stupeň 

Finanční 
gramotnost 

seminář na podporu 
finanční gramotnosti 
žáků 

vzdělávací říjen, 2. stupeň 

Halloween Netradiční výuka, kultura 
anglicky mluvících zemí 

Vzdělávací říjen / listopad, II. 
stupeň 
 

Přichází zákon Existence člověka, práva 
a povinnosti dítěte,  
školský zákon 

Vzdělávací listopad, II.stupeň 

Sexuální a 
reprodukční 
zdraví 

beseda s MUDr. 
Radimem Uzlem na téma 
sexuální výchova, 
antikoncepce, pohlavní 
choroby 

Vzdělávací listopad, 7., 8. a 
 9. ročník 

Mikulášská 
nadílka 

Tradiční návštěva 
Mikuláše, čerta a anděla 
ve škole 

kulturní prosinec, děti a žáci 
z MŠ a ZŠ 

Krakov historicko-zeměpisná 
exkurze 

kulturní, vzdělávací prosinec, 2. stupeň 

Oslavy 6o. 
výročí otevření 
školní budovy 

Den otevřených dveří, 
výstava fotografií, 
vystoupení žáků pro 
veřejnost 

kulturní listopad, žáci 2. 
stupně 

Vánoční 
stromečky 

výzdoba vánočních 
stromečků v parčíku u 
zastávky v obci Benešov 

výtvarné, pracovní prosinec, žáci 2. 
stupně 

Muzeum 
Boskovicka, 
Synagoga 

Komentovaná prohlídka 
synagogy – Dr. Janíková, 
prohlídka expozic Muzea 
Boskovicka 

Výchovně 
vzdělávací 

leden, II. stupeň – 
žáci, kteří se 
nezúčastnili LVK 

Kino Boskovice Projekce filmu 
Hodinářův učeň 

Kulturní leden, II. stupeň – 
žáci, kteří se 
nezúčastnili LVK 

Lyžařský výcvik 
 

Pětidenní lyžařský 
výcvikový kurz 
sjezdového lyžování ve 
Štědrákové Lhotě 

Sportovní – sjezdové 
lyžování 

leden, 42 žáků II. 
stupně 

Energie – 
budoucnost 
lidstva 

beseda 
s environmentálním 
zaměřením 

vzdělávací únor, 8. a 9. ročník 

YPEF soutěž o lesích ČR vzdělávací únor, výběr žáků 8. 



 

a 9. ročníku 
HOBIT e-learning, základy 1. 

pomoci 
vzdělávací květen, 7. ročník 

 

 Aktivity, projekty, sportovní akce, kulturní akce ve školní družině 

Název Obsah Zaměření Realizace, zapojení 

125. výročí 
SDH Benešov 

Návštěva výstavy 
v místní sokolovně 

Vzdělávací, kulturní září/žáci z ŠD 

Den české 
státnosti 

Výtvarná soutěž – Svatý 
Václav 

Vzdělávací, výtvarná září/žáci z ŠD 

Drakiáda Soutěž na fotbalovém 
hřišti v pouštění draků 

Sportovně kulturní říjen/žáci z ŠD 

Halloween Výroba masek Vzdělávací, výtvarná říjen/žáci z ŠD 

Sportovní 
soutěžení  

Spolupráce s 8. – 9. 
třídou. Připravené 
soutěže v tělocvičně. 

Sportovní listopad/žáci z ŠD 

Mikulášská 
diskotéka 

Pouštění písniček na 
přání dětí, soutěže 

Pohybová, kulturní prosinec/žáci z ŠD 

Karneval Rej masek, soutěže 
v maskách, hodnocení 
nejlepší a nejoriginálnější 
masku 

Kulturní, sportovní leden/žáci z ŠD 

Valentýnské 
srdíčka 

Práce na šicím stroji. Pracovní leden/žáci z 1. 
oddělení ŠD 

Valentýnské 
vyrábění 

Výroba záložek do knih a 
přání.  

