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Výroční zpráva o činnosti základní školy 2014/2015 
 

I. Charakteristika školy 

 

 Ve školním roce 2014/2015 zahájilo školní docházku 138 ţáků. 

Průměrný počet ţáků na jednu třídu byl 15,3.  Na konci roku školu 

navštěvovalo 137 ţáků. 

  

 

Tab. č. 1 Počet ţáků podle ročníků a obcí 

                       

Ročník: 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. celkem 

Bedřichovice  1 1       2     

Bystřice     1   1  2     

Čečkov   1       1     

Čestín     1   2  3     

Hrzín   1  1     2     

Jankov 5 5 1 4 3 9 3 4 5 39     

Jankovská Lhota  1        1     

Jitra 1         1     

Kaliště  1        1     

Královna 1 1 1  1     4     

Libouň  1   2   1  4     

Louňovice 1  1  1 1 1 1 1 7     

Miličín     1     1     

Mysletice       1   1     

Nosákov   1 1      2     

Odlochovice 1 3  1 3  2  2 12     

Pičín 1  2  2 2 1   8     

Poříčí nad Sázavou   1       1     

Ratměřice 1 2 3 3    2 3 14     

Roudný 1       1  2     

Sedlec     1     1     

Skrýšov 2   1      3     

Velíš  1        1     

Vlčkovice 1         1     

Votice    3 1  1 1 3 9     

Votice-Amerika        1  1     

Záhoří 1         1     

Zvěstov 1 2 2 2  2  1 2 12     

Celkem ţáků  

v ročníku 
17 18 15 15 18 14 9 15 16 137 

 

I. stupeň 83 ţáků a II. stupeň 54 ţáků 
 

 

 

 

 



Mapa dojíţdění ţáků: 

 
 

 

II. Učební plány 

 

               Ve všech ročnících jsme  vyučovali podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola – 

základ ţivota. 

               Od školního roku 2011/2012 je jeden ţák čtvrté třídy vzděláván podle přílohy Rámcového 

vzdělávacího programu. Školní vzdělávací program je nazván Kubík. 

                 Od 1. srpna 2014 došlo ke změně ve vedení školy. Funkci ředitele školy převzal Mgr. Václav 

Nerad, svou zástupkyní jmenoval Mgr. Janu Boršovskou. 

                 Od začátku školního roku 2014/2015 je v dlouhodobé pracovní neschopnosti paní učitelka 

Mgr. Jana Feřteková. Ve třetí třídě za ni po celý školní rok zastupovala důchodkyně paní Marcela 

Ţdychová.  

                 V dubnu 2015 odešla na mateřskou dovolenou Mgr. Markéta Dusilová. Na zástup po dobu 

rodičovské dovolené byl na její místo přijat Mgr. Miroslav Horálek. 

                  Na škole působily dvě asistentky pedagoga, v páté třídě slečna Lucie Kramperová, v šesté 

třídě paní Jana Kolářová. 



                    

Tab.č. 2 Přehled kvalifikace pedagogických pracovníků 

Jméno Vzdělání Kvalifikace 

Boršovská Jana VŠ Ano 

Feřteková Jana VŠ Ano 

Chmůrová Iva VŠ Ano 

Macešková Lucie VŠ Ano 

Sochůrková Jana VŠ Ano 

Jarešová Ondřejka                               VŠ  Ano 

Kolářová Olga VŠ Ano 

Dusilová Markéta  VŠ Ano 

Nerad Václav VŠ Ano  

Holubová Jana SŠ studuje VŠ od října 2015 

Horálek Miroslav VŠ Ano 

Ţdychová Marcela  SŠ Ano 

Plačková Jana VŠ Ano 

Peroutková Jitka  SŠ Ne 

   

Kolářová Jana SŠ Ano, spec. ped. nápravy 

   

Burdová Jana  SŠ Ano  (MŠ) 

Havířová Vladimíra  SŠ Ano  (MŠ) 

Topinková  Renáta  SŠ      Ne    (MŠ) 

   

Kolářová Jana  SŠ  Ano  (ŠD) 

Kramperová Lucie  SŠ Ano  (ŠD) 

Kratochvílová Hana  SŠ  Ano  (ŠD) 

 

Procentuální zastoupení kvalifikovaných a nekvalifikovaných učitelů v ZŠ Jankov:  

 

Kvalifikovaní ZŠ: 86% 

Nekvalifikovaní ZŠ: 4%    

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Kvalifikovaní ZŠ:

Nekvalifikovaní
ZŠ:

 
  



     Tab.č. 3 DVPP   
Boršovská Jana Seminář: Školská legislativa – aktuální změny… 

Burdová Jana Studium k výkonu specializačních činností v oblasti environmentální výchovy Vzdělávací 

program Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství 

Havířová Vladimíra Studium: Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství 

Holubová Jana Studium: UJAK Praha, Speciální pedagogika - vychovatelství , 1.ročník 

Chmůrová Iva Konference Praţské fórum primární prevence rizikového chování 2015, agrese a agresivní 

chování 

Semináře: Cestujeme kolem světa v botanické zahradě 

Rostlinné drogy, rizika jejich uţívání a vývoj současné drogové scény 

Kolářová Olga Semináře: 1. světová válka a cesta ke vzniku ČSR 

Kramperová Lucie Studium: UJAK Praha, Speciální pedagogika – vychovatelství, 2.ročník 

Semináře: Inkluzivní vzdělávání v praxi 

Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností u ţáků 1. stupně ZŠ 

Český jazyk činnostně v 1.ročníku 

Genetická metoda výuky čtení v praxi 

Podstatná jména, mluvnické kategorie 

Nerad Václav Seminář: Školská legislativa – aktuální změny… 

Školení: Testování a tvorba testů prostřednictvím iEPIS 

Pilotní vzdělávací program ČŠI v rámci projektu Kompetence III. – Vzdělávací lídr 

Konzultace k připravované novele školského zákona s poslankyní PaedDr. Ivanou Dobešovou 

Peroutková Jitka Konference Praţské fórum primární prevence rizikového chování 2015, agrese a agresivní 

chování 

Semináře: Inkluzivní vzdělávání v praxi 

Český jazyk činnostně v 1. ročníku 

Sochůrková Jana Semináře:Cestujeme kolem světa v botanické zahradě 

Proměny geografického poznání 

Pedagogická diagnostika a práce s třídním kolektivem 

Geografie pro ţivot v 21. století 

Říjnový  geografický seminář 

Listopadový geografický seminář 

Prosincový seminář s mezioborovou problematikou 

  

 

IV. Výsledky vzdělávání   

  

Tab.č. 4 Přehled prospěchu ţáků na konci školního roku 2014/2015 

 

1. stupeň   

Třída Vyznamenání z toho samé 1 Dostatečně Neprospěl 

1. 17 14 - - 

2. 15 11 - - 

3. 12 6 - - 

4. 11 3 1 - 

5. 9 5 - - 

Celkem 1. st. 49 28 4 1 

U jednoho ţáka bylo uděleno kombinované hodnocení. 

