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1. Základní údaje o škole 

 
1.1 škola 

 
název školy Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov 

adresa školy Na Náměstí 29, 25703 Jankov 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 75033364 

REDIZO 650013875 

webové stránky http://zs.jankov.net 

http://ms.jankov.net 

ředitel školy Mgr. Václav Nerad 

kontakt telefon ZŠ: 317833235, MŠ: 317833236, ŠJ: 317833236                                                

e-mail: zs@jankov.net 

           ms@jankov.net 

            sj@jankov.net 

 

 

1.2 zřizovatel 

 

název zřizovatele Obec Jankov 

adresa zřizovatele Na Náměstí 14 

IČO 00231916 

kontakt Tel: 317833209 

 

 

1.3 součásti školy 

 

Název Kapacita 

Základní škola 200 

Mateřská škola 48 

Školní družina 60 

Školní jídelna 280 

 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

 

Součást školy Počet tříd Počet dětí/ žáků Počet žáků na třídu 

1. stupeň ZŠ 5 82 16,4 

2. stupeň ZŠ 4 64 16 

Školní družina 3 60 20 

Mateřská škola 2 48 24 

 

Základní škola  IZO: 150013914 

 Mateřská škola  IZO: 150013949 

 Školní družina  IZO: 150013965 

 Školní jídelna   IZO: 150013973 
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1.5 materiálně-technické podmínky základní školy 

 

Učebny 9 

Odborné pracovny 2 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 1 

Sportovní zařízení zateplená tělocvična s protiskluzovým 

povrchem haly, obecní travnaté hřiště 

na okraji obce 

Žákovský nábytek nastavitelný ve všech učebnách – vyhovující 

Vybavení učebními pomůckami, sportovním 

nářadím apod. 

průběžně se obnovuje – dle možností 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty vyhovující, nové učebnice, pracovní sešity  

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 

pomůckami 

chybí odborné učebny, nutná průběžná 

obměna či doplnění 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

průběžně se obnovuje dle možností, 

 5x interaktivní tabule 

 

 

1.6 Údaje o školské radě 

 

ŠR zřízena 2003 

Počet členů školské rady  3 

Předsedkyně Ing. Vladimíra Buchalová 

Členové Hana Kratochvílová 

Ing. Radek Maceška 

 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

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

základ života, šestá verze. 

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

LMR. Školní vzdělávací program je nazván Kubík.  

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

 

Obor vzdělání Poznámky 

 

Zařazené třídy 

ŠVP ZV škola – základ života, č. j.: 272/2007 Dle RVP  ZV 1.– 9. 

RVP – ŠVP LMR „Kubík“ Dle přílohy RVP – ŠVP LMR 8. 
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3. Přehled zaměstnanců školy 

 
3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 

Počet pracovníků celkem 29 

Počet učitelů ZŠ 13 

Počet učitelek MŠ 4 

Počet vychovatelek ŠD 4 

Počet provozních zaměstnanců ZŠ, MŠ, ŠJ 3, 1, 5 

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce 

Stupeň 

vzdělání 

1 ředitel VŠ 

1 zástupkyně ředitele VŠ 

1 VP VŠ 

6 učitelka-1.st. VŠ, SŠ 

5 učitelka-2.st. VŠ 

3 učitelka-MŠ SŠ 

4 vychovatelka SŠ 

4 asistent pedagoga          SŠ 

 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

 

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. stupně              86 

Učitelé 2. stupně             100 

Učitelky MŠ              75 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci ZŠ podle věkové skladby 

 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

do důchodového 

věku 

v důchodovém 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 6 1 6 1 6 0 0 0 0 2 18 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 pokladní + vedoucí ŠJ 0,7 SŠ 

1 školník + topič 1 vyučen 

1 údržbář 1 vyučen 

4 uklízečka           vyučena, SŠ 

2 kuchařka 2          vyučena 
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4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 
 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

 

Počet prvních tříd Počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších šesti let 

(nástup po odkladu) 

Počet odkladů pro  

školní rok 2018/2019 

1 15 2 0 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

Umístění vycházejících žáků  

 

Poř.číslo žáka Třída Škola, obor 

901 IX. Gymnázium Benešov 

902 IX. VOŠ a SPŠ dopravní Praha 

903 IX. ISŠT Benešov 

904 IX. SŠ automobilní a informatiky Praha 

905 IX. VOŠ a SeŠ Benešov 

906 IX. OA Neveklov 

907 IX. SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem 

908 IX. VOŠ a SeŠ Benešov 

909 IX. Gymnázium Benešov 

910 IX. SŠ spojů a informatiky Tábor 

911 IX. SPŠ Vlašim 

912 IX. SŠ lesnická a SOU Křivoklát 

913 IX. SSJŠ Bydlinského Tábor 

914 IX. OA Vlašim 

915 IX. OA Vlašim 

801 VIII. SOU stavební Benešov 

 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku 

15 1 

 

 



 7 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu – II. pololetí  

 

1. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyznamenáním 

Neprospělo 

I. 14 1 12 1 

II. 13 2 11 0 

III. 15 5 10 0 

IV.          17 10 7 0 

V.  20 12 8 0 

Celkem 79 30 48 1 

 

 

2. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo  

s vyznamenáním 

Neprospělo 

VI. 14 7 7 0 

VII. 19 9 9 1 

VIII. 17 10 7 0 

IX. 15 11 4 0 

Celkem 65 37 27 1 

 

Celkový přehled 

 Počet žáků Prospělo  

s vyznamenáním 

Neprospělo 

1. stupeň 79 48 1 

2. stupeň 65 27 1 

Celkem 144 75 2 

 

 

5.2 Údaje o integrovaných žácích: 

 

Druh postižení: Počet žáků 

Sluchové postižení 0 

Zrakové postižení 0 

S vadami řeči 2 

Tělesné postižení 1 

S kombinací postižení 3 

S vývojovými poruchami učení, chování  25 
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5.3 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu 

 

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 

 

rozvrh hodin (psychohygiena) dodržováno 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími plněno dle závěrů PPP 

vzdělávání mimořádně nadaných žáků akceptováno 

školní řád, klasifikační řád přístupný rodičům 

informační systém vůči žákům a rodičům tel. kontakty, e-mail, webové 

stránky školy 

činnost školního výchovného poradce spolupráce s PPP 

a SPC 

maximální 

prevence sociálně-patologických jevů MPP 

klima školy dobré 

přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-

vzdělávacího procesu 

práce ve skupinách, používání 

techniky tvořivosti žáků, 

školení ped. sboru 

 

Průběh a výsledky vzdělávání 

 

soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání dodržováno v souladu s ŠVP 

soulad výuky s cíli 

předškolního nebo základního vzdělávání  

akceptováno v souladu s ŠVP 

vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky 

k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních 

vzdělávacích potřeb žáků 

dodržováno 

konkretizace cílů ve sledované výuce vzdělávací výstupy 

návaznost probíraného učiva na předcházející témata plněno 

 

Materiální podpora výuky 

 

vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům 

výuky a k činnostem 

nutné dovybavení 

podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace 

a identity žáků 

vhodná  

účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky na úrovni, nutné stále obnovovat 

 

Vyučovací formy a metody 

 

