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Na internetových stránkách obce Benešov u Semil najdete nejen pěkné fotografie z Čarodějnic (sobota  
30. duben, areál hasičů v Podolí), ale rovněž zajímavé videozáznamy, které zachytily programy účinkujících. Taneční 
vystoupení dětí školy (Mgr. Ilja Kulichová) nelze nepochválit. Od krojů až po choreografii bylo všechno velmi pěkné. 
Ukazuje se, že pokud děti vydrží do kroužku chodit, překvapí nás ještě mnoha hezkými vystoupeními. Z jednotlivců 
pak chválím zvláště Ondřeje Skalského. Snažili se i zpěváci, ale příště je musím nechat „nazvučit“, neboť v té vřavě 
jejich zpěv zanikal. Velkým zážitkem pro mě bylo vtipné a téměř akrobatické vystoupení hasičů (Nejistá diagnóza). 
Muselo dát velkou práci. Inspirativní bylo nasazení, s jakým ho chlapi realizovali.   
Pro rodiče dětí MŠ (i ZŠ): Na stránkách obce (odkaz Škola) jsou fota z besídky ke Dni matek (3. 5. 2011).  

Úhrada sešitů a dalších pomocných materiálů 
Za rodiče 1. ročníku přebírá platební povinnost stát. Protože se částky v jednotlivých ročnících za pomůcky potřebné 
na vyučování liší (mezi 2. a 5. ročníkem je rozdíl 89 Kč), nakupujeme tedy každému ročníku „na míru“. Sešity prodává 
dětem firma Interpap Libštát, která je široko daleko známá svými příznivými cenami, které se výrazně dostávají i pod 
tzv. „velké prodejce“.            J. V.  

Termíny placení obědů 

16. 5. – proběhla platba za měsíc duben, 16. 6. – za měsíc květen, 27. 6. – za měsíc červen 

Konečné finanční vyrovnání u žáků ZŠ proběhne 29. 6. 2011. Kdo z dětí bude chtít jít na oběd 30. 6. 2011, zaplatí oběd 
v hotovosti 30. 6. 2011. Finanční vyrovnání u dětí MŠ se uskuteční 30. 6. 2011. 

Jana Zajícová, ved. školní jídelny 

Docházka dětí do mateřské školky 
Může se stát, že dítě, které je řádně přihlášeno do mateřské školky, ve školce pláče a rodiče se rozhodnou, že na určitý 
čas přeruší jeho docházku. Pak jejich cesta povede za ředitelem školy a dohodneme se na dalším postupu.  

Bohužel, stalo se nám také, že dítě nejen přestalo do školky docházet, ale jeho rodiče neměli uhrazené ani obědy. 
Nedařilo se nám s rodiči navázat telefonický kontakt, ačkoli jsme využívali i třetí osoby včetně zajištění finanční 
pohledávky. Člověk se může dostat do tíživé situace, ale měl by vždy jednat. Nedalo se nic dělat  
a přistoupili jsme ke správnímu řízení, kdy dítě bylo vyřazeno.      J. V.  

Provoz školky o hlavních prázdninách 
Pátek 1. července – školka otevřená 
Pondělí 4. července –  pátek 8. července  (školka zavřená, čerpání dovolené)  

Pondělí 11. července – pátek 15. července: školka otevřená 

Pondělí 18. července – pátek 19. srpna (školka zavřená, čerpání dovolené, rekonstrukční práce – položení dlažby ve 
školní kuchyni, nátěry oken ve školce i škole)  

Pondělí 22. srpna a následující dny: školka otevřená, normální provoz  

Možnost umístit dítě do MŠ v Semilech 
Provoz MŠ v Semilech o letních prázdninách 2011: MŠ v Semilech budou o prázdninách mimo provoz pouze 2 týdny. 
Přihlášku na týden od 18. - 22.7. nutno doručit do konce května. Po dohodě se zřizovatelem bude provoz MŠ v 
Semilech o letních prázdninách 2011 omezen tak, že všechny MŠ budou uzavřeny pouze 2 týdny, a to od 25. 7. do 5. 8. 
2011. Rodiče, kteří potřebují umístit do MŠ dítě v době, kdy bude jejich MŠ uzavřena, si podmínky umístění do jiné 
MŠ projednají s ředitelkou ve své školce. Podrobnosti o provozu MŠ naleznete pod odkazem ŠKOLSTVÍ (stránky 
města Semily). Dočasně mohou umístit své děti v semilské školce také rodiče dětí benešovské školy, a to 
prostřednictvím žádosti ředitelství benešovské školy. Kontaktní osobou v Semilech je pí řed. Věra Smetanová z MŠ 
Luční. Třeba však počítat s tím, že v Semilech zaplatíte nejen za stravu, ale také tzv. školkovné, tedy poplatek za 
užívání MŠ. Jinak se jedná o potřebnou službu, kterou nemůžeme v Benešově z důvodu velikosti zařízení a čerpání 
zákonné dovolené učitelek MŠ zabezpečit.  
              J. V. 
Připravujeme  
25. května: Při výtvarné výchově budou děti vytvářet keramické výrobky. Pomáhat jim přijede pí uč. Jana 
Pavlatová z DDM Semily.   

