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Zápis do 1. tříd 
Uskutečnil se 1. února 2012 a mnoho radosti nám nepřinesl. Zapsány byly pouze 3 děti, ale velmi šikovné, na 
které se už teď těšíme. Přáli jsme si zapsat alespoň 5 žáků. Ideální počet by se měl pohybovat kolem 8 – 10 žáků. 
V příštím školním roce nám odejde 12 páťáků, propad počtu dětí bude výrazný. Z 34 žáků klesne počet dětí 
v 1. – 5. ročníku na 25. Už nyní přemýšlíme, jak se s tím vyrovnáme. Postupné navyšování počtu žáků 
v benešovské škole nezačne v roce 2013/2014, kdy odejde 7 žáků a nahradí je zhruba stejný počet prvňáčků, ale 
až v roce 2014/2015. To odejdou pouze 4 páťáci a prvňáků přijde více. V dalším roce bude trend navyšování 
počtu dětí pokračovat, neboť odejdou pouze 3 páťáci, Nárůst počtu dětí se poněkud zastaví ve šk. roce 
2015/2016 a opět by měl poněkud stoupnout v r. 2016/17.  Ptáte se, co z těchto úvah vyplývá pro vaše děti. 
Odpověď je jednoduchá. Méně žáků = možnost větší individuální péče o děti. Méně žáků = dopad na ekonomiku 
školy ve všech úrovních. Každý klad má samozřejmě i svůj zápor. Mohu však rodiče ubezpečit, že neuvažujeme 
o rušení aktivit, které byly zavedeny v uplynulém školním roce a pokračují v tomto. Věřím, že v součinnosti 
s obcí, ale také s rodiči dětí nabídneme v Benešově dobrý prostor ke vzdělávání dětí. Leccos se už podařilo. 
Nejdůležitější ale je, aby rodiče, kteří žijí v Benešově, posílali své děti do naší školy a vzdali se někdy 
i drobných výhod, například: pocházím ze Semil, práci mám v Semilech, dovezu tam i dítě.  

Zápis do mateřské školy 
Zápis do Mateřské školy Benešov u Semil se uskuteční ve středu 21. března 2012 od 9 do 11,30 hodin. Od 
1. března 2012 si rodiče mohou vyzvedávat zápisní lístky v MŠ.  Mateřskou školu bude moci navštěvovat 28 dětí 
(stejně jako letos, číslo nelze překročit). Přednostně budou přijímány děti po dosažení věku 3 let, místní 
předškoláci a děti, které ve škole mají sourozence. V případě převisu poptávky pak dostanou přednost děti, 
jejichž matce (otci) skončil mateřský příspěvek a nastupují do zaměstnání, před dětmi, jejichž matka (otec) 
pobírají dále mateřský příspěvek a zůstávají s dítětem na mateřské dovolené.                                          J. Vávra 

Žádáme rodiče dětí ze ZŠ, které navštěvují taneční kroužek a kroužek informatiky, aby 
uhradili poplatek 250 Kč na 2. pololetí. Děkujeme. Na divadla a školní výlet do Prahy 
vybíráme 400 Kč.                                                                                                              

Milí rodi če, 
s radostí Vám oznamujeme, že po určité odmlce znovu obnovujeme provoz logopedie – pracoviště pro osoby 
s narušenou komunikační schopností. Pokud máte pocit, že Vaše dítě trpí některými z uvedených potíží, 
můžete se na nás obrátit. 

• Má už více než 2,5 roku a ještě nemluví. 
• Mluví stále málo srozumitelně, komolí slova, tvary slov, neobratně tvoří věty a mluví raději málo. 
• Mluví neplynule. 
• Vyslovuje špatně mnoho hlásek. 
• Přestalo náhle úplně komunikovat. 
• Špatně dýchá nosem, má stále pootevřenou pusu, málo jí. 