řízení výuky, vnitřní členění hodin dělení na skupiny 

sledování a plnění stanovených cílů plněno 

podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich 

sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance 

podporováno 

možnost seberealizace dětí, jejich 

aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění 

individuálních možností, potřeb a zkušeností 

projektové dny 

využívání metod aktivního, prožitkového učení, 

experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou 

plněno 

účelnost výuky frontální, skupinové a individuální plněno 
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vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky 

a jako zdroje informací 

plněno 

účelnost aplikovaných metod zpětná vazba 

respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků akceptováno 

forma kladení otázek využíváno 

 

Motivace žáků 

 

aktivita a zájem žáků o výuku dobrá 

propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) plněno 

využívání zkušeností žáků akceptováno 

vliv hodnocení na motivaci žáků akceptováno 

využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace plněno 

osobní příklad pedagoga využíváno 

  

Interakce a komunikace 

 

klima třídy dobré 

akceptování stanovených pravidel komunikace mezi 

učitelem a žáky i mezi žáky navzájem 

akceptováno 

vzájemné respektování, výchova k toleranci, diskuse plněno 

vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti 

k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj 

komunikativních dovedností žáků 

plněno 

  

Hodnocení žáků 

 

věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení plněno 

respektování individuálních schopností žáků akceptováno 

využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků používáno dle standardních 

metod 

ocenění pokroku akceptováno 

zdůvodnění hodnocení žáků učitelem využíváno 

vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem akceptováno 

využití klasifikačního řádu plněno 

  

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních 

pracovníků školy 

 
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 

 

 pracovník 

1. Institucionální vzdělávání  

1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů  

a) Studium v oblasti pedagogických věd 1 

b) Studium pedagogiky  

c) Studium pro asistenta pedagoga 0 



 10 

d) Studium pro ředitele škol  

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace-cizí jazyky  

1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů  

a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky  

b) Studium pro výchovné poradce  

c) Specializovaná činnost – koordinace v oblasti informačních 

a komunikačních technologií 

 

d) Specializovaná činnost – tvorba a následná koordinace školních 

vzdělávacích programů 

 

e) Specializovaná činnost – prevence sociálně patologických jevů  

f) Specializovaná činnost – specializovaná činnost  

g) Specializovaná činnost – specializovaná činnost v oblasti 

environmentální výchovy 

 

1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace  

Akreditované semináře 25 

Samostudium 

Popis samostudia: práce s technikou, nové výukové programy, 

hledání nových metod, vzájemná výměna zkušeností, práce na ŠVP 

   

DVPP 

 
Dusilová M. ZŠ Principy práce s žáky s odlišným mateř. jazykem ve výuce 

Dittrichová I. ZŠ Didaktika anglického jazyka prakticky 

Havířová V. MŠ Bicí nástroje v hudební výchově 

Konference rané péče 

Aktuální legislativní změny týkající se předškolního vzdělávání 

Chmůrová I. ZŠ Žák se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole 

Feřteková J. ZŠ Metody aktivního učení 

Jarešová O. ZŠ Řešení úloh ve vyučování matematice 

Králová M. MŠ Hry s klasickou hudbou – jaro 

Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce 

Nerad V. ZŠ Seminář pro žadatele Šablony II. 

Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce 

Peroutková J. ZŠ Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 

Sochůrková J. ZŠ Aktuální problémy ruského jazyka 

Oblastní konference ČMOS 

Jak snadno zatraktivnit výuku pomocí obrazových materiálů 

Topinková R. MŠ Hry s klasickou hudbou 

Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku 

Aktuální legislativní změny týkající se předškolního vzdělávání 

Vesecká K. ZŠ Školská legislativa, zákon o pedagogických pracovnících 

Školská legislativa GDPR 

World order and functional sentence perspective in English 

Metody aktivního učení 

Hospitace, součást řízení školy 

Mluvím, tedy jsem 

Seminář pro žadatele Šablony II. 

Žjačíková L. ZŠ Metody aktivního učení 

Pracovní listy podporující čtenářská gramotnost 
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 

7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 

Zájmové kroužky 

 Název: Vedoucí kroužku: 

1 Míčové hry M. Horálek 

2 Hasičský L.Fousek 

3 Angličtina Z.Robertson 

4 Pohybově dramatický – družina J. Kolářová 

5 Počítače – družina H. Kratochvílová 

6 Rostlinka - družina L.Šulcová 

 Vybíjená J.Kolářová 

 Kolektivní hra na zobcovou flétnu H.Kratochvílová 

 Dovedné ruce - družina L.Šulcová 

 

 

 
 Ostatní pravidelné školní aktivity 

 

Měsíc: Název: 

Září Šustův běh 

Říjen Drakiáda  

 Týden knihoven 

Listopad Vánoční jarmark  

 Rozsvěcení vánočního stromu 

 Pravidelné doplňování dřevěného betlému o nové figury - osvícení 

zároveň s vánočním stromem 

Prosinec Mikuláš 

 Živý betlém  

 Zvyky 

Leden LVK – v letošním roce výjimečně neuskutečněn 

Únor Masopustní průvod obcí 

Březen Každý něco dokážeme 

Duben Den Země 

 Čarodějnice MŠ 

Červen Den dětí 

 Školní olympiáda 

 pochod Po stopách bitvy u Jankova  

Červenec Příměstský tábor - pro malý zájem neproběhl 

 

 

 

7.2 Účast žáků školy v soutěžích 

 

Název soutěže: Soutěžící: Umístění: 

Vybíjená Okresní kolo   . místo v okresním finále 

McDonald’s Cup Okresní kolo, 4. – 5. třída 5. místo 
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Atletická všestrannost Antonín Páv 

Simona Špačková 

Josef Buchal  

3. místo 

2. místo 

3. místo  

Olympiáda z ČJ Adéla Zajícová  

Dějepisná olympiáda Simona Dědová  

Pavel Slabý  

Samuel Robertson  

9. místo 

29. místo 

32. místo 

Turnaj v malé kopané 

O pohár města Votice 

Oblastní kolo 5. - 9. třída 5. místo 

 Sálová kopaná 

Benešov 

Oblastní kolo 4. místo 

 

 

Spolupráce školy a dalších subjektů Sokol Jankov, Hasiči Jankov, Mikroregion Voticko  

 

 

SPOLUPRÁCE S LÉKAŘI 
 

 

Nikdy nebyla přerušena spolupráce s dětskou lékařkou. 

Po odchodu zubní lékařky do důchodu se bohužel nepodařilo obnovit spolupráci s novým 

lékařem. Pro děti je to škoda, protože mnozí rodiče nevěnují zubní prevenci svých potomků 

náležitou pozornost. V současnosti jednáme s novou lékařkou o spolupráci se školou. 

Škola má tři logopedické asistentky, bohužel pro rodiče je problém dojet s dítětem 

na vyšetření a pro doporučení. Proto v prvním pololetí školního roku 2018/2019 jsme 

domluvili dojíždění klinického logopeda k nám do školy. 

Pravidelně spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou Benešov a jejím 

odloučeným pracovištěm ve Vlašimi. 

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

s vadami autistického spektra. 
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OSTATNÍ 
 

 

V novém školním roce 2017/2018 byla jmenována do funkce zástupkyně ředitele školy 

Mgr. Kateřina Vesecká. 

V první třídě pí. učitelky Dusilové pracovala asistentka pedagoga Lucie Šulcová. U jednoho 

žáka pomáhala asistentka Michaela Rosolová i ve školní družině. 