Výtvarná únor/žáci z ŠD 

MDŽ Vyrábění přáníček. Výtvarná březen/žáci z ŠD 

 

Fotografie z některých akcí jsou přiloženy v příloze výroční zprávy.  Řada plánovaných 
aktivit nebyla realizována z důvodu uzavření školy. 

- Prezentace školy  

Škola se prezentuje na svých webových stránkách, obecních novinách i regionálním 
periodiku. Články z Blanenského deníku jsou přiloženy v příloze výroční zprávy.  

9.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
 školní inspekcí 
 



 

Ve školním roce 2019/2020 proběhlo inspekční šetření Českou školní inspekcí.  

- Závěry inspekční zprávy 

Vývoj školy  

 Ve školním roce 2018/2019 došlo ke změně ve vedení školy, a to jak na vedoucím pracovním 
místě ředitele, tak zástupkyně ředitele školy.  

Počet žáků základní školy má mírně vzrůstající tendenci, od minulé inspekční činnosti v roce 
2012 nejsou vzděláváni žáci více ročníků v jedné třídě. S tím úzce souvisí i navýšení kapacity 
školní družiny, které tak uspokojilo zájem zákonných zástupců žáků o zájmové vzdělávání.  

Bylo zřízeno školní poradenské pracoviště, které se stalo dobrým předpokladem poskytování 
kvalitních poradenských služeb nabízených školou všem účastníkům vzdělávání.  

Částečným zkvalitněním materiálních podmínek školy za výrazné podpory zřizovatele 
se zlepšily hygienické a bezpečností podmínky pro vzdělávání, což příznivě ovlivňuje kvalitu 
jeho průběhu.  

V mateřské škole došlo k pozitivnímu posunu v organizaci vzdělávání dětí a v cíleném 
využívání výstupu z pedagogické diagnostiky při plánování.  

Silné stránky  

Pedagogové svým způsobem komunikace, vstřícným a klidným přístupem k žákům budují 
pozitivní vztahy žáků k dospělým i žáků navzájem, což se projevilo ve velmi dobré atmosféře 
ve vyučovacích hodinách i celkovém klimatu ve škole.  

Nadstandardní personální zabezpečení předškolního vzdělávání s pozitivním dopadem na jeho 
průběh vzhledem k individualizaci a péči o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Cílené využívání výstupů z pedagogické diagnostiky při přípravě individualizované 
vzdělávací nabídky v mateřské škole.  

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení  

Nedostatky v kontrolní a hospitační činnosti ve vztahu k poskytování efektivní zpětné vazby 
vyučujícím a k plánování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  

Nedostatečné zhodnocení vyučovacích hodin v jejich závěru v návaznosti na ověřování 
splnění vzdělávacího cíle.  

Nedostatečná diferenciace učiva a výukové aktivity volené podle potřeb a možností všech 
žáků ve většině vyučovacích hodin.  

 

 

 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy  



 

V závěru vyučovacích hodin cíleně zařazovat závěrečné shrnutí a hodnocení splnění 
vzdělávacího cíle a podporovat žáky ke kvalitnímu sebehodnocení a vzájemnému hodnocení 
pro zlepšení jejich zpětné vazby.  

Důsledně uplatňovat diferenciaci při zadávání úkolů podle úrovně vědomostí a dovedností 
žáků.  

Zaměřit se v oblasti řízení školy na účinnou realizaci kontrolní a hospitační činnosti 
s dopadem na pedagogické vedení a plánování dalšího vzdělávání. 

Inspekční zpráva v celém znění je dostupná na stránkách https://www.csicr.cz/. 

10.  Základní údaje o hospodaření školy 
 

Škola je příspěvkovou organizací financovanou ze státního rozpočtu Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje a rozpočtu zřizovatele – obec Benešov. 

