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Výroční zpráva o činnosti základní školy 2015/2016 
 

I. Charakteristika školy 
 

 Ve školním roce 2015/2016 zahájilo školní docházku 141 žáků. Průměrný počet žáků na jednu 

třídu byl 15 žáků.  Na konci roku školu navštěvovalo 138 žáků 

 

  

 

 

Tab. č. 1 Počet žáků 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 1      3     

Bořetice  2   1     3     

Čečkov      1   1 2     

Jitra  1        1     

Hrzín    1  1    2     

Jankov 5 6 6 1 4 5 2 4 1 34     

Jankovská Lhota   1       1     

Kaliště 1  1       2     

Královna  1 1 1      1    4     

Libouň   1  2     2    5     

Louňovice  1  1  1 1 1 1 6     

Miličín      1    1     

Mysletice     1   1  2     

Nosákov    1      1     

Odlochovice 3 1 3  1 2 3  2 15     

Pičín 3 1  2  2 2 1  11     

Ratměřice  2 2 3 3    2 12     

Roudný  1       1 2     

Skrýšov  1   1     2     

Velíš    1      1     

Vlčkovice  1   1     2     

Votice      2  1 1 2 1 4 3 2 16     

Votice-Amerika         1 1     

Vyšetice     1     1     

Zvěstov 3 1 2 2 1  2   11     

                

Celkem žáků  

v ročníku 
18 19 19 15   18 17 14 10 11 141 

 

I. stupeň 89 žáků a II. stupeň 52 žáků 
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II. Učební plány 

 

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

základ života, pátá verze. 

               Od školního roku 2011/2012 je jeden žák šesté třídy vzděláván podle přílohy RVP – ŠVP 

LMR. Školní vzdělávací program je nazván Kubík. 

                Od nového školního roku došlo ke změně v učitelském sboru, dlouhodobě nemocná 

Mgr. Jana Feřteková skončila pracovní poměr z důvodu přiznání invalidního důchodu. Ve čtvrté třídě ji 

zastoupila důchodkyně Marcela Ždychová. 

                 V listopadu odešla třídní učitelka první třídy na mateřskou dovolenou, za ni zastoupila 

důchodkyně paní Jaroslava Málková. 

                  Obě paní učitelky jsou naše bývalé zaměstnankyně a prověřené členky našeho týmu. 

                  Do první třídy jsme integrovali žáka s autismem. Pro něj bylo potřeba zajistit asistenta 

pedagoga. Na tuto pozici nastoupila slečna Klára Šimonová, ze zdravotních důvodů ji od října do 

května zastoupila slečna Aneta Bánská. V květnu se Klára Šimonová vrátila. 

                  Na druhém stupni odešla v listopadu na mateřskou dovolenou Mgr. Olga Kolářová.  Po 

dobu její mateřské a rodičovské dovolené ji bude zastupovat Mgr. Lucie Herklocová. 

                   Ke změně pracovního zařazení došlo u paní Jitky Peroutkové, pracuje jako asistentka 

pedagoga.  

                   Ze školy odešla paní Zdeňka Robertson, která vyučovala angličtinu. Od nového školního 

roku nastoupila Mgr. Martina Chmelíková, provdaná Trachtová. 

                    V mateřské škole ukončila pracovní poměr paní Jana Burdová, na její místo byla přijata 

paní Monika Králová. 
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Tab.č. 2 Přehled kvalifikace pedagogických pracovníků 

 

 

Jméno Vzdělání Kvalifikace 

1. Boršovská VŠ, Mgr. Ano 

2. Jonsztová  VŠ, Bc. Pokračuje ve studiu 

3. Chmůrová VŠ, bez titulu Ano 

4. Macešková VŠ, Mgr. Ano 

5. Sochůrková VŠ, PaedDr. Ano 

6. Jarešová                                    VŠ, Mgr. Ano 

7. Kolářová O. VŠ, Mgr. Ano, rodičovská dovolená 

8. Dusilová Markéta  VŠ, Mgr. Ano, rodičovská dovolená 

9. Nerad VŠ, Mgr. Ano  

10. Kolářová J. SŠ Ano, spec. ped. nápravy, asistentka 

11. Herklocová L. VŠ, Mgr. Zatím ne, Studuje pedagogiku na VŠ 

12. Holubová SŠ studuje VŠ od října 2015 

13. Horálek Miroslav VŠ, Mgr. Ano 

14. Ždychová Marcela  SŠ Ano 

15. Plačková  VŠ, Mgr. Ano 

16. Peroutková  SŠ Ano  (asistentka) 

17. Trachtová  VŠ, Mgr. Ano 

18. Kolářová J.  SŠ  Ano (ŠD) 

19. Šimonová VOŠ, DiS. Ano (asistentka) 

20. Kratochvílová  SŠ  Ano  (ŠD) 

21. Průchová  VŠ, ing. Ano  

22. Králová  SŠ Studuje (MŠ) 

23. Havířová  SŠ Ano (MŠ) 

24. Topinková   SŠ      Ano (MŠ) 

 

Procentuální zastoupení kvalifikovaných a nekvalifikovaných učitelů v ZŠ Jankov:  

 

Kvalifikovaní ZŠ: 90 %  

Nekvalifikovaní ZŠ: 10 %  

Kvalifikované MŠ: 66,6 % 

Nekvalifikované MŠ: 33,3 % 
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Tab.č. 3 DVPP 

 
Boršovská J. Zabezpečení škol 

Macešková L. Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání 

Respektovat a být respektován 

Letní škola s metodou Hejného pro začátečníky na 1.stupniZŠ 

Jak efektivně sestavit IVP 

Kolářová J. Vzdělávání žáků se speciálními potřebami 

Chmůrová I. Jak sestavit plán reedukace VPU 

Jak efektivně sestavit IVP 

Problematika komunikace mezi žáky a rodiči 

Jak sestavit PLPP 

Výzkum k průřezovému tématu EVVO 

Holubová J. Vzdělávání žáků se speciálními potřebami 

Jak efektivně sestavit IVP 

Dálkové studium učitelství 

Šimonová K. Respektovat a být respektován 

Jonsztová L. Dokončení bakalářského stupně studia učitelství 

Plačková J. Jak efektivně sestavit IVP 

Herklocová L. Studium DPS 

Nerad V. Zabezpečení škol 

Trachtová M. Státní zkouška z AJ 

Peroutková J. Jak efektivně sestavit IVP 

Jak sestavit plán reedukace VPU 

Problematika komunikace mezi žáky a rodiči 

Jak sestavit PLPP 

Školní podpůrný program a jeho tvorba 

Sochůrková J. Rozumíme současnému světu 

Jak efektivně sestavit IVP 

Příprava občanů k obraně státu. 
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IV. Výsledky vzdělávání 

 

Tab.č. 4 Přehled prospěchu žáků na konci školního roku  

 
1. stupeň   

Třída Vyznamenání z toho samé 1 Dostatečně Neprospěl 

1. 17 12 - - 

2. 15 8 - - 

3. 17 11 - - 

4.             10 5 - - 

5.             12 6 - - 

Celkem 1. st. 71 42 - - 

U jednoho žáka bylo uděleno kombinované hodnocení. 