Ve třetí třídě paní učitelka Mgr. Jana Loulová pokračovala ve výuce matematiky 

Hejného metodou.  

V tomto školním roce ukončili základní vzdělávání dva žáci s podporou asistenta pedagoga. 

Činnost asistentek ale na škole neskončila. Jana Kolářová přebírá tuto funkci u žáků ve třetí 

třídě. Jitka Peroutková od nového školního roku nastupuje jako třídní učitelka ve druhé třídě. 

Paní učitelka Mgr. Lenka Morkesová 

ukončila pracovní poměr dohodou k 1. 

7. 2018.   

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 fungovala školní samospráva na prvním i na druhém stupni. Školní samosprávu 

měla  na starosti paní asistentka Peroutková, která pravidelně svolávala schůzky. 

Ze schůzek byly pořizovány zápisy, které děti předávaly vedení školy, které s nimi nadále 

pracovalo. Stále se snažíme motivovat žáky k aktivnějšímu podílu na práci školy.  

Tradičně jsme podpořili Květinový den – podporu boje proti rakovině. 

Život v obci je se školou velmi 

úzce propojen. Všechny větší 

akce byly pořádány 

ve vzájemné spolupráci. 

Do dění v obci se zapojují i 

zaměstnanci, kteří 

do Jankova dojíždějí. 

Ve školní družině již 

několik let vytvářejí děti 

s vychovatelkami postavy 

do dřevěného betléma, který 

každoročně zdobí jankovské 

náměstí od začátku adventu 

do Tří králů. Každoročně 

přibydou nové figury. Stávající 

postupně opravujeme. 
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8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
Ve školním roce 2017/2018 kontrola ČŠI neproběhla. 

 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy 

 
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2017 

 

Škola je příspěvkovou organizací financovanou ze státního rozpočtu Krajského úřadu 

Středočeského kraje a zřizovatelem – Obec Jankov. 

 

 

 rozpočet čerpání tj. % 

Mzdy 8403838,- 8403838,- 100 

Dohody 230000,- 230000,- 100 

ONIV 185539,- 185539,- 100 

Příspěvek OÚ 1400000,-   

 

Největší položky čerpání: náklady na provoz školy, mzdy zaměstnanců 

 

Podrobná zpráva o hospodaření je předkládána každoročně zřizovateli.  

 

Škola v průběhu školního roku nepracovala s žádnými informacemi, podléhajícími 

utajení. 
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Přehled všech aktivit školy po jednotlivých měsících 
 

ZÁŘÍ 

 

4. září byl v sále Obecního 

úřadu Jankov slavnostně 

zahájen nový školní rok. 

Starostka obce Jitka 

Jonsztová spolu s ředitelem 

školy, třídní učitelkou první 

třídy a za účasti paní 

poslankyně Mgr. Heleny 

Langšádlové slavnostně 

šerpovali prvňáčky. Popřáli 

jim i všem žákům úspěšný 

školní rok.  

 Ve dnech 8. - 10. září 

proběhl adaptační víkend 

šesťáků, který začal 

schůzkou rodičů, žáků a 

učitelů. Rodiče získali od vyučujících informace k organizaci výuky na druhém stupni. Poté 

žáci strávili společně s třídní učitelkou a Ivetou Dittrichovou a výchovnou poradkyní Ivou 

Chmůrovou noc ve škole.  Druhý den ráno vyrazili na cyklistický výlet, objeli vesnice, ve 

kterých žijí, někde dokonce čekali rodiče žáků i s připraveným občerstvením. Každý z žáků si 

připravil krátké povídání o vesnici, ve které žije. V Louňovicích pod Blaníkem se zastavili na 

oběd a po návratu všichni strávili ještě jednu společnou noc v budově školy.  

6.9. se  žáci 9. třídy zúčastnili Dne jazyků, který probíhal  v OA Vlašim.  

      

23. záři dopoledne se 

konal již 4. ročník 

Šustova běhu. Kolem 

deváté hodiny se zde 

sešlo více jak 120 běžců, 

kteří netrpělivě vyčkávali 

na zahájení závodu. V 

deset hodin se ozval 

výstřel z pistole a běh 

oficiálně začal. Jako 

každý rok se mohl 

zúčastnit, kdokoliv chtěl. 

Vedle sebe tedy běželi 

dospělí i děti a každý se 

snažil dostat ze sebe to 

nejlepší. Poté, co do cíle 

doběhli poslední závodníci, začalo vyhlašování cen. Ceny byly rozděleny podle kategorií 

běžců na ženy, muže, dívky a chlapce. Z každé kategorie byli vyhlášeni tři nejlepší běžci a 

každý z nich pak obdržel dort. Nakonec proběhlo losování závodních čísel a vítězové si domů 

odnesli kapry, poukazy do restaurace U Modré kočky a další krásné ceny. Bylo to náročné 

dopoledne, ale běh jsme si všichni moc užili a těšíme se na příští rok.  
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ŘÍJEN 

 

11. října proběhlo školní kolo Přírodovědného klokana, kterého se zúčastnili všichni žáci 

druhého stupně. 

V pátek 13. 10. 2017 naši školu navštívil mykolog Jaroslav Malý, který měl připravenou 

zajímavou přednášku o houbách a jejich účincích. Postupně představil celou řadu zajímavých 

hub, které rostou u nás i v zahraničí, přinesl názorné ukázky, připomenul jak nasbírané houby 

zpracovat a jak se zachovat při 

otravě houbami.  

 

19. října žáci 7. třídy navštívili 

OÚ Jankov, cílem byl 

rozhovor s paní Zemanovou o 

přípravě volební místnosti a 

organizaci voleb a prohlídky 

volební místnosti. 

 

24. října započal blok 4 

dvouhodinových besed (24. 

10. + 10. 11. + 24. 11. + 8. 

12.) s ing. M. Donátem na 

téma finanční gramotnosti. Pro 

žáky 8. a 9. třídy měl 

připravená témata, která 

provází člověka všedním životem (rozpočet domácnosti, finanční produkty, zásady 

hospodárnosti, informace o investicích aj.) 

 

 

LISTOPAD 

  

Ve středu 1. listopadu se chlapci z 2. stupně ZŠ Jankov zúčastnili turnaje v sálové kopané, 

který pořádala VOŠ a SZeŠ Benešov. Reprezentovali naši školu s opravdovým nasazením, ale 

v silné konkurenci ostatních škol nakonec obsadili 4. místo. Velmi nás potěšilo, že nejlepším 

hráčem dne byl vyhlášen právě člen našeho týmu – Viktor Liška, žák 6. ročníku.  

 

3.. a 15.  listopadu proběhl Hasík – dvoudenní program požární prevence organizovaný HZS 

Benešov. Byl opět organizovaný jako dvouhodinový blok provázený praktickými ukázkami a 

videoprezentacemi. Děti byly pozorné, hloubavé, do aktivit se zapojovaly ochotně, dostávaly 

drobné odměny v průběhu práce. 

 

V pondělí 6.11. proběhl úklid jankovského parku. I přes chladné počasí proběhlo hrabání  listí 

a  úklid cest. Žáci dostali za odměnu  malé občerstvení (pitíčko a sušenku).  

 

 11. listopadu  žáci 9. třídy navštívili v  Benešově kulturní centrum. Konala se zde Burza škol 

– přehlídka SŠ regionu.  Žáci aktivně získávali potřebné informace oborech ve středním 

vzdělávání, školy zde tradičně byly zastoupeny v hojném počtu. 
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16.11 proběhla Plenární schůze 

Klubu rodičů, které se zúčastnila 

též starostka obce Jitka Jonsztová, 

která podala informace 

k financování obědů ve školní 

jídelně. Poté proběhly třídní 

schůzky v jednotlivých třídách. 

