Školní časopis ZŠ a MŠ Benešov u Semil,
redakce Mgr. Jaroslav Vávra, 4. roč., č. 1, září 2013,
šk. rok 2012–
2012–2013
Spojení: ZŠ Benešov – 481 62 32 44; MŠ Benešov – 481 62 50 04, zsbenesov@quick.cz

Základní školu bude ve školním roce 2013-14 navštěvovat 26 žáků, MŠ 28 dětí.
Zaměstnanci: ZŠ – Mgr. Jaroslav Vávra (ČJ 2., 4. a 5. roč., M 4.-5. roč., HV 1.–5. ročník, řed. ZŠ a
MŠ), Mgr. Jitka Lampová (ČJ, M 1., 2. a 3. roč., Prv 1. a 3. roč., TV 4.-5. roč., PČ - Pracovní
činnosti 4.-5. roč.), Ing. Michal Matura (AJ 3.-5. roč, TV 1.-2. roč. a Vl 4.-5. roč.), Jana Zajícová
(vychovatelka ŠD, VV 1.-5. roč., PČ v 1.–3. roč., ved. školní jídelny), MŠ – Jitka Heřmanová,
Radmila Pikorová. Školnice, úklid: Romana Jáklová. Školní jídelna: Hana Marková a Božena
Pastorková.
Kroužky: Mgr. Ilja Kulichová (taneční kroužek) – MŠ, 1.-5.roč. Vybírá se opět 250 Kč za žáka MŠ
i ZŠ. Taneční kroužek zahájí činnost v pátek 13. září v MŠ i ZŠ, pohybové hry v úterý 10. září
2014 . Více se dozvíte na zápisních lístcích.

Organizace školního roku
1. pololetí: 2. 9. 2013– 30. 1. 2014
28. - 30. října (po – st): podzimní prázdniny
21. 12. 2013 (so) – 5. 1. 2014 (ne): vánoční prázdniny (do školy 6. 1. – po)
31. 1. 2014 (pátek): jednodenní pololetní prázdniny
10. – 16. března: jarní prázdniny
17. – 21. dubna: velikonoční prázdniny (do školy 22. 4. – út)
1. května (čt): Svátek práce
8. května (čt): Den vítězství
28. 6. (so) – 31. 8. (ne): hl. prázdniny (do školy 1. 9. – po)

Provoz mateřské školy
Podzimní prázdniny: 29. 10. (út) a 30. 10. (st) 2013 je MŠ v provozu do 12.30 hod.. Vánoční
prázdniny má stejné se školou, školka bude tedy zavřená. O jednodenních pololetních prázdninách
(pátek 31. ledna 2013) bude školka v provozu. V době jarních prázdnin bude ve dny 10. – 14.
března (pracovní dny) školka celý týden otevřená, nevylučujeme však omezený provoz do 12.30 hod.
Velikonoční prázdniny: 17. a 18. dubna (čt a pá) školka bude otevřená, nevylučujeme omezený
provoz do 12.30 hod. Prosíme rodiče, aby sledovali vývěsky na nástěnce MŠ. Plavání žáků 3. a 4.
ročníků a starším dětem MŠ začíná v jilemnickém bazénu 11. září, odjezd v 9.40 hod od školy. Na
cestovné vybíráme 350 Kč od každého dítěte.
Na divadelní představení v Semilech (KC Golf, vstupné vždy 40 Kč, začátky v 10.30 hod.) budeme
jezdit se školkou objednaným autobusem v 10.10 hod., pouze 6. září půjde ZŠ na představení
„Postav na čaj“ do Semil a zpět pěšky (tento pořad není pro MŠ).
6. září (pá): Postav na čaj (Jana Klímová, Eliška Brtnická) – poetická novocirkusová groteska (Cirkus Mlejn).
20. září (pá): Křemílek a Vochomůrka (Václav Čtvrtek, Petr Slunečko) – Anfas divadlo.

Výlet (středa 25. září)
Tradiční podzimní výlet ZŠ směrujeme tentokrát na hrad Pecka (vlak, linkový autobus, pěší túra).
Pojedeme jen za příznivého počasí, proto není vyloučena změna termínu.
2. prosince (po): Pekelná pohádka aneb Kam čert nemůže (Y. Kršková, J. Prokeš, divadlo Mrak).
30. ledna 2014 (čt): Štěně nebo špenát? (J. Vyšohlíd a kol.) Divadlo Drak Hradec Králové.
Na tyto 4 akce, Výstavu cizokrajného ptactva (Semily, termín upřesníme) a zářijový školní výlet
vybíráme od dětí ZŠ 350 Kč na 1. pololetí (platba pí uč. J. Lampové). Mateřské škole není určeno
představení „Postav na čaj“, Výstava exotického ptactva a školní výlet, proto MŠ vybírá pouze 200
Kč.

