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PROSÍME RODIČE, ABY SI ČASOPIS ŘÁDNĚ PROSTUDOVALI. DĚKUJEME.  

Zahájení školního roku  
Třetí představení v Divadle Za Komínem zahájilo 1. září 2015 (út) nový školní rok. Pan Miroslav Los 

z libereckého Divadla Na Cestě uvede hru O Plaváčkovi. Rodiče si mohli prohlédnout celou školu. V ZŠ a MŠ 

budou učit: Mgr. Jaroslav Vávra, řed. školy (3., 4. a 5. roč., ČJ a M 3.-5. roč, HV 1.-5. roč.), Mgr. Jitka 

Lampová (1.-2. roč. ČJ, M; TV 3.-5. roč., PČ 4.-5. roč., Prv 1.-3. roč.), Ing. Michal Matura (AJ: 3.-5. roč.,  

Vl 4.-5. roč., M - geometrie: 3.-5. roč., TV: 1.-2. roč.), Ing. Jiří Čapka: Přírodověda 4.-5. roč., Informatika   

5. roč.), Jana Zajícová (VV 1.–5. roč., PČ 1.-3. roč., vychovatelka školní družiny, vedoucí školní jídelny), 

Radka Pikorová a Jitka Heřmanová (učitelky MŠ). Kuchařky ŠJ: Hana Marková, Božena Pastorková. 

Školnice: Romana Jáklová. Z důvodu zkvalitnění výuky budou mít 1 hodinu AJ páťáci samostatnou, více dělen 

bude rovněž český jazyk ve 3.-5. roč., ale také HV (1.-2. roč., 3.-5. roč.), neboť ve třídě nesmí probíhat výuka  

39 žáků.  

Nadále bude v MŠ i ZŠ Taneční kroužek (Mgr. Ilja Kulichová – 1. setkání proběhne v pátek 11. září –  

s dětmi MŠ v 10.45 – 11.30 hod., se žáky ZŠ ve 12.15 hod.), na ZŠ nepovinný předmět Pohybové hry (Mgr. 

Jitka Lampová – 1. setkání v úterý 8. září od 13 hodin). Dny zůstávají tedy stejné jako loni. Obě aktivity 

výrazně rozvíjejí pohybové schopnosti dětí a pomáhají jim uspět ve sportovních soutěžích. Tanec využíváme 

také v našich divadelních představeních. Samozřejmě, nezapomeneme ani na hudbu a divadelní představení.     

Družina bude otevřena do 15 hodin, rodiče prosíme, aby na zápisní lístky pečlivě vyplnili doby odchodu dětí 

(mnozí rodiče zadní stranu nevyplnili). Rodičům, jejichž žáci navštěvují ZUŠ Semily, doporučujeme, aby 

děti hned přihlásili a zajistili si dobré hodiny v rozvrhu.   

Logopedická náprava pí uč. Marie Zemanové nebude probíhat letos od září, ale pravděpodobně až od 

listopadu, neboť paní učitelka bude učit (záskok v Chuchelně). O jejím začátku budeme rodiče informovat.      

 
ORGANIZACE ŠK. ROKU 2015/16, DNY VOLNA                                                                                                    

Státní svátek: 28. 9. 2015 (po, prodloužený víkend).        

Podzimní prázdniny: 28. 10. (st) – 1. 11. (ne) 2015.                                                                         

Řed. volno a st. sv. : 16. 11.– 17. 11. (prodl. víkend).   

Vánoční prázdniny: 23. 12. (st) – 3. 1. 2016 (ne).                                                                        

Pololetní prázdniny: 29. 1. 2016 (pá, prodl. víkend).  

Jarní prázdniny: 6. 2. (so) – 14. 2. (ne) 2016.                                                                             

Velikonoční prázdniny: 24. 3. (čt) – 28. 3. (po) 2016. 

Hlavní prázdniny: 1. 7. 2016 (pá) – 31. 8. (st) 2016. 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA –  PLATBY DĚTÍ, POPLATEK ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU, ŠKOLNÍ ŘÁD 

Ceny obědů ZŠ, strávníci 7 – 10 let: 22 Kč,  11-14 let 23 Kč.  

Ceny obědů MŠ,  strávníci 3 – 6 let: přesnídávka 7 Kč, oběd 16 Kč, svačina 6 Kč (celkem 29 Kč).  

