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Organizace školního roku  
Podzimní prázdniny: 25. (so) - 29. 10.(st), 27. 10. MŠ zavřena, 28.10. Státní svátek, 29. 10. MŠ otevřena  

17. listopad (po): státní svátek    

Vánoční prázdniny:  20. 12. (so) – 4. 1. 2015 (ne)   

Pololetní a jarní prázdniny: 30. 1.(pá) - 8. 2. (ne)   Na okr. Semily jsou jednodenní pololetní prázdniny spojeny    

Velikonoční prázdniny:  2. 4. (čt) – 6. 4. (po)          s jarními prázdninami.     

Hlavní prázdniny:  1. 7. (st) – 31. 8. (po)  

Nepřehlédněte, že jsme z důvodu zjednodušení administrativy zařadili přihlášky již do tohoto čísla časopisu. 
Prosíme rodiče, aby je obratem vyplnili a děti je přinesou do školy.    

Složení pedagogického sboru 
Ředitel a třídní učitel 3., 4. a 5. roč.: Mgr. Jaroslav Vávra  (HV v 1. až 5. roč., ČJ, M – 3. až 5. roč.). Třídní 
učitelka 1. a 2. ročníku: Mgr. Jitka Lampová (ČJ, M 1.-2.roč., Prv – 1. až  3. roč., PČ – 4. až 5. roč., TV – 3. až 
5. roč.). Učitelé: Ing. Michal Matura (AJ ve 3., 4. a 5. roč., Vl ve 4.-5. roč, TV v 1. – 2. roč.), Ing. Jiří Čapka 
(Informatika v 5. roč., Přírodověda ve 4. a 5. roč.), Jana Zajícová (VV – 1. až 5. roč., PČ – 1. až 3. roč.).    
Učitelky mateřské  školy:  Jitka Heřmanová a Radmila Pikorová. Učitelka tance: Mgr. Ilja Kulichová.    

Vychovatelka školní družiny a vedoucí školní jídelny – Jana Zajícová: Družina bude otevřena do 15 hodin, 
rodiče prosíme, aby na zápisní lístky pečlivě vyplnili doby odchodu dětí (mnozí rodiče zadní stranu 
nevyplnili).  Školnice: Romana Jáklová. Kuchařky: Hana Marková, Božena Pastorková.   

ŠKOLNÍ JÍDELNA, PLATBY D ĚTÍ, ŠKOLNÍ ŘÁD 
Platby obědů proběhnou v hotovosti vždy den po 15. dni toho měsíce (děti dostanou lístečky s cenou, kterou 
mají uhradit). Na 1. pololetí vybírá MŠ na divadla a další akce v Semilech 200 Kč, ZŠ na tradiční podzimní výlet 
a kulturní akce v Semilech 350 Kč. Plavání: Rada zastupitelstva obce Benešov u Semil bude 2. září jednat  
o příspěvku na dopravu a provozní náklady bazénu dětem MŠ i ZŠ (výuku dětem ZŠ hradí kraj). O výsledcích 
jednání budeme rodiče informovat. První plavání: středa 10. září, odjezd v 9.40 hod. Termíny úhrad: kulturní 
akce, výlet – do 22. září (23. 9. už je v KC Golf představení Zahrada – Jiří Trnka,  odjezd v 10.10 hod od 
školy). Taneční kroužek do 21. října 2014. Pravděpodobný termín tradičního podzimního výletu: 25. září, 
hrad PECKA. Není vyloučené, že pojedeme již v předcházejícím týdnu. Vše záleží na počasí. Každá rodina 
dostane Školní řád, v žákovské knížce dětem rodiče podpisem stvrdí, že ho četli.  

 

Taneční kroužek MŠ (pátek od 10.45 hod. do 11.30 hod., 250 Kč za pol., 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, 15 hod. do 13, 05  hod., 250 K za pol., 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: _____________________ 
 



Divadla, novinky 
Divadlo v angličtině: Žáci 3. až 5. ročníku budou hrát pohádku O Jeníčkovi a Mařence 
(scénář M. Matura, hudba a texty písní J. Vávra). Rozhodně zopakujeme hru O Popelce                   
a hudební komedii s podkrkonošskými koledami Štědrej den v Kerkonošich (J. Vávra). 
Nově nacvičíme operku Karkulka (J. Uhlíř, Zd. Svěrák).       
Učení: Literárně-hudební chvilky budou probíhat každý den před zahájením vyučování ve 
třídě J. Vávry. Zazní tedy i krátké prozaické či básnické texty od našich i světových autorů, 
většinou vtipně laděné, aby nám radostná nálada z rána vydržela po celý den.         
 
Divadlo Na Cestě Liberec v upravených půdních prostorách školy (1. 9. 2014 od 9 hod.)   