Pár organizačních poznámek:
Děti, které nejezdí autobusem, přicházejí do školy až v 7. 10 hod., pokud si to s námi rodiče
nedomluví jinak.
Prosíme rodiče, aby nezapomínali dávat dětem písemné omluvenky na uvolnění z družiny, anebo
když například mají odejít v průběhu vyučování domů (návštěva lékaře apod.). Vychovatelka ani
učitel nemohou bez omluvenky žáka pustit a následné telefonáty stojí čas i peníze. Platby obědů
v hotovosti budou probíhat vždy 1. pracovní den po 15. dnu každého měsíce (platí se odebrané obědy
za předchozí měsíc).

Logopedická poradna v Semilech
MŠ speciální Semily, Na Olešce 433, 513 01 Semily. Logoped Bc. Miroslava Koucká.
Objednávat se můžete na čísle v době ordinačních hodin (778 403 367) nebo denně na adrese
miroslava.koucka@nemsem.cz Ordinační hodiny: ÚTERÝ 14 – 17 hod., STŘEDA 15 – 17 hod.

Informace o provozu ZUŠ Semily si vyzvedněte v ředitelně.
Práce na škole o prázdninách
V úterý 2. 7. vystěhovali pracovníci obce ze tříd a školní družiny nábytek a akumulační kamna, která
již dříve odpojil p. J. Bělka. Týž den přivezla firma do školy parkety a 3. 7. odstranila z učeben staré.
9. 7. navezla do školy USB desky a odstraňovaly se hřebíky z prkenného podloží starého více než sto
let, ale velmi zachovalého. Na něj parketáři položili USB desky a pak parkety, zbrousili je, zatmelili a
nakonec natřeli. Práce ukončili v pondělí 15. 7. , kolaudace proběhla v úterý 16. 7. Dne 15. 7. byl
obnoven nátěr parket ve školní jídelně. 4. 7. probíhala rekonstrukce osvětlení v ředitelně školy,
dokončena byla 8. 7. Z elektroinstalačních prací se realizovala 12. 7. příprava osvětlení do chodby na
dvůr a 15. 7. p. J. Bělka připravoval přípojku od akumulačních kamen ze šatny ZŠ do prostoru mezi
oběma šatnami pro akumulační kamna, která budou ohřívat studený vzduch proudící od hlavního
vchodu. Týž den přijel p. J. Trejbal, aby vybral pro daný prostor vhodná akumulační kamna
(přivezeny 24. 7.). Malíři a natěrači pracovali od 4. 7. do 22. 7. Natřeli okna v tělocvičně, ve školní
jídelně, kuchyni, na WC, v šatně a učebně informatiky. Pan J. Hadač postupně vymaloval ve 2. týdnu
prázdnin všechny učebny, 16. 7. ředitelnu školy, a následné dny prostor mezi oběma šatnami a šatnu
MŠ. Zároveň obnovil některé plochy zasažené rekonstrukcí. 9. 7. nastoupila firma STAVKO a
zahájila zateplování schodiště v dolením traktu. Zazdila také jedno nefunkční suterénní okno. Práce
ukončila 19. 7., dveře přivezla 19. 8. Dne 14. 8. přijel p. M. Havlík na čištění koberců, 16. 8. vsadil p.
Novotný nové okno do suterénních prostor. Od 22. 7. do 16. 8. probíhal náročný úklid a některé další
údržbářské práce, na kterých se podíleli: R. Jáklová, H. Marková, B. Pastorková, D. Bachtík, Mgr.
J. Lampová, J. Zajícová a pracovníci obce: L. Matura ml., L. Matura st., M. Regimonová, L. Hofman a
M. Seidl. Dne 5. 8. byly do Muzea a Pojizerské galerie odvezeny 4 sádrové busty našich velikánů
(Komenský, Havlíček, Tyrš, Hus), které restaurovala pí A. Hovorková. 14. 8. p. J. Bělka zapojil
akumulační kamna a týž den začal p. J. Trejbal prověřovat jejich funkčnost. 21. 8. očistili pracovníci
obce plechový parapet u vchodu do školy (mech, lišejníky). 23. 8. přivezli pracovníci obce natřené
stoly ze školní družiny a týž den natřeli žlutou barvou zábradlí před vchodem do školy a odvezli
k úpravě i stojánek na kola. 26. 8. čistili pracovníci obce odpady na WC a p. V. Šobáň naladil klavír
v učebně I. třídy. 27. 8. pracoval na škole p. J. Bělka a 28. 8. p. J. Trejbal (kontrola topného systému
a objednávka plynového sporáku s troubou do školní kuchyně).