26. května: Výlet MŠ do Zoo Dvůr Králové.  (Pozor!!!  Žádný ročník ZŠ se výletu nezúčastní.)  

31. května: Atletický trojboj na ZŠ Ivana Olbrachta (J. Lampová a vybraní žáci).  

1. června: v aule Gymnázia I. Olbrachta uvedeme Sněhurku a Zlatý kolovrat pro žáky semilských škol  
a Domov Tereza. Začátek v 10 hodin.  



2. června (čtvrtek) se od 9,30 hod. uskuteční nábor dětí do ZUŠ Semily. Přijede několik učitelů – Štefan Pernecký 
(klarinet), Miroslava Jeřábková (housle),  Petr Ochman (akordeon), Martin Farský (trubka a bicí), ale také pan ředitel 
Jiří Kurfiřt  (klavír). Rodiče dětí ZŠ i předškoláků, již po prázdninách nastoupí do školy, srdečně zvu do školy, kde by 
na místě mohli získat příslušné informace o docházce do ZUŠ Semily.  

18. června – 600. výročí založení obce. Děti tu vystoupí s operkou Sněhurka  (J. Vávra) a pohádkou Zlatý kolovrat  
(K. J. Erben, J. Vávra).  

Oba výlety ZŠ se z časových důvodů uskuteční v červnu:  
1. Muzeum Českého ráje Turnov (vlakem) –  Klokočské skály – Rotštejn – ze Špice do Semil autobusem;  
2. Riegrova stezka – Podspálov – Spálov – Nouzov –  Benešov.   

Uskutečnilo se:  
3. května škola a školka realizovala za hojné účasti rodičů a prarodičů (odhadem asi 60 – 70 osob) pořad ke Dni 
matek. 11. května navštívil školu pan učitel Václav Brádle, emeritní sbormistr Jizerky, a dal dětem přihlášky do sboru. 
Týž den byly škole nakoupeny od firmy Dvořák pěkné dřevěné hračky a rovněž papírenské zboží z firmy INTERPAP 
LIBŠTÁT . 12. května proběhlo ve školce i škole fotografování dětí a byla  podána žádost na finanční prostředky 
z fondů EU. V sobotu 14. května začal p. Farský stavět a rekonstruovat plot (zahrada MŠ). Jako umírá člověk, tak i 
stroje. Nám odešla natrvalo škrabka na brambory. Novou nám dovezou ve čtvrtek 2. června.  