Můžete nás navštívit od 10:00 do 14:00 hod. v 1. patře Mateřské školy speciální (Dětské centrum v Semilech), 
Na Olešce 433, 513 01 Semily Podmoklice. Vždy ve čtvrtek je možný kontakt a objednání na tel. čísle: 
777 789 519 nebo je Vám k dispozici e-mailová adresa: logoped@nemsem.cz            Bc. Táňa Jakubcová 

Upozornění na změny v platbách obědů (Vnit řní řád školní jídelny) 
Všichni víte, že dochází ke zdražování potravin, ale i  jiných věcí.  Naší jídelně se samozřejmě zvýšení cen 
obědů (a přesnídávek v MŠ) nemůže vyhnout. Vše najdete v novém Řádu školní jídelny, který každému žáku 
dáváme ke Školnímu časopisu. Do časopisu proto píši jen základní údaje: dítě MŠ (3 – 6 let) zaplatí 7 Kč za 
přesnídávku, 15 Kč za oběd a 6 Kč za svačinu, celkem 28 Kč za den. Děti ZŠ (7 – 10 let) 21 Kč, žáci 
jedenáctiletí až čtrnáctiletí 22 Kč, cizí strávníci za oběd pak 65 Kč. Domníváme se, že je Vnitřní řád školní 
jídelny napsán dostatečně srozumitelně, ale přesto rád vysvětlím vše, co bude třeba objasnit ještě důkladněji.  
Vnitřní řád ŠJ jsme zaslali na naše webové stránky, které jsou součástí  stránek obce. Tam si vše můžete znovu 



najít, jestliže řád ztratíte. Je vyvěšen také v jídelně školy. Připomínáme, že jídelní lístek najdete na sloupu 
u šatny ZŠ a u jídlonosičů cizích strávníků.          

Do školy nám pak pošlete podepsanou návratku (3. strana), že jste se s řádem seznámili. 

Děti mateřské školy budou obědvat ve školní jídelně 

Ve středu 29. února přinesl p. L. Matura ml. 16 nalakovaných židliček ke třem  malým stolkům, které škola 
kdysi zapůjčila ZŠ a MŠ v Chuchelně, ke stolu předškoláků jsme dali pevné židle z počítačové učebny, neboť 
tam musí být židle stavitelné,  a všechny stoly pokryly kuchařky 1. března  ubrusy. Tak je prostor připraven na 
nejmenší strávníky. Místa je tu dost a starší děti (zvláště 4. a 5. roč.) chodí na oběd až po 5. vyučovací hodině. 
Těšíme se, že už v pondělí 5. března přivítáme v jídelně děti mateřské školy. Proč jsme k tomuto opatření 
přistoupili:  
a) Již loni jsme před prázdninami o této možné změně hovořili.  Argumentace není složitá. Je zde více 

prostoru, vše je „po ruce“, dětem je možné na jejich přání hned přidat apod.  
b) „Rezerv“ při kultuře stolování si všimly také pracovnice České školní inspekce (9. – 11. ledna), které 

konstatovaly, že je málo místa pro přípravu a odkládání nádobí a že v  není jednoduché při obědě udržet 
čistotu. Nadšené nebyly ani z přenášení jídla ze školní kuchyně.  S potěšením však vzaly na vědomí, že se 
chystají změny. Plně je podpořily. Protože členkou dvoučlenného týmu byla paní inspektorka, jež má na 
starost jídelny, nemůžeme k připomínkám zůstat hluší. Mají opravdu smysl.           

Tuto problematiku jsme už loni projednávali ve školské radě, znovu pak na provozní poradě 18. 1. 2012, kde 
jsme stanovili i termín, kdy bude školní jídelna k přijetí dětí MŠ připravena. O jarních prázdninách jsem 
o opatření hovořil znovu s pí Lenkou Mifkovou, předsedkyní školské rady.        
Nutno ještě připomenout, že svačit budou děti MŠ nadále v herně MŠ. 
Další změny, které se budou týkat interiérů MŠ, se uskuteční v průběhu kalendářního roku 2012.   

Nic netrvá věčně 

O jarních prázdninách (1. 3.) byla pí kuchařka H. Marková ve firmě Tandem vybírat „velké i malé nádobí 
a náčiní“ do školní kuchyně, které nahradí staré a opotřebované kusy.   

