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Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 

INFORMACE 
PRO RODIČE 
PRVŇÁČKŮ 

červen 2022 

 

 

 

Školní vzdělávací 
program naší školy 
má název Tvořivá 
škola. Škola je 
zaměřena zejména  
na výuku cizích jazyků 
a čtenářské 
gramotnosti, ale i 
sportu a digitálních 
technologií. 

 
Školní rok 2022/2023 začíná ve 
čtvrtek 1. září 2022 a končí 
v pátek 30. června 2023. 
V průběhu roku se žáci mohou 
těšit na různé školní akce, 
sportovní klání a kulturní 
představení.  

 

Komunikace mezi školou a žáky a rodiči probíhá 
prostřednictvím informačního systému Bakaláři, 
kde naleznete elektronickou třídní knihu, 
žákovskou knížku a komunikační aplikaci Komens. 
Přístupové údaje do Bakalářů obdrží rodiče od 
třídních učitelů. Systém Bakaláři existuje také jako 
aplikace pro mobilní telefony. 

Elektronickým systémem je rovněž vybavena 
školní jídelna, obědy pro své děti můžete tedy 
společně vybírat prostřednicvím odkazu na našich 
webových stránkách.  

 

A do třetice představíme systém Školní program 
(školní online pokladna, ŠOP), jehož prostřednictvím 
probíhají platby všech školních akcí. Na začátku roku 
pošlou rodiče ze svého bankovního účtu nebo 
vkladem hotovosti na účet dítěte v online pokladně 
částku, ze které se pak hradí pracovní sešity, divadelní 
představení, exkurze a další. 

V dalších příspěvcích se dočtete o naší školní družině, 
školním poradenském pracovišti, žákovském 
parlamentu, zájmových útvarech a volitelných 
předmětech. Další informace najdete na našich 
webových stránkách www.zsebenese.cz. 

 

Školní poradenské 
pracoviště (ŠPP) 

 

z jiného kulturního prostředí a 
žáků se sociálním 
znevýhodněním)  
• Péče o vzdělávání nadaných 
žáků  
• Průběžná i dlouhodobá péče o 
žáky s výchovnými či výukovými 
obtížemi  
• Kariérové poradenství 
(informační a poradenská 
podpora při volbě vzdělávací 
dráhy a pozdějšího profesního 
uplatnění)  
• Podpora třídním učitelům při 
práci s třídním kolektivem, při 
tvorbě IVP či podpůrných 
opatření 
 • Poradenské služby pro 
zákonné zástupce (zajištění užší 
spolupráce rodiny a školy)  

 

Součástí školního 
poradenského pracoviště 
jsou: 
 
školní speciální pedagog 
Mgr. Jindřiška Ptáčková, 
školní psycholog  
Mgr. Andrea Slabá,  
výchovný poradce 
Mgr. Jaroslava Šáchová a  
metodik prevence 
Mgr. Veronika Pauknerová 
  
Dále jsou jeho součástí školní 
asistentky. 

 

Školní poradenské 
pracoviště poskytuje 
podporu žákům i 
pedagogům v různých 
oblastech výchovně-
vzdělávacího procesu.  

Činnost ŠPP v bodech: 
• Prevence školní neúspěšnosti  
• Primární prevence sociálně 
patologických jevů a rizikového 
chování  
• Podpora při integraci, inkluzi a 
při vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami (včetně žáků 

 

 

 

 

O naší škole 
a její 
koncepci 
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Školní družina 
 

Z důvodu zajištění 
bezpečnosti nelze žáky 
v žádném případě 
vyzvedávat na 
telefonickou žádost 
rodičů! Pokud bude žák 
mimořádně odcházet ze ŠD 
sám a mimo pravidelně 
určenou hodinu, rodiče tuto 
skutečnost napíšou na lístek 
s označením dne a hodinou, ve 
kterou má vychovatelka žáka 
pustit, a lístek podepíšou. 