 

2. stupeň   

Třída Vyznamenání z toho samé 1 Dostatečně Neprospěl 

6. 7 4 2 - 

7. 5 1 6 - 

8. 4 0 5 - 

9. 3 1 6 - 

Celkem 2. st. 19 6 19 - 
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Tab.č. 5 Umístění vycházejících žáků  
 

Poř.číslo žáka Třída Škola, obor 

901 IX. SPrůmyslová škola Vlašim 

902 IX. SZemědělská škola Benešov, chov koní a jezdectví 

903 IX. Gymnázium Piera de Courbertina Tábor 

904 IX. SŠ obchodu, služeb a řemesel a jazyková škola Tábor, 

veřejnoprávní činnost 

905 IX. SZemědělská Benešov, chovatelství 

906 IX. Obchodní akademie Vlašim 

907 IX. Gymnázium Vlašim 

908 IX. ISŠT Benešov, elektrikář 

909 IX. ISŠT Benešov, elektrikář 

910 IX. Sedlčany, kadeřník - kadeřnice 

911 IX. Sedlčany, kadeřník - kadeřnice 

912 IX. SOŠ Benešov – veřejnoprávní činnost 

504 V. Gymnázium Vlašim 
 

 

V. Inspekce 

 

Ve školním roce 2015/2016  ČŠI naši školu nenavštívila. 

 

 

 

VI. Mimoškolní aktivity  

 

Tab.č. 6 Zájmové kroužky 

 Název: Vedoucí kroužku: 

1 Zdravotnický kr.-ml. R.Topinková  

2 Zdravotnický kr.-st. R. Topinková 

3 Košíková V.Nerad 

4 Volejbal I.Chmůrová 

5 Zpíváme pro radost J.Plačková 

6 Čtenářský L. Macešková 

7 Hasičský kr.-ml. L. Škramlíková 

8 Pohybově dramatický - družina J.Kolářová 

9 Počítače - družina H.Kratochvílová 

11 Náprava čtení a psaní J.Kolářová 

12 Logopedie  J.Peroutková 

13 

14  

Logopedie -MŠ 

Logopedie – MŠ 

J.Burdová 

V. Havířová 

14 Logopedie J.Holubová 
 

 

Ve školním roce 2015/2016  pokračovala výuka zdravotní tělesné výchovy. Výuku vedla 

kvalifikovaná paní učitelka Mgr. Jana Plačková. 

Probíhala pravidelná individuální péče o žáky se SPU. 

V první třídě byl integrován žák s poruchami autistického centra, pracoval za pomoci asistentky 

pedagoga. 
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Tab.č. 7 Ostatní pravidelné školní aktivity 
 

Měsíc: Název: 

Září  Šustův běh 

Říjen Drakiáda  

 Týden knihoven 

Listopad Sběratelská výstava 

 Vánoční jarmark  

 Rozsvěcení vánočního stromu 

 Pravidelné doplňování dřevěného betlému o nové figury - osvícení 

zároveň s vánočním stromem 

Prosinec Mikuláš 

 Živý betlém  

 Zvyky 

Leden LVK 

Únor Setkání sběratelů poštovních známek 

Duben Den Země 

 Čarodějnice MŠ 

Květen  

 Červen Den dětí 

 Školní olympiáda 

 pochod „Po stopách bitvy u Jankova“  

Červenec Příměstský tábor 

 

 

 

Tab. č. 8 Účast a umístění v soutěžích 
 

Název soutěže: Soutěžící: Umístění: 

Atletická všestrannost Votice Atletika družstev 1.st. F. Vaňourek a P. Toula – diplomy 

v soutěži jednotlivců 

McDonald’s Cup Oblastní kolo 3. místo 

McDonald’s Cup Okresní kolo - 1. – 3. třída 9. až 14. místo 

McDonald‘ Cup  Okresní kolo – 4. – 5. třída 6. místo 

Výtvarná soutěž Muzea Podblanicka  1. místo v kategorii MŠ 

POKOS Ministerstvo obrany Věcné odměny  
 

 

        Školní rok 2015/20016 byl věnován projektu Karel IV.- největší Čech a Otec vlasti, kterým jsme si 

připomněli sedmisté výročí narození Karla IV. Každá třída si připravila vlastní prezentaci tohoto 

významného panovníka. Vznikly tak modely hradů, korunovačních klenotů, přehlídka módy, hovořilo 

se o vzdělávání ve 14. století, o hračkách, děti zkoušely vařit středověká jídla. 

        Velký úspěch mělo literární pásmo, prostřednictvím kterého žáci seznámili ostatní s osobností 

Karla IV., s jeho rodinou a s významnými osobnostmi jeho doby. 

         Pro žáky druhého stupně byla zorganizována dějepisná soutěž. Otázky paní učitelka vyhlašovala 

každý měsíc, děti vhazovaly odpovědi do schránky na chodbě, každý měsíc byl ze správných odpovědí 

vylosován výherce a odměněn maličkostí. V září všichni úspěšní účastníci navštíví za odměnu 

multikino v Benešově. 

        Pro veřejnost jsme připravili anketu, ve které jsme se tázali dospělých i dětí, čeho významného 

v životě dosáhli a co by chtěli dokázat. Výsledky ankety zpracovali vycházející žáci. U dětí se cíle i 
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úspěchy týkaly hlavně výsledků ve škole a správné volby povolání, u dospělých výchovy dětí, rodiny a 

znalosti jazyků. 

        V hodinách tělesné výchovy proběhla soutěž v běhu Karlova sedmistovka. 

        V červnu se konala volba krále školy. Každá třída si nejprve zvolila zástupce, který ji 

reprezentoval na celoškolním shromáždění. Každá třída zdůvodnila, proč právě on (ona) je jejich 

králem, představila jeho výjimečné vlastnosti. Všichni účastníci školního shromáždění hlasovali 

o vítězi. Porota složená ze žáků deváté třídy hlasování vyhodnotila. Králem školy se stal žák třetí třídy 

Honzík Svatoň. 

        Projekt by měl vyvrcholit v září 

následujícího školního roku, kdy bude jako 

doprovodný program Šustova běhu 

uspořádána výstava a veřejnosti představeno 

literární pásmo. 
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Přehled všech aktivit školy po jednotlivých 

měsících 

 

ZÁŘÍ  

 
   1. září byl za účasti paní starostky slavnostně 

zahájen nový školní rok. Paní starostka spolu 

s ředitelem školy a třídní učitelkou první třídy 

slavnostně šerpovala prvňáčky. Přítomna byla 

také paní poslankyně Helena Lanšádlová. 

    Prvňáčci se v prvních dvou týdnech 

seznamovali s prostředím školy. 

    Žáci 8. třídy vyjeli na třídní výlet na Český 

Šternberk.  Cestovali vlakem. Děti i paní 

učitelka byly spokojeny. 

 

      

    12. 9. se konal druhý ročník Šustova 

běhu. Touto akcí si připomínáme 

jankovského rodáka Josefa Šustu, 

významného českého rybníkáře.  Od 

13.00 proběhla registrace běžců. Běželo 

se ve čtyřech kategoriích: dívky do 

patnácti let, chlapci do patnácti let, 

ženy od šestnácti let, muži od šestnácti 

let. 