11. 7. a 15. 7. a v srpnu 2013 zdokumentovala všechny práce na škole paní Jaroslava Hloušková.
Jak to u nás vypadalo o prázdninách, na to se budete moci podívat na stránkách obce (škola). Všichni
máme z díla radost a věříme, že vše bude sloužit mnoho let jako práce předchozích generací. Po třech
letech usilovné práce jsme prakticky zvládli nátěry oken (zbývá jich natřít pouze sedm), povinnou
výmalbu celé ZŠ (třídy, chodby, ředitelna, šatny ZŠ a MŠ, emailové sokly), výrazně jsme změnili
interiéry MŠ (nový nábytek, šatna, sociální zařízení, úprava prostor pro stravování MŠ v jídelně),
došlo k uzavření zahrady MŠ (plot, větší bezpečnost) a zakrytí pískoviště (hygiena). Podstatné
změny proběhly rovněž ve školní kuchyni i jídelně: nová dlažba ve školní kuchyni, úprava parket
v jídelně. Všechny rekonstrukční a údržbářské práce probíhaly v souladu s dlouhodobější vizí úprav,

oprav a rekonstrukcí a v úzké součinnosti s OÚ Benešov u Semil. Zastupitelstvu patří poděkování za
finanční prostředky věnované výraznému zlepšení školního prostředí, za významnou pomoc
s poptávkovým řízením a součinnost při řešení úprav, které zlepší funkčnost zařízení.

Váša píše verše
Řada významných umělců a umělkyň se může pochlubit svými výtvarnými (sochařskými), hudebními
či literárními pracemi, které jsou spjaty s jejich dětstvím. Kdoví, zda si své verše z 1. třídy jednou se
zájmem nepřečte hloubavý básník a prozaik Václav Svoboda. Věnoval je učitelům na konci školního
roku. Bylo to příjemné. Některé čtenářům předkládáme.
Tonda byl drzý
Známe jeden les,
Máme pěkný domeček,
a už ho to mrzí.
u něj štěká pes.
u něj stádo oveček.
Přejeme Vaškovi, aby mu jeho hra se slovy vydržela. Nakročil možná k práci básníka.
Přeji všem žákům, učitelkám, učitelům, provozním zaměstnancům, pracovníkům OÚ, rodičům i
přátelům školy úspěšný, zdravý a radostný školní rok 2013/2014.
Mgr. Jaroslav
Vávra, ředitel školy

Taneční kroužek MŠ (pátek od 10,30 hod. do 11, 15 hod., 250 Kč za pololetí, ved. Mgr.
Ilja Kulichová
Jméno a příjmení žáka (hůlkové písmo): ______________________________________
Ano
Ne (zakroužkujte to, co si přejete)
Datum: ______________________

Podpis rodičů: _____________________

Taneční kroužek ZŠ (pátek od 12, 45 hod. do 13, 30 hod., 250 Kč za pololetí, ved. Mgr.
Ilja Kulichová)
Jméno a příjmení žáka (hůlkové písmo): ________________________
Ano
Ne (zakroužkujte to, co si přejete)
Datum: _______________________ Podpis rodičů: ____________________

Pohybové hry pro 1. – 5. ročník, nepovinný předm., úterý 13 – 13,45 hod., vyučující
Mgr. Jitka Lampová
Jméno a příjmení žáka (hůlkové písmo): ______________________________________
Ano
Ne (zakroužkujte to, co si přejete)
Datum: ______________________

Podpis rodičů: _____________________

Taneční kroužek MŠ (šk. rok 2012-13) - pátek od 10,45 hod. do 11, 30 hod., 250 Kč za
pololetí, ved. Mgr. Ilja Kulichová
Jméno a příjmení žáka (hůlkové písmo): ______________________________________
Ano
Ne (zakroužkujte to, co si přejete)
Datum: ______________________

Podpis rodičů: _____________________

Těšíme se na hezká vystoupení dětí – Vánoce, čarodějnice, akademie.