Vybavení žáka ŠD: 

 Čip – zakoupí se v kanceláři 
školní jídelny. Jeho 
prostřednictvím vyzvedává 
žák oběd a je v něm rovněž 
nahrán vstup do školy 
v časech provozu ŠD (ráno 
6.15-7.25 hod., později 10.45 
- 17.00 hod.). Cena čipu je 
100,- Kč 

 Náhradní oblečení do ŠD 
pro pobyt venku – 
nepovinné 

 Odpolední svačina pro 
případ pobytu žáka v ŠD do 
pozdních odpoledních 
hodin (oběd je 2x týdně již 
v 10.45 hod.) – pitný režim 
(čaj, šťáva, voda) – zajištěn v 
ŠD 

 

Podrobnější informace o chodu 
ŠD, zařazení dítěte a k vyplnění 
Zápisního lístku obdrží rodiče 
1. září v rámci schůzky rodičů 
v příslušných odděleních 
školní družiny.  

Případné dotazy zodpovíme na 
níže uvedených kontaktech. 

Kontakty na ŠD: 

Telefon sborovna ŠD – 
382 734 629 

Mail: 

zapletalova@zsebenese.cz – 
Mgr. Radka Zapletalová, 
vedoucí vychovatelka ŠD 

 

Organizace dne v ŠD: 

 Ranní družina – od 6.15 hod. – 7.45 hod.  
- jsou otevřena tři oddělení, žáci si mohou vybrat, do kterého 

půjdou 
 Odpolední družina - 10.45 hod. – 17.00 hod. 

- žáci jsou v oddělení, do kterého jsou pravidelně zařazeni, se 
svou kmenovou vychovatelkou 

- ve dnech odpolední výuky (2x týdně do 13.30 hod.): 
-  10.45 – 11.40 – oběd, odpočinková činnost, návrat 

na odpolední výuku 
- pokud není odpolední výuka: 
- 11.40 –13.30 hod. – oběd, pravidelná zájmová činnost 

do 13.30 hod. 
- 13.30 hod. – 14.30 hod. – denně pobyt venku, vycházka 

(v případě příznivého počasí)  
- v tu dobu v ŠD nikdo není, rodiče čekají na své děti do 14.30 

před centrálními šatnami 
- 14.30 – 16.00 – pravidelné a odpočinkové činnosti, příprava 

na vyučování 
 Tzv. koncová družina  

- 16.00 – 17.00 – odpočinkové činnosti ve sběrné třídě 

Oddělení školní družiny 
(ŠD) pro žáky 1. a 2. tříd se 
nachází v samostatném 
pavilonu školních družin 
v patře nad školní 
jídelnou. Je zde šest 
velkých světlých tříd, které 
jsou vybaveny novým 
nábytkem a dostatkem 
her, hraček a dalších 
pomůcek pro kvalitní 
trávení volného času žáků. 
V každém oddělení ŠD 
pracuje kvalifikovaná 
vychovatelka s praxí. Žáci 
budou rozděleni do 
oddělení ŠD podle rozvrhů 
jednotlivých tříd a podle 
podmínek provozu ŠD. 

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje 
ředitel školy na základě 
vyplněného Zápisního lístku 
(přihlášky do ŠD), který rodiče 
obdrží na začátku šk. roku od 
příslušné vychovatelky a vyplní 
v něm potřebné povinné údaje.  

ŠD je zpoplatněna částkou 
180,- Kč měsíčně, která se 
hradí společně se stravným za 
daný měsíc. 

Rodiče i žáci se řídí 
Vnitřním řádem školní 
družiny, který je vyvěšen ve ŠD 
a je k dispozici na webu školy 
spolu s dalšími řády, také je 
v informativní brožuře, kterou 
rodiče obdrží na začátku 
školního roku. 

Školní družina má osm 
oddělení a je v provozu ve 
dnech školního vyučování od 
6.15 do 17 hodin. 

 

Oddělení pro starší žáky se 
nachází v prostoru koridoru před 
školní jídelnou (Čtyřlístek) a ve 
školní knihovně. 

ŠD má možnost využívat pro svou 
činnost všechny prostory školy 
včetně školního hřiště, zahrady, 
auly, školní kuchyňky a 
tělocvičny. Kromě pravidelných 
činností pořádáme také společné 
celodružinové akce, např. 
karneval, oslavy Dne dětí či Dne 
čarodějnic, Pyžamovou party a 
další podobné akce. O všech 
aktivitách ŠD jsou rodiče 
informování na webu školy a 
prostřednictvím tištěných 
informací ve vitríně u vchodu do 
centrálních šaten. 