Účast rodičů byla poměrně velká. 

 

19.11. paní učitelka Dittrichová 

zorganizovala Santovu vánoční 

dílničku s Rudolphem 

pro žáky 1. stupně. Při této 

příležitosti se děti seznámily s 

vánočními tradicemi v anglicky mluvících zemích, osvojily si novou slovní zásobu, kterou 

následně svědomitě používaly a procvičovaly. Stěžejní byla četba příběhu o Rudolphovi. 

Odpoledne doplnily tematické hry (vánoční pexeso, hledání Santy, pohybově – dramatické 

hry), říkanky a písničky s vánoční tématikou. 

 

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 celý druhý stupeň ZŠ Jankov vyjel na exkurzi do Českých 

Budějovic. Všechny třídy navštívily planetárium, shlédly zajímavé vzdělávací filmy o 

vesmíru a sluneční soustavě. Vzhledem k výbornému slunečnému počasí žáci pozorovali za 

asistence astronoma dalekohledem Slunce, což byl pro mnohé ojedinělý zážitek.  

6. a 7. třída po skončení programu v planetáriu zamířili do Jihočeského muzea, kde na ně 

čekal vzdělávací program na téma doba kamenná. Mohli si vyzkoušet pravěké nástroje i 

oblečení.  8. a 9. třída se zúčastnily na ČB výstavišti akce Vzdělání a  řemeslo.  

 

24. 11. proběhla schůzka výchovné poradkyně a tř. učitelky s rodiči žáků 9. třídy k volbě 

povolání. Rodičům byly sděleny informace o termínech přijímacího řízení, jak vyplnit 

přihlášku na SŠ, co je Zápisový lístek a k čemu slouží.  

 

Na 28. listopad připadly adventní dílny. Pracovaly všechny třídy a všechny vyučující, děti se 

účastnily podle zájmu – mohly například šít vánoční ozdoby z filcu, zdobit perníkové svícny, 

vyrábět věnce nebo svícny z chvojí, malovat skleněné svícny, vyrábět vánoční ozdobičky ze 

žárovek či ze šišek. Všichni pracovali v předvánoční pohodě a nedošlo k žádnému porušení 

kázně ani úrazu.   

 

 

PROSINEC 

 

Dne 1. 12. 2017 se konal již tradiční adventní jarmark, na kterém se prodávaly výrobky žáků. 

Dále si návštěvníci mohli vyzkoušet vánoční zvyky, jako je například hod střevícem nebo 

krájení jablka. Nechyběla ani školní kavárna, kde obsluhovali žáci druhého stupně. Jako vždy 

se podávala kávu, čaj, punč a výborné domácí zákusky. Novinkou byly čerstvé palačinky, 

kterých se pro velký zájem napeklo nemalé množství. Odpoledne pak bylo zakončeno 

pěveckým vystoupením 5. třídy a rozsvícením vánočního stromu. 
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Dne 5. 12. 2017 se jako každý rok žáci 9. třídy přestrojili za Mikuláše, anděla a čerty a vydali 

se navštívit mladší žáky i další 

obyvatele Jankova. První 

zastávkou byla 1., 2. a 3. třída. 

Čerti vždy řádně všechny 

postrašili a Mikuláš se vyptával 

jednotlivých dětí, zda zlobily.  

Jako každý rok se nezapomnělo 

ani na pečovatelský dům, domov 

důchodců, obecní úřad, poštu i 

zdejší lékaře. Ve zbylém čase 

Mikuláš, anděl a čerti obešli 

zdejší učitele, kteří také museli 

přednést básničku a dostali za 

odměnu perníčky.  

 

 

Ve čtvrtek 21. 12. 2017 proběhlo již 

tradiční vánoční odpoledne. Ve tři 

hodiny se otevřela školní kavárna, 

kde si hosté mohli pochutnat na 

palačince, vánočce nebo štrúdlu. 

Doprodávali se výrobky z jarmarku 

a také se rozdávalo betlémské světlo. 

Ve čtvrt na pět nastal čas přesunout 

se ven, protože žáci 5. třídy si pod 

vedením paní učitelky Maceškové 

připravili vánoční představení s 

názvem Vánoční pohádka. Pohádka 

vyprávěla o tom, jak andělé vybírali 

zvířátka, která se postarají o Ježíška. 

Během pohádky žáci také zazpívali 

několik vánočních koled. Poté následovalo představení žáků, kteří navštěvují školní družinu. 

Pro hosty si připravili vánoční taneček. Celé odpoledne se i přes nepřízeň počasí velmi 

vydařilo a všichni jsme si ho opravdu užili. 

 

22. prosince poslední den před prázdninami proběhl vánoční třídní program. Žáci 1. stupně se 

spolu s dětmi z mateřské školy sešli před obědem v kostele na jankovském náměstí, aby si 

společně zazpívali vánoční písničky. Ve třídách druhého stupně proběhl vánoční program ve 

škole 4. a 5. vyučovací hodinu.   

 

LEDEN 

 

Dne 19. 1. 2018 žáci druhého stupně navštívili Divadlo Na Fidlovačce, kde zhlédli divadelní 

představení s názvem Jeptišky. Představení bylo velice vtipné, všem se moc líbilo. 

 

11. 12. 2017 proběhl Preventivní program Městské policie Benešov. Do školy zavítala paní 

Andrea Koubová z Městské policie v Benešově, která si s žáky povídala o nejrůznějších 

tématech (o kyberšikaně, problematice domácího násilí, bezdomovectví).  



 19 

V pátek 26. ledna proběhl v jankovském sále OÚ ples Klubu rodičů. Proti předchozím létům 

přinesl několik novinek. Zahájila ho svými vlastními písněmi skupina Sakramejdlo. Na plese 

byli představeni žáci 9. třídy ZŠ Jankov. Od Klubu rodičů dostali drobnou pozornost s 

čokoládou a od vedení ZŠ Jankov krásnou růži. Než začala hrát hudební skupina Unigena, 

odtančili deváťáci krátké vystoupení, které si sami v předchozích měsících vymysleli 

a nacvičili. Všechny tyto novinky, včetně velmi bohaté tomboly, přilákaly velké množství 

tanečníků, kteří zcela zaplnili jankovský sál. 

 

 

ÚNOR 

 

14. 2. 2018, I. Dittrichová, žáci 8. a 9. třídy proběhl Valentýnský den – dvouhodinový projekt, 

obě třídy byly spojeny a pracovaly společně. Výstupem byly panely formátu A3 na dané 

téma. Projekt proběhl úspěšně, v budoucnu se bude opakovat. 

 

28. 2. se konal pro všechny žáky výchovný koncert – To nejlepší z českých a světových 

muzikálů, zpívala Kateřina Ševidová, doprovázel ji pan Kopecký. Součástí programu byl 

výklad o autorech, historii a současnosti světa muzikálu. Zapojili se i žáci – Bára Kocourková 

z 8. třídy a Katka Slabá z 9. třídy zahrály na klávesy a žáci ze všech ročníků si s hudebníky 

mohli na pódiu zazpívat. 