Cizí strávníci: 65 Kč.   Platby obědů proběhnou v hotovosti vždy den po 15. dni toho měsíce (děti dostanou 

lístečky s cenou, kterou mají uhradit). Poplatek za školní družinu je nezměněn: 30 Kč za měsíc. Rodiče prosíme, 

aby pečlivě vyplnili zápisní lístky do ŠD, zvláště časy odchodů dětí domů. Každá rodina dostane Školní řád, 

v žákovské knížce dětem rodiče podpisem stvrdí, že ho četli.  

 

ZAHÁJENÍ VÝUKY  
Podle rozvrhu se budou děti učit už od čtvrtka 3. září, prvňáčci mají zpočátku samozřejmě určité úlevy 

související s nízkým věkem a unavitelnosti dětí. Prosíme rodiče, aby na 2. září připravili dětem obaly na sešity 

(velké A4 a malé A5). Děkujeme.  Prvňáci dostali od Libereckého kraje dne 26. srpna 2015 krabici dárků 

Bezpečně do školy i do přírody. Obsahuje bezpečnostní vestu, bezpečnostní pásku a další cenné a příjemné 

dárky. Účel je jasný. Zabránit dopravním nehodám a úrazům dětí.   

Co musí mít žáci 3. – 5. tříd 

Dva pravoúhlé trojúhelníky, pravítko (30 cm), řádně ořezané tužky č. 2 a 3, kružítko, guma, nůžky se 

zaoblenými konci a poznámkový sešitek, do něhož si budou moci psát úkoly apod.     

TRADIČNÍ PODZIMNÍ POZNÁVACÍ VÝLET ZŠ, KULTURNÍ AKCE 
Čtvrtek 10. září: zámek Hrubý Rohozec, Dlaskův statek, Turnov. Odjezd v 7:45 hod. od školy. Předpokládaný 

návrat 15.15 – 15.30 hod.  



16. říjen (pá): Husí krky, Cirkus TeTy v 10 hod. (Semilský paroháč). Zúčastní se 4.-5.roč.    

30. listopad (po): Návštěva v pekle aneb Kam čert nemůže – Divadýlko Kuba pro děti MŠ a 1.-4.roč.  

28. leden 2016 (čt): Pohádka do dlaně (Naivní divadlo Liberec), zúčastní se děti MŠ, 1.-3. roč.   

PŘÍSPĚVKY NA VÝLETY, NA KULTURNÍ A JINÉ AKCE  

Základní škola: 350 Kč na 1. pololetí.  

Mateřská škola: 200 Kč na 1. pololetí.  
Platby mohou rodiče realizovat nejlépe hned, nejpozději však do 20. září tohoto roku (v MŠ u pí uč. J. 

Heřmanové a pí uč. R. Pikorové, na ZŠ u Mgr. J. Lampové.   

 

PLAVÁNÍ  
Letos zahájíme plavecké kurzy v Jilemnici ve středu dne 9. září od 10.15 hod., tzn. autobus od školy vyjede 

nejpozději v 9.15 hod., poněvadž musíme jet vzhledem k uzávěře Pojizerské silnice přes Semily a Košťálov. 

Kurzů se zúčastní žáci 3. a 4. roč., předškoláci a starší děti z MŠ. Pro pořádek připomínám, že děti nic za tyto 

kurzy neplatí. Na platbě se podílí stát (kraj) a obec Benešov u Semil, která se rozhodla hradit i cestovné a také 

výuku dětem MŠ.     
 

Práce o prázdninách                                                                                                                                      

Na počátku prázdnin proběhla oprava dřevěných postelí v MŠ a demontáž starých desek stolů ve školní jídelně. 