Vítězové v jednotlivých kategoriích 

získali dorty.  Pro všechny startující 

bylo v losování připraveno deset kaprů. 

     Akci provázel i doprovodný 

program. Ve škole byla otevřena 

tradiční kavárna. Návštěvníci mohli ochutnat i rybí speciality věnované sponzorem. 

     V kašně na náměstí předvedli rybáři z jankovských sádek ukázky živých ryb, které chovají. 

     Ve škole proběhla přednáška včelaře o chovu včel. V proskleném úlu mohli návštěvníci vidět jejich 

život. 

     Po dobu běhu byla otevřena výstavní síň. 
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ŘÍJEN 
  

 

        Městská knihovna Votice pravidelně pořádá pasování žáků druhých tříd na čtenáře, naši druháčci 

byli pasováni 7. 10. 

        V každém školním roce si mateřská škola zve různé umělce s divadelními nebo hudebními 

představeními. Těchto produkcí se zúčastňují i nejmladší žáci základní školy. První se konala 8. 10., 

bylo to divadelní představení O milostném přáníčku. 

          13. 10. zorganizoval již poněkolikáté tanečník pan Jaroslav Havelka pro žáky 1. stupně a pro 

zájemce z 2. stupně taneční lekce moderních tanců s názvem Tancuj a nedrob. Vždy se setkává 

s velkým úspěchem, tento druh pohybu je u dětí velmi oblíben, všechny se rády zapojují. 

          19. 10. zhlédli žáci prvního stupně divadelní představení se zpěvy - Hrátky s čertem v Divadle 

Oskara Nedbala v Táboře. Inscenace byla podle hodnocení učitelek i žáků velmi zdařilá, velmi se všem 

líbila. 

          23. 10. uspořádala třetí třída halloweenský průvod masek po Jankově s koledováním u domů, kde 

to paní učitelka předem domluvila. Pro krásné masky si sousedé připravili sladkosti, posezení s čajem 

na terase, ale také zajímavé úkoly. Průvod trval asi tři hodiny.  

 Průvod v maskách Jankovem si užili také prvňáčci, hezké odpoledne završili přespáním 

ve škole. 

           27. 10. ve čtvrté třídě proběhl projektový den – Vznik ČSR. Žáci zjišťovali významná data 

spojená se životem a prací TGM a ostatních osobností spojených se vznikem republiky. Zajímavé byly 

poznatky ze soukromí těchto osobností. 

           21. 10. proběhla tradiční exkurze na výstavu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. 

Jedenkrát za dva roky ji navštěvují žáci 8. a 9. třídy. S prezentací středních škol byli spokojeni.  

V tomto školním roce 

jsme spojili tuto akci 

s návštěvou jaderné 

elektrárny Temelín. 

Ve stejný den byli na 

exkurzi i žáci 6. a 7. 

třídy, byli se rovněž 

podívat v Temelíně a 

ještě v planetáriu v 

Českých Budějovicích. 

           Při příležitosti 

konání Týdne knihoven 

6. třída vyjela do 

Městské knihovny 

Votice, zúčastnila se 

knihovnické lekce. 

 22. 10. byli na 

schůzce rodičů žáků 9. 

třídy zákonní zástupci žáků informováni o přijímacím řízení na střední školy a seznámeni 

s vyplňováním přihlášek  

 26. 10. se uskutečnila exkurze žáků 9. třídy na Úřad práce Benešov. Výchovná poradkyně 

doporučuje tuto akci již nadále neorganizovat. Pro žáky není přínosem. 

 22. 10. navázal Ing. Donát na sérii přednášek z minulého školního roku na téma finanční 

gramotnost. Zahájil ji tématem „Rodinný rozpočet“. 
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LISTOPAD 

 
 5. 11. proběhla další přednáška Ing. Donáta v 8. a 9. třídě na téma „Půjčky“. 19. 11. bylo téma 

„Ochrana spotřebitele“. Všechny zmiňované besedy byly pro žáky přínosné. 

 10. 11. děti pomáhaly při podzimním úklidu obce, hrabaly listí v parku, uklízely prostranství 

před školou, školní dvůr. 

 23. 11. při projektovém dni byly uspořádány adventní dílny. Zúčastnila se celá škola. Vzniklo 

velké množství pěkných výrobků určených pro adventní jarmark, který se konal 27. 11. Na jarmarku se 

kromě výrobků z dílniček prodával nový školní kalendář na rok 2016. Jeho prodej byl úspěšnější než 

v minulých letech. Jarmarku se zúčastnilo hodně lidí. Přišli si nejen nakoupit výrobky dětí, ale také si 

posedět ve školní kavárně. V 17 hodin bylo osvíceno náměstí, rozsvícen vánoční strom, osvícen 

dřevěný betlém, který byl opět bohatší o několik postav. Slavnostní slovo pronesla paní starostka. 

 

 

 

 

 

PROSINEC 

 
    V prosinci se tradičně koná mikulášská nadílka. Mikuláš 

s andělem a čerty navštívili mateřskou školu, na prvním 

stupni první, druhou a třetí třídu. Dále jen proběhli celou 

školou, aby ukázali své krásné kostýmy. Na jejich 

návštěvu se také každý rok těší v domově seniorů, v domě 

s pečovatelskou službou, v obchodech, na obecním úřadě i 

v ordinacích lékařů. Každý z navštívených obdržel malý 

dárek, perníček a děti ještě ovoce. 

     3.12. se uskutečnila další přednáška k finanční 

gramotnosti pro žáky osmé a deváté třídy. Tématem 

tentokrát byly finanční produkty na trhu. 

      9. 12. se žáci prvního stupně zúčastnili výukového programu v planetáriu. 

     17. 12. se zúčastnila 9. třída vánoční akademie na OA Vlašim, program byl výchovnou poradkyní i 

dětmi hodnocen celkem kladně. Den jazyků byl ale podle jejich mínění zdařilejší. 
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     22. 12. poslední den před vánočními prázdninami patřil pravidelně předvánočním posezením 

ve třídách, děti si rozdávaly dárky, poseděly se svými třídními učitelkami. 

      Zájemci si mohli jít zazpívat koledy do kostela. 

      Odpoledne patřilo setkání s rodiči a obyvateli obce. Rádi navštěvují odpolední kavárnu, vyzkoušejí 

si vánoční zvyky, poslechnou si koledy, ochutnají vánoční dobroty.  

       V půl páté mohli všichni zhlédnout Živý betlém, který pravidelně nacvičují naši žáci. Účast diváků 

byla jako každý rok hojná, představení každoročně přiláká velký počet diváků nejen z řad rodičů, ale i 

velký počet diváků jankovských i přespolních. 

               

 

LEDEN 

 

            Od 2. 1. 2016 začal 

lyžařský výcvikový kurz pro 

žáky sedmé třídy. K nim se 

připojila jedna žákyně osmé 

třídy. Kurz se uskutečnil ve 

spolupráci se ZŠ Dolní 

Kralovice. Ubytováni byli 

v chatě Sedmidolí ve 

Špindlerově Mlýně. Lyžovali na 

sjezdovce Strážný. 