 

 

 

BŘEZEN 

 

1. března  se uskutečnilo spaníčko žáků 5. třídy s tř. učitelkou Lucií Maceškovou, která pro ně 

měla připravený zajímavý program. Nejdříve všichni navštívili město Votice, ve kterém si 

prošli a připomněli významné kulturní památky. Pak si zahráli bowling a výlet zakončili 

výbornou pizzou. Po vydatné večeři se skupinka vrátila autobusem zpět do Jankova.  

 

5.3.  - Prvňáčci s tř. učitelkou Markétou Dusilovou jeli do Votic, navštívili votickou 

knihovnu. 

 

6.3.  Proběhlo první setkání předškoličky pro budoucí prvňáčky. - budoucí p. učitelka třídní 

(Lucie Macešková) měla pro děti připravený program. Děti se zábavnou formou seznámily se 

školním prostředím a také s tím, co se budou ve škole učit apod. Postupně děti seznámila s 

průběhem u zápisu a co  je důležité, aby u zápisu děti uměly. Děti byly moc šikovné, i když se 

některé styděly. 

 

19.3. Zahájení plaveckého kurzu v Benešově- žáci 2. a 3. třídy obdrželi základní informace o 

plaveckém výcviku. Každý žák byl dle svých schopností rozdělen do družstva. Žáci byli 

poučeni o bezpečnosti před plaveckým výcvikem 

 

19.3.  Matematický klokan - matematického klokanu se zúčastnili žáci 2. - 5 .tříd. Všechny 

děti si vyzkoušely, jak na tom jsou s matematickými dovednostmi. Testy byly pro většinu 

žáků velmi náročné. 
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Dne 23. 3. 2018 se konala Noc s 

Andersenem. Žáci druhého stupně, 

kteří se chtěli akce zúčastnit, se 

sešli s paní učitelkou v 18 hodin ve 

škole, po společné večeři nastal čas 

na čtení, žáci si společně  přečetli 

detektivní povídku od Agathy 

Christie s názvem Lernská hydra. 

Ke konci povídky zkoušeli hádat, 

kdo je ve skutečnosti vrahem. Poté 

se rozdělili do skupin a zahráli si 

knižní kvíz. Paní učitelka Lucie 

Žjačíková četla úryvky z knih a žáci 

hádali, z jaké knihy úryvek pochází 

a kdo je autorem. Protože tři 

skupiny získaly stejný počet bodů, následoval rozstřel. Tyto tři skupiny musely rozlišovat 

znělky z filmů a seriálů. Byl to příjemný večer. 

 

Dne 27. 3. 2018 se jako každý rok uskutečnila akce s názvem ,,Každý něco dokážeme“. 

Během úterního odpoledne mohl kdokoliv navštívit naši školu a zúčastnit se programu. Každá 

třída ve škole se proměnila v dílnu, ve které bylo možné si vyrobit nejrůznější drobnosti pro 

radost. Někteří pletli pomlázky, jiní zase zdobili perníčky, malovali kraslice a drátovali 

vajíčka. Možností zde bylo spoustu. Každý si pak své výrobky mohl odnést domů.  

K nahlédnutí byly také vystaveny kroniky jankovské školy a školní kalendáře. Dospělí si tak 

mohli připomenout své dětství ve školní lavici. Nechyběla ani školní kavárna, ve které 

obsluhovali zdejší žáci a učitelé. Na návštěvníky zde čekala sladká tečka na závěr. 

Palačinkám a lívancům neodolal téměř nikdo. 

 

V úterý a ve středu před velikonocemi (27. a 28. 3.)se konaly Dny otevřených dveří. Zájemci 

mohli shlédnout vyučování v jednotlivých třídách a pak své dojmy zapsat v knize návštěv. 

Nejvíce lidí (rodičů) se však přišlo podívat na ty nejmenší prvňáčky. Rodičům se ve škole 

moc líbilo a mnozí z nich velmi obdivovali práci a trpělivost zdejších učitelů. Usoudili, že tato 

práce je velmi náročná a zodpovědná. 

 

 

                           DUBEN 

 

 

3. a 4. 4. 2018, proběhl zápis dětí do 1. třídy.  Po dobu dvou dnů bylo zapsáno celkem 12 dětí. 

Zábavnou formou si děti vyzkoušely znalosti, které by měly znát s nástupem do první třídy. 

Pomáhaly děti z vyšších ročníků, které byly převlečeny za zvířátka. 

 

3. a 4. 4. proběhl sběr papíru.  

 

6. 4. se uskutečnilo školní kolo Pythagoriády. Zúčastnili se zájemci z 5.-8. třídy. Na 

postupovém místě se ziskem 11 bodů se umístila žákyně 7. třídy Veronika Lišková. 

 

10.4., 17.4. se uskutečnila další setkání předškoličky – procvičovala grafomotorika, úchop 

tužky, rozvoj slovní zásoby, posílení kolektivu a třídních vztahů.  
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23.- 24.4. proběhly konzultační dny, účast rodičů nebyla příliš veliká. 

 

25.4.  žáci 6.- 9. třídy se svými třídními učiteli ve votickém kině shlédli dokumentární film 

Nicholas Winton – Síla lidskosti o záchranné akci židovských dětí za 2. světové války. Film 

vzbudil u dětí emoce, o filmu jsme potom diskutovali ve škole. Chování žáků bylo příkladné. 

 

19. 4. a 24. 4.  Den Země – tento den jsme si připomněli procházkou s úklidem okolí. 6.a 7. 

třída prošli trasu Šustova běhu a přitom děti nasbíraly 4 plné pytle odpadků. Děti z  8.a 9. 

třídy prošly naučnou stezku, tady bylo odpadků méně.  

 

 

 

KVĚTEN 

4.5.  Proběhlo focení žáků a zaměstnanců školy v areálu mateřské školy 

 

9.5. se uskutečnila exkurze 1. stupně na letiště Václava Havla. Žáci se prošli odbavovací 

prohlídkou a bezpečnostní kontrolou letiště. Jezdili autobusem po letišti, kde měli odborný 

výklad o chodu letiště. Žáci se mohli na cokoli zeptat. Viděli odlety a přílety letadel, veliké 

dopravní letouny, ale i malé soukromé letadla, vybavení hasičského sboru, práci personálu 

před přistáním a po přistání letadel. 

 

16.5.  Proběhl výlet 1. stupně do westernového městečka Stonetown. Žáci viděli  westernové 

městečko jako z doby Divokého západu, včetně banky, saloonu nebo vězení.  Dostali  

odborný výklad v muzeu o životě indiánů, lovcích a kovbojích. Žáci si vyzkoušeli hod nožem 

a tomahavkem na terč, střelbu lukem, házení lasem nebo hod koňskou podkovou na tyč. 

V dílně si děti mohly vyrobit indiánské čelenky nebo si koupit dobové suvenýry. Vyzkoušeli 

jsme si také rýžování zlata. 

 

Celodenní blok Ochrany 
člověka za mimořádných 
událostí proběhl 29. 5.  

Teoretické dovednosti 

vyučovali učitelé, policie 

ČR poučila žáky o 

bezpečném internetu, 

záchranáři ukázali dětem, 

jak rychle pomoci 

postiženému a každý 

z žáků si to mohl prakticky 

vyzkoušet.    
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ČERVEN 

       

5. 6. První třída navštívila s tř. uč. Markétou Dusilovou dětské oddělení v benešovské 

nemocnici, součástí bylo i vystoupení zdravotního klauna. 

