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 Spojení: ZŠ Benešov – 481 62 32 44;  MŠ Benešov – 481 62 50 04, zsbenesov@quick..cz 
Vážení rodiče, děti, přátelé školy,  
jmenuji se Jaroslav Vávra, bydlím v Semilech a od 1. 7. 2010 jsem byl jmenován ředitelem ZŠ a MŠ Benešov u Semil. 
Prostředí školy mi není neznámé, neboť jsem zde učil v letech 1979–1985. Byla to má první štace. Pravda, poněkud 
jsem zestárl. Tehdejšího čtyřiadvacetiletého mladíka nahradí pětapadesátiletý chlap, jenž má však tu výhodu, že něco 
zažil, že má poněkud lepší představu o tom, co dělat – a co ne. Škola má dobrou tradici ve sportu i kultuře. Proto už 
nyní mohu slíbit, že si běhání, hodů, sportovních her apod. opravdu děti užijí. Paní Mgr.  Jitka Lampová učí 
tělesnou výchovu skvěle. Ačkoli jsem Semilan, přečetl jsem si o úspěších dětí pochvaly nejen v Benešovských 
novinách (atletický trojboj), ale i v Semilských novinách (nejúspěšnější 4. třída Jilemnicka). Věřme, že se nám podaří 
ve spolupráci s okolními školami něco dalšího vymyslet.   
Hraji s  dětmi divadlo. V letošním šk. roce už nacvičujeme Sněhurku (na 1. listopadové třídní schůzky) i vánoční hru 
napsanou v nářečí Štědrej den v Krkonoších (zazní v ní krkonošské koledy) a nakonec k poctě Erbena (nar. 1811) 
baladu Zlatý kolovrat . Se  Sněhurkou a Zlatým kolovratem se představíme na divadelní soutěži TURNOVSKÝ ŠTĚK 
(jaro 2011). V představeních se zpívá. Nebudeme chybět na Soutěži dětských recitátorů v Semilech (jaro 2011), 
neboť poezie by měla být samozřejmou součástí života dětí, poněvadž je zdrojem radosti, krásy i poučení. Naučíme se 
také rozsáhlejší básně, na které budou děti vzpomínat celý život.   
Protože jsme školou základní, budou naši žáci seznamováni se všemi žánry hudby – lidovou a  populární písní 
v průběhu staletí, jazzem, spirituály, beatem – rockem, dětskými písněmi (zvláště vtipnými), dechovkou, 
trampskými skladbami, country, muzikálem, operetou, ale také s tzv. „vážnou hudbou“  – orchestrálními 
i komorními skladbami, operou, a to především prakticky, tedy zpěvem, hrou na zobcové flétny (nástroj lze dětem 
zakoupit za 85 Kč až 100 Kč – zajistit může J. Vávra) a jinými hudebními činnostmi. S hudbou přichází radost potřebná 
pro jakýkoliv druh práce, navíc je přirozeným oknem do historie, také však pomocníkem ve výuce českého jazyka, 
angličtiny apod.   
Zpívat se bude každý den, a to vždy 5 minut před začátkem 1. vyučovací hodiny  v  7.25 hod. (všichni žáci ZŠ 
a předškoláci z MŠ v učebně 1.a 3. ročníku), písní budeme začínat hodiny či relaxovat.  Děti, které nejezdí autobusem, 
přicházejí do školy až v 7, 15 hod., pokud si to s námi rodiče nedomluví jinak.    
Uvedené plány se nedají úspěšně realizovat bez rodičů. Počítáme s Vaší pomocí. Neměla by spočívat např. jen při 
přípravě kostýmů, ale také v morální podpoře dětí, tedy návštěvou představení apod.   
Dle možností se pokusíme do akcí školy zapojovat co nejvíce zvláště předškoláky z MŠ.  
Slovo k němčině: Druhý cizí jazyk se bude vyučovat ve 4. třídě ve středu od 12,30 h – 13,15 hod. Návaznost je pouze 
na ZŠ I. Olbrachta ve školním klubu. Zda se kroužek rozběhne, o tom si rozhodnou rodiče dětí ve 4. roč.    
Taneční kroužek: Dostatek informací dostali rodiče na schůzce i na zápisních lístcích. Věříme, že se kroužek 13. září 
rozeběhne v MŠ i ZŠ.  
Informatika:  Pan Hudský nám připravil rozpočet na 4 další stanice, které  instalujeme v učebně informatiky a 
uhradíme už z nového rozpočtu školy na r. 2011. Elektroinstalační práce provede p. Bielka, následnou výmalbu pak p. 