 

2. stupeň   

Třída Vyznamenání z toho samé 1 Dostatečně Neprospěl Neklasifikován 

6. 6 2 - - - 

7. 5 1 2 - - 

8. 4 1 6 3 1 

9. 9 4 4 - - 

Celkem 2. st. 24 8 13 3 1 



Tab.č. 5 Umístění vycházejících ţáků  
 

Poř.číslo ţáka Třída Škola, obor 

901 IX. OA Vlašim ekonomika a podnikání 

902 IX. Gymnázium Vlašim 

903 IX. SPŠ strojní a stavební Tábor – strojní mechanik 

904 IX. SŠ ekonomická se sportovním zaměřením Praha- Vinohrady 

905 IX. SZdŠ  Praha 4 - ošetřovatelství 

906 IX. ČS akademie obch Dr.E.Beneše Praha 2 – ekonomické lyceum 

907 IX. Gymnázium Benešov 

908 IX. SŠOSŘ Tábor – veřejnoprávní činnost 

909 IX. SPŠ strojní a stavební Tábor – poz.stavitelství 

910 IX. TRIVIS SŠ veřejnoprávní a VOŠ – prevence krim. a kriz. řízení Praha 

911 IX. Gymnázium Voděradská 2,  Praha 10 

912 IX. Gymnázium Benešov 

913 IX. ISŠT Benešov -autoelektrikář 

914 IX. Gymnázium Vlašim 

915 IX. ISŠT Benešov – mech.oprav. motorových vozidel 

916 IX. Gymnázium Benešov 

801 VIII. SOŠ a SOU Vlašim zámek 1 – kuchař, číšník 

802 VIII. SOU stavební Benešov - truhlář 

803 VIII. SOU stavební Benešov - instalatér 

 

V. Inspekce 

 

 

Ve školním roce 2014/2015 navštívila ČŠI školu na základě stíţnosti matky ţáka osmé třídy. 

 Výsledky inspekční činnosti byly projednány se zřizovatelem školy a matkou ţáka. 

 

 

VI. Mimoškolní aktivity  

 

Tab.č. 6 Zájmové krouţky 

 Název: Vedoucí krouţku: 

1 Zdravotnický kr.-ml. R.Topinková 

2 Zdravotnický kr.-st. R.Topinková 

3 Košíková V. Nerad 

4 Zdravotní tělesná výchova J. Plačková 

5 Zpíváme pro radost J. Plačková 

6 Klub mladého diváka s výtvar. poj. L.Kramperová 

7 Pohybově dramatický - druţina J. Kolářová 

8 Vybíjená J. Kolářová 

9 Dovedné ruce - druţina L. Kramperová 

10 Počítače - druţina H. Kratochvílová 

11 Vaření H. Wittnerová 

12 Čtenářský krouţek L. Macešková 

 Náprava čtení a psaní J. Kolářová 

 Logopedie  J. Peroutková 

 Logopedie J. Holubová 

 Logopedie -MŠ V. Havířová 

 Logopedie -MŠ J.Burdová 

 



Ve školním roce 2014/2015  pokračovala výuka zdravotní tělesné výchovy. Výuku vedla 

kvalifikovaná paní učitelka Mgr. Jana Plačková. 

               Kvalifikaci logopedického asistenta si doplnily dvě učitelky z mateřské školy -  Vladimíra 

Havířová a Jana Burdová, obě se věnují logopedii v mateřské škole. V základní škole se logopedii věnují 

dvě učitelky prvního stupně – Jana Holubová a Jitka Peroutková. 

                Nadále  pokračuje spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem Mnichovo Hradiště. Školu  

opět navštívil PhDr. Josef Štěpán, koordinátor logopedické péče pro Středočeský kraj. Dr. Štěpán a 

Mgr. Pacltová provedli logopedická vyšetření v mateřské škole, výsledky předali logopedickým 

asistentkám. S Mgr. Pacltovou jsme se bohuţel museli v průběhu roku rozloučit, zemřela. 

 

Tab.č. 7 Ostatní pravidelné školní aktivity 
 

Měsíc: Název: 

Září Týden zdraví 

 Zdravé zuby 

Říjen Drakiáda  

 Týden knihoven 

Listopad Sběratelská výstava 

Prosinec Mikuláš 

 Vánoční jarmark  

 Ţivý betlém  

 Zvyky 

Leden LVK 

Únor Setkání sběratelů poštovních známek 

Duben Den Země 

 Čarodějnice MŠ 

Květen Květinový den 

Červen Den dětí 

 Školní olympiáda 

 pochod „Po stopách bitvy u Jankova“  

 

 

  

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tab. č. 8 Účast a umístění v soutěţích  

 

Název soutěţe: Soutěţící: Umístění: 

Dějepisná olympiáda – okresní 

kolo 

Iveta Ţáková 

Vladimír Korec 

Jonáš Dušánek 

22. místo 

23. místo 

34. místo 

Votické talenty: 

O kalamář Jana Herbena 

Lucie Neradová Čestné uznání 

Rosteme s knihou Lucie Neradová 

Barbora Jonáková 

Iveta Ţáková 

účast v soutěţi 

Sálová kopaná Benešov Chlapci 2. stupeň účast v soutěţi 

Malujeme po síti 2015 Karolína Burdová 1. místo v mezinárodní výtvarné 

soutěţi 

McDonald‘ s Cup 2014/2015 Ţáci 1.st. 9. místo v okrskovém kole 

   

Krajské kolo soutěţe ţáků ZUŠ 

ČR v sólovém a komorním zpěvu 

Vendula Matoušková 3. místo 

Okresní kolo celostátní soutěţe 

ZUŠ – hra na zobcovou flétnu 

Jan Burda 2. místo 

Okresní kolo celostátní soutěţe 

ZUŠ – sólový zpěv 

Matoušková Vendula 1. místo 

Výtvarná soutěţ Muzea 

Podblanicka  

Alţběta Tichá 1. místo v kategorii MŠ 

Atletická všestrannost Votice Matěj Lupač 2. místo 
 

 

 

 

 



Přehled všech aktivit školy po jednotlivých 

měsících 
 

Celý školní rok se nesl ve znamení projektu Jankow 1645. 

Téma prolínalo výuku téměř všech předmětů, především 

dějepisu, českého jazyka, výtvarné výchovy, vlastivědy a 

prvouky. Promítlo se i do činnosti školní druţiny. 

 Pro ţáky byly uspořádány dvě besedy s členy 

Vlastivědného spolku Votice. Ţáci získali mnoho 

zajímavých informací o válčení v období třicetileté války, o 

zásobování vojsk, o stravovacích návycích a o dalších 

věcech, o kterých se v běţných hodinách dějepisu 

nedovědí. Obou besed se mohla zúčastnit i veřejnost. 

 Škola se také podílela na akcích pořádaných obcí. 

Tradičně to byl pochod Po stopách bitvy u Jankova. Doprovodných akcí se v odpoledních hodinách 

zúčastnila také švédská velvyslankyně paní Annika Jagander. Prohlédla si výstavní síň, jejíţ jedna část je 

věnována bitvě u Jankova, druhá historii školství v Jankově. V Bedřichovicích poloţila květiny ke hrobu 

vojáků padlých v bitvě. Navštívila mohylu, která stojí na místě kapitulace císařského vojska před Švédy. 

Spolu s ní přijeli i zástupci Organizace pro švédské vojenské památky: podplukovník Christian 

Braunstejn, podplukovník Petr Wetterberg a Kjell Lundberg. Všichni setrvali ve společnosti 

představitelů obce a školy do pozdních odpoledních hodin. Pro všechny přítomné připravili ochutnávku 

středověkých jídel členové spolku Císařský regiment,  který s naší školou úzce spolupracuje.    