  18.1. – 22. 1. se  

uskutečnil tradiční Týden 

otevřených dveří. Pravidelně se 

těchto akcí zúčastňují rodiče 

žáků 1. stupně. Na 2. stupni rodiče zájem příliš neprojevují. 

  18. 1. na gymnáziu v Benešově proběhlo okresní kolo dějepisné olympiády. Naše žákyně se 

umístily na osmém a desátém místě, jeden chlapec na devatenáctém místě z celkového počtu padesáti 

účastníků. 
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  18. 1. se první třída podívala do knihovny 

v Jankově. Také místní knihovnice si pro děti 

připravila zajímavý program. 

  20. 1. druhá třída navštívila Městskou 

knihovnu Votice. Program, který jim paní 

knihovnice připravila, se jim líbil. 

             26. a 27. 1. se konal zápis do první třídy. 

Svoje budoucí spolužáky přivítali ve škole žáci 

páté třídy, kteří pro ně vytvořili řadu zajímavých 

úkolů, na kterých budoucí prvňáčci předvedli, jak 

jsou na nástup do školy připraveni. 

  V lednu byl ve všech třídách zahájen 

projekt Karel IV. k sedmistému výročí jeho 

narození. 

 

 

ÚNOR 
 

  6. 2. prošel Jankovem masopustní průvod. Tuto tradici se podařilo obnovit škole před několika 

lety. Postupně se do akce připojili i místní hasiči a akci pořádáme společně. V letošním roce bylo asi 

třicet masek. Průvod zahájila paní starostka. Na tento den propůjčila masopustním maskám symbolický 

klíč od vesnice pod podmínkou, že nebudou „žádné neplechy tropiti, ani majetek občanů ničiti“.  Počasí 

účastníkům přálo, rej skončil v 17 hodin v místním sále taneční veselicí. 

  8. – 12. 2. si v páté třídě připomínali masopustní zvyky a tradice ve všech předmětech. 

  18. 2. se konala další část vzdělávání dětí v požární prevenci Hasík, která je již několikátý rok 

pořádána pro žáky druhé a šesté třídy pod vedením profesionálních hasičů. Setkání probíhá dvakrát 

do roka. 

  29. 2. se první stupeň zúčastnil hudebního představení v Divadle Oskara Nedbala v Táboře. 

Představení bylo hodnoceno jako vydařené. 

  V únoru začaly paní učitelky 1. stupně, Marcela Ždychová a Jana Plačková, nacvičovat literárně 

tanečně hudební pásmo o životě Karla IV.  

  V únoru se žáci druhého stupně již poněkolikáté zapojili do soutěže POKOS (Příprava 

obyvatelstva k obraně státu). V této soutěži pravidelně dobře uspívají a jsou odměňováni hodnotnými 

cenami věnovanými Ministerstvem obrany ČR. 

  Žáci sedmé třídy v rámci projektu Karel IV. v předmětu Příprava pokrmů připravovali jídla, 

která se jedla na dvoře Karla IV. 

  Ve druhé třídě proběhl celý únor ve znamení 

projektu Domácí mazlíčci. Děti si mohly do školy přinést 

svého domácího mazlíčka, ostatní seznamovaly s tím, jak 

se o něj starají, prozradily o něm zajímavosti z jeho života. 

Přiblížily těm, kdo doma žádné zvířátko nemají, jaké jim 

to přináší radosti, ale také povinnosti. Kdo zvířátko neměl, 

hledal si informace v literatuře i na internetu. Někdy tím 

rozšířil i vědomosti dětí o jejich vlastním miláčkovi. 

  Také další třídy zahájily práci na projektu Karel 

IV. Zpracovávaly porovnání života dětí v době Karla IV., 

vzdělávání, oblékání, hračky,… Některé třídy vytvářely 

portréty Karla IV. a jeho manželek, někdo vyráběl modely 

staveb, korunovačních klenotů, někdo se pustil do zpracování životopisu a hlavních zásluh tohoto 

významného panovníka. 
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BŘEZEN 
 

 

  3. 3. proběhlo druhé setkání žáků druhé a 

šesté třídy s profesionálními hasiči v rámci 

programu Hasík. 

  4. 3. jsme si připomněli třísté sedmdesáté 

první výročí bitvy u Jankova. Za účasti asi padesáti 

mušketýrů se k uctění památky padlých konal 

pochod k mohyle, která připomíná kapitulaci 

císařských vojsk na vrchu Habrovka. Zde mušketýři 

předvedli ukázky způsobu boje v období třicetileté 

války. Nakonec si mohli účastníci pochodu 

prohlédnout bojovou techniku používanou v 17. 

století. 

  17. 3. se svým vystoupením přijeli žáci ZUŠ 

Votice a uspořádali koncert pro první stupeň. 

  18. 3. proběhla přednáška studenta stomatologie na téma ústní hygiena. Žáci obou stupňů si též 

prakticky vyzkoušeli správnou péči o chrup. 

  18. 3. všichni žáci počítali Matematického klokana. Je to soutěž, které se účastní děti z celého 

světa, počítají ve stejný den ve stejném čase. 

  Všechny předměty v páté třídě prolínala velikonoční atmosféra. Děti si připomínaly velikonoční 

zvyky a tradice, mnohé si vyzkoušely prakticky. 

  Pro žáky druhého stupně paní učitelka Sochůrková zorganizovala dějepisnou soutěž Karel IV. 

700 – každý měsíc byla vyhlášena jedna otázka, ze správných odpovědí byl vylosován výherce, 

odměněn drobností. Na závěr soutěže si výherci jednotlivých kol vyjeli spaní učitelkou na výlet do 

Prahy. 

          29. 2. první stupeň v Táboře zhlédl představení Princové jsou na draka. Moc se líbilo. 
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DUBEN 

 

         1. 4. proběhla již poněkolikáté Noc s Andersenem. Zúčastnili se jí zájemci z prvního i druhého 

stupně. 

         4. 4. se žáci čtvrté a páté třídy zúčastnili turnaje ve vybíjené v Benešově na ZŠ Jiráskova. Umístili 

se na 9. – 14. místě. Vzhledem k tomu, že v našich třídách je málo žáků a pro výběr není dostatečný 

prostor, není toto umístění špatné. 

         12. 4. zhlédli žáci druhého stupně divadelní představení Modrý pták ve Stavovském divadle. 

Představení se většině účastníků líbilo. Výběr večerních představení tak, aby byli spokojeni všichni, je 

velmi obtížný. Cílem večerních návštěv divadel je hlavně upevnění zásad slušného chování, výběru 

vhodného oblečení, chování během představení i o přestávkách. 

         18. 4. vyjel první stupeň na exkurzi do 

Šestajovic. Děti navštívily mýdlárnu a výrobnu 

čokolády. Každý si mohl vyrobit vlastní mýdlo, 

čokoládu a namíchat si koupelovou sůl. 

        22. 4. jsme si jako každoročně připomněli 

Den Země různými ekologicky zaměřenými 

akcemi, například úklidem kolem školy, 

tříděním odpadu. Pro první stupeň paní učitelky 

připravily pracovní listy, kde si děti procvičily 

své znalosti z prvouky a přírodovědy. 