J. Hadač. Počítáme i s jednoduchou klimatizací. Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků budou udělány dveře ze školní 
družiny do učebny informatiky, a to o podzimních prázdninách.  V budoucnou uvažujeme o kroužku informatiky. 
Školní jídelna: Z důvodu finanční náročnosti rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ se položení nové podlahové 
krytiny (dlažba) odkládá na hlavní prázdniny v r. 2011. 
Zaměstnanci: ZŠ – Mgr. J. Vávra (1. a 3. roč., řed. školy), Mgr. Jitka Lampová (2. a 4. roč.), Mgr. Hana 
Růžičková (angličtina) – učitelé, Jana Zajícová (vychovatelka ŠD,  uč. VV,  PČ a NJ, ved. školní jídelny). MŠ – Jitka 
Heřmanová, Radmila Pikorová. Školnice, úklid: Romana Bachtíková.  Školní jídelna: Hana Marková a Božena 
Pastorková.   
Organizace školního roku (ředitelské dny nejsou na šk. rok 2010/11 plánovány)  
1. září 2010 (středa): zahájení školního roku 
28. září (úterý): sv. Václav (den volna)  
27. října – 31. října (středa–neděle): podzimní prázdniny (končí v úterý 26. 10., nastupují 1. 11.)  
17. listopad  (středa): Den boje za demokracii (den volna) 
23. prosinec 2010 (čtvrtek) – 2. ledna 2011 (neděle): vánoční prázdniny (do školy děti nastupují v pondělí 3. 
ledna)  
4. únor (pátek): jednodenní pololetní prázdniny  
21.–27. února (pondělí): jarní prázdniny (do školy děti nastupují v pondělí 28. února) 
21.–25. dubna:  velikonoční prázdniny (do školy děti nastupují v úterý 26. dubna)  
1. července (pátek) – 31. srpna (středa): hlavní prázdniny (nový šk. rok od 1. 9. 2011 – čt) 



Z plánovaných akcí školy  
27. září (pondělí): výlet celé ZŠ – Zlatá stezka Českého ráje.  
18. listopadu (čtvrtek) od 16 hodin –  operka J. Vávry Sněhurka (srdečně zveme také veřejnost), po ní 
následují třídní schůzky. 
28. listopadu (1. adventní neděle) od 16 hodin –  Rozsvícení vánočního stromu spojené s loutkovým 
představením a hrou v nářečí „Štědrej den v Krkonoších“ (J. Vávra).    
V době kolem 10. prosince – společné posezení se seniory.  
Společná četba 
Vycházet budeme z ROKU KARLA JAROMÍRA ERBENA , do kterého se zapojíme vší silou. Budeme s dětmi číst 
jeho pohádky, které máme ve škole, ale také jeho záznamy lidových balad ze sbírky Prostonárodní písně a říkadla. 
Odtud se dostaneme k Erbenovým baladám v Kytici, zvláště ke Zlatému kolovratu. Jinak budeme na společnou četbu 
využívat zvláště žákovskou knihovny, kterou se pokusíme doplnit o další atraktivní tituly zvláště pro 3. a 4. ročník. 
Nezapomeneme na poezii, správnou výslovnost, povedeme děti ke správnému pochopení přečteného textu apod. 
Ostatně vyšší míra samostatné práce k tomu přímo vybízí. 
Prázdninové kolotání na škole  
Řemeslníci firmy Martina Bartoše nastoupili dne 12. července do prostor MŠ, aby přebudovali sociální zařízení 
(příkaz hygieny). Sociální je hezké a funkční,  což rodičům dětí z MŠ jistě neujde. Dne 2. srpna nastoupili malíři – 
p. Jiří Hadač a syn, kteří vymalovali prostor školní kuchyně a nové sociální zařízení ve školce. Pan Ladislav Matura  
spravil skříň v učebně 1.–3. ročníku, provedl některé drobné opravy na sociálním zařízení děvčat a vyměnil proražené 
ostění (učebna 1. a 3. roč., 16. 8.). Úprava chodníku před školou proběhla 2. srpna (vytrhávání trávy, mytí). Dne 
12. srpna byl převezen z hostince do školy klavír a 17. srpna ho p. Vít Šobáň se Semil naladil. Týž den se pustil i do 
klavíru v divadelním sálku OÚ, takže oba nástroje jsou připraveny ke „koncertování“. 18. srpna  p. L. Matura začal 
vyrábět věšáky na ručníky a kelímky do nového sociálního zařízení MŠ, instaloval je pak o víkendu. Za jeho kvalitně 
odvedenou práci mu patří upřímné poděkování. Okna na škole a jejich otvírání: Zvláště v teplých dnech je důležité, 
aby bylo zajištěno stálé větrání při dodržení všech bezpečnostních pravidel. Jednoduchý systém vymyslel p. Plecháč. 