                   

 



ZÁŘÍ  
 

1. září 2014 byl za účasti pana starosty 

Josefa Kocourka slavnostně zahájen nový školní 

rok. Pan starosta spolu s ředitelem školy a třídní 

učitelkou první třídy slavnostně šerpovali prvňáčky. 

 4. 9. ţáci sedmé třídy se svou třídní učitelkou 

Mgr. Ondřejkou Jarešovou vyjeli na třídní výlet. 

Navštívili společně Husitské muzeum v Táboře a 

Muzeum čokolády. Výlet se vydařil, děti byly 

spokojené. 

           17. 9. se uskutečnila schůzka rodičů ţáků 

šesté třídy s vyučujícími. Učitelé ji hodnotili jako 

přínosnou. 

 24. 9. za velmi pěkného počasí 

se konala školní Drakiáda. Děti si 

nadšeně zasoutěţily v různých 

kategoriích (nejkrásnější drak, 

nejvýše létající drak, nejdéle létající 

drak…). 

          24. 9. uspořádala pátá třída 

spaníčko ve škole. Večer si děti po 

společné večeři vyrobily třídní tablo. 

Po pohádce se uloţily ke spánku. 

Paní učitelka i slečna asistentka byly 

spokojeny s průběhem akce i 

s chováním ţáků. 

             

 

 

ŘÍJEN 
  

        Na prvním stupni se celý měsíc říjen nesl ve znamení projektu Záloţka. Děti vyráběly záloţky 

do kníţek, ty pak poslaly do jiné školy ze Slovenska, kterou nám přidělili organizátoři projektu. Všichni 

se aktivně zapojili, práce je bavila. Proto byli trochu zklamaní, kdyţ záloţky z partnerské školy nebyly 

tak pěkné, zdálo se, ţe jsou odbyté. 

       6. 10. votickou knihovnu navštívili ţáci šesté třídy. Paní učitelka byla s programem spokojena, děti 

rovněţ. Výsledkem bylo, ţe se několik ţáků zaregistrovalo mezi nové čtenáře. 

       10. 10. se na obecním úřadě uskutečnila schůzka ţáků páté třídy s panem starostou. Ţáci přišli za 

panem starostou s různými nápady, jak obci pomoci. Ve třídě návštěvu společně zhodnotili. 

        20. 10. navštívila čtvrtá třída knihovnu ve Voticích. Program proběhl v reţii paní knihovnice, paní 

učitelka by více uvítala větší prostor pro ţáky, aby si mohli samostatně prohlédnout, co je zajímá. 

 

  23. 10. ţáci první třídy společně s dětmi z mateřské školy zhlédli divadelní představení Plecha 

Neplecha. Děti měly moţnost se do představení aktivně zapojit, coţ mají velmi rády. 

       30. 10. se konala schůzka rodičů ţáků deváté třídy s výchovnou poradkyní a třídní učitelkou. 

Rodiče byli seznámeni s informacemi ohledně přijímacího řízení na střední školy, byl jim vysvětlen 

způsob vyplňování přihlášek na střední školy. 



LISTOPAD 
 

   Tradiční akcí na prvním stupni je Barevný týden. Kaţdý den má jinou barvu, děti barevné týdny baví. 

    6. 11. se ţáci první třídy opět podívali do mateřské školy, aby společně zhlédli loutkové představení 

Princezna Rozmařilka. Moc se jim líbily loutky i celé představení. 

     11. 11. jsme jako kaţdý podzim a jaro pomáhali při úklidu veřejných prostranství, hlavně parku. 

Zúčastnily se všechny třídy. 

      12. 11. se konala tradiční Přehlídka středních škol okresu Benešov. Ţáci deváté třídy získali přehled 

o středních školách, které jsou na okrese, přivezli si materiály o školách. 

19. 11. Proběhla tradiční sběratelská výstava, na níţ se tentokrát sešlo více vystavovatelů neţ 

v předchozím roce.  

     20. 11. se pro osmou a devátou 

třídu konaly semináře finanční 

gramotnosti. Pracovní seminář na 

téma hospodaření rodiny se setkal 

s úspěchem. Ţáci se ochotně 

zapojili do práce, reagovali na 

úkoly i dotazy. 

    26. 11. proběhly na celé škole 

adventní dílničky. Vyráběly se 

svícny, věnce, ozdoby, dekorace, 

zdobily se perníky. Výrobky byly o 

dva dny později prodávány na 

vánočním jarmarku. V prodeji byl i 

nový školní kalendář. Při jarmarku 

byla otevřena školní kavárna. 

Otevíráme ji při všech významných akcích pořádaných školou.  Po jarmarku byl večer rozsvícen vánoční 

strom na náměstí. 

      Do příprav na mikulášskou nadílku se kromě dětí a paní učitelky Chmůrové zapojila i paní kuchařka 

Wittnerová a paní učitelka Havířová z mateřské školy.  

        

 

PROSINEC 

 
    V prosinci se tradičně koná 

mikulášská nadílka. V tomto roce 

byla rozdělena na dvě části – 4. 

12. navštívil Mikuláš klienty 

domova seniorů. 5. 12. se konala 

nadílka pro mateřskou školu a 

ţáky první aţ třetí třídy. 

     10. 12. se uskutečnila další 

přednáška k finanční gramotnosti 

pro ţáky osmé a deváté třídy. 

Tématem tentokrát byly půjčky a 

špatné úvěry. 

    10. 12. ţáci prvního stupně 

vyslechli přednášku o třídění a 



recyklaci odpadů Tonda Obal na cestách. Tento program se na škole uţ jednou uskutečnil, v obou 

případech byl hodnocen kladně. Přínosem je, ţe se ţáci mohou aktivně zapojovat, klást otázky. 

     15. 12. pozvali ţáci druhé třídy 

své rodiče, prarodiče a známé na 

vánoční besídku. Děti bez známek 

trémy předvedly vše, co si nacvičily. 

Program se líbil, maminky byly 

dojaté. 

    19. 12. ve všech třídách proběhla 

předvánoční posezení s rozdělováním 

dárků a pohoštěním. 

Zájemci si mohli zazpívat koledy 

v kostele. Odpoledne byla opět 

otevřena kavárna. Předvánoční akce 

vyvrcholily tradičním Ţivým 

betlémem. Představení mělo jako 

kaţdoročně kladný ohlas. 

 

 

 

                             LEDEN 

 

 

     7. 1. přijeli do školy představitelé 

nakladatelství THOVT s programem na 

podporu čtenářské gramotnosti 

Tajemná výprava do starověku. Děti 

hledaly údaje v kníţkách, odpovídaly na 

otázky, hrály hru, seznámily se 

s nakladatelstvím. 

      10. 1. – 17. 1. se uskutečnil 

lyţařský výcvikový kurz v Nových 

Hutích na Šumavě. Naše škola jezdí 

společně se ZŠ Votice. Bohuţel 

sněhové podmínky nebyly ideální, ale 

přece jen se lyţovalo denně. 

     12. – 16. 1. proběhl týden otevřených 

dveří kaţdoročně pořádaný před zápisem 

do první třídy. Z řad pedagogů zazněl 

názor, ţe bychom měli akci přesunout na 

dřívější termín. 

     19. 1. a 20. 1. se konal zápis do první 

třídy. Zápis byl pečlivě připraven, děti 

neměly obavy. Budoucí prvňáčci dostali 

dárečky, některé pro ně vyrobili jejich 

starší spoluţáci.  

