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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 70 14 

2. stupeň ZŠ 4 66 17 

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 3 

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, 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, poslední volby 2019 

Počet členů školské rady  3 

Předsedkyně Ing. Vladimíra Buchalová 

Členové Ing. Radek Maceška 

PaedDr. Jana Sochůrková  

 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

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

základ života, šestá verze. 

 

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. 
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3. Přehled zaměstnanců školy 

 
3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 

Počet pracovníků celkem 30 

Počet učitelů ZŠ 14 

Počet asistentů pedagoga a školních asistentů 3 

Počet učitelek MŠ 4 

Počet vychovatelek ŠD 4 

Počet provozníchzaměstnanců ZŠ, MŠ, ŠJ 4, 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 

6 učitelka-2.st. VŠ 

4 učitelka-MŠ SŠ 

4 vychovatelka SŠ 

3 asistent pedagoga  SŠ 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

 

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. stupně 72 

Učitelé 2. stupně 86 

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 4 0 2 2 5 0 1 0 0 2 12 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 pokladní+vedoucí ŠJ 0,7 SŠ 

1 školník+topič 0,875 vyučen 

1 údržbář 0,5 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 2020/2021 

1 18 1 2 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

Umístění vycházejících žáků  

Poř.číslo 

žáka 

Třída Škola, obor  

901 IX. SOU Sedlčany, Petra Bezruče 364, 

264 01 Sedlčany 

69-51-H/01 Kadeřník 

902 IX. SŠ spojů a informatiky, Bydlinského 

2474, 390 02 Tábor 

26-45-M/01 Digitální 

telekomunikační technika 

903 IX. Gymnázium Vlašim, Tylova 271, 

258 01 

79-41-K/41 Gymnázium 

904 IX. SOU stavební, Jana Nohy 1302, 256 

01 BN 

66-52-H/01 Aranžér 

905 IX. Pražská konzervatoř, Na Rejdišti, 

110 00 Praha 1 

82-44-M,P/01 Hudba - Klavír 

906 IX. VOŠ, SOŠP a Gymnázium, Evropská 

33, 160 00 Praha 6 

75-31-M/01 Předškolní a 

mimoškolní pedagogika 

907 IX. VOŠ a SZeŠ, Mendelova 131, 256 

01 BN 

43-41-M/01 Veterinářství 

908 IX. SPŠ Chemická, Vranovská 65, 614 

00 Brno - Husovice 

28-44-M/01 Aplikovaná chemie 

909 IX. OA, SpgŠ a Jazyková škola, U 

Stadionu 486, 266 37 Beroun 

75-31-M/01 Předškolní a 

mimoškolní pedagogika 

910 IX. SŠ obchodu, služeb a řemesel a 

jazyková škola, Tábor 

65-42-M/01 Hotelnictví 

911 IX. Gymnázium Evolution, Jižní Město, 

Praha 

79-41-K/41 Gymnázium 

912 IX. SPŠ Josefa Gočára, Ochoz 3, Praha 4 

140 00 

36-47-M/01 Stavebnictví – 

odborné zaměření SAR 

913 IX. SOŠ a SOU, Zámek 1, 258 01 

Vlašim 

23-68-H/01 Mechanik opravář 

zeměd. vozidel 

914 IX. ISŠT, Černoleská 1997, 256 01 

Benešov 

26-51-H/01 Autoelektrikář 

915 IX. SOŠ a SZŠ, Černoleská 1997, 256 01 

Benešov 

75-41-M/01 Sociální činnost 

916 IX. SOŠ a SOU, Zámek 1, 258 01 

Vlašim 

29-54-H/01 Cukrář 

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

v devátém ročníku v nižším ročníku 

16 0 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu – II. pololetí  

 

1. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

I. 18 18 0 0 

II. 13 13 0 0 

III. 12 12 0 0 

IV.          13 10 3 0 

V.  14 8 6 0 

Celkem 70 61 9 0 

 

 

2. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo  s vyzna

menáním 

Prospělo Neprospělo 

VI. 15 6 9 0 

VII. 21 10 11 0 

VIII. 14 5 9 0 

IX. 16 9 7 0 

Celkem 66 30 36 0 

 

Celkový přehled 

 Počet žáků Prospělo  s vyzna

menáním 

Neprospělo 

1. stupeň 70 61 0 

2. stupeň 66 30 0 

Celkem 136 91 0 

 

 

5.2 Údaje o integrovaných žácích 

 

Druh postižení: Počet žáků 

Sluchové postižení 1 

Zrakové postižení 0 

S vadami řeči 2 

Tělesné postižení 0 

S kombinací postižení 2 

S vývojovými poruchami učení, chování  23 
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5.3 Počet omluvených / neomluvených hodin 

  

 1. pololetí 

třída počet 

omluvených 

hodin 

průměr na 

žáka třídy 

počet 

neomluvených 

hodin 

průměr na 

žáka třídy 

1. 365 20,28 0 0 

2. 278 21,38 0 0 

3. 131 10,92 0 0 

4. 112 8,26 0 0 

5. 117 8,36 0 0 

6. 277 18,47 0 0 

7. 292 13,9 0 0 

8. 202 14,43 0 0 

9. 509 31,81 0 0 

celkem 2283 147,81 0 0 

 

 2. pololetí 

třída počet 

omluvených 

hodin 

průměr na 

žáka třídy 

počet 

neomluvených 

hodin 

průměr na 

žáka třídy 

1. 591 32,83 0 0 

2. 654 50,31 0 0 

3. 357 29,75 0 0 

4. 560 43,08 0 0 

5. 446 31,86 0 0 

6. 737 49,13 0 0 

7. 995 47,38 0 0 

8. 759 54,21 0 0 

9. 1418 88,62 0 0 

celkem 6517 427,17 0 0 

 

 

5.4 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 
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Průběh a výsledky vzdělávání 

 

soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání 1. pololetí -

dodržováno v souladu s ŠVP 

2. pololetí - distanční 

vzdělávání od března, 

vytvořeny obsahové změny 

ve vzdělávání od září 2020 

(mimořádná situace) 

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 

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 

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 
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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 1 

c) Studium pro asistenta pedagoga 1 

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 
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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 21 

Samostudium 

Popis samostudia: práce s technikou, nové výukové programy, hledání 

nových metod vzdělávání, vzájemná výměna zkušeností, práce na ŠVP 

 

DVPP 
Horálek M. ZŠ Manipulace v jednání – aneb jak se nenechat zatlačit do kouta 