 

Způsob vyzvedávání žáků 
ze ŠD: 

Rodiče a další osoby, které rodič 
určí v Zápisním lístku jako ty, 
jež mohou jeho dítě ze ŠD 
vyzvednout, vyzvedávají žáky 
prostřednictvím 
videotelefonu, který je 
v každém oddělení ŠD. Zvonky s 
označením oddělení jsou u 
vchodu do centrálních šaten. 
Zde je rovněž vyvěšen přehled 
časů a tříd, ve kterých se 
jednotlivá oddělení v daných 
dnech nachází a kde je tzv. 
koncová družina – oddělení, ve 
kterém jsou od 16.00 hod. 
soustředěni zbylí žáci všech 
oddělení.  

Žákovský parlament 
 

Žákovský parlament 
funguje na naší škole 
od roku 2004. 
V průběhu celého 
roku pořádá zábavné 
akce pro žáky školy a 
charitativní počiny. 

 Do žákovského parlamentu chodí dva zástupci 
z každé třídy od čtvrtého do devátého ročníku. 
Scházíme se pravidelně jednou týdně ráno před 
začátkem vyučování, někdy také o velké přestávce. 
Některé naše akce vyžadují celodenní nasazení. 

Naše aktivity jsou rozděleny do dvou období: podzim a 
jaro. Na začátku školního roku, hned první týden v září, 
pořádáme stmelovací akci, kde poznáváme nové tváře 
v žákovském parlamentu a volíme předsedu a jeho 
zástupce. Také připravujeme celoroční plán akcí a 
promýšlíme, jakými novinkami bychom mohli obměnit 
náš tradiční rozpis. 

První akcí, která je jednoduchá na organizaci a snažíme 
se do ní zapojit celou školu, je barevný týden. Probíhá 
většinou druhý nebo třetí týden v září a informujeme o ní 
ve školním plánu akcí a na Komens, aby se mohli zapojit i 
prvňáčci. Každý den se oblečeme podle pokynů do jiné 
barvy nebo vzoru, někdy také zařazujeme např. tričko 
s obrázkem. Před Vánoci organizujeme charitativní 
sbírku pro zvířecí azyl Sirius v Záhoří a sbírku trvanlivých 
potravin pro Charitu Písek. Na jaře si děti mohou přinést 
na Den s plyšákem svého oblíbeného mazlíčka a na Den 
naruby si zase vyzkouší roli učitelů. 
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ICT KOORDINÁTOŘI, 
NA KTERÉ SE 
MŮŽETE OBRACET 

V případě problémů s Bakaláři, 
Microsoft Teams a další 
technikou se můžete obracet na 
naše ICT koordinátory, Mgr. 
Tomáše Franců a Mgr. Lucii 
Zemanovou. 

Využít můžete systém Komens ve 
webové aplikaci Bakaláři, e-mail 
francu@zsebenese.cz, 
zemanova@zsebenese.cz nebo 
telefonní číslo 382734611 

 

Výuka cizích 
jazyků a 
informatiky 

 

Výuka cizích jazyků na naší 
škole má dlouhou tradici. 

 

Od první třídy se u nás žáci učí 
anglický jazyk. V první a 
druhé třídě probíhá výuka 
angličtiny dvakrát týdně ve 
dvacetiminutových blocích. 
Používáme pracovní učebnice 
Angličtina se zvířátky. V 
hodinách i na kroužku hrajeme 
hry, posloucháme a zpíváme 
písničky, díváme se na krátké 
pohádky v angličtině, 
pracujeme s interaktivní tabulí 
a kartičkami, 
učíme se pomocí obrázků a 
metody TPR (Total Physical 
Response), kdy děti dostávají 
pokyny v angličtině a zároveň 
jsou jim předvedeny. Děti si 
spojí slovní pokyn s akcí, proto 
není potom nutné používat 
překladu. 