Nemocné děti v MŠ 

Jestliže do školky nastoupí nemocné dítě (silné náznaky chřipky apod.), pak dokáže nakazit i několik kamarádů. 
Prosíme proto rodiče, aby změřili své ratolesti  teplotu, pokud se jim ráno zdá, že dítěti něco schází. Rovněž není 
dobré, když do školky přichází dítě s úporným kašlem či silnou rýmou. Jako zařízení máme právo požádat 
rodiče, aby nemocné dítě nechali doma. Vím, práce je dnes málo a se zaměstnavateli to není mnohdy 
jednoduché, ale nemocné děti nemohou do školky chodit, na tom se určitě shodneme.                        J. Vávra    

Poděkování  

Vážení, 
dovolte mi poděkovat Vám jménem našeho sdružení za uspořádání charitativní sbírky. Vážíme si Vaší ochoty 
pomoci!  Mnoho úspěchů a štěstí                            Eva Vostřáková, OS Píšťalka  
Poznámka: Na sbírku pro děti se získaným handicapem jsme vybrali v MŠ a ZŠ 1300 Kč.  

Uskutečnilo se  
15. únor – Karneval ve školce 
20. únor – Mňam pohádky, KC Golf Semily, vstupné 30 Kč (ZŠ, MŠ).  
27. únor – 2. březen: jarní prázdniny.  

Co nás čeká  
5. březen – 1. plavání v Jilemnici (MŠ, ZŠ – 3. a 4. ročník, odjezd vždy v 7,30 hod.,  J. Lampová).   
13. březen – Kluk z plakátu (za příznivého počasí pojede linkovým autobusem jen MŠ). 
15. březen – Soutěž dětských recitátorů (ZŠ Dr. Fr. L. Riegra Semily:  6 – 7 vítězů školního kola). 
19. březen – 2. plavání v Jilemnici.  
21. březen  (středa) – zápis do MŠ (od 9 – 11,30 hod.) 
22. březen – Turnovský  „Štěk“ (děti, které hrály „Vánoční hru“, J. Lampová, J. Vávra). 
26. březen – 3. plavání v Jilemnici.  
27. březen – Pythagoriáda 5. roč. (okresní kolo, A. Reichlová). 
2. duben – 4. plavání v Jilemnici.  



Divadlo, recitační soutěž  
S představením Vánoční hra o narození Ježíše Krista, které si musíme zopakovat, se zúčastníme Turnovského 
„Štěku“  (22. březen, turnovské divadlo), v týdnu od 13. – 17. února jsme začali zkoušet první píseň do hry 
„O Břetislavovi a Jitce aneb Jak si ukrást nevěstu“.  

Nové knihy ve školní knihovně 
Vzhledem k 800. výročí Zlaté buly sicilské, kterýmžto aktem získali Přemyslovci dědičný královský titul, jsme 
zakoupili velmi potřebnou knihu České pověsti pro malé děti , jež dětem školního věku zprostředkovává 
20 nejznámějších českých pověstí (O Ječmínkovi, Horymírovi, Bivojovi, Faustův dům, Karlův most 
apod.). Známá spisovatelka a básnířka Martina Drijverová zkrátila i ty nejdelší pověsti zhruba na 1,3 stránky. 
Budou se dobře číst i pamatovat. Letos se nám podařilo po několika odkladech koupit humoristickou knížku 
Malý Mikuláš  (Sempé Goscinny), francouzskou obdobu české knížky Bylo nás pět.  Zakoupili jsme i jeden 
exemplář knihy Pohádky česky a anglicky, z které chceme jednu pohádku dramatizovat na akademii.            