 Žáci druhého stupně navštívili 

výrobnu bioplynu, průvodce jim 

dělal náš bývalý žák. Poté uklízeli 

park, okolí kostela, upravovali 

záhony a květináče před školou.  
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 26. 4. byla pro druhý stupeň 

zorganizována exkurze do Lidic. Žáci 

navštívili muzeum, prohlédli si památník, 

v galerii jim byl promítnut film o historii 

Lidic. Program děti zaujal a velmi na ně 

zapůsobil. Nejsilnějším zážitkem pro 

všechny bylo čtení dopisů lidických dětí.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 4. se žáci čtvrté a páté 

třídy zúčastnili oblastního 

přeboru v kopané, umístili 

se na 3. místě a postoupili 

do okresního kola, kde 

obsadili 6. místo. 

        26. 4. v soutěži Mc 

Donald’s Cup se žáci první 

až třetí třídy umístili na 9.-

14. místě. 

        27. 4. žáci sedmé třídy 

vyzkoušeli, jak jsou připraveni přijmout své kamarády z Miličína a seznámit je s historií bitvy u 

Jankova, provést je výstavní síní, zadat jim kontrolní úkoly a vyhodnotit je. Pozvali proto spolužáky ze 

čtvrté a páté třídy a připravený program s nimi vyzkoušeli. Vše dopadlo velmi dobře.  

   

 

 

KVĚTEN 
 

         Již 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. Bylo prodáno všech dvě stě kytiček. 

         24. 5. se žáci třetí, čtvrté a páté třídy zúčastnili Zážitkového odpadového dne s městem Votice a 

COMPAGEM. Navštívili kompostárnu, sběrný dvůr a skládku. Program byl hodnocen s určitými 

rozpaky, malé děti některým částem výkladu nerozuměly, proto byly také nepozorné a nudily se. 

         25. 5. v rámci projektu Karel IV. žáci sedmé třídy vařili historické pokrmy, podávané na dvoře 

Karla IV. 
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         26. 5. se vydali žáci prvního stupně 

na výlet do Prahy. Cílem byla ZOO 

Praha doplněná projížďkou parníkem po 

Vltavě. 

         31. 5. se do projektu Karel IV. 

zapojili žáci i při hodinách tělesné 

výchovy. Soutěžili v běhu, v závodě 

Karlova sedmistovka. Běželi sedm set 

metrů. Závodu se zúčastnili všichni žáci 

druhého stupně, vítězové byli odměněni 

dorty. 

       

 

 

ČERVEN 
 

           1. 6. se vydali na výlet žáci druhého stupně. Navštívili hrad Křivoklát a následně informační a 

vzdělávací centrum Lesy České republiky. Děti se zde pomocí interaktivních úkolů seznámily se 

především s CHKO Křivoklátsko. Výlet byl hodnocen kladně. 

            3. 6. vyvrcholil projekt Karel IV. 

literárně hudebně tanečním pásmem o 

životě Karla IV. Představení bylo velmi 

pěkné, doplněno bylo prezentací prací žáků 

o významných postavách, stavbách, 

dokumentech a činech, které se týkaly 

života a odkazu Karla IV. 

            Po skončení představení se konala 

volba krále školy. Porotu tvořili žáci 

deváté třídy a učitelé. Každá třída měla 

svého kandidáta, jeho spolužáci měli za 

úkol přesvědčit ostatní, že právě on je tím 

správným kandidátem na krále školy. 

Vítězem se stal Jan Svatoň ze třetí třídy. 

Na závěr byl slavnostně korunován. 

            Na závěr ve školní kuchyni připravili kuře podle receptu ze 14. století s obilnými plackami. 

Podle tehdejších zvyklostí jsme jedli bez příborů rukama. I tento nápad kuchařek se setkal s pozitivními 

ohlasy. 
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            6. 6. pátá třída jela vlakem do Tábora na dopravní hřiště. Tady proběhly dvě teoretické a dvě 

praktické hodiny. Při praktických jízdách na kolech se ukázalo, že děti buď neznají, nebo nerespektují 

dopravní značky, nasbíraly spoustu trestných bodů. Průkaz cyklisty dostali jen čtyři žáci.                    

             7. 6. byl do vyučovacího procesu zařazen blok Ochrana člověka za mimořádných událostí. Při 

akci tradičně pomáhali hasiči, záchranáři a policisté. Každá třída absolvovala povinnou teorii, dále 

následovalo praktické procvičování chování za mimořádných událostí.  

             11. 6. proběhl již šestnáctý ročník pochodu Po stopách bitvy u Jankova, na jehož přípravě a 

realizaci se škola každoročně podílí. Na všech kontrolních stanovištích byli zaměstnanci školy. Na 

některých stanovištích jsou také žáci oblečení v historických kostýmech švédské a císařské armády a 

podávají účastníkům výklad k událostem, které se poblíž stanovišť udály. Cíl pochodu byl jako 

každoročně ve výstavní síni. Kromě historie třicetileté války a bitvy u Jankova je v posledních letech 

síň doplněna výstavou, která dokumentuje jankovské školství. Síň je průběžně doplňována novými 

exponáty. 

             20. 6. se sedmá třída vydala na návštěvu do spřátelené školy, ZŠ Miličín. Jejich kamarádi pro 

ně připravili zajímavý program. Nejvíce je zaujala vycházka po naučné stezce končící u kaple na 

Kalvárii. 

             22. 6. se žáci utkali v tradičních i netradičních disciplínách na školní olympiádě. Do 

olympijského klání se pravidelně zapojují i rodiče. Olympiáda má vždy všechny náležitosti, jaké má 

mít. Účastníci i rozhodčí skládají slavnostní slib, štafeta nese olympijský oheň na hřiště, kde ho 

slavnostně zapálí paní starostka, olympiáda je slavnostně zahájena. Všichni účastníci dostanou drobné 

dárky, vítězné třídy dort. 

             27. 6. byl z důvodu výměny oken a nové fasády na severní a západní straně budovy ukončen 

školní rok dříve. Tento den také proběhlo slavnostní předání vysvědčení žákům deváté třídy za účasti 

paní starostky a rodinných příslušníků vycházejících žáků.                 

 

 

ČERVENEC – SRPEN 2016 

  Koncem června a začátkem července se konal pětidenní příměstský tábor. Přes problémy, kdy 

onemocněly některé vedoucí, byl tábor úspěšný a bude se určitě opakovat. Vedoucí dělaly paní učitelky, 

za nemocné byla ihned zajištěna náhrada. 

             Během prázdnin proběhla výměna starých dřevěných oken na severní a západní straně budovy 

za plastová. Tamtéž byla 

obnovena fasáda. Obě akce 

byly financovány z Fondu 

rozvoje měst a obcí 

Středočeského kraje. Kromě 

toho byla opravena střecha v 

místech, kde zatékalo. 

             Akce mohla být 

uskutečněna díky Obci 

Jankov, která zažádala o 

dotaci, kterou následně 

získala. 

            Všichni pracovníci 

školy se podíleli na 

přípravných pracích, které 

spočívaly především ve 

vystěhování tříd, zabezpečení 

vybavení před poškozením. 