Chmůrová I. ZŠ Činnostní učení ve výuce vlastivědy ve 4. a 5. ročníku 

Jarešová O. ZŠ Využívání pomůcek v hodinách matematiky: aritmetika 2. stupně 

ZŠ 

Nerad V. ZŠ Praktické příklady pracovního práva ve školství 

Peroutková J. ZŠ Geometrie činnostně v 1. – 3. ročníku  

Geometrie činnostně v 4. a 5. ročníku 

Vyjmenovaná slova, slovní druhy 

Nápadník do hodin matematiky – úvod 

Diagnostika vztahů vce třídě (B-3 a B-4) 

Činnostní učení ve výuce matematiky ve 4. a 5. ročníku 

Sochůrková J. ZŠ Aktuální problémy výuky ruského jazyka 

Jak sestavit test o roce 1989 

 

Vosátková M. ZŠ Činnostní učení ve výuce matematiky ve 4. a 5. ročníku 

AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník 

Geometrie činnostně v 1. – 3. ročníku 

Vyjmenovaná slova, slovní druhy 

 

Vesecká K. ZŠ Letní škola pro učitele angličtiny 

Intenzivní jazykový kurz angličtiny se zaměřením na funkční 

používání jazyka 

Anglický jazyk činnostně ve 3.ročníku 

Praktické příklady pracovního práva ve školství 

Školní systemické konstelace 
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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 Hasičský L.Fousek 

2 Doučování ČJ O.Kolářová 

3 Doučování M O.Jarešová 

4 Pohybově dramatický – družina J. Kolářová 

5 Počítače – družina I.Daňková 

6 Badatelský klub Rostlinka - družina L.Šulcová 

7 Vybíjená J.Kolářová 

8 Klub zábavné logiky a deskových her M.Kramperová 

9 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  

Prosinec Mikuláš 

Leden LVK  

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 

 

Z důvodu mimořádné situace se pravidelné akce v měsících březen až červenec neuskutečnily. 

 

7.2 Účast žáků školy v soutěžích 

 

Název soutěže: Soutěžící: Umístění: 

Dějepisná olympiáda Okresní kolo –Alexej Křiváček 

Vrendula Matoušková 

Natálie Pavlovicová 

7. místo 

10.-11. místo 

30. místo 

Hledáme mladého chemika- MSŠCH 

v Praze 

Krajské kolo – Jiří Petran 

Alexej Křiváček 

16. místo 

80. místo 
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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. 

Škola má tři logopedické asistentky. Od školního roku 2018/2019 dojíždí klinický logoped 

k nám do mateřské 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. 

OSTATNÍ 
 

Ve třetí třídě u pí. učitelky Peroutkové pracovala asistentka pedagoga Lucie Šulcová. U jednoho 

žáka pomáhala asistentka Michaela Kramperová i ve školní družině. 

Ve škole pracovaly dvě školní asistentky, které pomáhaly dětem ohroženým školním 

neúspěchem. 

Od 1. září 2019 do 30. srpna 2020 škola čerpala dotaci MŠMT Šablony II., ze které byly hrazeny 

nově zřízené kluby při školní družině, využití ICT ve školní družině, vzdělávání pedagogických 

pracovníků mateřské školy i základní školy, doučování žáků a též podpořeny akce pro veřejnost 

pořádané školou.  

Ve škole fungovala školní samospráva na prvním i na druhém stupni. Školní samosprávu měla 

na starosti paní uč. 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.  

Od 11. března 2020 byla z důvodu koronavirové pandemie škola uzavřena a žáci všech ročníků 

přešli na distanční výuku, která pro některé probíhala pro až do konce školního roku. Od 11. 

května 2020 začali do školy docházet žáci 9. ročníku na konzultace, od 25. května se do školy 

nepovinně vrátili žáci prvního stupně. Zápis do 1. třídy taktéž z důvodu uzavření školy probíhal 

online bez přítomnosti rodičů a dětí od 1. do 14. 4. 2020. Do 1. třídy bylo přes školní informační 

systém zapsáno 18 dětí. Po zápisu do první třídy nebylo možné pořádat pravidelné 

„předškoličky“ – setkávání paní učitelky s budoucími prvňáčky a jejich maminkami. Setkání se 

uskutečnilo až 26. května.  

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 (Šustův běh). 

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 přibudou nové figury. Stávající postupně opravujeme. 
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8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
Ve školním roce 2019/2020 kontrola ČŠI neproběhla. 

 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy 

 
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2019 

 

Škola je příspěvkovou organizací financovanou ze státního rozpočtu Krajského úřadu 

Středočeského kraje a zřizovatelem – Obec Jankov. 

 

 

 rozpočet čerpání tj.% 

Mzdy 10464520,- 10464520,- 100 

Dohody 124800,- 124800,- 100 

ONIV 152417,- 152417,- 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 

 

2. 9. 2019   

Slavnostní zahájení školního roku. Jako každoročně proběhlo slavnostní šerpování prvňáčků 

v sále obce Jankov. 

 

21. 9. 2019  

V sobotu 21. září se v Jankově konal již 7. ročník tradičního Šustova běhu. Letošní ročník 

běhu se konal potřetí na nově vybudovaném okruhu, který měří 4 600 metrů. Na startovní 

čáru se v deset hodin dopoledne postavilo 116 účastníků, kteří byli rozděleni do čtyř kategorií: 

dívky a chlapci do 15 let, ženy a muži. Za velmi příjemného počasí se běhu, který je součástí 

celoroční soutěže Běžec Podblanicka, účastnili sportovci i amatéři. Na první tři běžce z každé 

kategorie čekal v cíli ovocný dort. Po vyhlášení vítězů následovalo všemi očekávané losování 

ze všech startovních čísel. Kromě triček s logem běhu bylo možné vyhrát živé kapry z chovu 

Líšno a.s. a též poukazy do restaurace U Modré kočky a Zájezdního hostince Starý svět ve 

Voticích. Šustův běh je každoročně pořádán za podpory Obce Jankov, sponzorů a partnerů a 

zaměstnanců školy.  

 

25. 9. 2019 Hasičský záchranný sbor Benešov 

Ve středu 25. září se žáci třetí a sedmé třídy vypravili autobusem do Benešova. Tam na něve 

stanici hasičského sboru čekali hasiči, z nichž někteří za námi byli v loňském roce ve škole s 

programem Hasík.  

 

30. 9. 2019 Návštěva knihovny Votice 

1. třída se byla podívat do knihovny ve Voticích. Děti si prohlédly sklad knih, dětské oddělení 

i oddělení pro dospělé. Dozvěděly se, jak se dobře starat o knížky a poslechly si několik ukázek 

z dětských knížek. Nakonec slíbily, že se budou o své knížky dobře starat.  