KOALA CUP 2012 (republiková soutěž ve šplhu) 
Žáci benešovské školy, vedení pí učitelkou Jitkou Lampovou, dosáhli vynikajícího sportovního úspěchu. 
Družstvo chlapců v sestavě Michal Vosmík, Filip Livar, Jind řich Janata a Jan Antony zvítězilo v kategorii 
4. – 5. tříd: 1. Benešov u Semil – 107,8 s, 2. Neratovice A – 118,3 s, 3. Jilemnice 122,9 s.  Dívky obsadily v téže 
kategorii pěkné 6. místo (Amálie Reichlová, Markéta Violová, Vanda Zázvorková a Eva Nováková). 
Moc nám pomohlo, že jsme nebyli diskriminováni skutečností, že nemáme 5. ročník.  Děkujeme soutěžícím 
a paní učitelce za dobrou reprezentaci školy a těšíme na tělovýchovné vystoupení dětí na akademii.  
Poznámka kronikářská: Před jarními prázdninami (týden od 20.-24. 2. 2012) onemocněla řada dětí. Ve čtvrtek 
chyběli 4 prvňáci, 1 druhačka, 2 čtvrťáci a 4 páťáci, tedy 11 žáků, což je téměř 1/3dětí školních dětí. Nemoci si 
zařádily i v MŠ, kde chybělo 17 dětí. V pátek 24. 2. bylo ve škole pouze 15 dětí, 3 byly na taneční soutěží, takže 
16 žáků bylo nemocných.    

Osvětlení půdních prostor aneb Kouzlo staré půdy 
Rakousko i 1. republika stavěly bytelné školy s prostornými chodbami, velkými třídami, kde bylo vysoko do 
stropu. Charakterizoval je rozsáhlý suterén a mohutné půdy s nádhernou tesařinou, neboť střechy byly 
samozřejmě šikmé. Taková půda je místo tak trochu tajemné, poněvadž se zde nacházejí věci, které se právě 
nepotřebují – a většinou už potřebovat nebudou. Jejich likvidace však musí být uvážlivá. Zkrátka, je zapotřebí 
„oddělit zrno od plev“ a komunikovat se všemi organizacemi, jež zde mají svůj materiál.  
Obec zavedla na půdu elektrické osvětlení (p. Jaroslav Bělka), což je nepochybně krok správným směrem. Při 
jeho prohlídce (29. 2. 2012) mě „zachvátila“ drobná inspirace, a proto vám, milí čtenáři, mohu odpovědět, proč 
tento článek píši. Inu, myslím si, že taková půda by byla ideálním místem pro loutková představení pro děti, 
anebo i jiné „taškařice“. Staré řady lavic z Bachtíkova hostince tu nečinně leží, najde se i pár židlí. Záchody jsou 
k dispozici. Sjezd rodáků by byl obohacen o nový prostor, kde by mohlo probíhat něco hezkého. Při cestě na 
půdu by si lidé prohlédli výstavu starých fotografií s popiskami a ve třídě by je okouzlil patchwork. Zhruba od 
dubna do září by sem mohli zavítat amatérští loutkáři, protože ve zbylých měsících je na půdě zima. Dokážu si 
také představit, že by se dalo promyslet i něco k „Rozsvícení vánočního stromu“.  Zkrátka, možností je mnoho.    
V roce 2011 se uskutečnilo „Pohádkové loučení s prázdninami“, tradiční pořad Libštátského pozdního léta, ve 
stodole Janatova statku, na jehož dvoře se před Vánocemi prodávají krásné stromky. Byla to nádhera – jako za 
slavného potulného loutkáře Kopeckého.  
Jestliže stále cosi žvatláme o vlastenecké výchově, pak musíme dětem připravovat co nejvíce konkrétních 
impulsů, jak na školu a rodnou obec nezapomínat. A věřte, že mnohé by měly „půdní zážitek“ zapsaný v hlavě 
natrvalo.   
Nyní zbývá jen jedno. Uspořádat vše tak, aby se tu dalo hrát. Co říkáte? Stihneme to za rok?   

P. S. Nebude to nic stát. Jen práci.                                                           J. Vávra 

Zasaď strom a nikdy na to nezapomeneš 
Na jaře 2012 vysázejí děti s dospělými ve Sportovním areálu Benešov 11 javorů klen, které nahradí umírající 
stromy. Děkujeme za velkou vstřícnost p. starostovi D. Lampovi, jenž se výrazně podílel na zpracování projektu 
pro organizaci Čmelák.  
 