 
Klademe důraz na nácvik 
správné výslovnosti 
Doporučujeme rodičům, aby si 
učebnici angličtiny prohlédli a 
seznámili se s jednotlivými 
částmi (slovíčka dole na stránce 
použitá v jednotlivých lekcích, 
slovníček, sebehodnocení = 
„smajlíci“, obrázkové kartičky 
určené k vystřihování, které je 
pak dobré tematicky dávat 
do gumiček nebo 
kancelářských svorek, 
pokud se obrázky budou 
rozstříhávat – ale je možné je 
nechat i jako slovníček) 

Na angličtinu by děti měly 
mít připraveno: desky A4 
na druk (obálka, kapsa 
Polyfile), malou kapsu na 
obrázky, sešit 520 (1.třída) / 
523 (2.třída), zápisník na 
známky, penál, nůžky, 
pastelky, lepidlo. 

 

Ve standardních třídách žáci 
začínají s druhým cizím 
jazykem od sedmé třídy 
s dotací dvou hodin týdně. 
Nabízíme jazyk německý, 
ruský, francouzský a 
španělský. Na základě zájmu 
žáků je možné rovněž 
nabídnout jazykové kroužky. 

S výukou informatiky 
začínáme ve čtvrté třídě. Žáci 
se učí pracovat na počítačích 
v počítačové učebně, učebně 
polytechniky a v jazykové 
laboratoři. Digitální 
gramotnost posilujeme 
samozřejmě i v jiných 
předmětech. Škola je vybavena 
iPady a všechny učebny jsou 
vybaveny wi-fi.  

Naše škola má nově zřízené učebny pro 
výuku jazyků, fyziky, dílen a 
polytechniky. 

Žáci se učí anglický jazyk od 
první třídy, v první a ve druhé 
třídě po jedné hodině týdně. 
Převážně se jedná o 
audioorální kurz. Od třetí 
třídy je týdenní dotace 
v rozsahu tří hodin a také 
možnost volitelného 
předmětu. Od šesté třídy 
otevíráme třídu s rozšířenou 
výukou jazyků, žáci přibírají 
druhý cizí jazyk také v rozsahu 
tří hodin. 

Zakoupené licence na portálu 
umimeto.org poskytují široké 
možnosti procvičování a 
získávání nových znalostí 
v oblasti informatiky, 
angličtiny a českého jazyka.  

 

Ve školním roce 1965/1966 se na naší škole 
otevřely první třídy s rozšířenou výukou 
jazyků. Jazykové vyučování se od té doby 
sice trochu změnilo, přesto se této tradice, 
ač v pozměněné podobě, stále držíme. 

V roce 2015/2016 jsme oslavili padesát let 
jazyků na naší škole. 

 

Volitelné a nepovinné 
předměty 

 

Nabídka volitelných a nepovinných 
předmětů je připravena na prvním 
i druhém stupni. 

V prvních a druhých třídách si žáci vybírají z volitelných předmětů 
míčové hry, čtení a dramatická výchova a hra na zobcovou flétnu. Ve 
třetí a čtvrté třídě místo zobcové flétny nabízíme volitelnou čtvrtou 
hodinu angličtiny, která prohlubuje a rozšiřuje základní učivo nad 
rámec běžných hodin. 

Nepovinnými předměty na prvním stupni jsou sborový zpěv a 
logohrátky s češtinou. 

Na druhém stupni budeme 
nabízet nepovinné konverzace 
z cizích jazyků a z volitelných 
předmětů technické činnosti, 
domácnost a výtvarný seminář. 
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Organizace 
prvního dne 
školy a výuka 

 

 
 
V rozvrhu jsou rovněž 
zařazeny volitelné 
předměty, pro letošní 
školní rok jsou 
naplánovány tři skupiny 
míčových her a dvě 
skupiny dramatické 
výchovy. Výuka hry na 
zobcovou flétnu z důvodu 
malého zájmu realizována 
nebude, žáci budou 
zařazeni na předmět 
náhradní volby.  
 
Žákům prvních tříd 
nabízíme nepovinné 
předměty sborový zpěv a 
logohrátky s češtinou. 
 
 
Rozvrhy hodin 
jednotlivých tříd naleznete 
na webu školy, 
pravděpodobně od 29. 
srpna. 
 