Dne 27. 7. byla vyklizena ložnice MŠ (pracovníci obce), odpojeny akumulačky (p. Jaroslav Bělka), aby byla 

podlaha připravena na výměnu linolea. Nátěry noh a podsad všech 13 stolů ve školní jídelně a čtyřech ve školní 

družině provedl 29. a 30. 7. p. Jiří Hadač ml. Pan J. Bělka vyměnil tři osvětlovací tělesa (síň mezi hernou  

a ložnicí MŠ, v ložnici MŠ a u vchodu) v pátek 7. srpna. Intenzívně se pracovalo zvláště v týdnu od  

10.-14. 8. Desky ke 13 stolům připevňovali pracovníci obce po zatvrdnutí nátěru 10. 8. a položení linolea 

v ložnici MŠ proběhlo 11. 8.  Mytí oken a čištění koberců se uskutečnilo v pátek 14. 8. V kuchyni byla 

vyměněna nevyhovující vodovodní baterie (p. L. Matura st.). Obložení stěn ložnice MŠ provedl truhlář  

21. – 24. 8.  (viz 2. strana). Kromě nesporné praktičnosti změn je třeba kvitovat i nový estetický rozměr, který 

prostory získávají. Např. nohy stolů ve školní jídelně byly natřeny v minulosti 3 barvami (světle hnědou, tmavě 

hnědou a žíhanou), dnes je barva noh i podsad stolů jednotná. Děkuji pracovníkům obce – p. Ladislavu Maturovi 

ml., p. L. Maturovi st., p. Luďku Hoffmannovi, p. Ivanu Brožovi i brigádníkovi p. Lukáši Hlouškovi –  

a zaměstnancům ZŠ a MŠ, již se podíleli na „rozjezdu školního roku“. V něm přeji všem žákům, jejich rodičům, 

pracovníkům a přátelům školy i obce jen vše dobré.  

                                                                                                                          Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel školy  

PROPAGACE ŠKOLY, UCHOVÁVÁNÍ PAMĚTI ŠKOLY  - KNIHY O ŠKOLE 
Na propagaci kulturních akcí Libštátského pozdního léta 2015, Pěveckého spolku Jizeran apod. mám pronajatou 

vývěsní skříňku na nám. Dr. Riegra v Semilech. Umístění: na prodejně s textilním zbožím „Veronika“ (vedle 

Pekařství JVS u průchodu do prodejny domácích potřeb, strana nám. s Lékárnou „U České koruny“). Tam 

budeme dávat rovněž zprávy o benešovské ZŠ a MŠ. Místo je to velmi výhodné. Školu budeme nadále 

propagovat na webových stránkách obce Benešov u Semil, kde máme „své okénko“ (nyní probíhá jejich textová 

úprava), v Benešovských novinách a Školním časopise. Obměněny byly rovněž nástěnky ve škole. Na „Knihách 

o škole“ pracovali Mgr. J. Lampová a Mgr. J. Vávra (J. Lampová – popisky k fotografické dokumentaci a její 

kompletace, Mgr. J. Vávra – textová část). Jako účelné se ukázalo mít ke každému roku zvlášť část textovou  

a část fotografickou. Popsané fotografie dáváme do „košilek“, které ukládáme do šanonu. Kdykoliv tak můžeme 

doplnit další fotografie.           

 

PODALI JSME ŽÁDOST K VÝZVĚ 57 MŠMT 
Škola se uchází o výuku anglického jazyka prostřednictvím e-learningového vzdělávacího programu (blended 

learning) pro zvýšení komunikačních schopností žáků. Pokud bude škole schválena žádost a získá potřebné 

finanční prostředky, počítáme se zapojením e-learningového kurzu do běžné výuky. 

Ing. Michal Matura 

ZAJÍMAVOSTI  
Šárka Matěchová (po prázdninách 5. roč.) s paní Mgr. Iljou Kulichovou předtančily lidové tance členkám 

Jizerky na jejich srpnovém prázdninovém soustředění. Inu, každá dovednost se hodí. ZŠ budou navštěvovat 

všechny Housovy děti: Eliška (1. roč.), Veronika (2. roč.), Klára 5. roč. Mouchy se zčistajasna nastěhovaly 

mezi okna učebny J. Vávry (víkend 29. a 30. 8.). Jejich likvidace 31. 8. chvíli trvala. Horké léto „koná“.   

TIP NA VÝLET 
Jubilejní 20. ročník jednodenní výstavy obrazů „Spálovské babí léto“ se uskuteční v sobotu 5. září 2015 od  

14 hodin v evangelické kapli na Spálově. V kulturním programu zazpívá Vysokoškolský umělecký soubor 

Pardubice (sbor roku 2011, dirigent MgA. Tomáš Židek, sbormistr roku). Přijďte, nebudete určitě zklamáni.  