      22. 1. se konal další seminář 

k finanční gramotnosti s tématem 



finanční produkty. Děti se seznámily s velkým mnoţstvím nových pojmů. 

      29. 1. se pro ţáky prvního 

stupně a pro zájemce z druhého 

stupně uskutečnila akce Tancuj a 

nedrob. 

Děti se naučily taneční sestavu, 

moc je to bavilo. 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

   

 

ÚNOR 
  

          4. 2. druhá třída vyjela do votické knihovny. Děti měly jako obyčejně moţnost si prohlédnout 

prostory knihovny, seznámit se s prací knihovnic a zúčastnit se besedy. 

          7. 2. byl ve spolupráci s dobrovolnými hasiči uspořádán masopustní průvod obcí. Masopustní 

veselí se uţ stalo tradicí. Kaţdým rokem přibývá účastníků. Masky prošly celou obcí, akce byla 

zakončena v sále obecního úřadu taneční veselicí. 

          13. 2. navštívilo naši školu Divadélko pro školy.  Děti z prvního stupně zhlédly program Pohádky 

ze statku. Pro ţáky druhého stupně byl připraven program Divadelní učebnice aneb české divadlo 20. 

století. Výklad byl proloţen ukázkami z divadelních her například Osvobozeného divadla nebo 

Semaforu.  Dětem se vše moc líbilo. Rovněţ pedagogové byli spokojeni. 

          Ve stejný den se konala první část besedy věnované bitvě u Jankova. Besedy se zúčastnilo i 

několik zájemců z řad veřejnosti. Program byl proloţen ukázkami z pořadu České televize, který byl o 

jankovské bitvě natočen. 

           12. 2. proběhla první schůzka třídní učitelky budoucích prvňáčků s rodiči. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BŘEZEN 

  
3. 3. se konala exkurze ţáků 2.stupně do Prahy. 

Ţáci navštívili Praţský hrad a zhlédli prostory Národního 

divadla. Dětem se velmi líbil výhled ze střechy budovy 

ND. 

4. 3. bylo zahájeno pravidelné setkávání 

budoucích prvňáčků, jejich rodičů a třídní učitelky 

na „ Předškoličkách“. Děti se seznamují s budoucími 

spoluţáky. Poznávají prostředí školy. Učí se společně 

pracovat. 

6. 3. jsme si připomněli další akcí významné 

výročí – 370 let od jedné z nejkrvavějších bitev třicetileté 

války. Konal se projektový den věnovaný tomuto výročí. 

Dopoledne se ţáci seznamovali ve třídách s historií bitvy. 

V parku na náměstí na ně čekali členové skupiny 

historického šermu Císařský regiment. Předvedli dětem 

ukázky zbraní, způsob boje v období třicetileté války. 

Všechny třídy také navštívily výstavní síň věnovanou 

bitvě. Síň byla letos doplněna 

o nové exponáty, většinu 

z nich poskytli také nadšenci 

z Císařského regimentu. 

Odpoledne se z náměstí vydal 

průvod ke Götzovu kříţi, kde 

pronesla paní starostka Bc. 

Jitka Jonsztová krátký projev 

a poloţila zde květiny. 

 

Kaţdoročně v březnu 

přijíţdějí do školy knihovnice z votické knihovny a besedují s dětmi o knihách. 

Poslední seminář k finanční gramotnosti se konal 11. 3. Tématem bylo investování. Všechny čtyři 

semináře byly hodnoceny jako přínosné. 

11. 3. mohli návštěvníci sběratelské výstavy 

zhlédnout zajímavé sbírky deseti vystavovatelů. 

Byly vyhodnoceny tři nejzajímavější sbírky. 

13. 3. navštívili ţáci druhého stupně 

divadelní představení  Bylo nás pět v Divadle ABC. 

Jiţ po čtvrté naši ţáci proţili Noc 

s Andersenem. Pátá třída při ní vyrobila strom 

Pohádkovník. Všichni se zúčastnili noční 

internetové hry. Pátá třída uspořádala také 

stuţkování ţáků a učitelek. 

25. 3. se uskutečnila první část programu 



poţární prevence pro druhou a šestou třídu s názvem Hasík. Program připravují profesionální hasiči. 

Druhá část se konala v dubnu. 

31. 3. ţáci první třídy v rámci projektu Nebojte se nemocnice navštívili benešovskou nemocnici. 

Prohlédli si za doprovodu nemocničních klaunů dětské oddělení. Viděli, jak se odebírá krev, mohli si 

poslechnout srdce a plíce. Nakonec zhlédli divadelní představení. 

 

                                                                   DUBEN 

 

             Na začátku dubna byla pro veřejnost 

uspořádána akce Kaţdý něco dokáţeme. 

Tentokrát se týkala Velikonoc. Děti, rodiče, 

učitelé i další návštěvníci strávili příjemné 

společné odpoledne. Domů si odnesli pěkné 

výrobky – kraslice, velikonoční beránky, 

pomlázky,… 

         9. 4. ve spolupráci s hasiči z 

Benešova proběhla beseda v rámci programu 

Hasík ve 2. a 6. třídě. Beseda se dětem líbila 

a všichni se aktivně zapojili. 

14. 4. proběhla jarní exkurze prvního stupně. 

Děti se podívaly do IQ PARKU v Liberci. 

Akce měla úspěch, líbila se. Pouze třídní 

učitelka první třídy ji hodnotila jako příliš náročnou a ne příliš vhodnou pro prvňáčky. 

             Pro oslavu Dne Země si na 

prvním stupni připravila kaţdá třída vlastní 

program. Druhý stupeň spojil Den Země 

s jarní exkurzí, která se uskutečnila 23. 4. 

Ţáci navštívili Dům přírody v Třeboni, kde 

vyslechli přednášku o jihočeském 

rybníkářství. Navštívili Roţmberk, začátek 

Zlaté stoky, rozvodí Staré a Nové řeky. 

Zde si vyzkoušeli postavit vlastní vodní dílo. 

             Celoroční projekt Jankow 1645 

pokračoval 24. 4. Starší ţáci vytvořili pracovní 

listy pro mladší spoluţáky. Připravili pro ně 

prohlídku výstavní síně s výkladem, procházku 

po naučné stezce. Celý den se starší ţáci věnovali mladším. 



KVĚTEN 
 

         Jiţ poněkolikáté se naše škola zapojila do Květinového dne. V doprovodu dospělých děvčata 

z druhého stupně prodávala kvítky měsíčku lékařského na podporu lidí nemocných rakovinou 

reprodukčních orgánů. Vybrány byly téměř čtyři tisíce korun. 

         V rámci projektu Jankow 1645 se konala 22. 5. druhá část besedy o bitvě u Jankova pro pátou aţ 

devátou třídu. V průběhu projektu vzniklo mnoho zajímavých materiálů, pracovních listů, 

trojrozměrných výrobků, konala se řada akcí pro školu i pro veřejnost. 

 

   

ČERVEN 
 

V červnu byli ţáci na výletech. První stupeň navštívil 2. 6. Čechovu stodolu a Pičín. Pro děti zde 

byl připraven zajímavý program. Kromě pohádkového vyprávění, které děti vyslechly, si mohli účastníci 

vyrobit i kančí zub. 