 

ŘÍJEN 

 

 

2. 10. 2019 Pasování na čtenáře 

Dne 2. října se druhá třída zúčastnila v obřadní síni Městského úřadu Votice pasování žáků na 

čtenáře. Druháčci předvedli své čtenářské dovednosti, poté poklekli a byli pasováni rytířem, 

odměněni čtenářským listem i dárečkem. Dobové kostýmy dokreslily celkovou atmosféru a 

dodaly na vážnosti.  

  

17. 10. 2019 Přírodovědný klokan, kategorie Kadet 

Soutěže se zúčastnili žáci 8. a 9. Třídy. Nejúspěšnější řešitelé: V. Lišková, V. Matoušková, 

P.Toula. 

 

23. 10. 2019 Exkurze 1. St. do firmy RODAS v Šestajovicích 
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Programem naší exkurze byla návštěva svíčkárny a čokoládovny. Ve svíčkárně žáci shlédli 

video, jak se svíčky vyrábějí a jednu svíčku si mohl každý barevně vytvořit. Poté navštívili 

výrobu čokolády, kde si každý vyrobil a namaloval pravou belgickou čokoládu. V závěru 

exkurze se šli podívat na místní farmu.  

 

 

LISTOPAD 

 

28. 11. 2019 Adventní jarmark 

Základní škola ve spolupráci s Obcí Jankov opět letos uspořádala před začátkem adventního 

období školní jarmark, který byl tradičně zakončen slavnostním rozsvícením vánoční výzdoby 

na náměstí. Letos se tato oblíbená akce uskutečnila ve čtvrtek 28. listopadu. Ve vyzdobených 

třídách si návštěvníci mohli zakoupit krásné adventní věnce, vánoční ozdoby a nejrůznější 

dekorace, které vyrobili žáci během školních dílen z papíru, perníku nebo jehličí. V prodeji byl 

také nový školní kalendář, na jehož výtvarné stránce se podíleli žáci ze všech tříd, školní 

družiny i děti z mateřské školky. Atmosféru adventu podpořily vánoční zvyky, které si každý 

návštěvník mohl vyzkoušet. Krájela se jablíčka, házelo se střevícem, nechybělo ani pouštění 

ořechových lodiček. Občerstvení jako vždy poskytovala vyhlášená školní kavárna, ve které 

bylo brzy plno. Výborné domácí řezy a ovocné košíčky si nechal ujít jen málokdo. V pět hodin 

nastal čas se přesunout ke dřevěnému betlému, který od tohoto týdne do ledna bude zdobit 

jankovské náměstí. Žáci druhého stupně zazpívali několik vánočních písniček a po slavnostním 

proslovu paní starostky Jitky Jonsztové bylo rozsvíceno náměstí.  

 

7.11. 2019 Exkurze  2. st. - České Budějovice 

6. a 7. třída navštívila Jihočeské muzeum a planetárium,  8. a 9. třída Přehlídku škol a řemesel 

na výstavišti. 

 

 

14. 11. 2019 Výročí sametové revoluce  

Ve čtvrtek 14. listopadu pí. Uč. Sochůrková promítla žákům 2. stupně film, který formou 

deníku maturantky mapoval rok 1989. Otevřel pro děti nové pohledy na tuto dobu a donutil je 

o ní přemýšlet. Hostem odpolední besedy byl pamětník pražských listopadových událostí pan 

Jiří Hejlek. Uvedl události do souvislostí a poodkryl i své vzpomínky na jednání počínajícího 

Občanského fóra v Praze. Součástí aktivit byla i instalace dobových plakátů a fotografií na 

chodbě školy. Nechyběly ani svazky klíčů, které se staly symbolem sametové revoluce.   

 

PROSINEC 

2. 12. 2019 Plavecký výcvik 2. a 3. třídy 

Žáci navštívili deset krát plavecký bazén v Benešově.  

5. 12. 2019 Mikulášská nadílka 

Ve čtvrtek 5. prosince se v Jankově vyrojili čerti. Samozřejmě jim nechyběl Mikuláš a anděl. 

Nadílku rozdávali v mateřské škole a ve škole menším dětem pod slibem, že si své chování 

pokusí ještě vylepšit. Tuto Mikulášskou nadílku pro celou školu a veřejnost připravili žáci 

deváté třídy. 
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12.12. 2019 Chemická soutěž 

Dne 12. 12. 2019 se na Masarykově střední škole chemické konalo 

2. Kolo soutěže ,,Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 

2019/2020“. Tohoto kola se zúčastnilo 344 žáků z Prahy, 

Středočeského kraje a někteří i z jiných regionů. Z naší školy do 

Prahy vyrazili 2 deváťáci – vítězové školního kola, Alexej 

Křiváček a Jiří Petran. Alex Křiváček obsadil v této velké 

konkurenci krásné 80. Místo. Jirka Petran se umístil na 

vynikajícím 16. Místě. 

 

13. 12. 2019 Výlet do Drážďan pro přihlášené žáky z 8. a 9. třídy  

Prohlídku města začali v překrásně zdobeném obchodě, který je zanesen v Guinessově knize 

rekordů jako „Nejkrásnější mlékárna světa“. Pak jim paní průvodkyně cestou do historického 

centra ukazovala významné budovy. Došli až k vyhlídce u Labe, odkud byl krásný pohled na 

Drážďany. Největší zážitek měli na vánočním trhu Striezelmarkt.  

19. 12. 2019 Vánoční odpoledne  

Během této akce byla pro veřejnost otevřena kavárna, prodávaly se školní kalendáře a drobné 

vánoční dekorace. Vyvrcholením odpoledne bylo vánoční vystoupení žáků u betlému na 

náměstí. Od 15:00 byla otevřena kavárna. Návštěvníci si mohli vyzkoušet vánoční zvyky, Od 

16:15 proběhl venkovní program u našeho Betlému na náměstí. Vystoupení si připravili 

čtvrťáci, páťáci a školní družina. 

 

LEDEN 

 

12. 1. 2020 Lyžařský výcvikový kurz 

V neděli 12. 1. 2020 odjeli přihlášení žáci do penzionu Mileta ve Velké Úpě v Krkonoších, 

aby se společně se žáky ze ZŠ Dolní Kralovice zúčastnili lyžařského kurzu. Celkem se 

výcviku podrobilo 15 žáků ze 7. třídy. Jako pedagogický dozor s nimi vyjely paní učitelky 

Dittrichová a Kramperová. Zpátky do Jankova se všichni vrátili v neděli 17. ledna. 

