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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 86 17,2 

2. stupeň ZŠ 4 58 14,5 

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. 

V pátém ročníku vyučovala nadále důchodkyně Marcela Ždychová. 

Druhou třídu převzala nová paní učitelka Mgr. Jana Loulová. Ve výuce matematiky 

začala vyučovat Hejného metodou. Ve třídě nadále pracovala asistentka pedagoga 

slečna Klára Šimonová. 

Taktéž v první třídě byla potřeba asistentka pedagoga ke dvěma žákům. 

Na toto místo nastoupila ing. Průchová, se kterou byl ukončen pracovní poměr ještě 

ve zkušební době, na její místo byla přijata Lucie Šulcová. 

Dne 17. září měl ředitel školy Mgr. Václav Nerad vážnou autonehodu, po dobu 

jeho nepřítomnosti byla pověřena vedením školy zástupkyně ředitele Mgr. Jana Boršovská. 

Ta však před Vánocemi také onemocněla. Ke konci února požádala o uvolnění z funkce 

zástupkyně ředitele. Ke konci dubna ze zdravotních důvodů požádala o rozvázání 

pracovního poměru dohodou.  

Výuku fyziky převzala Jitka Peroutková. Pro výuku angličtiny byla 

uzavřena Dohoda o pracovní činnosti s Mgr. Kateřinou Veseckou. 
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V době nepřítomnosti obou vedoucích pracovníků byla uzavřena Dohoda o pracovní činnosti 

s Mgr. Olgou Kolářovou (toho času na rodičovské dovolené), byla pověřena vedením 

personální agendy a administrativními pracemi. Jednání s rodiči probíhalo prostřednictvím 

výchovné poradkyně paní Ivy Chmůrové. 

V pololetí odešla ze školy na vlastní žádost Mgr. Jana Plačková, místo ní 

byla přijata Mgr. Lenka Morkesová. 

                  

 

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 7. 

 

  

3. Přehled zaměstnanců školy 

 
3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 

Počet pracovníků celkem 27 

Počet učitelů ZŠ 13 

Počet učitelek MŠ 3 

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 

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             95 

Učitelé 2. stupně             100 

Učitelky MŠ             95 

 

 



 6 

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 2 3 0 5 0 2 0 2 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 

4 uklízečka           vyučena, SŠ 

2 kuchařka 2          vyučena 

     

 

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 2017/2018 

1 14 0 3 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

Umístění vycházejících žáků  

 

Poř.číslo žáka Třída Škola, obor 

901 IX. OA Vlašim – informatika v ekonomice 

902 IX. SZeŠ Benešov – jezdec a chovatel koní 

903 IX. SŠ řemeslná Jaroměř – umělecký kovář, zámečník,  

904 IX. Gymnázium Benešov 

905 IX. SOŠ a SOU zámek Vlašim – opravář zemědělských strojů 

906 IX. Gymnázium Vlašim 

907 IX. SZd.Š Tábor – zdravotní asistent 

908 IX. SZdrŠ a SOŠ Benešov – zdravotní asistent 

909 IX. Gymnázium Christ. Dopplera, Praha 5 

910 IX. SOŠ a SOU Příbram – požární ochrana 

501 V. Gymnázium Vlašim 

502 V. Gymnázium Vlašim 

 

 

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

v devátém ročníku v nižším ročníku 

10 2 
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 Počet žáků podle ročníků a obcí 

 

I. stupeň 86 žáků a II. stupeň 58 žáků 

  

                       

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

Bedřichovice 1   1 1     3     

Bořetice   2   1    3     

Čečkov       1   1     

Čestín 2  1       3     

Hrzín 1    1  1   3     

Jankov 5 5 6 5 2 3 4 9 3 42     

Jankovská Lhota 1   1      2     

Jitra 1  1       2     

Kaliště  1  1      2     

Královna   1 1 1      1   4     

Libouň    1  2      1 1 5     

Louňovice   1  1  1 1 1 5     

Miličín       1   1     

Mysletice      1   1 2     

Nosákov      1    1     

Odlochovice 1 3 1 3  1 3  2 13     

Otradovice       1   1     

Ouběnice    1      1     

Pičín  3 1  2  2 2 1 11     

Ratměřice 2  1 2 3 3    11     

Roudný 1  1       2     

Skrýšov 1  1   1    3     

Velíš     1     1     

Vlčkovice        1       1     

Vojslavice    1   1   2     

Votice  2    3 1  1 7     

Zvěstov 1 3 1 2 2 1  2  12     

                