    Vzpomínky na výročí bitvy 

u Jankova vyvrcholily 6. 6. tradičním 

pochodem Po stopách bitvy u 

Jankova za účasti švédské delegace. 

Druhý stupeň byl 11. 6. na 

výletě v Koněpruských jeskyních. 

Cestou zpět jsme se zastavili 

v Berouně a podívali se na medvědy 

z večerníčků. 

 16. 6. si ţáci 9. třídy 

vyzkoušeli práci v nahrávacím studiu 

v Táboře. 

17. 6. děti z MŠ Ratměřice 

navštívili naše prvňáčky.  

17.6. naši školu navštívili ţáci 

2. stupně ZŠ Borotín. Dopoledne je 

naši osmáci a deváťáci seznámili s historií bitvy u Jankova a provedli je výstavní síní. Odpoledne část 

ţáků z Borotína sehrála turnaj v košíkové s domácími ţáky a ostatní děti navštívily naučnou stezku 

k mohyle. 

18. 6. ţáci 8. třídy odcestovali v rámci třídního výletu do Prahy. Hlavním cílem byla prohlídka 

Staroměstského náměstí a historických částí Prahy. 

23. 6. navštívili naši školu zástupci organizace Bezpečný pes a společně se zdravotnicemi z řad 

maminek našich ţáků pomohli při realizaci programu Ochrana člověka za mimořádných událostí. 

Programu se zúčastnili všichni ţáci školy. 

Tradiční Školní olympiáda se konala 24 .6. Všichni se zápalem soutěţili za vydatné pomoci 

rodičů. První místa v kaţdé kategorii byla odměněna dortem, na všechny ostatní čekaly drobné sladké 

odměny. Zmrzlinu pro účastníky olympiády si obzvláště pochvalovali. 

26. 6. Bylo všem ţákům školy vydáno vysvědčení a za přítomnosti starostky obce proběhlo 

slavnostní vyřazení ţáků 9. ročníku. 

Od 29. 6. do 3. 7. se konal příměstský tábor pro ţáky prvního stupně. Tábor zorganizovaly paní 

učitelky Peroutková, Chmůrová a Macešková. Vaření si vzala na starost kuchařka školní kuchyně paní 

Wittnerová. Tématem tábora byla Cesta kolem světa za pět dní. Dvaadvacet dětí procestovalo Čínu, 

Rusko, Ameriku, Španělsko, přeplavalo La Manche. Děti pracovaly ve čtyřech týmech, kaţdý měl svůj 

název, trička, vlajku a pokřik. Týmy byly průběţně odměňovány diplomy, věcnými cenami. Celodenní 

výlety byly inspirovány tématem tábora. 



 

ČERVENEC – SRPEN 2014 
 

 Během prázdnin proběhly pravidelné údrţbářské a úklidové práce.  

            V srpnu byly rekonstruovány toalety v tělocvičně. 

 

 

 

TESTOVÁNÍ ŢÁKŮ 
  

   

Škola se zúčastnila několika testování. 
 

SCIO – testování průřezových témat STONOŢKA pro 5. ročník 

 Třída jako celek byla v tomto on-line testu úspěšná na 40%. Vzhledem k velkému mnoţství 

integrovaných ţáků v této třídě nebyla úspěšnost v tomto testování vysoká. Výsledky odpovídají 

výsledkům ţáků ve školním hodnocení.  

 

SCIO – testování průřezových témat PRUT pro 8. ročník 

 Třída jako celek byla v tomto on-line testu úspěšná na 48%. 

 

ČŠI – Výběrové zjišťování výsledků ţáků 2014/2015 prostřednictvím InspIS SET pro 9. ročník 

 Třída prokázala v tomto on-line testování z přírodovědného přehledu velmi dobré znalosti, 

zařadila se mezi třídy s lepšími výsledky nad celostátní průměr ze všech testovaných škol. Celková 

úspěšnost třídy byla 61%. Ze společenskovědního přehledu se třída se stejným výsledkem úspěšnosti 

61% zařadila do celostátního průměru z testovaných škol.  

 

  Škola uskutečnila některá testování ve spolupráci s Klubem rodičů. Výsledky testování s rodiči 

konzultujeme. Souhrnné informace podáváme na plenární schůzi Klubu rodičů. 

 

 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST 
 
   

Naši ţáci dvakrát do roka uklízejí park na náměstí. Udrţují zeleň kolem kašny, záhony před 

oběma budovami školy. Děti sbírají i léčivé byliny. Školní druţina vystupuje v domově seniorů a při 

různých příleţitostech v obci. Děti recitují při vítání občánků. V období adventu se konají setkání 

s veřejností, vše vrcholí Ţivým betlémem. Na náměstí stavíme dřevěný betlém, jeho základem byly figury 

představující svatou rodinu, tři krále, ovečky, jesle s hvězdou. Kaţdý další rok přibudou nové figury. 

Betlém průběţně tvoří vychovatelky školní druţiny s dětmi. 

Propagaci obce přispěly oslavy devadesáti let poloţení základního kamene měšťanské školy. 

 Děti dělají průvodce po naučné stezce Po stopách bitvy u Jankova pro oficiální návštěvy v obci 

i pro předem ohlášené turisty. 

Škola se pravidelně podílí na organizaci pochodu Po stopách bitvy u Jankova. 



Podařilo se nám obnovit 

tradici masopustních průvodů 

masek. Snaţíme se do této činnosti 

zapojit i místní obyvatele. Ke 

spolupráci se přihlásili místní 

dobrovolní hasiči. Masopustní 

průvod se těší stále větší oblibě. 

Pravidelně se podílíme na 

výzdobě votické knihovny při 

příleţitosti celostátního Týdne 

knihoven. 

 I ve školním roce 

2014/2015 jsme pokračovali ve 

velmi úspěšné akci Kaţdý něco 

dokáţeme, tentokrát se konala před 

Velikonocemi.  

             Ve školním roce 2014/2015 se škola významnou měrou podílela na organizaci vzpomínkových 

akcí spojených s 370. výročím bitvy u Jankova. 

 

SPOLUPRÁCE S LÉKAŘI 
 

 

Nikdy nebyla přerušena spolupráce s dětskou lékařkou ani se zubní lékařkou. Děti tedy měly 

zajištěny dvě preventivní zubní prohlídky ročně a následné ošetření. Na jaře letošního roku odešla zubní 

lékařka do důchodu, tak spolupráce skončila. Paní starostka slíbila pomoc při jednání o prevenci 

s novým lékařem. Doufáme, ţe bude úspěšné. Dětská lékařka zve prostřednictvím školy na výroční 

prohlídky i očkování.  

  Spolupracujeme s klinickým logopedem Dr. Štěpánem, který pravidelně dvakrát ročně dojíţdí do 

školy, provádí vyšetření a konzultuje s logopedickými asistentkami. 

 Pravidelně spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou Benešov a jejím 

odloučeným pracovištěm ve Vlašimi. 

 

OSTATNÍ 
 

Po zápisu do první třídy byly kaţdých čtrnáct dní pořádány „Předškoličky“ - setkávání paní 

učitelky s budoucími prvňáčky a jejich maminkami. 

  

Děti se učily poznávat nejen svoje spoluţáky, ale i nové prostředí – třídu, školu, okolí školy, 

tělocvičnu, školní jídelnu. Do schůzek byly zařazovány didaktické hry se zaměřením na barvy, 

geometrické tvary, druhy ovoce a zeleniny, povolání, domácí zvířata atd. 