Úřední hodiny  
o prázdninách vždy ve 
středu 9-11, z důvodu 
rekonstrukce kanceláří 
pouze po telefonické 
domluvě, tel.731697571. 
 
 
 
 

 

Informace třídních 
učitelů 
prvních tříd 

 

Žáci dostanou dar od státu, Balíček pro prvňáčky, v hodnotě 500,- 
Kč: vodové barvy, lepidlo, nůžky, barevné papíry, voskové pastelky, 
guma, štětec kulatý č. 8, tabulka školní + značkovač, trojhranná tužka 
2x + temperové barvy, plnicí bombičkové pero trojhranné, trojhranné 
pastelky.  

Žáci potřebují dále k procvičování učiva pracovní sešity v hodnotě 
499,- Kč a pracovní učebnici Angličtina se zvířátky v hodnotě 150,- 
Kč. Částky budou strženy z účtu v online pokladně. 

Návod na zřízení školní online pokladny naleznete na webových 
stránkách. 

 
Další vybavení prvňáčka: podepsané věci, desky na písmenka, desky 
na číslice, sešit s pomocnými linkami 511, 513, aktovka, penál, 
kelímek na vodu, hadřík, obaly, obuv na přezutí, sáček na cvičební 
úbor, cvičební úbor, textilní sáček na lavice (kapsář), igelit na lavici, 
hadřík, později pero, fólie A4, modelovací podložka A4, modelína, 
štětce kulaté (č. 4, č. 6, č. 10). 

1.9. obdrží žáci zápisový lístek s osobním dotazníkem. Změny 
v osobních údajích v průběhu roku (bydliště, telefon …) nahlásí 
rodiče třídní učitelce. 

V první třídě mají žáci kromě elektronické žákovské knížky 
v Bakalářích také zápisníček. Jeho prostřednictvím omlouvají rodiče 
žáky po návratu do školy po nemoci. O absenci informují rodiče 
třídního učitele prostřednictvím zprávy Komens do tří dnů od 
počátku absence. O známé absenci informují rodiče třídního učitele 
předem. Žáka ze školy vyzvedávají zákonní zástupci nebo pověřené 
osoby (písemné pověření – ke stažení na webu). Plnou moc 
k zastupování zákonného zástupce při získávání informací naleznete 
také na webových stránkách. 

V případě nevolnosti nebo nenadálé indispozice žáka jsou rodiče 
informováni školou, žák je do doby vyzvednutí rodičem v péči školní 
asistentky nebo pověřené osoby. 

Přihlášku ke stravování naleznete na webových stránkách školy. 
Platba stravného probíhá prostřednictvím inkasa, na bankovním účtu 
je nutné zřídit souhlas s inkasem. Přihlášení ke stravování vyřídí 
rodiče samostatně v kanceláři školní jídelny. Zde také obdrží 
přihlašovací údaje do modulu školního stravování. Objednat je 
možné odebírání obědů i svačin. Cena oběda pro žáky ve věku 7-10 let 
je 30,- Kč, cena svačiny je 20,- Kč. Pro odebrání oběda je nutné 
pořídit čip za 100,-. Děti z 2. MŠ mohou použít stávající čipy. Ve 
školní jídelně je k dispozici strojek na objednání stravy a vytištění 
lístku v případě, že žák zapomene čip doma. 

Pitný režim je zajištěn ve školní jídelně a také automatem na pitnou 
vodu v koridoru u šaten. 

Žáci prvních tříd zahájí v únoru plavecký výcvik. Čeká je 10 lekcí po 
dvou hodinách. 

Žáci vstupují do školy 
vchodem budovy šaten. 
V 7.20 se vchod otevírá pro 
žáky prvních tříd a jejich 
rodiče. Do tříd je doprovázejí 
žáci devátých tříd. Během 
prvních tří dnů budou žákům 
přiděleny šatnové skříňky. 
Skříňky sdílí dvojice žáků, 
domluví se na společném 
kvalitním zámku a přinesou 
náhradní klíč do úschovy. 