17. května proběhla od 16 hodin schůzka s rodiči mateřské školy. Přišlo jich 13. Paní uč. Heřmanová dala rodičům 
vyplnit také anonymní dotazník, který zjišťoval, jak jsou rodiče spokojeni s provozem MŠ. Pět matek nemělo žádné 
připomínky, jedna napsala, že nechce nic měnit, což rovněž znamená, že je s provozem školky spokojená. Potěšil i 
názor, že se problémy řeší s ohledem na individualitu dětí. Čtyři matky napsaly, že by si přály pestřejší jídelníček. 
Jeho skladbu (tzv. spotřební koš) pravidelně kontroluje hygiena, neměla k němu žádných připomínek. Nevím, jak mám 
chápat požadavek na více druhů jídel: v jednom dni to je naprosto nerealizovatelné. Prostě nám to nedovoluje 
personální obsazení ŠJ, na úhradu další pracovnice nejsou peníze. Praxe v mnoha dalších školkách, které znám, je 
obdobná. Pokud se jedná o pestrost v dlouhodobém horizontu (více druhů jídel), musím říci, že z několika škol, kde 
jsem měl čest pracovat, se mi jídelníček benešovské školy svou skladbou zamlouval nejvíce (v letech 1979-85 i nyní). 
O chutnosti stravy svědčí, že zbytky jsou minimální, většinou si mnoho dětí přidává. (Ve školce tak učinilo 19. 5.  
z 21 přítomných 16 dětí.) Běžně si dávají „nášup“ také děti ZŠ. Unikátní je, že si velmi často přidávají také polévku, 
anebo při nalévání říkají: „Hodně.“ Arciť, není to pokaždé, ale v jiných jídelnách polévku děti vůbec ani neokusí. 
Požadavek, aby byl jídelníček umístěn na vývěsce už v pondělí ráno, má své opodstatnění a bude splněn. (Najdou ho i 
cizí strávníci v chodbě, kudy přicházejí pro obědy.) Prosím, aby se rodiče v případě jakýchkoliv nejasností či problémů 
obraceli na vedoucí ŠJ pí Janu Zajícovou. Nad pískovištěm si přála matka zastínění. To je podnětná myšlenka, ale ne 
příliš levná. Druhá by chtěla více výletů a další, aby se častěji chodilo do divadla. Takový požadavek vítám. 
Upozorňuji však, že vše souvisí s penězi. Návštěva představení v Semilech stojí většinou 52 Kč včetně cest autobusem 
(veřejná doprava). Není, bohužel, možné, aby děti MŠ chodily zpátky pěšky, autobus po divadle nestihnou, problém je i 
ráno. Čekání na další autobus je za nepříznivého počasí svízelné. Letos v čase konání divadel nebylo mnohdy příznivé 
počasí, pronásledovala nás i nemocnost. Jediná možnost je objednat si autobus, ale to je samozřejmě i po všech slevách 
ta dražší varianta, proto počítáme, že v příštím školním roce (2011/12) objednáme autobus maximálně dvakrát, ale to 
pojede celá škola. Zájezd na místo vzdálené 30 km = 1800 Kč za ujeté kilometry, 20% DPH + čekací doba a případné 
vstupné. Do Prahy se za autobus zaplatí většinou kolem 8 – 11 tis. Kč. Výlet není finančně jednoduchá záležitost. 
Pravda, cena se může poněkud srazit, ale ten rozdíl není ohromující. Školní výlety se od těch v MŠ značně liší.  
Ve šk. roce 2011/12 proto počítáme s tím, že se spojíme se školkou z okolí. (Jednal jsem např. s paní ředitelkou 
z Loukova.) 

Mgr. J. Vávra, řed. školy  

Z výsledků testu SCIO – STONOŽKA (pro 3. ročník): Test jsme absolvovali na konci března. Třeťáci byli 
prověřováni z M, ČJ, AJ, oblasti Člověk a jeho svět (zvláště poznatky z prvouky) a Klíčové kompetence. Každá složka 
obsahovala 18 úkolů. Nadprůměrných výsledků škola dosáhla v M (průměrná úspěšnost 72,6 %,   nejvyšší úspěšnost 
dětí -  100%, 92%, 83%), solidních v ČJ (průměrná úspěšnost 64%  - nejvyšší 100%, 83%, 75%), následovaly oddíly 
Člověk a jeho svět (průměrná úspěšnost 63,1%, nejvyšší 100%, 83%, 83%), Klíčové kompetence (průměrná úspěšnost 
51,2%, nejvyšší – 92,7%, 92%, 58%). V anglickém jazyce probíráme některá témata později, ale to test, bohužel, 
nezohledňuje, proto jsme nebyli příliš úspěšní. Výjimkou byla žákyně, která studuje AJ soukromě, a s řadou úkolů, na 
něž ostatní žáci nebyli ještě připravováni, si poradila. Zde negativně působí to, že školy mají možnost různě si uspořádat 
látku, což působí často velké problémy při přestupu žáka na jinou školu. Test AJ nebyl – dle mého soudu – postaven 
dobře. Dva žáci ze 7 jsou hodnoceni jako špičkoví, jeden jako většina ostatních, dva mají celkové výsledky o něco horší 
než ostatní a dvěma se testy nepovedly, ale naštěstí ne ve všech položkách. Nejlepší dítě dosáhlo 2krát 100%, 3krát přes 
90%, druhé 1krát 100%, 2krát přes 90%, třetí 1krát 83%, 4krát 58%,  čtvrté 1krát 83%, 2krát 69%,  páté 1krát 75%, 
1krát 67%,  šesté 1krát 67%, 2krát přes 50%. Uvedené výsledky nás v lecčem těší, mnohdy však děti nebyly dostatečně  
soustředěné a dělaly zbytečně zbrklé chyby. Výsledky však odpovídají běžnému standardu.  

Prosíme rodiče i občany, aby nenechávali volně pobíhat své psy. Děti školy na vycházkách a při pobytu v přírodě 
mají z „přítele člověka“ mnohdy oprávněný strach, neboť pes se chová bez pána poněkud jinak. D ěkujeme.  
                    Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel školy  