  Ve škole funguje školní samospráva na prvním i na druhém stupni. Stále se snaţíme motivovat 

ţáky k aktivnějšímu podílu na práci školy. Rezervy v práci samosprávy se podařilo odstranit na prvním 

stupni, na druhém stupni rezervy ještě jsou.  

            Tradičně jsme uskutečnili Květinový den - podporu boje proti rakovině. 

             Propojení činnosti školy a ţivota v obci umoţnil celoroční projekt Jankow 1645. 

 
  

 



Výroční zpráva o činnosti školní druţiny 2014/2015 
 

 

 

 V tomto školním roce navštěvovalo ŠD šedesát dětí. 

Snaţili jsme se zapojovat děti do různých rozmanitých činností. 

Proto jsem rozšířili nabídku krouţků ŠD ze tří na pět. Nově 

zavedené krouţky: Vybíjená, Klub mladého diváka s výtvarným 

projevem. Stávající krouţky, které se jiţ osvědčily minulém 

školním roce: Počítačový krouţek, Pohybově-dramatický 

krouţek a Krouţek dovedných rukou.  

Krouţek pohybově-dramatický pod vedením Jany Kolářové probíhal kaţdou středu. Tento 

krouţek poskytoval ţákům různé pohybové aktivity, jako jsou cvičení na nářadí, cvičení s různým 

náčiním, hráli jsme míčové hry, seznámili se se základními tanečními kroky, dramatizovali pohádky a 

vyjadřovali hudbu pohybem. Seznámili jsme se se základy jógy. Ve druhé polovině školního roku jsme se 

z velké části  věnovali nácviku druţinové školní besídky. 

Počítačový krouţek probíhal kaţdý pátek pod vedením Hany Kratochvílové. Nejmladší děti 

získaly základní dovednosti práce na PC. Starší děti měly moţnost své znalosti prohloubit a rozšířit. 

Krouţek dovedných rukou se 

uskutečňoval kaţdý pátek pod vedením 

Lucie Kramperové. Nabídl dětem 

seznámení se s rozličnými druhy 

materiálů a s technikami jejich 

zpracování. Děti si vyrobily dárečky pro 

své blízké a kamarády. Ostatními 

výrobky vyzdobily školní druţinu a 

budovu školy. 

Krouţek vybíjené probíhal 

kaţdý čtvrtek pod vedením Jany 

Kolářové. Ţáci zde získali zručnost 

s míčem, nacvičování správného házení, 

chytání, postřehu. Téţ se seznámili 

s pravidly míčových her, hlavně vybíjené. 

  Dětem se nabídka krouţků 

zalíbila a všichni si našli své oblíbené aktivity. 

 

   Přehled práce školní druţiny po měsících 

 

Září 

 
Začátek tohoto měsíce jsme věnovali seznamování se s našimi novými spoluţáky – prvňáčky. 

Chodili jsme do přírody a vyuţívali příznivého počasí.  

Drakiáda byla vyvrcholením září. Opět proběhla na místním fotbalovém hřišti. Opět zvítězil ten NEJ-

NEJ drak. 

 

 

 

 

 

 



Říjen 

 
V říjnu jsem hráli šipkovanou, sbírali plody z našeho školního dvora, dlabali jsme dýně a vyráběli 

jsme z nich strašidýlka, kterými jsem vyzdobili školní budovu a následně je vyuţili na lampionový 

průvod Jankovem. 

 

Listopad 

 
Na barevné módní přehlídce děti uplatnily 

svoji fantazii a přišly v kostýmech rozmanitých 

podzimních barev. Konal se Podzimní rej barev. 

Děti si zatančily, zasoutěţily a za veškeré své 

snaţení byly odměněny. 

 

Prosinec 
V prosinci jsme vyráběli nové postavičky do 

betlému, který vystavujeme na náměstí v Jankově 

kaţdoročně před Vánocemi. I k nám do druţiny 

přišel Mikuláš s čerty a s nimi čertovská 

diskotéka. Těsně před vánočními prázdninami 

provoněly naši druţinu vánoční perníky, které jsme si upekli, ozdobili a pak také snědli.  

 

Leden 

 
 Leden – čas plesové sezony. I u nás ve druţině se tančilo. Na náš ples se všichni dostavili 

ve slavnostním oblečení, dodrţovali jsme pravidla společenské etikety, byli jsme k sobě milí a slušní. 

Nechybělo občerstvení, bohatá tombola a odpolední překvapení. 

 

Únor 

 
Věnovali jsme se přípravám na masopustní průvod, vymýšleli a vyráběli jsme masky, povídali si o 

těchto tradicích. 

Jelikoţ jsme vţdy pro společenské akce a pro kaţdou „srandu“, udělali jsme si i svůj druţinový 

masopustní karneval. 

A jelikoţ jsme i soutěţiví, zorganizovali jsme oblíbenou soutěţ SUPER STAR. Porota hodnotila 

nejlepší pěvecký projev, nejzajímavější kostým a pohybové nadání soutěţících dětí. 

 

Březen 

 
Protoţe se blíţí jaro a příroda se probouzí, zaslouţí si čistotu. Proto jsme vyrazili s odpadkovými 

koši a rukavicemi do přírody. Zbavili jsme ji všeho, co do ní nepatří. Odpad jsme samozřejmě třídili. 

Nikdo by nevěřil, jaké mnoţství odpadků tam lidé zapomněli. 

 V březnu jsme chodili na procházky a těšili se na jaro. Vynesli jsme Moranu, kterou jsme si sami 

vyrobili, a tím pro nás zima definitivně skončila. Na svátek maminek MDŢ jsme nezapomněli, vyrobili 

jsme jim krásné dárky. 



 

Duben 

 
Začali jsme si uţívat jarního sluníčka jak na školním dvoře, tak v přírodě. Sázeli jsme semínka a 

do přírody jsme nechodili jen tak. Vyrazili jsme například Za pokladem. Tato hra nás nikdy nepřestane 

bavit. 

Barvení a malování vajec nás 

moc baví. Těšíme se opět na další 

Velikonoce.  

Měsíc duben jsme zakončili 

upálením čarodějnice. Spojili jsme 

příjemné s uţitečným a na upálené 

čarodějnici, která byla vyhotovena 

z přírodních materiálů, jsme si upekli 

křupavé šťavnaté špekáčky. 

 

Květen 

 
Pletli jsme věnečky z pampelišek. 

Opět jsme šli za pokladem, chystali 

jsme dárečky pro maminky k jejich 

svátku. Také jsme pamatovali na 

dárečky pro naše budoucí prvňáčky. 

 

Červen 

 
Často jsme si hráli na hřišti. Chystali jsme se 

na letní besídku naší druţiny. Šili jsme 

kostýmy a malovali kulisy. Besídku jsme 

zvládli hravě a ještě jsme si ji pořádně uţili. 

Bylo to fajn.  

Během června jsme si ještě stihli uvařit. 

Podávaly se květy černého bezu smaţené 

v těstíčku, tzv. kosmatice. Byly výborné, 

doporučujeme. 

 Koncem června jsme si uţili piknik 

v přírodě s dekou na trávě a se spoustou 

dobrot a pití. Hezké prázdniny. 