Od 2. září bude zahájena 
pravidelná výuka podle 
stálého rozvrhu. Vyučování 
začíná v 8.00. Dvakrát týdně 
je organizace výuky první tři 
hodiny, v 11 hodin přestávka 
na oběd a odpočinek ve 
školní družině, následně 
návrat do třídy na dvě 
hodiny vyučování. 

Aktuální informace naleznete 
na www.zsebenese.cz. 

 

V průběhu měsíce září mohou 
rodiče doprovázet žáky do 
šatny, pomoci jim při 
manipulaci se zámkem a 
ukládáním věcí do šatnové 
skříňky a následně s nimi 
mohou jít až do třídy. Od 
října přebírají tuto funkci žáci 
z vrstevnické skupiny Pink 
Help. 

 
Na začátku září bude na 
webu školy v elektronické 
podobě brožura Informace o 
organizaci školního roku 
22/23 včetně školního řádu, 
řádu školní jídelny, řádu 
školní družiny, kontaktů, 
plánovaných akcí, schůzek, 
dnů otevřených dveří, 
nabídek zájmových kroužků, 
přihlášek apod. 

Školní knihovna 
 

U našich žáků 
podporujeme rozvoj 
čtenářské 
gramotnosti a lásku 
ke knihám a četbě. 

Pomáhá nám v tom naše školní 
knihovna, která v posledních dvou 
letech prošla velkou proměnou. 
Nejenže bylo zmodernizováno 
vybavení a nábytek, ale především 
došlo k obměně knižního fondu.  
 
Řadu nových knih jsme zakoupili 
z výtěžku vánočního jarmarku a 
nemalou část knih jsme získali od 
rodičů našich žáků, kteří se zapojili 
do projektu Daruj škole knihu. 
Jeho cílem bylo získat knihy nově 
zakoupené. Na nákup nových knih 
byl určen i značný obnos peněz 
pocházející z finančních zdrojů 
školy samotné. 
 
V současné době máme v knihovně 
přes tisíc zcela nových knih pro děti 
a mládež od současných autorů. 
Děti si mohou knihy půjčovat 
individuálně nebo v rámci 
čtenářských dílen, které pravidelně  

zařazujeme do výuky českého jazyka. 
 
Čtenářství podporujeme i dalšími 
aktivitami. Ve škole probíhají dva 
čtenářské kluby, jeden pro děti z 
prvního stupně a druhý pro starší žáky. 
Každoročně se jedna šestá třída účastní 
čtenářské soutěže Souboj čtenářů, naše 
škola se také zapojila do projektu Celé 
Česko čte dětem. Spolupracujeme 
s Městskou knihovnou Písek, kde 
necháváme nové knihy obalovat, 
pilotovali jsme několik výukových lekcí, 
pravidelně s dětmi knihovnu 
navštěvujeme. 
Jsme pravidelnými a stálými účastníky 
oblíbeného Minifestivalu čtení.  
 
  

Školní knihovnu využívá také školní družina. 
 
Naším cílem je, aby děti do knihovny chodily, nové knihy 
si půjčovaly a četly je rády.  
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Kroužky pro první stupeň 
 
Hravá angličtina pro 1. a 2. ročník   
Fotbal pro 1. stupeň 
Keramický kroužek 
Hra na kytaru od 3. ročníku 
Kroužek zobcových fléten a souborová hra 
Logopedie pro 1. a 2. ročník 
Sborový zpěv 
Doučování Čj, Ma 
 

Spolupráce s jinou organizací 

Judo 1. – 4. ročník 
Florbal 2. – 5. ročník 
Věda nás baví 

Zájmové kroužky 
 

Nabídka zájmových kroužků na naší škole 
je velmi pestrá. Zahrnuje aktivity jazykové, 
rukodělné i sportovní. 

Kroužky pro druhý stupeň 
Cvičení z češtiny pro 9. roč.                           
Cvičení z matematiky pro 9. roč. 
Atletika pro 5. - 9. roč.       
Míčové hry pro 6. - 7. roč. 
Fotbal/futsal pro 2. stupeň 
Keramický kroužek                                            

Kroužky z projektů EU 
Doučování Čj, Ma 
Žákovský parlament 
Čtenářský klub 
Rozhlasový kroužek 
Kroužek kreativního psaní a podcastů 
 

  

 

Projekty a partneři 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