 

14.1. Dějepisná olympiáda – okresní kolo v Benešově 

Za naši školu se ho zúčastnili tři  žáci 9. ročníku. 9. místo obsadil Alexej Křiváček, 10.-11. 

místo Vendula Matoušková, 30. místo Natálie Pavlovicová. 

 

24. 1. 2020 Ples Klubu rodičů 

Pátek 24. ledna uskutečnil ples KR, na který se hlavně deváťáci pilně připravovali. Dostali 

nejen krásné šerpy, ale i květiny a poděkovali jsme svým učitelům. Po jejich vystoupení se 

přadstavila kapela Sakramejdlo, složená především z žáků deváté třídy.  

 

 

ÚNOR 

 

3. a 4. 2. 2020 Bee-Bot – programování robotické hračky 

Ve spolupráci s MAP Votice proběhla návštěva pí.Janoutové v 1. až 3. třídě, která rozvíjela u 

dětí digitální gramotnost prostřednictvím práce s robotickými hračkami. Ve vyšších ročnících  
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 představila nápady na využití digitálních technologií ve výuce, webové stránky k výuce 

programování a aplikaci Kahoot. 

 

17. února se šesťáci učili programovat robotickou hračku. Aktivity probíhaly ve třídě, ne ve 

speciální učebně. BeeBot  je zaujal. Jako nárazová aktivita je užitečná, aktivizuje pozornost a 

zájem. Pomocí ní lze procvičovat probrané učivo např. v cizích jazycích, v matematice, 

naukových předmětech, aj. 

 

BŘEZEN 

 

6. 3. 2020 Bruslení na zimním stadionu ve Vlašimi 

V pátek 6. března se děti z 2. až 5. třídy vydaly poprvé bruslit na zimní stadion ve Vlašimi. 

Děti, které bruslit neuměly, dostaly pomocné hrazdičky. Je škoda, že se v kurzu nemohlo 

pokračovat kvůli celosvětové epidemii. Bruslení se následně zúčastnilo též asi 30 dětí 

2. stupně. Dětem se akce líbila. 

11. 3. 2020 Uzavření školy z důvodu epidemie koronaviru 

Vedení školy spolu se zaměstnanci pružně zareagovalo 10. 3. 2020 na prohlášení ministerstva 

školství o uzavření škol. Organizačně jsme dobře zvládli přechod na distanční výuku 

prostřednictvím školního informačního systému Škola OnLine. 

 

DUBEN 

 

Zápis do 1. třídy probíhal online bez přítomnosti rodičů a dětí od 1. do 14. 4. 2020. Do 1. 

třídy bylo zapsáno 18 dětí. 

 

 

Distanční výuka 

V dubnu pokračovala distanční výuka. Učitelé 1. stupně zadávali žákům úkoly 

prostřednictvím elektronické žákovské knížky, třídní učitelka 1. třídy přes email. Dle dohody 

třídní učitelé komunikovali a vyučovali přes Google Meet, někteří nabídli telefonické 

konzultační hodiny. Rodičům byly zasílány odkazy na výuková videa a stránky na online 

procvičování. Učitelé si navzájem sdíleli potřebné a užitečné informace. 

 

Koncem března byl ustanoven nový rozvrh pro žáky II. stupně, aby úkolů nebylo příliš 

mnoho. Úkoly pro žáky spolu s instrukcemi byly přístupné na webovém portálu e-žákovské. 

V dubnu probíhaly pravidelné pedagogické videokonference sloužící ke zhodnocení aktuální 

situace a podchycení nekomunikujících žáků. Žákům, kteří doma nemají počítač, bylo 

nabídnuto zapůjčení školního počítače. V dubnu se také začaly pravidelně uskutečňovat 

videokonference s žáky (třídnické hodiny, konzultace nebo i samotná výuka).  

Rodiče byli informováni o službách školního psychologa, který byl v pracovní dny k dispozici 

po telefonu (služba jak pro žáky, tak i pro samotné rodiče).  
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KVĚTEN 

 

25. 5. 2020 Nástup některých žáků prvního stupně do školy (někteří se i nadále vzdělávali 

distančně) 

V květnu se i naší školy dotklo rozvolňování opatření v souvislosti s pandemií coronaviru. Od 

11. 5. mohli začít školy navštěvovat žáci deváté třídy za účelem přípravy na přijímací 

zkoušky. Žáci deváté třídy se scházeli za dodržení všech bezpečnostních opatření 2x týdně v 

pondělí a ve středu dopoledne. Přípravy na přijímací zkoušky se účastnilo 11 deváťáků.  

Mimo této přípravy probíhala i nadále distanční výuka. 

 

26. 5. 2020 Předškolička pro budoucí prvňáčky 

Děti se seznámily se svou budoucí třídní učitelkou M.Vosátkovou, navzájem se představily a 

zahrály si několik her. Také si vyzkoušely, jak se sedí a pracuje ve školních lavicích a naučily 

se pohybovou básničku.  

 

 

ČERVEN 

 

2. 6. 2020 Předškoličky   

I v době omezení se nám podařilo zrealizovat alespoň několik jejich setkání. Společně se 

seznamují a poznávají prostředí, které je od září čeká.  

16. 6. si budoucí prvňáčci zahráli seznamovací hry, prohlédli část školy a vyzkoušeli, jak se 

sedí a pracuje v opravdových školních lavicích. Rodiče mezitím u občerstvení doladili finální 

podobu tabla. 

Od 8. 6.2020 Znovuotevření škol i pro ostatní žáky 2. stupně 

Žáci 6. až 8. třídy se dobrovolně scházeli ve škole s třídními učitelkami, povídali si o tom, co 

zažili během uzavření škol. 

V červnu nadále probíhala distanční výuka, učitelé zadávali domácí úkoly do elektronického 

systému Škola OnLine, stále probíhaly videokonference se žáky. 

26. 6. 2020 Rozloučení s uplynulým školním rokem 

Pátek 26. června se stal posledním školním dnem pro žáky ZŠ Jankov. Někteří z nich se po 

více než třech měsících domácí výuky zase setkali se spolužáky, podívali se do své třídy a 

odnesli si domů vysvědčení. Také žáci deváté třídy se přišli naposledy rozloučit se školou. 

Proto se všichni shromáždili v zasedací síni místního obecního úřadu, kde jim bylo za účasti 

ředitele školy, zástupkyně ředitele a starostky obce předáno závěrečné vysvědčení.  
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Výroční zpráva školní družiny 2019/2020 
 

V tomto školním roce navštěvovalo družinu 59 dětí. 