24. srpna se naposledy o prázdninách kosila tráva. 25. srpna navštívil školu pan Farský, který udělá nejspíše na jaře 
2011 plot na zahradě, aby byla zajištěna bezpečnost dětí z MŠ i ZŠ, které si sem chodí hrát. J. Zajícová zakoupila do 
školní družiny pohovku a nový koberec za výhodnou cenu. Koberec nechala obšít. Administrativní práce:Vzhledem ke 
změně na postě řed. školy byly provedeny  v  součinnosti s dvěma pracovnicemi školy  nezbytné změny v našem 
„bankovním domě“.    

Společenská kronika  
Paní Mgr. Anna Morávková , ředitelka školy, ukončila ke dni 30. 6. 2010 své působení na benešovské základní škole, 
kde pracovala od r. 1. 8. 1997. Připočteme-li k tomu práci v radě a zastupitelstvu obce, bylo toho hodně k řešení a k 
stálé práci. S dětmi – i s českou administrativou.  Ochotně mi předávala veškeré informace a dokumenty týkající se 
školy, vše se mi snažila vysvětlit a přislíbila pomoc, když mi něco nebude jasné. Vážím si takového přístupu. Nebývá to 
vždy samozřejmé. Věřím, že zůstane  nadále příznivkyní benešovské školy, kde ji vždy rádi uvidíme. Děkuji jí za práci, 
kterou pro školu vykonala, a přeji jí do dalších let dobré zdraví a pohodu. 
Poděkování pí R. Bachtíkové a učitelkám MŠ 
Jakmile na škole probíhá jakákoliv rekonstrukce, jsou kladeny vždy daleko větší nároky na úklid. Paní R. Bachtíková 
se se všudypřítomným prachem pronikajícím do všech prostor z rekonstrukčních prací ve školce vypořádala výborně, 
podlahy se lesknou a vše bylo včas připraveno k zahájení školního roku. Po skončení rekonstrukce přišly připravovat 
prostory MŠ také pí J. Heřmanová a R. Pikorová. Po výmalbě pomáhala uklízet ve školní kuchyni pí H. Marková. 
Paní vychovatelka J. Zajícová nakupovala vybavení do školní družiny.  

Ze setkání s rodiči (7. 9. 2010): Nejdůležitější informací pro rodiče byl fakt, že od příštího šk. roku (2011–12) 
bude ve škole obnovena 5. třída, v minulosti zrušená, neboť tento ročník přičlenili ke 2. stupni. Opatření  vychází  vstříc 
rodičům (odbourání  časových a finančních ztrát, škola v místě), dětem – větší  
možnosti pracovat v kroužku, který by třeba pro nedostatek dětí zanikl, práce v malém a známem kolektivu, prostor pro 
rozvoj individuality, klidnější prostředí, ale také škole i obci v oblasti ekonomiky  (ušetření nemalých prostředků za 
„předčasné“ vzdělávání dětí v Semilech a Loukově (částka by spolehlivě překročila 90 000 Kč). Páté ročníky mají školy 
ve Slané, Tatobitech, Bozkově atd. Dětem 5. roč. je škola schopna garantovat přípravu na gymnázium či zabezpečit 
více samostatných hodin hlavních předmětů. Aby rodiče nemuseli stále myslet, co mají za dítě platit, souhlasili 
s platbou 200 Kč na pololetí (divadelní představení, drobné exkurze a výlety).  
V přehledné tabulce se uvede účast dětí na akcích a případný „zbytek“  se na konci pololetí převede do 2. pol. – o to 
bude žák platit méně. Živá diskuse se týkala nepřímé platby obědů (přes účty). Do konce školního roku bude platba 
probíhat nadále v hotovosti, a to 16. den každého měsíce, v říjnu se bude platit v pondělí 18. 10. Datum platby je 
uvedeno na lístku. Zjistíme dotazníkem zájem rodičů o bezhotovostní platby a nabídneme řešení. Prosíme rodiče, aby 
urychleně vyplnili přihlášky na taneční kroužek, NJ a pohybové hry. Děkujeme. 