Celkem žáků  

v ročníku 
17 17 19 19 14 17 16 15 10 144 

 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu – II. pololetí 2016/2017 
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1. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyznamenáním 

Neprospělo Počet žáků 

s dostatečnou 

I. 17 17 16 1 0 

II. 17 17 16 0 0 

III. 19 19 12 0 0 

IV.          19 19 15 0 0 

V.  14 14 9 0 0 

Celkem 86 86 68 1 0 

 

 

2. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo  

s vyznamenáním 

Neprospělo Počet žáků 

s dostatečnou 

VI. 18 18 11 0 6 

VII. 17 17 9 0 4 

VIII. 15 15 5 0 6 

IX. 10 10 5 0 3 

Celkem 57 57 30 0 19 

 

Celkový přehled 

 Počet žáků Prospělo  

s vyznamenáním 

Neprospělo Počet žáků 

s dostatečnou 

1. stupeň 86 68 1 0 

2. stupeň 57 30 0 19 

Celkem 143 98 1 19 

 

 

5.2 Údaje o integrovaných žácích: 

 

Druh postižení: Počet žáků 

Sluchové postižení 0 

Zrakové postižení 0 

S vadami řeči 1 

Tělesné postižení 2 

S kombinací postižení 1 

S vývojovými poruchami učení, chování  20 

 

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 
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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 

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 
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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 

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 1 
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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 

enviromentální výchovy 

 

1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace  

Akreditované semináře 13 

Samostudium 

Popis samostudia: práce s technikou, nové výukové programy, 

hledání nových metod, vzájemná výměna zkušeností, práce na ŠVP 

 

DVPP 

 
Dusilová M. Základy Hejného metody na 1. st. 

Havířová V. Docházka dětí mladších 3 let do MŠ 

ŠVP máme a co dál 

Herklocová L. Studium v oblasti ped. věd, které vede k získání kvalifikace učitele 2. st. ZŠ 

Jak efektivně sestavit IVP 

Holubová J. Základy Hejného metody na 1. st. 

Jak efektivně sestavit IVP 

Chmůrová I. Žák s SVP v běžné škole 

Informační seminář k vykazování údajů o podpůrných opatřeních 

Jak efektivně sestavit IVP 

Jarešová O. Dyskalkulický žák na druhém stupni ZŠ 

Základy Hejného metody na 1. st. 

Hejného metoda vyučování matematice pro mírně pokročilé 

Jak efektivně sestavit IVP 

Kolářová J. Základy Hejného metody na 1. st. 

Loulová J. Jak efektivně sestavit IVP 

Macešková L. Základní kurz pro instruktory školního lyžování 

Jak efektivně sestavit IVP 

Základy Hejného metody na 1. st. 

Peroutková J. Žák s SVP v běžné škole 

Informační seminář k vykazování údajů o podpůrných opatřeních 

Jak efektivně sestavit IVP 

Sochůrková J. Latinská Amerika se mění 

 Interaktivní dopravní výchova pro 2. st. 

Jak efektivně sestavit IVP 

  

Trachtová M. Pedagog ve vypjatých komunikačních situacích 

English Pronunciation aneb výslovnost je třeba pěstovat 

Jak efektivně sestavit IVP 

Vesecká K. Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky  
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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 Zdravotnický – mladší žáci. R. Topinková  

2 Zdravotnický – starší žáci R. Topinková 

3 Florbal M. Horálek 

4 Volejbal I. Chmůrová 

5 Čtenářský L. Macešková 

6 Pohybově dramatický – družina J. Kolářová 

7 Počítače – družina H. Kratochvílová 

8 Náprava čtení a psaní J. Kolářová 

9 Logopedie  J. Peroutková 

11 Logopedie -MŠ V. Havířová 

12 Logopedie J. Holubová 

 

 

Ve školním roce 2016/2017  pokračovala výuka zdravotní tělesné výchovy. Výuku 

vedla kvalifikovaná paní učitelka Mgr. Jana Plačková, po ní převzala výuku Mgr. 