 

Přehled práce školní družiny po měsících: 

 

Září 

 

Začátkem školního roku jsme se soustředili na adaptaci 

nových žáků a zvláštní pozornost jsme věnovali našim 

prvňáčkům.  

Během celého školního roku se budeme věnovat poznávání naší planety, proto naše motto zní 

„CESTA KOLEM SVĚTA ANEB SVĚT NÁM LEŽÍ U NOHOU“. Postupně poznáme všechny 

světadíly, jejich státy, kultury, tradice, gastronomii a tamější flóru i faunu. 

 

30. 9. 2019 Drakiáda 

Již tradičně každý rok ukončujeme první školní měsíc DRAKIÁDOU. I letos jsme se sešli 

v hojném počtu na fotbalovém hřišti se vším, co létá. Díky silnému větru se během chvíle po 

nebi rozletěla spousta draků. 

Říjen 

 

8. 10. 2019 Cesta za pokladem  

Toto odpoledne jsme se rozdělili do dvou skupin a vyrazili hrát naší oblíbenou hru „CESTA ZA 

SLADKÝM POKLADEM“ 

 

16. 10. 2019 Den stromů 

Na 20. 10. připadá svátek všech stromů. My jsme to v ŠD pojali tak, že jsme si kolektivní prací 

vyrobili jeden obří strom jako symbol pro ochranu všech stromů. 

 

22. 10. 2019 Jablkobraní 

Každý, kdo měl možnost, přinesl nějaká jablíčka, ze kterých jsme si společně udělali všelijaké 

dobroty. Děti upekli výborný štrúdl a uvařili jablko-pudinkový dort. Dílo se zdařilo a všichni 

jsme si nakonec pochutnali. 

 

Listopad 

 

5. 11. 2019 Dlabání dýní  

Využíváme darů podzimní přírody. Z dýní, které jsme vydlabali, jsme vyrobili strašidýlka a 

z vnitřku dýní si uvařili moc dobrou dýňovou polévku. 

 

11. 11. 2019 Výroba na jarmark  

Protože se neodvratně blíží náš adventní jarmark, vyrábíme různé dárečky, ozdobičky a 

perníčky na prodej. 

 

27. 11. 2019 Barevná diskotéka  

Oblékli jsme se do různých barev, kterými podzim jenom hýří. Zatančili jsme si na oblíbené 

písničky a taky si zasoutěžili o drobné ceny. 
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Prosinec 

 

V průběhu celého měsíce jsme nacvičovali na vánoční besídku. 

 

3. 12. 2019 Pečení cukroví  

Je čas na pečení perníčků a jiného cukrovíčka na naše posezení před Vánocemi. 

 

5. 12. 2019 Čertovská diskotéka  

Odpoledne se v ŠD vyrojili čerti, kteří tu řádili celé odpoledne. 

 

17. 12. 2019 Čekáme na Ježíška  

Toto odpoledne jsme strávili v poklidné předvánoční atmosféře, ochutnali jsme cukroví, 

povídali jsme si o vánočních tradicích a rozbalili nachystané dárky, 

 

19. 12. 2019 Besídka  

Těšíme se na Vánoce a na vánoční prázdniny a proto jsme společně se 4, a 5. třídou nacvičili 

vánoční program. Na náměstí se k podvečeru sešla spousta lidí. Zahráli jsme klasickou 

pohádku Mrazík, a různé andělské scénky. Na závěr děti předvedli společný taneček. Celý 

program sklidil velký úspěch. 

Leden 

 

7. 1. 2020 Krmení zvířátek  

Všichni dobře víme, že se zvířátkům v lese přes zimu moc nedaří, proto jsme se dohodli, že jim 

trochu pomůžeme. Nachystali jsme jim různé dobroty, vyrobili lojové koule a vše jsme odnesli 

k lesu. Na strom jsme navěsili lojové koule pro ptáčky, mrkve, jablíčka a na zem jsme vysypali 

různá semínka a popřáli jsme zvířátkům „Dobrou chuť.“ 

 

29. 1. 2020 Zimní bál 

Je čas plesů a bálů. Toto odpoledne jsme vzali dost vážně a přišli jsme ve společenském 

oblečení. Všem to moc slušelo. Naučili jsme se nové tance, zasoutěžili jsme si a třešničkou na 

dortu byla bohatá tombola, kterou jsme si rozdali na konci bálu. 

Únor 

Ve dnech 18. 2. a 19. 2. 2020 

jsme začali s výrobou masek masopustní karneval školní družiny. Skoro každý z nás měl 

představu o své masce, o tom co nebo koho by měla představovat a kdo nápad neměl, nechal 

se inspirovat. 

 

25. 2. 2020 Pečení 

Pečení jablečného moučníku nás moc bavilo a ještě jsme si napekli sladké občerstvení na 

masopustní karneval. 

 

26. 6. 2020 Karneval 

A je tu karneval. Konečně jsme se mohli obléknout do svých masek. Tančili jsme, soutěžili a 

dováděli. Zkrátka, bylo to příjemné odpoledne. 
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Březen 

4. 3. 2020 Přání k MDŽ 

Vyráběli jsme přáníčka ke Dni žen. Dětem se moc povedli. 

 

12. 3. - 22. 5. 2020 KARANTÉNA 

OD 25. 5. 2020 JSME FUNGOVALI JAKO ODPOLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ SKUPINY, PŘI 

KTERÝCH PROBÍHAL BADATELSKÝ KROUŽEK. 

 

    Zpracovala: Jana Kolářová, vedoucí vychovatelka ŠD 
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Výroční zpráva o činnosti MŠ 2019/2020 

 

 

 

Charakteristika školy 

 

Název:  Základní škola a mateřská škola Jankov, okres 

Benešov 

                    příspěvková organizace 

                    Na Náměstí 29 

                    257 03 Jankov 

 

Zřizovatel školy: Obecní úřad Jankov 

Ředitel školy: Mgr. Václav Nerad 

Provoz školy: 6,15h. - 16,00h. 

Počet tříd: 2 (Sluníčka a Hvězdičky) 

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

Počty dětí v obou třídách: 48  

   Ve školním roce 2019/2020 nastoupilo v září do mateřské školy 48 dětí. 24 dětí ze třídy 

Hvězdiček, 17 předškoláků a 7 Sluníček. Na individuální vzdělávání z ICSS Odlochovic přijata 

1dívka s Downovým syndromem. Z tohoto počtu do mateřské školy byl přijat integrovaný 

chlapec (spolupráce s Ranou péčí Tloskov) s postižením, je na vozíčku, ve školce bude mít 

osobní asistentku Ivetu Daňkovou. K 1. 10. odhlášené 2 děti – sourozenci- nezralí na školku na 

žádost zákonných zástupců ze třídy Hvězdiček. Od listopadu odchází ze třídy Hvězdiček 1 

dívka a ze třídy Sluníček 2 chlapci – všichni to jsou sourozenci, byli odebráni matce a umístěni 

do Dětského domova. Dále od listopadu přijati 2 děti jedno do třídy Hvězdiček z Podlesí, druhé 

do třídy Sluníček, který přišel z Prahy.  