 

V sobotu 9. června 2018 se uskutečnil již 

18. ročník pochodu s názvem Po stopách 

bitvy u Jankova. Pochod byl zahájen v 8 

hodin ráno výstřely z děla. Návštěvníci si 

mohli vybrat ze tří různých tras. Pro pěší 

byly určeny trasy v délce 10 km a 15 km, 

pro cyklisty byla připravena trasa dlouhá 

37 km. Každá trasa obsahovala několik 

záchytných stanovišť. Na některých z nich 

byly připraveny žákyně ZŠ Jankov v 

dobových kostýmech, aby účastníkům 

pochodu pověděly zajímavosti o zdejší 

bitvě. I přes horké počasí se pochodu 

zúčastnilo celkem 98 lidí. Jako každý rok s sebou někteří účastníci vzali i své domácí 

mazlíčky, dokonce se pochodu zúčastnili i čtyři jezdci na koních.  

 

4. 6. 2018 pod vedením paní uč. Sochůrkové, žáci 8. a 9. třídy prošli testováním průřezových 

témat. 

13. -15. 6. se uskutečnilo stanování 5. třídy v obci Podolí.  

15. 6. Předškoláci z MŠ Ratměřice navštívili naši 1.třídu. Prvňáčci si pro ně připravili hry a 

drobné dárečky. 

Ve dnech 20. 6.- 23. 6. proběhly třídní výlety 6., 7. a 8.třídy. 

Ve středu 27. 6. se jako každý 

rok uskutečnila školní 

olympiáda. Kvůli nepříznivému 

počasí se všechny disciplíny 

musely přesunout do prostorů 

školy, takže se soutěžilo ve 

školních třídách, družině i 

tělocvičně. Všichni se snažili 

dosáhnout nejlepšího výsledku, 

aby bylo hodnocení spravedlivé, 

žáci byli rozděleni do tří 

kategorií podle věku. Sbírat 

body pro jednotlivé třídy mohli i 

rodiče dětí a další příbuzní, kteří 

se olympiády zúčastnili. 

Závěrečné vyhlášení výsledků 

proběhlo před školou. Vítězné třídy získaly dort, ale sladké odměny se dočkali i všichni 

ostatní. I přes nepřízeň počasí se olympiáda vydařila a byla hezkým zakončením školního 

roku.  
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28.6. Poslední zvonění žáků 9. třídy se uskutečnilo v rámci besídky školní družiny, které se 

dopoledne zúčastnily všechny třídy. Odpolední vystoupení školní družiny bylo určeno pro 

rodiče žáků. 

 

29. 6. Proběhlo slavnostní 

rozloučení s žáky 9. třídy 

v obřadní síni OÚ Jankov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČERVENEC – SRPEN 2018 

  

Během července a srpna proběhla výměna oken na jižní straně budovy, dřevěná 

okna byla vyměněna za plastová. 

Na přípravných pracích se podíleli všichni pracovníci školy. Závěrečný úklid zvládly 

uklízečky za pomoci školníka a údržbáře. 

V prostorách školní kuchyně byla opravena poškozená dlažba, ve varně nainstalována nová 

myčka nádobí. 

 

 

            Zpracovala: Mgr. Kateřina Vesecká, zástupkyně ředitele 
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Výroční zpráva školní družiny 

2017/2018 

 

V tomto školním roce navštěvovalo družinu 60 dětí.  

 

Přehled práce školní družiny po měsících: 

 

Září 

13. 9. 2017 - Je tu podzim, čas pálení ohýnků a opékání špekáčků. 

Počasí nebylo zrovna, ale měli jsme štěstí, ani nekáplo. Účast byla 

hojná, špekáčky vynikající. 

26. 9. 2017 - K září již tradičně patří Drakiáda. Na čistém modrém nebi se prohánělo přes 

třicet draků. Ti nejlepší byli odměněni diplomem a drobnou cenou. A všichni sladkostí za 

účast. 

Říjen 

5. 10. 2017 - Pustili jsme se společně do vyčištění okolí školy od odpadků. Zakoupili jsme 

pytle a gumové rukavice a šlo se na to. Udivilo nás, co všechno se dá najít. 

12. 10. 2017 - Hra v přírodě, kterou prostě milujeme, je cesta za pokladem neboli šipkovaná. 

Hledáme se podle šipek a nakonec je nám všem odměnou sladký poklad. 

23. -25. 10. 2017 - A je to tu – strašidelný podzimní zvyk Halloween. Je potřeba se na něj 

důkladně připravit. Sehnali jsme spoustu dýní – malé, velké, obří, barevné. Dalo to dost práce 

udělat z nich různá strašidla nebo obludy. Dlabali jsme, zdobili a nakonec jsme je vystavili ve 

škole i školní družině. 

Listopad 

14. 11. 2017 - Blíží se Vánoce a s nimi vánoční jarmark. Vyrábíme dárečky, ozdoby, vánoční 

dekorace, které snad potěší všechny, kteří si je na jarmarku zakoupí.  

21. 11. 2017 - Teď něco pro naše potěšení – Barevná podzimní diskotéka. Oblékli jsme se do 

nejbarevnějšího oblečení, které jsme doma nebo ve školní družině našli a přišli jsme si užít 

hezké odpoledne s hudbou, tancem a různými soutěžemi. 

27. 11. 2017 - Nejkrásnější svátky v roce jsou Vánoce. Každý si přeje zdraví, štěstí, kouzelné 

sváteční zážitky a prožitky. Těm, kterým to nemůžeme popřát osobně, jsme vyrobili vánoční 

přáníčka. 

Prosinec 

5. 12. 2017 - Z naší školní družiny stalo dokonalé peklo. Všichni čerti a čertice, za které jsme 

se převlékli, řádili, tančili na čertovské diskotéce. 
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12. 12. 2017 - A už to tady voní – pečeme perníčky na naše družinové vánoční posezení. 

Zdobíme stromeček. 

17. 12. 2017 - Čekáme na Ježíška. Ochutnali jsme perníčky, které jsme si napekli a další 

dobrůtky, přinesli jsme ještě na ochutnávku vánoční cukroví z domova. Prožili jsme příjemné 

sladké odpoledne a nakonec přišel Ježíšek. Přinesl dárky, co potěšily nás všechny – malé i 

větší. Děkujeme Ježíšku. 

21. 12. 2017 – Vánoční vystoupení. Pohybově dramatický kroužek školní družiny naladil 

vánoční atmosféru u kašny na náměstí svým krátkým vystoupením na Alžbětinskou serenádu. 

Leden 

9. 1. 2018 - Zvířátka v zimě strádají a nám to není jedno! Došli jsme k lesu, navěsili na 

stromy jablíčka, mrkve, rozhodili zobání pro ptáčky a zavěsili lojové koule. Snad se nám na 

jaře ptáčci odmění zpěvem. 

25. 1. 2018 - Sezóna plesů nás inspirovala k zimnímu bálu. Sešli jsme se ve společenském 

oblečení, naučili jsme se základy etikety a také základní taneční kroky polky, valčíku a 

mazurky. Nechyběla bohatá tombola a občerstvení. Pěkně jsme si to užili 

 

Únor 

5.- 6. 2. 2018 -Těšíme se na Valentýna. Vyrábíme přáníčka pro své milé. Na Valentýnském 

odpoledni jsme si je navzájem předali. 

22. 2. 2018 - Samozřejmě že k tomuto měsíci patří i tradiční Masopustní karneval v naší 

družině. 