             Provozní pracovníci 

připravili prostory školy tak, 
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že jsme mohli zahájit školní rok v uklizených čistých prostorách. 

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 

 
Škola se zúčastnila několika testování. 

  

SCIO – testování průřezových témat PRUT pro 8. ročník 

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

 

SCIO – testování průřezových témat PRUT pro 9. ročník 

 Třída jako celek byla v tomto on-line testu úspěšná na 57%. 

 

Obě třídy měly úspěšnost v celostátním průměru. 

 

SCIO – PPZ modul A pro 8. ročník 

 V písemných testech žáci prokázali dobré znalosti. Dobrých výsledků dosáhli v českém jazyce a 

ve všeobecných znalostech. V matematice dosáhli úspěšnosti 41%, což spadá do celostátního průměru 

úspěšnosti ostatních 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 žáci dvakrát do roka uklízejí park na náměstí. Udržují zeleň kolem kašny, záhony před 

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

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

s veřejností, pořádáme adventní jarmark. Vychovatelky školní družiny s dětmi začaly před několika lety 

vytvářet dřevěný betlém. Původní Svatá rodina se rozrostla tak, že v současné době je v něm více než 

dvacet figur, každý rok přibývají další. Na začátku adventu je spolu s vánočním stromem a celým 

náměstím slavnostně osvětlen.  Veškeré předvánoční dění vrcholí Živým betlémem.  

 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. Snažíme 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 příležitosti celostátního Týdne 

knihoven. 

Ve školním roce 2015/2016 zorganizovaly paní učitelky několik praktických „dílniček“ ve 

spolupráci s paní Bartůňkovou z Votic, například výrobu triček, zdobení deštníků… 

 

 

 

 

 



23 

 

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. S novým zubním lékařem se 

bohužel spolupráci navázat nepodařilo. O dětskou prevenci nemá zájem. 

Dětská lékařka zve prostřednictvím školy na výroční prohlídky i očkování.  

  Klinický logoped Dr. Štěpán bohužel odešel do důchodu. Škola marně hledá nového logopeda, 

který by byl ochoten se školou spolupracovat na stejné úrovni. Pan doktor do školy dojížděl dvakrát 

ročně a prováděl diagnostiku na místě. V současné době musí rodiče za klinickým logopedem dojet a 

dodat doporučení pro logopedickou asistentku. Škola má čtyři logopedické asistentky, bohužel pro 

rodiče je problém dojet s dítětem na vyšetření a pro doporučení. Problém je v ochotě klinických 

logopedů spolupracovat s asistenty, ale i v pohodlnosti rodičů. 

 Pravidelně spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou Benešov a jejím 

odloučeným pracovištěm ve Vlašimi. 

            Spolupracujeme se speciálně pedagogickými centry pro děti s vadami zraku, s vadami řeči, 

s vadami autistického spektra. 

 

  

OSTATNÍ 
 

Po zápisu do první třídy byly pořádány „předškoličky“ -  setkávání paní učitelky s budoucími 

prvňáčky a jejich maminkami.  

Děti se učily poznávat nejen svoje spolužáky, 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 snažíme motivovat 

žáky k aktivnějšímu podílu na práci školy. Rezervy v práci samosprávy se částečně podařilo odstranit, 

ale stále je co vylepšovat.  

            Tradičně jsme podpořili Květinový den - podporu boje proti rakovině. 

. Život v obci je se školou velmi úzce propojen. Všechny větší akce jsou pořádány ve vzájemné 

spolupráci. Do dění v obci se zapojují i zaměstnanci, kteří do Jankova dojíždějí. 
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Výroční zpráva o činnosti školní družiny 2015/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroužek pohybově – dramatický – vedoucí kroužku byla Jana Kolářová – probíhal každou středu. 

Tento kroužek poskytoval dětem různé pohybové aktivity, jako je cvičení na nářadí, cvičení s náčiním, 

pokračovali jsme ve cvičení dětské jógy, žáci se seznamovali s novými pohybovými hrami, učili se 

základní taneční kroky, dramatizovali pohádky, vyjadřovali hudbu pohybem. Ve druhé polovině roku 

jsme se většinou věnovali nácviku na školní družinovou letní besídku „Popelčiny oříšky“. 

Slečna Aneta Bánská vedla kroužek dovedných ručiček. Děti tady pracovaly s různými druhy 

materiálů, využívaly různé techniky, využívaly stroj „BIG SHOT“, který byl do školní družiny 

zakoupen. Jejich výrobky zkrášlovaly prostory ŠD nebo si je děti odnášely domů jako dárky. 

Klub mladého diváka s výtvarným projevem prožitků vedla učitelka Martina Chmelíková. Děti měly 

možnost zhlédnout nové, ale i známé filmy a pohádky, které později výtvarně zpracovaly, povídaly si o 

nich, říkaly své názory. 

Dětem se nabídka kroužků určitě zalíbila. Každý si našel své uplatnění a mohl tak prohlubovat své 

dovednosti. 
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Přehled práce školní družiny po měsících 

 

Září 
Jako každý rok tak i letos je naším prvořadým úkolem uvést naše prvňáčky do nového prostředí. 

Seznámit se s nimi a pomáhat jim. Další naší akcí byla DRAKIÁDA. Pouštěli jsme draky a vše co 

létalo. Opět zvítězil ten nejlepší a byl za to řádně odměněn.  

 

Říjen 
Vycházky do přírody, sbírání podzimních plodů jsou již běžnou činností, která k tomuto měsíci určitě 

patří. Ale také jsme pálili ohýnek a opékali brambory. 

Nesměla chybět ani „barevná podzimní diskotéka“. Oblékli jsme se do co nejrozmanitějších barev a při 

oblíbených písničkách jsme naše odpoledne pořádně rozjeli. Také dlabání dýně a výroba strašidýlek, 

kterými jsme zdobili prostory naší školy, neodmyslitelně patří k činnostem tohoto měsíce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 
Podnikli jsme „cestu za pokladem“ a začali jsme vyrábět nové postavičky do betlému, který každoročně 

vystavujeme před naší školou, aby nás jeho atmosféra příjemně připravila na nadcházející svátky. 

 

 

 

 

Prosinec 
A zase ty čerti. Uspořádali jsme tradičně čertovskou diskotéku s občerstvením, soutěžemi a tancem. 

Tolik čertů pohromadě jste určitě ještě neviděli. Těsně před Vánocemi provoněla naši družinu vůně 

perníčků, které jsme si upekli, ozdobili a samozřejmě snědli na našem předvánočním odpoledni, na 

kterém jsme doufali, že možná přijde i Ježíšek. A on skutečně přišel.  
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Leden 
A je tu čas plesů, bálů a společenských večírků. My jsme uspořádali „Zimní bál“. Přišli jsme ve 

slavnostním oblečení, zopakovali jsme si etiketu, zatančili si, zasoutěžili. Hlavním bodem bálu byla 

bohatá tombola a dobré občerstvení, prostě opravdový bál. 