Návratka: Četli jsme Vnitřní řád školní jídelny. Příjmení tiskacím:_________________ 
Podpis: __________________________________________________  



Vnit řní řád školní jídelny  
Základní školy a Mateřské školy Benešov u Semil 

č. p. 193, PSČ: 512 06  
 

Obecná ustanovení, organizace provozu školního stravování 
1. Školní jídelna zajišťuje stravování dětem, pracovníkům ZŠ, MŠ a cizím strávníkům. 
2. Stravování se řídí obecně platnými předpisy a hygienickými normami, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním 
stravování, ve znění pozdějších předpisů. Školní stravování se řídí výživovými normami.  
3. Školní jídelna je dle zřizovací listiny součástí ZŠ.   
4. Provoz školní kuchyně začíná v 6.30 hodin a končí v 15.00 hodin.  
5. Provoz  školní jídelny (výdej obědů) začíná v 11.10 hodin a končí ve 12.30 hodin. Dopolední svačina 
a odpolední svačina v MŠ je vydávána dle rozvrhu MŠ. Cizím strávníkům je vydávána strava od 11 – 11,10 h do 
připravených jídlonosičů. Jídelní lístek je vyvěšen u šatny ZŠ a pro cizí strávníky u výdejny jídlonosičů.    
6. Odhlašování, přihlašování a objednávání stravy probíhá denně dle záznamových archů v ZŠ do 7.30 a v MŠ 
do 8 hod. (tel. čísla: MŠ – 481 62 50 04, ZŠ – 481 62 32 44). To platí i pro doplňkovou stravu v MŠ (svačiny).  
7. Pokud dítě (žáka) nelze z důvodu nepředvídané nemoci odhlásit ze stravování, mohou rodiče stravu v 1. den 
nemoci odebrat do vlastního jídlonosiče ve školní jídelně od 11,10 – 12,30 hod.     
8. Pokud zákonný zástupce dítěte v MŠ opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu 
a nedohodne si s ředitelem mateřské školy jiný termín úhrady, může ředitel rozhodnout o ukončení předškolního 
vzdělávání dítěte. Jestliže řádně neplatí obědy žák ZŠ, může být vyřazen ze školního stravování.  
9. Připomínky ke stravování, dotazy a případně problémy je nutné řešit neprodleně přímo s vedoucí ŠJ.  
 
10. Kalkulace stravného  

 
Mateřská škola  
Strávníci  3 - 6 let                                                          
   ………… přesnídávka           7  Kč                            
   ………… oběd                     15 Kč                            
    ………... svačina                   6 Kč            .                
--------------------------------------------------- 
Celkem :                                 28 Kč         
V ceně stravného pro děti MŠ je zahrnut i celodenní pitný režim.  
 
Základní škola  
Strávníci 7 –  10 let                                                     Strávníci 11 –  14 let 
21 Kč       22 Kč              
Dospělí               finanční norma  21  Kč 
  osobní režie  39, 40  Kč   
                         věcná režie       3, 70 Kč 

 zisk    1 Kč 
 Celkem zaokrouhleno:                65 Kč 
 
Způsob úhrady obědů,  oprávnění k odběru obědů  
11. Obědy se platí v hotovosti u vedoucí školní jídelny v předem ohlášeném dni v MŠ i ZŠ od 15 - 16 hodin. 
12. Obědy mohou odebírat všichni žáci školy a děti MŠ, zaměstnanci školy (pedagogičtí, provozní) a přihlášení 
cizí strávníci.  
13.  Zaměstnanci čerpající řádnou dovolenou nebo neplacené volno, nemají nárok na oběd za sníženou cenu. 
 
Pravidla chování žáků ve školní jídelně, ostatní 
14. Žák se v jídelně nehoní, nestrká, nepředbíhá a nekřičí. V případě potřísnění podlahy nebo rozbití inventáře 
upozorní strávník neprodleně pedagogický dohled. Před odchodem z jídelny odnese použité nádobí na odkládací 
místo a zastrčí židli. Platí zákaz vynášení nádobí ze školní jídelny.     
15.  Strávníci jsou povinni řídit se vnitřním řádem školní jídelny. 
16. Dohled v jídelně při výdeji obědů zajišťují pedagogičtí pracovníci ZŠ, v MŠ po celý den. 
17. Úklid prostor kuchyně zajišťují pracovnice školní jídelny. 
 
V Benešově u Semil dne   1. 2. 2012                     Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Vávra 
                                                                                Vedoucí školní jídelny: Jana Zajícová 