 

Březen  

6. 3. 2018 - Vyrábíme dárky k MDŽ. 

21. 3 2018 - Vyrobili jsme Morenu, 

kterou jsme vypustili po potoce.  

26. 3. 2018 - Malujeme vejce.  

27. 3. 2018 - Zorganizovali jsme dílničky, 

v kterých si všichni mohli vyzkoušet 

vrtání vyfouklých vajíček a malování 

vajec voskem. 
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Duben  

5. 4. 2018 - Na náš zelený den většina přišla oblečená v zelené barvě, zahráli jsme si pár her a 

strávili příjemné odpoledne. 

10. 4. 2018 - V rámci Dne Země jsme vyčistili Jankov od odpadků a pustili jsme se do úklidu 

našeho dvora. 

25. 4. 2018 – pálení čarodějnic a opékání špekáčků 

Květen  

11.5. 2018 - Vyrábíme přáníčka a 

dárečky ke Dni matek  

29. 5. 2018 - Koncem měsíce 

máme tradiční a námi všemi 

oblíbený piknik v přírodě. 

 

 

 

 

Červen  

5. 6. 2018 -Jedno odpoledne jsme si 

udělali tvarohový dezert s ovocem  

12. 6. 2018 - Další odpoledne jsme si 

smažili kosmatice. 

28. 6. 2018 - V sále OÚ jsme zakončili školní rok družinovou besídkou Škola plná duchů 

 

 

 

 

 Zpracovala: Jana Kolářová, vedoucí vychovatelka ŠD 
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Výroční zpráva o činnosti MŠ 2017/2018 

           

      

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: 44  

Ve školním roce 2017/2018 nastoupilo v září do MŠ 44 dětí. Zápis do mateřské školy proběhl 

v letošním roce ve dnech od 9. 5. do 10. 5. 2018. K zápisu přišlo 13 dětí. Bylo vyhověno 

všem. V průběhu měsíce června byly přijaty další dvě děti. Celkově bylo nově přijato 16 dětí 

k 30. září 2018. Během školního roku 2017 byly jednotlivé třídy mateřské školy stále 

naplněny, neboť mezi přijatými dětmi byly v loňském roce i děti mladší tří let. 

V listopadu 2017 byl odhlášen z mateřské školy O. Račanský z důvodu dojíždění do Jankova. 

V lednu 2018 přestoupil z mateřské školy z Ratměřic A. Slunečko a v březnu 2018 byla 

zapsaná A. Cahill, žijící v zahraničí, která je nyní s rodiči v České.  

 Mateřská škola je kompletně dostavěná, vybavená nábytkem, byly zakoupeny magnetické 

tabule do každé třídy, nový CD přehrávač, plechová uzamykatelná skříň, drobnější hračky a 

knihy. Zbytek financí chceme ještě investovat na vybavení školní zahrady. V polovině 

července bude vyvedena voda skrz venkovní zeď z budovy ven, kde bychom chtěli udělat 

dětem mlhoviště na osvěžení v horkých letních dnech. Stavební práce provedl pan Krampera, 

který částečně tuto akci sponzoruje. Poptali jsme i truhlářskou firmu, na rekonstrukci 

pískoviště, lanovou prolézačku a menší dřevěnou pergolu, kde budou mít děti v letních dnech 

stín a můžeme dělat různé činnosti venku. Pan školník poupraví dřevěný domeček, který je 

dětmi velmi využívaný. Na pískoviště zakoupíme novou krycí plachtu. Chtěli bychom toto 

dřevěné vybavení pořídit z dotací, které by měly v příštím roce být dostupné. 

Do budoucna bychom chtěli ještě pro děti rovnou plochu na odrážedla, kola a koloběžky.   

Děti jsou rozděleny ve školce podle věku.                                  

Celkový stav na konci školního roku je 45 dětí.                                                                                                             

 

Počet dětí podle obcí 

Broumovice 1 

Budenín 1 

Jankov 17 – 1 dítě přijato v lednu 2018, 1 dítě přijato v březnu 2018 

Jankovská Lhota 2 

Kaliště 2 

Neustupov 2 

Nosákov 1 

Olbramovice 1 

Odlochovice 2 
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Otradovice 1 

Ouběnice 2 

Pičín 3 

Ratměřice 2 – 1 dítě přestup do jiné mateřské školy (říjen 2017) 

Roudný 1 

Sedlečko – Neustupov 1 

Větrov – Votice 1 

Vlčkovice 2 

Votice 2 

Vrchotovy Janovice 1 

Zvěstov 1 

 

Celkový stav k lednu 2017 je 47 + 2 děti s polodenní docházkou. 
 

 

Pedagogičtí pracovníci 
 

Havířová Vladimíra - vedoucí MŠ 

 

SpgŠ Beroun obor vychovatelství 

SpgŠ Beroun obor speciální pedagogika 

SpgŠ Beroun obor předškolní pedagogika 

logopedický asistent- primární logopedická prevence ve 

školství NIDV Praha 

Králová Monika - učitelka MŠ SOŠ podnikání a pedagogiky Obrataň – studium od srpna 

2016, 2leté, dokončené v červnu 2018 maturitní zkouškou 

Topinková Renáta - učitelka MŠ  

 

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 maturitní zkouškou 2016 

Jitka Fousková - učitelka MŠ 

 

SOŠ Podnikání a pedagogiky Obrataň – studium od srpna 

2017, 2leté, dokončení bude v květnu 2019 maturitní 

zkouškou 

SPŠ Keramická Karlovy Vary 

  

Od 30. 8. 2017 přijatá nová paní učitelka Jitka Fousková na snížený úvazek do třídy Sluníček. 

 

     Provozní zaměstnanci 
 

       Ivana Žihlová   - kuchyňka 

                                   - úklid MŠ 

                                   - vzdělání OŠ 

 

       Jana Slunečková-   prádelna 
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    Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního 

roku 
 

 

Počty dětí dle jednotlivých tříd od září 2017 do prosince 2018:  Sluníčka     24 

                                                                                         Hvězdičky 20 (od října 19) 

Počty dětí dle jednotlivých tříd od ledna 2018 do června 2018:  Sluníčka 24 

                                                                                                           Hvězdičky  21 

 

Odklad školní docházky: 1 (Mikuláš Petran) 

Péče speciálních pedagogů: 1 (logopedie) 
 

Logopedii v MŠ může paní učitelka provádět pouze po vyšetření klinickým logopedem, 

kterého si musí zákonní zástupci obvolat a zajistit, kontakty mají vyvěšené na nástěnce 

v mateřské škole. 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. 

Během září nebo října by nám měla přijet provést depistáž do mateřské školy klinická 

logopedka Renáta Bezděková. 

 

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

K 31. 9. 2017 bylo zapsáno 44 dětí. V říjnu přestoupil do jiné mateřské školy 1 chlapec  

(O. Račanský), od ledna 2018 do naší mateřské školy nastoupil z MŠ Ratměřice 1 chlapec 

(A. Slunečko).  V březnu bylo přihlášeno 1 děvče  (A. Cahill). 

V červnu 2018 bylo zapsáno 45 dětí. 