 

 

 

 

Únor 
Tento měsíc jsme chodili do lesa, abychom nakrmili zvířátka. Připravovali jsme si masky a chystali 

různé kostýmy na „družinový masopustní rej“. Nezapomněli jsme ani na svátek sv. Valentýna a vyrobili 

jsme si různá přáníčka a dárečky. 

 

Březen 
Jaro se blíží, příroda se probouzí, 

tak jsme ji šli trochu vyčistit od 

všech odpadků, nepořádku a 

prostě všeho, co do přírody 

nepatří, a věřte, nebylo toho vůbec 

málo. 

Vynesli jsme MORENY a tím se 

definitivně zbavili zimy. 

Ani na maminky, babičky, prostě 

na svátek žen jsme nezapomněli a 

vyrobili pro ně pěkné dárečky. 

 

Duben 
První dubnový den je aprílový. 

Děláme si legraci z druhých i 

ze sebe samotných a to nás 

baví. V polovině dubna k nám 

přijela známá dvojice Standa a 

Vanda, kteří si s námi povídali 

o zdravých a nezdravých 

potravinách. Byl to moc 

zajímavý program. 

Při Dni Země jsme posbírali 

vše, co do přírody nepatří. 

Konec dubna je odpradávna ve 

znamení čarodějnic. Vyrazili 

jsme upálit naši čarodějnici, 

kterou jsme si předtím vyrobili, a když čarodějnice shořela, opekli jsme si špekáčky.  
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Květen 
A zase jsme vyráběli přáníčka a drobné dárečky maminkám k svátku. Chodili jsme na procházky do 

kvetoucí přírody, vili věnečky z pampelišek. 

                     

 

Červen 
Hned na začátku měsíce jsme uspořádali „RŮŽOVÝ DEN S DISKOTÉKOU“. Většina z nás přišla 

v růžovém a pořádně jsme to rozjeli. A sladkou tečkou tohoto měsíce a zároveň školního roku byla 

besídka „Popelčiny oříšky“. 
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  Výroční zpráva o činnosti MŠ 2015/2016 

           

 

 

      

Charakteristika školy 

 

Název:  Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov 

                    příspěvková organizace 

                    Na Náměstí 29 

                    257 03 Jankov 

 

Zřizovatel školy: Obec 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 2015/2016 nastoupilo v září do MŠ 48 dětí.  K zápisu přišlo 14 dětí. Bylo vyhověno 

všem, neboť byl z MŠ ještě odhlášen J. Dvořák, T. Veselý. Ti odešli do MŠ ve Voticích od září 2016.  

A. Rusiňáková se odstěhovala do Benešova. Přestěhovali se i V. a L. Koukalovi do Popovic. Poslední 

týden v srpnu se ještě odhlásilo jedno děvče, N. Tichá, která odešla také do Votic. Ihned byla přijata 

A. Králová, dcera nové p. učitelky M. Králové. Odhlášená byla i E. Bastlová, která se odstěhovala, 

místo ní se přijala předškolní dívka A. Michlová. Celkem bylo nově přijato 16 dětí. Ostatním dětem 

bylo vyhověno a byly přijaté do MŠ. Během školního roku 2015 byla kapacita MŠ stále naplněna, děti 

se neměnily. V lednu 2016 se do MŠ na polodenní docházku vrátil T. Soukup ze ZŠ, neboť G. 

Steiningerová chodila do MŠ pouze na dopolední docházku.  

 Mateřská škola je kompletně dostavěná, vybavená nábytkem. Byla dokoupena dětská kuchyňka a do 

třídy Hvězdiček byl položen nový koberec. V příštím školním roce zakoupíme dětskou pohovku-

sedačku, stoleček a drobnější hračky, žíněnku, herní molitanové kostky do třídy Hvězdiček. Také 

vstupní dveře do MŠ se koupí na začátku školního roku. Na školní zahradu byl zakoupen šplhací prvek 

a prolézací sestava se skluzavkou a tři lavičky. Podle financí by se ještě dokoupilo nové zakrytí 

pískoviště a menší dřevěný altán. 

 Děti jsou rozděleny ve školce podle věku.                                  

Celkový stav na konci školního roku je 47 + 2 děti s polodenní docházkou.                                                                                                              

 

Počet dětí podle obcí 

 

Bedřichovice.............................................                  2 

Broumovice...............................................                            1 

Budenín......................................................                           1 

Čestín........................................................                            1 

Jankov........................................................                 11 

Jitra............................................................                            1 

Bašta - Větrov.............................................                           1 

Neustupov.................................................                  6  

Nosákov...................................................                              1 

Odlochovice.............................................                   4 

Ouběnice................................................                     2 
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Pičín.......................................................                     6 

Podlesí...................................................                     1 

Sedlečko................................................                                1 

Ratměřice..............................................                      2 

Vlčkovice..............................................                      3  

Zvěstov...................................................                     3 

Roudný.......................................................                           1 

Votice.........................................................                            1 

 

 

Celkový stav k lednu 2016 je 47 + 2 děti s polodenní docházkou. 

 

 

 

Pedagogičtí pracovníci  

 

 

 Havířová Vladimíra  -    vedoucí MŠ 

1. vzdělání SŠ 

2. SpgŠ Beroun obor vychovatelství 

1. SpgŠ Beroun obor speciální pedagogika 

SpgŠ Beroun obor předškolní pedagogika 

 logopedický asistent- primární logopedická prevence ve školství NIDV Praha 

 

 

 Burdová Jana  – učitelka MŠ 

                         - od 28. 8. 2011 

 SPŠ obor operátor oděvní výroby 

 

 Spgš Beroun obor speciální pedagogika 

 

 SSŠ sociální a služeb obor předškolní, mimoškolní a 

vychovatelství 

 logopedický asistent- primární logopedická prevence ve školství NIDV Praha 

 vysoká škola České Budějovice 

 k 24. 8. 2016 výpověď z MŠ 

 

Místo p. Burdové byla přijata Monika Králová jako p. učitelka do třídy Hvězdiček. 

 

 

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, dokončené v červnu  2016 

maturitní zkouškou  

 

     Provozní zaměstnanci 
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   Žihlová Ivana   - kuchyňka 

                                   - úklid MŠ 

– vzdělání OŠ 

   Jana Slunečková- prádelna 

 

 

 

    Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku 

 

 

Počty dětí dle jednotlivých tříd od září 2015 do prosince 2015:  Sluníčka    24 

                                                                                         Hvězdičky 24 

Počty dětí dle jednotlivých tříd od ledna 2016 do června 2016:            Sluníčka 22 + 2 polodenní 

                                                                                                                      Hvězdičky  24 

 

 

 

Od ledna 2013 se již neevidují čtyřhodinové a pětidenní děti. 

Odklad školní docházky: 1 

Od ledna 2016 zpět ze ZŠ do MŠ na polodenní docházku:1 

Péče speciálních pedagogů: 2 (logopedie) 

 

Logopedii v MŠ mohou p. učitelky provádět pouze po vyšetření klinickým logopedem, kterého si musí 

rodiče zajistit, kontakty mají vyvěšené na nástěnce v MŠ.  Každým rokem se u dětí zhoršuje 

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

Vyšetření od klinického logopeda  Dr. Josefa Štěpána na ZŠ a MŠ již bohužel neprobíhá. 