 
 Rozpočet / Kč Čerpání / Kč tj. % 

Mzdy + odvody 13 284 080 13 284 080 100 

Dohody 104 000 104 000 100 

ONIV 241 972 241 972 100 

Příspěvek OÚ 1 696 726 1 696 726 100 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2019. 

Největší položky čerpání: náklady na provoz školy, mzdy zaměstnanců a modernizaci 
vybavení školy, podrobný rozpočet je uložený u p. hospodářky. 

Podrobná zpráva o hospodaření je předkládána každoročně zřizovateli a je provedena kontrola 
členy finanční komise Obce Benešov. 

11.  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
 programů 
 

Ve školním roce 2019/2020 se škola nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů. 

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

 

Ve školním roce 2019/2020 se škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení. 

 

13.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
 financovaných z cizích zdrojů 
 



 

Od 1. 9. 2019 jsme zahájili realizaci projektu Výzva č. 02_18_063 – Podpora škol formou 
zjednodušených projektů v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Celková 
výše finančních prostředků, které díky výzvě získáme, činí 1 224 638 Kč.  
 
Díky tomuto projektu může na škole působit speciální pedagog Mgr. Eva Sedláková, která 
působí v mateřské škole i škole základní. Jako školní kariérový poradce působí v ZŠ Mgr. 
Petra Ondroušková, jako školní asistent ve  ŠD Bc. Lucie Tesařová. Pro žáky ohrožené školní 
neúspěchem jsme pro žáky realizovali doučování. Učitelé se účastní dalšího vzdělávání 
a sdílení zkušeností s kolegy z jiných škol. 

14.  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
 organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 
 úkolů ve vzdělávání. 
 

Ve školním roce 2019/2020 škola nespolupracovala s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů.  Škola dlouhodobě spolupracuje s místními organizacemi 
a MAS Boskovicko Plus.   

 

15. Přílohy 
 

Příloha č. 1 Novinový článek: Naši prvňáci – Blanenský deník, 4. 12. 2019 

Příloha č. 2 Novinový článek: Den otevřených dveří připomněl kulaté výročí benešovské 
školy – Blanenský deník, 5.12. 2019 

Příloha č. 3 Fotogalerie z vybraných akcí 

 

 

 

  



 

Příloha č. 1  

Naši prvňáci: Budova základní školy v Benešově stojí již 60 let 

Benešov – Benešovská základní škola v listopadu oslavila kulaté výročí. Budova na kopci 
v části Pavlov stojí od roku 1959. Šedesát let budovy připomněl den otevřených dveří pro 
rodiče, absolventy a zájemce. 

 
V současnosti benešovskou základní školu navštěvuje 158 žáků, z toho 92 první stupeň 
a 66 druhý. Do lavic první třídy letos v září usedlo třináct žáků. „K našim žákům 
přistupujeme vstřícně, budujeme pozitivní vztahy žáků k dospělým i mezi žáky navzájem. 
Společná práce se poté odráží na příznivé atmosféře. Ve výuce klademe důraz na hlavní osu 
vzdělávání a také na to, aby naši absolventi byli úspěšní na středních školách,“ uvedla 
zástupkyně ředitele školy Lenka Grénarová. 
 

Zdroj: Deník / Michal Záboj 
 
Mladší žáci mohou po vyučování trávit volný čas ve školní družině. Novinkou ve družině jsou 
práce na šicích strojích, které škola získala od MAS Boskovicko. Děti se vyžijí i ve 
sportovním, přírodovědném, zdravotnickém kroužku nebo na hodinách jógy a vaření. 
V prostorách školy také probíhá hudební výuka ZUŠ Velké Opatovice. „Od minulého roku 
žáci využívají nové toalety. V letošním školním roce proběhla kompletní rekonstrukce 
žákovských šaten. Výrazná obměna se také brzy dotkne tělocvičny, která se bude týkat 
povrchové úpravy podlahy a výměny osvětlení,“ dodala zástupkyně ředitele benešovské 
školy. 