 

Počty dětí odcházející do ZŠ: 11 

Počty dětí s navrženým OŠD:  1 (Adina Hajdová) 

Počty dětí o rok dříve: 0 

11 dětí odchází do základní školy. Z toho 1 dítě půjde do základní školy ve Voticích a 1 dítě 

půjde do základní školy v Bystřici. 1 děvče má OŠD. Celkem 8 dětí z mateřské školy 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 základním pravidlům společenského 

chování. Vše si osvojují formou hry přiměřenou 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, navštívili jsme 

děti v první třídě. Předškoláci se již setkali se svou budoucí třídní učitelkou. 

Snažíme se dětem poskytnout dostatek volného pohybu a nenásilně je seznamovat se 

zdravým životním stylem. 
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Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo maximálně rozvinuto na základě 

svých možností, dovedností, schopností a zájmů. Zvládat 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 

vzdělávacího 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 probíhal velice aktivně, všechny zadané úkoly byly splněny. 

 

   Údaje o výsledcích kontrol a inspekce 

 

Ve školním roce 2017/2018 kontrola ČŠI neproběhla. 

 

 

   Mimoškolní aktivity ve školním roce 2017/2018 

 

 

Mimoškolní aktivity – předplavecký výcvik Benešov, Hravé lyžování Monínec 

 

 

    Péče speciálních pedagogů 

 

Logopedickou péči zajišťovala v MŠ Vladimíra Havířová, která je kvalifikovanou 

logopedickou asistentkou a musí pracovat pod vedením klinického logopeda. Během měsíce 

září či října naší mateřskou školu navštíví klinický logoped Renáta Bezděková, která provede 

depistáž. 

 

 

     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 s rodiči 
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– návštěva policie 

– návštěva místních hasičů 

– návštěva pošty 

– 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 

– ekologické programy Ochrany Fauny Čapí hnízdo 

– Květinkový den 

– šerpování předškoláků  

– hud. program p. Kubec 

– spaníčko ve školce s předškoláky 

– divadelní představení Koloběžka, divadlo Kos 

– školní výlety a exkurze 

– cirkusové představení se zvířátky 

– Vítání občánků na Obecním úřadě v Jankově 

– Oslava ke Dni matek v sále Obecního úřadu 

– Včely – ekologický program pana Dvořáka 

– Barevný týden v MŠ 

– Spaníčko s předškoláky ve školce 

– Divadlo Úsměv 

 

 

   Účast a umístění v soutěžích 

 
V tomto školním roce neproběhly soutěže dětí. V příštím školním roce se budeme více 

angažovat a hledat pro děti určené soutěže. 

 

 

    Přehled všech aktivit po jednotlivých měsících 

 

 

ZÁŘÍ: zahájení školního roku a Den otevřených dveří, schůzka rodičů, opékání špekáčků, 
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vycházka Jankovem, divadlo „ Bouda, budka“, divadlo „ Kačenka a Beruška. 

 

ŘÍJEN: vyšetření zraku dětí „screening“, pouštění draka, vycházka Jankovem, exkurze Čapí 

hnízdo, fotografování p. Bursík, Halloweenská diskotéka a soutěže, divadlo „O selce 

Lakomce“ 

 

LISTOPAD: divadlo „O řepě“, fauna Čapí hnízdo- ekologický program, výroba Adventních 

věnců s rodiči, lampionový průvod s rodiči, ekologický program Čapí hnízdo - Voděnka 

 

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

perníčků, vánoční posezení a tvoření s rodiči, besídka v Domově seniorů v Jankově, Ježíšek 

ve školce - vánoční nadílka, zpívání 

vánočních koled v kostele, Šťastné a 

Veselé- obchůzka Jankovem s 

přáníčky 

 

LEDEN: návštěva1.třídy v Jankově 

+ oběd ve školní jídelně - 

předškoláci, fauna Čapí hnízdo- 

ekologický program – Větrník, 

Sněhulákový den, knihovna Jankov- 

Hvězdičky, knihovna Votice – 

Sluníčka, divadlo „Princezna je 

hloupá Madla“ 

 

ÚNOR: ekologický 

program- Čapí hnízdo 

– Hliněnka, dětský 

karneval v MŠ, divadlo 

– kino Votice - „Co se 

vleče, neuteče“, 

divadlo - „ poslední 

loupežník“ 

 

BŘEZEN: Vítání 

občánků na OÚ v 

Jankově, jarní 

vycházka, plavecký 

výcvik Benešov, lyžařský výcvik Monínec, divadlo – „Bez práce nejsou koláče“, Předškolák 

s rodiči, návštěva knihovnic z Votic- četba pohádky, Hravé lyžování Monínec, eko- program 

Čapí hnízdo 

 

DUBEN:  Den Země na farmě v Soběhrdech, besedy, prohlídka farmy,  opékání špekáčků na 

zahradě MŠ a pohybové hry, Velikonoční tvoření ve školičce, hudební program „Plecha- 

Neplecha“ 
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KVĚTEN: besídka v Domově seniorů, besídka ke Dni matek v sále Obecního úřadu, 

netradiční svátek maminek- zahradní slavnost, fotografování pan Bursík, Zápis do mateřské 

školy, divadlo- „ udatný Matyáš“, prevence První pomoci, Včely- ekologický program 

 

ČERVEN: barevný týden v 

MŠ, rozloučení s předškoláky, 

spaníčko s předškoláky, divadlo 

– „ Maminčin svátek“, školní 

olympiáda se ZŠ, Den dětí- 

kino Votice „Ferdinand“ a 

otevírání nového hřiště, 

schůzka rodičů v MŠ, výlet – 

Vodní svět Hulice, park Vlašim, 

naučná stezka Ratměřice 

 

 

Předplavecký výcvik10 lekcí 

Benešov, Hravé lyžování 

Monínec pod vedením paní 

Novotné. 

 Mateřská škola je zapojena 

do ekologického programu 

Mrkvička Vlašim, 

PrimaVizum – oční vyšetření 

dětí, farma Čapí hnízdo 

 

 

   Spoluúčast rodičů  

 

Spoluúčast rodičů 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 mateřskou školou (vánoční a 

velikonoční dílničky, brigády, schůzky,..) 

  Spolupráce s odborníky  
 

– Pedagogicko-psychologická poradna Benešov, Vlašim 

– Dětští a odborní lékaři 

 

 

  Spolupráce se ZŠ  
 

Mateřská škola 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. 
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   Oblast materiálního vybavení a oprav – spolupráce s obcí  
 

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

V příštím roce chce rekonstrukci pískoviště, dřevěný altánek pro předškolní vzdělávání v 

přírodě, mlhoviště pro děti, přívod vody na zahradu pro děti byl nainstalován v červenci 2017. 

 

 

    Závěry pro práci v příštím školním roce 

 

 Kapacita mateřské školy je naplněna, neboť máme děti mladší tří let, 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 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. 

  

 

    Zpracovala: Vladimíra Havířová,  vedoucí VOJ MŠ 
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Výroční zpráva o poskytování informací za předcházející 

 kalendářní rok 2017 
Škola:  Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov     

  

Na Náměstí 29 

Jankov           

1. 

Podané písemné žádosti o 

informace Počet:  52   

2. 

Podaná odvolání proti 

rozhodnutí Počet:  0   

3. 

Opis podstatné části rozsudku, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí 

o odmítnutí  

  poskytnutí informace (neuvádějí se osobní údaje) 
 

  

  
   

  

  

  

4. Další informace vztahující se k uplatnění zákona 106/1999 Sb.   

                

5. Zodpovídá:  Mgr. Kateřina Vesecká Zpracoval: Mgr. Václav Nerad 

                

                                 