Jak šel Honza z Benešova u Semil do světa (Miroslav Los) 
Český Honza se přemohl, slezl z pece, zdolal i svůj strach, dodržel slovo a byl za to odměněn. 
M iroslav Los, zakladatel a spolumajitel Divadla Na cestě Liberec, absolvoval DAMU (loutkoherectví 
a technologie loutky). Jako výtvarník se podílel na inscenacích v divadlech Radost Brno, Malé divadlo 
České Budějovice a v Divadle rozmanitostí Most. Nějakou dobu strávil v Libereckém Naivním 
divadle, než se rozhodl založit si své soukromé divadlo, které se, věřme, dětem i rodičům líbilo. 
Navrhl nám, abychom novému divadelnímu prostoru dali název Divadlo Za Komínem, což se mi 
docela zamlouvá.  Děkujeme p. Janu Hubařovi, který nám obětavě zapůjčil halogenovou lampu, aby 
bylo divadlo lépe osvíceno, paní Boženě Pastorkové, která staré lavice z bývalého hostince  
U Bachtíků dokonale umyla, a paní Romaně Jáklové, jež se rovněž podílela na přípravě divadelního 
prostoru.      
 
Odhalení busty Tomáše Garrigua Masaryka (1. 9. 2014) 
Víte, každý národ by měl ctít své velikány. Už i malé děti by měly vědět, že zakladatel novodobé 
Československé republiky (28. 10. 1918) byl statečný, poctivý a pravdomluvný člověk, jenž se nebál hájit 
pravdu, byť proti němu často stálo mnoho protivníků, kteří na něj nevybíravými způsoby útočili. M ěly by také 
vědět, že říkal: „Nebát se a nekrást.“  Protože to byl univerzitní profesor, podporoval stavbu nových škol, a to 
zvláště v 30. letech, kdy svět ovládla hospodářská krize a lidé neměli práci. Tak se v řadě měst a vesnic 
zaměstnalo mnoho lidí. V našem okolí v 30. letech vyrostly například školy v Semilech - Podmoklicích, 
Jesenném, Lomnici nad Popelkou, Železnici, Veselé a Libštátě. Dávaly si po panu prezidentovi čestný název, 
např. Masarykova základní škola Libštát.  Bustu nám daroval p. starosta Dalibor Lampa, který ji před 
prázdninami odvezl do Muzea a Pojizerské galerie Semily. Restaurovala ji pí Alena Hovorková, Ladislav Matura 
ml. pod ní vyrobil pěkný podstavec, natřel ho načerno a společně s otcem ho připevnili na čelní stěnu 
v mezipatře. Dne 29. srpna bustu do školy přivezla paní vychovatelka Jana Zajícová, umístili jsme ji na 
podstavec a přikryli bílou látkou. První školní den (1. 9. 2014) byla slavnostně odhalena. Jaroslav Vávra 
pohovořil krátce o významu p. prezidenta pro náš národ, přítomní žáci, rodiče, prarodiče a učitelé pak zazpívali 
oblíbenou píseň p. prezidenta „Ach synku, synku“.  Malou slavnost natáčel p. Ladislav Kroupa.   

 

Práce na škole o prázdninách 
O prázdninách proběhla výmalba herny školky, kterou musely učitelky vyklidit, výmalba školní jídelny (p. Jiří 
Hadač st.), školní kuchyně a předsíně skladu potravin. Práce začaly 7. července 2014 a skončily 11. července. 
První týden prázdnin nám Knihkupectví U Malých dodalo nové učebnice. Od 7. do 25. července probíhaly dále 
nátěry oken ve školní kuchyni (vnitřní strany), v suterénních prostorách sklepů a bytu pí školníkové, ale 
také plechového parapetu a staré vitrínové skříně (chodba u učeben). Bezesporu nejnáročnější prací bylo 
ošetření trámů a podbití proti dřevomorce chemickou látkou, která se používá na hradech. Pan Karel Kubeš 
ukončil práce na škole dne 22. 7. 2014. Dokonale také vyčistil průmyslovým vysavačem půdu od „stoletého 
prachu“ a dalších mechanických nečistot. Části některých trámů vyměnil, nově byla odvětrána odpadní jímka. 
Pan Kubeš ještě po skončení těchto prací nastříkal přilehlé trámoví luxolem a utěsnil otvor mezi stěnou a krovy 
(strana k vozovce, hotovo 29. 8.), aby na půdu ze silnice nestoupal prach, ale také studený vzduch.  Zapůjčil nám 
plynový teplomet, neboť by se jinak v chladném pohádka nemohla uskutečnit. 12. srpna byly označeny 
jmenovkami tělocvična, šatna a mateřská škola, proběhala také oprava vstupních dveří (p. Plecháč).   

Přejeme všem dětem a učitelům úspěšný školní rok 2014/2015. Rodičům pak trpělivost a klid. 
                                                                                                    Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel školy  