 

 

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

 

K 31. 9. 2015 bylo zapsáno 48 dětí. Od ledna 2016 byl přijat ze ZŠ po dodatečném odkladu povinné 

školní docházky na polodenní docházku do MŠ T. Soukup. V červnu 2016 bylo zapsáno 47 + 2 děti na 

polodenní docházku. 

 

Počty dětí odcházející do ZŠ: 11 

Počty dětí s navrženým OŠD:  1 

Počty dětí o rok dříve: 0 

11 dětí odchází do základní školy a z toho 1dítě jde do Benešova, 1 dítě jde do Votic. 9dětí z MŠ půjde 

do základní školy 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 důležité 

pro celý další život, a 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. 
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Předškolní děti jsme pravidelně od října připravovali na vstup do školy, navštívili jsme děti v první 

třídě. Předškoláci se již setkali se svou budoucí třídní učitelkou. 

Snažili jsme se dětem poskytnout dostatek volného pohybu a nenásilně jsme je seznamovali se 

zdravým životním stylem. 

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

možností a zájmů a aby zvládalo takové nároky života, které jsou na ně běžně 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 2015/2016 

 

 

    Odpolední aktivity 

 

– Sluníčkové tvoření 

– Ekohraní 

– Předškoláček 

– Angličtina- Jazykovka Votice 

– Logopedie 

– Předplavecký výcvik 

– Hravé lyžování Monínec 

– Flétnička 

 

 

 

    Péče speciálních pedagogů 
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Logopedickou péči zajišťovaly v MŠ Jitka Peroutková, Vlaďka Havířová a Jana Burdová, které jsou 

kvalifikovanými logopedickými asistentkami a pracují pod vedením klinického logopeda. 

 

 

     Školkové aktivity 

 

– předplavecký výcvik bazén Benešov 

– Hravé lyžování Monínec 

– Mikulášská nadílka připravená společně se žáky ZŠ 

– výroba adventních věnců s rodiči 

– vánoční dílničky s rodiči s ván.cukrovím a koledami 

– vánoční besídka v domově seniorů 

– velikonoční vyrábění 

– návštěva policie 

– návštěva místních hasičů 

– návštěva pošty 

– vynášení Morany 

– program ke Dni Země 

– besídka ke Dni matek – zahradní slavnost 

– besídka ke Dni matek v domově seniorů 

– opékání špekáčků  

– lampionový průvod s rodiči 

– návštěva naučné stezky do Ratměřic ke Dni dětí 

– návštěva knihovny ve Voticích 

– návštěva knihovny v Jankově 

– návštěva kina ve Voticích  

– maškarní karneval 

– Halloweenská diskotéka 

– Sněhulákový den 

– ekologický program Standa a Vanda 

– ekologické programy Ochrany fauny Čapí hnízdo 

– Květinkový den 

– šerpování předškoláků  

– hud. program p. Kubec 

– spaníčko ve školce s předškoláky 

– hudební programy pí.Hamajdové 

– divadelní představení  Koloběžka a Kos 

– 3D Planetárium 

– školní výlety a exkurze 
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 Účast a umístění v soutěžích 

 
Během tohoto školního roku s pověřenou p. uč. neproběhly žádné soutěže. 

 

 

    Přehled všech aktivit po jednotlivých měsících 

 

 

ZÁŘÍ: zahájení školního roku a Den otevřených dveří, schůzka rodičů, opékání špekáčků. 

 

ŘÍJEN: divadlo v MŠ „O milostném psaníčku“, pouštění draka, fotografování p. Bursík, Halloweenská 

diskotéka a soutěže 

 

LISTOPAD: lampionový průvod s rodiči, fauna Čapí hnízdo- ekologický program - Sever, výroba 

adventních věnců s rodiči 

 

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

vánoční posezení  a tvoření s rodiči, besídka v domově seniorů, plavecký výcvik Benešov, Tajemství 

stromů- ekologický program 3D Planetárium, divadlo v MŠ – Vánoční pohádka, Ježíšek- vánoční 

nadílka 

 

LEDEN: návštěva 1. třídy v Jankově + oběd ve školní jídelně - předškoláci, fauna Čapí hnízdo- 

ekologický program - Východ, Sněhulákový den, knihovna Jankov- Sluníčka, divadlo „Červená 

karkulka“, plavecký výcvik Benešov 4x 

 

ÚNOR: ekologický program- Čapí hnízdo - Západ, lyžařský výcvik Monínec, plavecký výcvik Benešov 

2x, dětský karneval v MŠ, hudební program „ Veselé vaření“, zimní vycházka 

 

BŘEZEN: Vítání občánků na OÚ, svíčkárna Šestajovice, vynášení Morany dopoledne v MŠ, zápis do 

MŠ a Dny otevřených dveří, jarní vycházka, písničkový program „Hezký den, školičko“- africké 

vystoupení, plavecký výcvik Benešov 

 

DUBEN:  Den Země na Čapím hnízdě- soutěže a plnění úkolů v terénu, besedy, prohlídka farmy,  

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

program Standa a Vanda, návštěva hasičů z Jankova 

 

KVĚTEN: předškoláci- návštěva v 1. třídě na ZŠ – seznámení s p. učitelkou a s prostory školy, besídka 

v domově seniorů, netradiční svátek maminek- zahradní slavnost, Květinkový den- soutěže v MŠ, 

fotografování pan Bursík, divadlo v MŠ „ Na tom našem dvoře“, fotografování p. Bursík, přednášení na 

OÚ v Jankově – Den matek, pěší výlet k táboru- hry v lese, Klaun Ála – cesta do pohádky 

 

ČERVEN: barevný týden v MŠ, naučná stezka Ratměřice, rozloučení s předškoláky, výlet – Soběhrdy, 

školní olympiáda se ZŠ, Den dětí- kino Votice a hry na hřišti, schůzka pro nově přijaté děti 

 

 

Předplavecký výcvik 10 lekcí Benešov, Hravé lyžování Monínec pod vedením p. Novotné, Kroužek 

dovedných rukou pro předškolní děti pod vedením p.uč. R. Topinkové, Ekohraní  pod vedením p. uč. J. 

Burdové, Angličtina hrou pod vedením p.uč. Počepické a Zapletalové, Předškoláček pod vedením p. uč. 

V. Havířové, Flétnička pod vedením p. uč. Boršovského. Mateřská škola je zapojena do ekologického 

programu Mrkvička Vlašim. 
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   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, Vlašim 

– dětští a odborní lékaři 

 

 

   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 průlezky. 

V letošním roce byla zakoupena nová prolézací sestava se skluzavkou. V příštím roce chceme koupit 

nové zakrytí pískoviště a dřevěný altánek. 
 

 

 

    Závěry pro práci v příštím školním roce 

 

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

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

vstup nejen do základní školy, ale i pro život, 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. Také 

samozřejmě aby je vedli k samostatnosti, cílevědomosti. 

Získávání nových informací prostřednictvím časopisů, brožur, internetu a seminářů. 

Doufáme, že se zlepší i finanční prostředky, kterých není nikdy dost. 

 
                                          
 