Celkový počet dětí ve třídě Hvězdiček je 21. A ve třídě Sluníček je 23 dětí.  

    Ke konci prosince postižený chlapec měl doma vážné zranění, kterému bohužel podlehl. Od 

ledna k paní asistence byla přijata integrovaná dívka z ICSS Odlochovic s Downovým 

syndromem, která byla na individuální vzdělávání přijata k celodennímu vzdělávání do 

mateřské školy. Do školky chodí pravidelně. Od ledna 2020 je v mateřské škole 22 dětí 

z Hvězdiček, 16 předškoláků a 7 Sluníček. Dohromady je 45 dětí, z toho 1 dítě integrované, 

všichni na celodenní vzdělávání v mateřské škole.  

    Zápis do mateřské školy proběhl v letošním roce 2020 za jiných podmínek daných 

Ministerstvem školství, než jindy kvůli Covidu-19. Mateřská škola byla od 16. 3. 2020 

z epidemiologického hlediska uzavřena kvůli Coronaviru. Zápis do mateřské školy probíhal bez 

osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. (Datové schránky, doručení poštou, emailem 

s uznávaným podpisem nebo po telefonické domluvě osobně). K zápisu se přihlásilo celkem 

11dětí a 1 dívka na žádost rodičů odhlášena z důvodu špatné imunity a přijdou k zápisu 

v příštím roce, dále 6 dětí bylo přihlášeno po ukončení zápisu, takže máme 16 zapsaných dětí 

a z toho 1 dívka integrovaná z ICSS Odlochovice.  

 

   Během školního roku 2019 kapacita mateřské školy skoro naplněna.  

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

hračky. Zbytek financí se investovalo na školní zahradu, která se ještě musí dotvořit a 

douspořádat. 

   V polovině července loňského roku byla vyvedena voda skrz venkovní zeď ven na zahradu 
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pro mlhoviště na osvěžení v horkých letních dnech pro děti. V dubnu byla uspořádána brigáda 

na zvelebení zahrady pro školku.  Hlavním cílem bylo zvětšit zahradu, byly vykopány základy, 

zabetonovány sloupky na nový plot, zakoupili jsme túje a dopadové čtverce na mlhoviště. 

Rodiče dětí přišli a pomohli při natírání herních prvků, zasazení tújí kolem celého plotu, 

vykopání základů pro stávající mlhoviště, upravili povrch pod kolotočem, obrousili prkna na 

pískovišti. Obec nám pomohla dodáním drtě, betonu, bylo vytvořeno nové ohniště se sezením 

okolo, sestavení venkovního nábytku z palet. Zakoupena byla plachta se zastíněním na 

pískoviště včetně montáže. Během července nám firma dodala a provedla mlhoviště, které je 

kvalitní, účelné a velice pěkné.   

  Těsně před uzavřením školky jsme obvolaly rodiče a předaly jim tři pracovní sešity pro 

předškoláky (Matematika, Písanka a Rozvoj vzdělání). Během uzavření mateřské školy od 16. 

3. 2020 jsme se snažily s paní učitelkami dávat na stránky školky nepovinné aktivity pro děti 

s různou tématikou, aby měli rodiče pro své děti zábavné úkoly, činnosti ze všech oblastí, které 

patří do předškolního vzdělávání.      Překvapila nás zpětná vazba od rodičů, kteří posílali 

vypracované úkoly a jiné činnosti, které s dětmi vykonávali. Bylo to úžasné a měly jsme velkou 

radost za tuto spolupráci a aktivitu. Snažily jsme ve školce provést různé úpravy nejen ve 

třídách, činnostech, ale upravily jsme i školní zahradu, natřely pískoviště, kolotoč, lavičky, 

sezení u ohniště. 

   Nezahálely jsme, stále bylo co dělat, ale moc jsme se těšily, až budeme moci otevřít opět 

školičku pro naše děti. Mateřská škola byla otevřena po rozhovoru s panem ředitelem 11. 5. 

2020 za zvýšených hygienických podmínek. (dezinfekce, mytí rukou, roušky, rozestupy). 

Zvýšený úklid celé mateřské školy. 

 

   Příští rok chceme postavit menší dřevěnou pergolu, kde budou mít děti v letních dnech stín a 

můžeme dělat různé vzdělávací činnosti venku, potom rovnou plochu ze zámkové dlažby pro 

odrážedla, kola a koloběžky. Dřevěné lavičky s úložným prostorem pro dřevěné kostky. Pan 

školník poupraví dřevěný domeček, který je dětmi velmi využívaný. 

  Děti jsou rozděleny ve školce podle věku.                                  

Celkový stav na konci školního roku byl 45 dětí. 

 

Počet dětí podle obcí 

 

Bedřichovice 1 

Jankov 21 (- 2děti od 10/19 odhlášené, - 3děti od 11/19) 

Jankovská Lhota 3 

Kaliště 3 

Libouň 1   

Královna 1 ( - 1 dítě 12/19) 

Neustupov 1 

Nosákov 2 

Odlochovice 2 (+ 1 dítě individ. vzděl do 12/19, na celode.vzděl.od 01/20) 

Otradovice 1 

Ouběnice 2 

Pičín 3 

Podlesí 1 ( + 1 dítě od 11/19) 

Ratměřice 1 

Sedlečko – Neustupov 1 

Skrýšov 1 

Strženec 1 

 Vestec Zvěstov 1   (+1 dítě od 11/19) 
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Vlčkovice 1 

Vyšetice 1 

Zvěstov 2 

 

Celkem dětí 48 + 1 individuální vzdělávání, 2 děti od října 2019 – 3 děti od listopadu 2019,  

+ 2 děti od listopadu 2019 – 1 chlapec integrovaný – úmrtí k prosinci 2019.  

Od ledna 2020 + 1 integrovaná dívka, celkový stav dětí na celodenní vzdělávání je 45. 
 

Celkový stav k březnu 2020 je 45 dětí. 
 

 

 

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 

Tomešová Kateřina - učitelka MŠ Střední odborná škola obor sociální činnost ukončené 

maturitní zkouškou 2019 

Zástup za Moniku Královou během mateřské dovolené od 

října 2019 . 