 
                          

Jana Kolářová, vedoucí vychovatelka ŠD 
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Charakteristika školy 

 

Název:  Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov 

                    příspěvková organizace 

                    Na Náměstí 29 

                    257 03 Jankov 

 

Zřizovatel školy: Obecní úřad Jankov 

Ředitel školy: Mgr. Václav Nerad 

Provoz školy: 6,15h. - 16,00h. 

Počet tříd: 2 (Sluníčka a Hvězdičky) 

Skladba tříd: Sluníčka – starší děti, Hvězdičky – mladší děti 

Počty dětí v obou třídách: 48  

Ve školním roce 2014/2015 nastoupilo v září do MŠ 48 dětí.  K zápisu přišlo 16 dětí, ale jedno dítě se 

hned odhlásilo. Poslední týden v srpnu se ještě odhlásilo jedno děvče a ihned byl přijat chlapec. Ostatním 

dětem bylo vyhověno a do MŠ jsme je přijali. Dodatečně byly zapsány ještě čtyři děti. Během školního 

roku 2014 se někteří odhlásili, ale ihned se místo nich přijaly nové děti. 

Děti jsou rozděleny podle věku.                                  

Mateřská škola je kompletně dostavěná, vybavená nábytkem. Byly dokoupeny lehátka, povlečení a 

polštářky pro děti. V příštím školním roce chceme zrenovovat kuchyňku a sedačku do třídy Hvězdiček. 

Na školní zahradu byla nainstalována nová šplhací sestava.  

 

Počet dětí podle obcí 

 

Bedřichovice 2 

Broumovice 1 

Budenín 2 

Čestín 1 

Jankov 12 

Jitra 2 

Kaliště 1 

Neustupov 6 

Nosákov 1 

Odlochovice 3 

Ouběnice 1 

Pičín 9 

Podlesí 3 

Poříčí 1 

Ratměřice 1 

Vlčkovice 2 

Zvěstov 1 

Celkem 48 

 

Celkový stav k lednu 2015 je 48 dětí. 

 

 

 



Pedagogičtí pracovníci 

 

Havířová Vladimíra   

-    vedoucí MŠ 

 

vzdělání SŠ SpgŠ Beroun obor vychovatelství 

SpgŠ Beroun obor speciální pedagogika 

SpgŠ Beroun obor předškolní pedagogika 

logopedický 

asistent- primární 

logopedická 

prevence ve školství 

NIDV Praha 

Burdová Jana 

- učitelka MŠ 

vzdělání SŠ SPŠ obor operátor oděvní výroby 

Spgš Beroun obor speciální pedagogika 

SSŠ sociální a sluţeb obor předškolní, 

mimoškolní a vychovatelství 

logopedický 

asistent- primární 

logopedická 

prevence ve školství 

NIDV Praha 

Topinková Renáta   

- učitelka MŠ 

vzdělání SŠ SZŠ Kolín obor zdravotnický laborant 

UJAK – pedagogické studium obor 

vychovatel a pedagog volného času 

SOŠ Podnikání a pedagogiky Obrataň – 

studium od září 2014, 2leté 

 

    

 

     Provozní zaměstnanci 

    

Slunečková Jana vzdělání ZŠ prádelna 

Ţihlová Ivana   vzdělání OŠ kuchyňka 

úklid MŠ 

    

 

    Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku 

 

 

Počty dětí dle jednotlivých tříd od září 2014 do června 2015:       

                                

Sluníčka 24 

Hvězdičky 24 
                                                           

  

 

Od ledna 2013 se jiţ neevidují čtyřhodinové a pětidenní děti. 

Odklad školní docházky: 1 

Péče speciálních pedagogů: 3 (logopedie) 

 

Do MŠ pravidelně dochází Jitka Peroutková ze ZŠ Jankov a provádí s dětmi indviduálně logopedii. 

Některé děti pro velký zájem chodí i s rodiči do ZŠ také k pí učitelce Jitce Peroutkové, anebo jezdí 

do Vlašimi na logopedii ke klinické logopedce. Kaţdým rokem se u dětí zhoršuje výslovnost, špatná 

artikulace, rodiče by se měli dětem více věnovat, mluvit s nimi, číst, zpívat. 

V březnu 2014 probíhalo školení v Praze na logopedického asistenta, které navštěvovaly a v květnu  

ukončily pí uč. Havířová a pí uč. Burdová. Od října 2014 obě paní učitelky provádějí individuálně 

logopedii v MŠ. Vyšetření klinického logopeda provádí Dr. Josef Štěpán na začátku školního roku. 

 

 

Změny v počtu zapsaných dětí, přestupy – dodatečné přihlášky, přijetí:   

 

K 31. 9. 2014 bylo zapsáno 48 dětí. V září byla přijata N. Pavlovicová, která nastoupila aţ v lednu 2015 



do třídy Hvězdiček. A. Páv byl přeřazen kvůli věku do třídy Sluníček. V únoru 2015 se odstěhovala L. 

Petrlíková, ve třídě Sluníček ji nahradila P. Kytýrová. V únoru 2015 byla do Hvězdiček přijata E. 

Boháčková. V červnu 2015 bylo zapsáno 48 dětí. 

 

Počty dětí odcházejících do ZŠ: 18 

Počty dětí s navrţeným odkladem školní docházky:  1 

Počty dětí o rok dříve: 1  

18 dětí odchází do základní školy, z tohoto počtu se 1dítě odstěhovalo, 4 děti nastoupí do ZŠ Votice. 13 

dětí z MŠ půjde do ZŠ v Jankově. 

 
 

Výchovně vzdělávací proces 

 

Práce školy je zaměřena na rozvíjení osobnosti samostatného, zdravě sebevědomého jedince 

přirozenou cestou. Děti se učí základním schopnostem, dovednostem a návykům, které jsou důleţité pro 

celý další ţivot a pro utváření základních pravidel společenského chování. Vše si osvojují formou hry 

přiměřené věku dětí. 

Dětem, které potřebují zvýšenou péči, jsme při všech činnostech věnovali vhodný individuální 

přístup. 

Předškolní děti jsme pravidelně od října připravovali na vstup do školy a zapojili jsme je 

do registrovaných soutěţí, navštívili jsme děti v první třídě. Předškoláci se pravidelně jednou za čtrnáct 

dní setkávali se svou budoucí třídní učitelkou. 

Snaţili jsme se dětem poskytnout dostatek volného pohybu a nenásilně je seznamovali se zdravým 

ţivotním stylem. 

Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo maximálně rozvinuto na základě svých 

moţností a zájmů a aby zvládalo takové nároky ţivota, které jsou na ně běţně kladeny. 

 

 

Školní vzdělávací program - Školka plná zábavy 

 

ŠVP PV  je zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu 

pro předškolní vzdělávání. 

 

 

Plán školy: 

 

Zpracován v souladu a s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu. 

 

Název:              Školka plná zábavy 

 

 

Plnění ročního plánu probíhalo velice aktivně, všechny zadané úkoly byly splněny. 

 

 

   Údaje o výsledcích kontrol a inspekce 

 

V tomto školním roce inspekce mateřskou školu nenavštívila. 

 

 

    

 



Mimoškolní aktivity ve školním roce 2014/2015 

 

 

    Krouţky 

 

– Sluníčkové tvoření 

– Ekohraní 

– Předškoláček 

– Tanečky 

– Angličtina- Jazykovka Votice 

– Logopedie 

– Předplavecký výcvik 

– Hravé lyţování Monínec 

 

 

    Péče speciálních pedagogů 
 

Logopedickou péči zajišťovaly v MŠ Jitka Peroutková, Vlaďka Havířová a Jana Burdová, které 

jsou kvalifikovanými logopedickými asistentkami a pracují pod vedením Dr. Josefa Štěpána, klinického 

logopeda. 