 
 
  



Příloha č. 2 

Den otevřených dveří připomněl kulaté výročí benešovské školy

ČTENÁŘ REPORTÉR 

Benešov - ZŠ a MŠ Benešov uspořádala 16.

budovy den otevřených dveří pro rodiče, absolventy a zájemce. Škola se pro veřejnost 

otevřela v 9 hodin a návštěvníci, kteří proudili do školy po celý den, mohli zhlédnout výsta

archivních materiálů a fotografií z

 
Kdo chtěl, zavzpomínal si na hodiny tělesné výchovy v
kozu či výmykem na hrazdě. Po sportovní aktivitě mohl každý zavítat do retro kavárny, dát 
si něco dobrého na zub a popovídat si s
Děti z MŠ a žáci I. i II. stupně si pro návštěvníky nachystaly pásmo vystoupení. V
se sešli současní i bývalí zaměstnanci a zavzpomínali na staré časy.
Dojemnou chvilku zažili absolventi, kteří shodou okolností měli sraz v
na Benešově po 50 letech. Když se dozvěděli, že je den otevřených dveří, nelenili a vydali 
se zavzpomínat na časy minulé. 

Doufáme, že se oslavy výročí naší školy všem líbily a tento den si užili 

MARTINA MOUČKOVÁ, MICHAELA KOVÁŘOVÁ
 

Den otevřených dveří připomněl kulaté výročí benešovské školy 

a MŠ Benešov uspořádala 16. 11. 2019 u příležitosti oslav 60. let nové školní 

budovy den otevřených dveří pro rodiče, absolventy a zájemce. Škola se pro veřejnost 

9 hodin a návštěvníci, kteří proudili do školy po celý den, mohli zhlédnout výsta

archivních materiálů a fotografií z 60leté historie budovy školy 

Kdo chtěl, zavzpomínal si na hodiny tělesné výchovy v tělocvičně například skokem přes 
kozu či výmykem na hrazdě. Po sportovní aktivitě mohl každý zavítat do retro kavárny, dát 

brého na zub a popovídat si s přáteli, či se vyfotit ve fotokoutku. 
II. stupně si pro návštěvníky nachystaly pásmo vystoupení. V

bývalí zaměstnanci a zavzpomínali na staré časy. 
lventi, kteří shodou okolností měli sraz v restauraci Morava 

letech. Když se dozvěděli, že je den otevřených dveří, nelenili a vydali 

Doufáme, že se oslavy výročí naší školy všem líbily a tento den si užili stejně tak jako my.

MARTINA MOUČKOVÁ, MICHAELA KOVÁŘOVÁ 

let nové školní 

budovy den otevřených dveří pro rodiče, absolventy a zájemce. Škola se pro veřejnost 

9 hodin a návštěvníci, kteří proudili do školy po celý den, mohli zhlédnout výstavu 

tělocvičně například skokem přes 
kozu či výmykem na hrazdě. Po sportovní aktivitě mohl každý zavítat do retro kavárny, dát 

II. stupně si pro návštěvníky nachystaly pásmo vystoupení. V jídelně 

restauraci Morava 
letech. Když se dozvěděli, že je den otevřených dveří, nelenili a vydali 

stejně tak jako my. 

 



 

Kliknutím zvětšíte 

 
 



 

 

 
 
 

 



 

 
Oslavy výročí 60 let školy v Benešově. | Foto: archiv školy 

  



 

Příloha č. 3 

 

Karneval - ŠD 

 

 

Opékání špekáčků -ŠD 

 



 

 

 

Valentýnské srdíčka – práce na šicím stroji- ŠD 

 

 

Karneval - MŠ 



 

 

Vycházka - MŠ 

 

Dravci 



 

 

Exkurze Krakov 

 

 

 

Lyžařský kurz  



 

 

Golfová akademie  

 

 

 

Golfová akademie 