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 

 

SPŠ Keramická Karlovy Vary  

SOŠ Podnikání a pedagogiky Obrataň – studium od srpna 

2017, 2leté, dokončené v květnu 2019 maturitní zkouškou 

 

     Asistent pedagoga: 

 

Daňková Iveta  - SzŠ – 3,5 letý obor s výučním listem Velké Meziříčí 

                               OA Neratovice – doplněné maturitní zkouškou 

                               Kurs celních deklarantů- 1 rok certifikát vzdělávacího institutu Praha 

 

     Provozní zaměstnanci 
 

Žihlová Ivana   - kuchyňka 

                                   - úklid MŠ 

                                   - vzdělání OŠ 

 

       Jana Slunečková-   prádelna 

 

 

 

  Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního 
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roku 

 

 

Počty dětí dle jednotlivých tříd od září 2019 do prosince 2019: Sluníčka 24, 24, 23, 23+1 

         Hvězdičky 24, 22, 21, 21 

Počty dětí dle jednotlivých tříd od října do února 2020:            Sluníčka 24, 23, 23, 23, 23 

Hvězdičky 22,21,21,22, 22 

Počty dětí dle jednotlivých tříd od března 2020 do června 2020: Sluníčka 23 

                                                                                                             Hvězdičky 22 

 

Odklad školní docházky: 3 (od 11/19)  2 OŠD 

 

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 nebo se mohou domluvit individuálně s paní učitelkou na třídě. Výslovnost u 

dětí není stále dobrá, vyslovování hlásek, správný slovosled u vět, špatná artikulace, rodiče by 

se měli udělat čas na své ratolesti, povídat si více, číst jim před spaním, vytleskávat básničky, 

říkanky, zpívat, zopakovat věci od klinické logopedky.     Děti za to budou velice rády. 

  V dalším školním roce v naší mateřské škole opět rády přivítáme depistáž od klinické 

logopedky Renáty Bezděkové. 

 

 

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

K 1. 9. 2019 bylo zapsáno 48 dětí + 1 individuální vzdělávání, - 2 děti od října 2019 – 3 děti od 

listopadu 2019 + 2 děti od listopadu 2019 – 1 chlapec integrovaný – úmrtí k prosinci 2019.  

Od ledna 2020 + 1 integrovaná dívka, celkový stav dětí na celodenní vzdělávání je 45. 

Celkový stav k březnu 2020 je 45 dětí. 

 

 

Odhlášené děti, přestup v roce 2019 do jiné mateřské školy: 2 odhlášené děti, 3 odchod do 

DD, 1 úmrtí  

 

V červnu 2020 bylo zapsáno 45 dětí. 

 

Počty dětí, které by měly nastoupit do ZŠ: 16 

Celkem odcházejících dětí do ZŠ: 12 

Počty dětí s navrženým OŠD:  4 

Počty dětí o rok dříve: 0 

 Nakonec 14 dětí odchází do základní školy a z toho 1 dítě půjde do základní školy ve Voticích.  

 2 děti, kterým byl navržen OŠD na žádost rodičů nastoupí do základní školy v Jankově. 

 S OŠD nám zůstávají v mateřské škole 2 děti. 

Celkem 13 dětí z mateřské školy půjde do základní školy v Jankově. 

 

 

Výchovně vzdělávací proces 
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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, návštěva 1. třídy se 

neuskutečnila kvůli Covidu-19, ale děti byly připravené. Komunikace a spolupráce mezi 

mateřskou školou a paní učitelkou z 1. třídy probíhala průběžně. 

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

zdravým životním stylem. Hovoříme s dětmi Covidu-19 a dbáme na zvýšené hygienické 

podmínky v naší školce. 

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 v letošním školním roce 

nemohly být splněny díky Covidu- 19.  

  Dětem byly rozdány domů tři sešity pro předškoláky a na stránkách naší školky byly aktivity 

pro děti, které jsme několikrát za týden obměňovaly. Úžasná zpětná vazba rodičů. Děkujeme. 

 

 

 

 

Údaje o výsledcích kontrol a inspekce 

 

    Ve školním roce 2019/2020 kontrola ČŠI neproběhla. 

 

 

 

   Mimoškolní aktivity ve školním roce 2019/2020 

 

 

Mimoškolní aktivity – předplavecký výcvik Benešov, Hravé lyžování Kvasejovice 

    Péče speciálních pedagogů 
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  Logopedickou péči zajišťovala v MŠ Vladimíra Havířová, která je kvalifikovanou 

logopedickou asistentkou a musí pracovat pod vedením klinického logopeda. Začátkem nového 

roku 2020 naší mateřskou školu navštívila klinická logopedka Renáta Bezděková, která 

provedla depistáž. V březnu 2020 proběhla u nás ve školce i Školní zralost pro děti 

navrhovaným odklad školní docházky pod vedením paní Bezděkové. Odklad školní docházky 

byl navržen 4 dětem z toho 2 děti na žádost rodičů odchází do základní školy. 

 

 

     Školkové aktivity 

 

– Předplavecký výcvik bazén Benešov 

– Hravé lyžování Kvasejovice 

– Mikulášská nadílka připravená společně se žáky ZŠ 

– Výroba adventních věnců s rodiči 

– Vánoční besídka pro rodiče ve školičce 

– Vánoční besídka v Domově seniorů 

– Návštěva prevence první pomoci 

– Návštěva pošty v Jankově- Covid-19 

– Program ke Dni Země – Covid-19 

– Besídka ke Dni matek – zahradní slavnost – Covid - 19 

– Besídka ke Dni matek v Domově seniorů – Covid -19 

– Opékání špekáčků  - Covid-19 

– Návštěva naučné stezky do Ratměřic ke Dni dětí – Covid -19 

– Návštěva knihovny ve Voticích 

– Návštěva knihovny v Jankově 

– Návštěva kina ve Voticích  

– Maškarní karneval 

– Halloweenská diskotéka 

– Sněhulákový den 

– Ekologické programy Ochrany Fauny Čapí hnízdo 

– Návštěva ekocentra Čapí hnízdo – Covid -19 

– Květinkový den – Covid -19 

– Hudební program kino Votice 

– RC Oříšek – Svět pod mikroskopem, pokračování 

– Fotografování 

– Prima vizum- vyšetření očí v MŠ 

– Pěší výlet k táboru v Jankově 

– Hudební program Z písničky do písničky 

– Předškolák s rodiči- Covid -19 

– Exkurze Počepice 

– Robotika v MŠ 

– Školní zralost v MŠ 

– Návštěva školní jídelny- Covid -19   

– Rozloučení s předškoláky dopoledne ve školičce  

– Spaníčko ve školce s předškoláky Covid -19 

– Místo spaníčka po uvolnění všech daných opatření jsme uspořádali ve školce na zahradě 

odpoledne pro rodiče a jejich předškoláky s ukázkou toho, co už vše umí, soutěže 

tradiční i netradiční, tanec, hry, opékání špekáčků a povídání s rodiči i dětmi 

–  Divadlo Kos- Covid-19 

– Školní výlety a exkurze Covid - 19 
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– Vítání občánků na Obecním úřadě v Jankově 