 

 

     Školkové aktivity 

 

– předplavecký výcvik, bazén Benešov 

– mikulášská nadílka připravená společně se ţáky ZŠ 

– výroba adventních věnců s rodiči 

– vánoční dílničky s rodiči, s vánočním cukrovím a koledami 

– vánoční besídka v Domově seniorů Jankov 

– velikonoční vyrábění 

– návštěva policie 

– návštěva místních hasičů 

– návštěva pošty 

– vynášení Morany 

– program ke Dni Země 

– besídka ke Dni matek 

– besídka ke Dni matek v Domově seniorů Jankov 

– opékání špekáčků  

– lampionový průvod s rodiči 

– návštěva naučné stezky do Ratměřic ke Dni dětí 

– návštěva knihovny ve Voticích  

– maškarní karneval 

– Halloweenská diskotéka 

– Sněhulákový den 

– ekologický program Standa a Vanda 

– ekologické programy Ochrany fauny Čapí hnízdo 

– Květinkový den 

– šerpování předškoláků  

– hudební program p. Kubce 

– spaníčko ve školce s předškoláky 

– hudební programy pí Hamajdové 

– školní výlety a exkurze 



   Účast a umístění v soutěţích 

 
V prosinci 2014 se mateřská škola účastnila soutěţe Děti malují pro Konto Bariéry, kterou 

pořádalo Muzeum Podblanicka. Alţběta Tichá získala 1. místo v kategorii pro MŠ. Soutěţe Votické 

talenty se účastnilo 8 dětí ze třídy Sluníček. 

 

 

    Přehled všech aktivit po jednotlivých měsících 

 

 

ZÁŘÍ: zahájení školního roku a Den 

otevřených dveří, schůzka rodičů, plavecký 

výcvik Benešov, opékání špekáčků, Divadlo 

s Úsměvem „O Koblíţkovi“. 

 

ŘÍJEN: školkový projekt – Ţivly v přírodě 

– Vzduch, pouštění draka, fauna Čapí 

hnízdo -ekologický program, Halloweenská 

diskotéka a soutěţe, hudební program p. 

Kubce „Plecha Neplecha jdou do lesa, 

plavecký výcvik Benešov 

 

LISTOPAD: lampionový průvod, fauna 

Čapí hnízdo- ekologický program, hudební 

program p. Hamajdové „Muzikanti z české 

země, divadlo – dřevěné loutky „Princezna 

Rozmařilka“, výroba adventních věnců s 

rodiči, fotografování 

 

PROSINEC: mikulášská nadílka, fauna Čapí hnízdo- ekologický program, pečení perníčků, vánoční 

posezení a tvoření s rodiči, besídka v Domově seniorů v Jankově, hudební program p. Hamajdové 

„Veselé vánoční hody“ 

 

LEDEN: školkový projekt – Ţivly v přírodě – Voda, návštěva 1. třídy- předškoláci, fauna Čapí hnízdo- 

ekologický program, Sněhulákový den, knihovna Votice (Sluníčka) 

 

ÚNOR: zimní vycházka do přírody, 

ekologický program - Čapí hnízdo, 

lyţařský výcvik Monínec, plavecký 

výcvik Benešov, dětský karneval v MŠ, 

divadlo v ZŠ „Na statku“ 

 

BŘEZEN: školkový projekt – Ţivly v 

přírodě – Země, vítání občánků na OÚ, 

fauna Čapí hnízdo – ekologický 

program, vynášení Morany, dopoledne 

v MŠ, zápis do MŠ a Dny otevřených 

dveří, hudební program pí Hamajdové 

„Hody, hody, doprovody“ 

 

DUBEN:  Den Země na Čapím hnízdě - 

soutěţe a plnění úkolů v terénu, besedy, 



prohlídka farmy, ekoprogram - třídění odpadů, oběd ve školní jídelně - předškoláci, opékání špekáčků na 

zahradě MŠ a pohybové hry, hry v přírodě a opékání špekáčků 

 

KVĚTEN: školkový projekt- Ţivly v přírodě – Oheň, besídka v Domově seniorů Jankov, besídka ke Dni 

matek v MŠ, odpoledne s rodiči, Pičín u Příbrami - exkurze, Květinkový den - soutěţe v MŠ, 

fotografování pan Bursík, divadlo v MŠ „Na návštěvě v Broučkově“ 

 

ČERVEN: barevný týden v MŠ, naučná stezka Ratměřice, výlet – Staré Hrady u Jičína, rozloučení 

s předškoláky,  spaníčko s předškoláky ve školce 

 

 

(Předplavecký výcvik 10 lekcí, 

Hravé lyţování Monínec pod 

vedením pí P. Novotné, krouţek 

dovedných rukou pro předškolní 

děti pod vedením pí uč. R. 

Topinkové, ekohraní a tanečky 

pod vedením p. uč. J. Burdové, 

angličtina hrou pod vedením 

pí uč. Počepické a Zapletalové, 

předškoláček pod vedením pí uč. 

V. Havířové, logopedie pod 

vedením J. Peroutkové, J. 

Burdové, V. Havířové.) 

  

 

 

 

 

 

   Spolupráce s rodiči  

 

Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni. Rodiče jsou o veškerém dění ve školce včas informováni 

prostřednictvím nástěnek, internetových stránek, schůzek, podle potřeby individuálně. Rodiče se 

pravidelně zúčastňují akcí pořádaných MŠ (vánoční a velikonoční dílničky, brigády, schůzky, ...) 

 

 

  Spolupráce s odborníky  
 

– Pedagogicko-psychologická poradna Benešov 

– Dětští a odborní lékaři 

– Klinický logoped PhDr. Josef Štěpán 

 

 

   Spolupráce se ZŠ  
 

MŠ je součástí organizace Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov. Výchovná 

poradkyně působí zároveň pro základní i mateřskou školu.  

 

Obě součásti školy úzce spolupracují. 

 

 



   Oblast materiálního vybavení a oprav – spolupráce s obcí  

 

Proběhla úprava dětského hřiště v MŠ, byly opraveny skluzavky a prolézačky. 

V letošním roce byla zakoupena nová houpačka a v příštím roce opět budeme muset dokoupit nové 

herní prvky. 
 

 

    Závěry pro práci v příštím školním roce 

 

  Kapacita mateřské školy je zcela naplněna, všechny paní učitelky se snaţí o co nejlepší přístup 

k dětem, rodičům. Budou se snaţit, aby se děti v naší školce měly co nejlépe a aby si odnesly základy 

pro vstup nejen do základní školy, ale i pro ţivot, aby byly šťastné, veselé, pomáhaly si a hlavně se měly 

rády. V dnešní době, kdy jsme zahlcováni počítači a moderní technikou, chceme, aby se rodiče více 

věnovali dětem, aby si s nimi povídali, četli, zpívali a aby je dostatečně chválili a povzbuzovali. A také 

aby je vedli k samostatnosti, cílevědomosti. 

Budeme se snaţit o získávání nových informací prostřednictvím časopisů, broţur, internetu a 

seminářů.      

 

  

      Vladiníra Havířová, vedoucí VOJ MŠ                                               