– Oslava ke Dni matek v sále Obecního úřadu Jankov Covid-19 

– Barevný týden v MŠ Covid - 19 

– Divadlo Úsměv 

Některé akce nebyly umožněny kvůli Coronaviru, který nás zasáhl od 16. 3. 2020 do 

10. 5. 2020 

 

 

   Účast a umístění v soutěžích 

 

 
V tomto školním roce 2019/2020 proběhla soutěž dětí Votické talenty neproběhla díky Covidu 

-19.  

 

 

    Přehled všech aktivit po jednotlivých měsících 

 

 

ZÁŘÍ: zahájení školního roku a Den otevřených dveří, opékání špekáčků, vycházka do přírody, 

divadlo Kouzelné slůvko, plavecký výcvik 

 

ŘÍJEN: pouštění draka, Halloweenská diskotéka a soutěže, plavecký výcvik Benešov, exkurze 

Počepice- výroba perníčků, Roboti- robotika v MŠ – robotické hračky 

 

LISTOPAD: divadlo „ O cukrářce Barborce“, výroba Adventních věnců s rodiči, ekologický 

program Čapí hnízdo, plavecký výcvik Benešov, vyšetření zraku dětí Prima vizum, 

fotografování p. Bursík, svět pod mikroskopem – RC Oříšek, hudební program- Vánoce 

 

PROSINEC: mikulášská nadílka, výroba přáníček a dárečků, fauna Čapí hnízdo- ekologický 

program, pečení perníčků, vánoční besídka pro rodiče, besídka v Domově seniorů v Jankově, 

Ježíšek ve školce- vánoční nadílka, zpívání vánočních koled v kostele, Šťastné a Veselé- 

obchůzka Jankovem s přáníčky, kino Votice 

 

LEDEN: fauna Čapí hnízdo- ekologický program, Sněhulákový den, knihovna Jankov- 

Hvězdičky, knihovna Votice – Sluníčka, kino Votice, plavecký výcvik 

 

ÚNOR: Svět pod mikroskopem RC Oříšek, dětský karneval v MŠ, divadlo „ Zlatá rybka“, 

zimní vycházka, lyžování Kvasejovice, plavecký výcvik 

 

BŘEZEN: Vítání občánků na OÚ v Jankově, Školní zralost dětí v MŠ, Prevence první pomoci, 

plavecký výcvik, eko Čapí hnízdo- program  

Od 16. 3. 2020 MŠ uzavřena - COVID - 19 

 

DUBEN:  MŠ uzavřena – Covid -19 

 

KVĚTEN: od 11. 5. 2020 MŠ opět otevřená 

Focení předškoláků, focení jednotlivců, kdo má zájem,  

 

ČERVEN: rozloučení s předškoláky, zahradní slavnost s rodiči a daných předškoláků, pěší 
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výlet k táboru v Jankově, schůzka pro rodiče- nově přijaté děti 

 

 

Předplavecký výcvik10 lekcí Benešov, Lyžování Kvasejovice pod vedením paní Novotné- 

Štočkové, Mateřská škola je zapojena do ekologického programu Mrkvička Vlašim, Vizum – 

oční vyšetření dětí, farma Čapí hnízdo, spolupráce s RC Oříšek, Mikroregion Votice 

 

 

   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,..).  

   V letošním roce nás rodiče velice příjemně překvapili zpětnou vazbou prostřednictvím emailů 

v době Covidu-19, kdy školka byla uzavřena a rodiče s námi moc hezky spolupracovali, byli 

aktivní a máme z toho velkou radost. 

 

 

  Spolupráce s odborníky 

 

– Pedagogicko-psychologická poradna Benešov, Vlašim 

– Klinický logoped R. Bezděková 

– Dětští a odborní lékaři 

– Prima vizum 

– Mrkvička 

– RC Oříšek 

– Mikroregion Votice 

– Farma Čapí hnízdo 

– Hasiči 

– Policie 

 

   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. 

 

 

 

   Oblast materiálního vybavení a oprav – spolupráce s obcí  

 

  Proběhla brigáda s rodiči a úprava školkové zahrady, koupě, posunutí a zabudování nového 

plotu, byly opraveny skluzavky a průlezky, houpačky - nátěry, nové ohniště, pomoc při brigádě, 

beton, drť. Byl proveden přívod vody ven (p. Krampera, p. Šimánek) skrz venkovní zeď, 

pomáhal i p. školník Bukač. 

  V letošním roce bylo zakoupeno zakrytí a zastínění pískoviště včetně montáže, dřevěné prvky 

pro polytechnickou činnost dětí. Úprava a nové fošny kolem dětského pískoviště. Úprava okolo 

kolotoče, zasazení tújí kolem celého plotu, pan školním Bukač sestavil nábytek z palet u nového 
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ohniště. 

   V příštím roce chceme dodělat rovnou plochu ze zámkové dlažby pro sportovní vyžití dětí, 

dřevěnou pergolu pro vzdělávání dětí venku, dřevěné lavičky s úložným prostorem pro dřevěné 

kostky.  

  Úprava zahrady.  

 

 

 

    Závěry pro práci v příštím školním roce 

 

    Kapacita mateřské školy je skoro 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 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 aby je vedli k samostatnosti, cílevědomosti a myslím si, že by neměla chybět kapka pokory 

a skromnosti, vážit si věcí, hraček. 

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

   Za MŠ děkuji paní učitelkám, paní kuchařce a jejich manželům, panu školníkovi Bukačovi, 

obci Jankov za pomoc při brigádě, kde udělali velký kus práce. Děkuji rodičům a přátelům 

školy za veškeré sponzorské dary pro školku. Poděkování patří i Mikroregionu Votice, že nám 

věnují pozornost, spolupracují s námi, pomáhají, velice si toho všeho moc vážíme. Spolupráce 

je na dobré úrovni. 

 

 

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

 kalendářní rok 2019 
Škola:  Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov     

  

Na Náměstí 29 

Jankov           

1. 

Podané písemné žádosti o 

informace Počet:  42   

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 

                

 