Lenka Morkesová. 

Probíhala pravidelná individuální péče o žáky se SPU. 

Ve druhé třídě byl integrován žák s poruchami autistického centra, pracoval za pomoci 

asistentky pedagoga. 

V první třídě byli integrováni dva žáci vyžadující pomoc asistentky pedagoga. 

 
 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 

Duben Den Země 

 Čarodějnice MŠ 

Červen Den dětí 

 Školní olympiáda 

 pochod „Po stopách bitvy u Jankova“  

Červenec Příměstský tábor   pro malý zájem neproběhl 
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7.2 Účast žáků školy v soutěžích 

 

Název soutěže: Soutěžící: Umístění: 

Dějepisná olympiáda Simona Dědová  

Anna Měřínská 

14. místo – úspěšný řešitel v okresním kole 

27. místo v okresním kole 

Vybíjená Okresní kolo – 3. – 5. třída 9. místo v okresním finále 

McDonald’s Cup Oblastní kolo 1. místo 

McDonald’s Cup Okresní kolo  3. místo 

Pythagoriáda Jan Burda 12. místo v okresním kole  

 

 

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. 

Po odchodu klinického logopeda Dr. Štěpána do důchodu nastaly potíže s logopedickou péčí. 

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

na vyšetření a pro doporučení. Problém je v ochotě klinických logopedů spolupracovat 

s asistenty, ale i v pohodlnosti rodičů. 

Pravidelně spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou Benešov a jejím 

odloučeným pracovištěm ve Vlašimi. 

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

s vadami autistického spektra. 
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OSTATNÍ 
 

 

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

prvňáčky a jejich maminkami.  

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

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

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

Ve škole funguje školní samospráva na prvním i na druhém stupni. Školní samosprávu má 

na starosti paní asistentka Peroutková, která pravidelně svolává schůzky. Ze schůzek jsou 

pořizovány zápisy, které děti předávají vedení školy, které s nimi nadále pracuje. Stále se 

snažíme motivovat žáky k aktivnějšímu podílu na práci školy. Rezervy v práci samosprávy se 

částečně podařilo odstranit, ale stále je co vylepšovat.  

Tradičně jsme podpořili Květinový den – podporu boje proti rakovině. 

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

spolupráci. Do dění v obci se 

zapojují i zaměstnanci, kteří 

do Jankova dojíždějí. 

V tomto školním roce jsme se 

pokusili zapojit pomocí ankety 

veřejnost také do projektu 

Karel IV. Čekali jsme větší 

ohlas. 

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 dvě až tři nové figury. 

 

 

 

 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
Ve školním roce 2016/2017 proběhla v době od 3. 4. do 10. 4. 2017 kontrola ČŠI. 

Zpráva ČŠI je přílohou této výroční zprávy školy. 
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9. Základní údaje o hospodaření školy 

 
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2016 

 

Škola je příspěvkovou organizací financovanou ze státního rozpočtu Krajského úřadu 

Středočeského kraje a zřizovatelem – Obec Jankov. 

 

 

 rozpočet čerpání tj.% 

Mzdy 7743636,- 7743636,- 100 

Dohody 55000,- 55000,- 100 

ONIV 165350,- 165350,- 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 za účasti paní starostky slavnostně zahájen nový školní rok. Paní starostka spolu 

s ředitelem školy, třídní učitelkou první třídy za účasti paní poslankyně Mgr. Niny Novákové 

slavnostně šerpovali prvňáčky.  

Prvňáčci se v prvních dvou 

týdnech seznamovali s prostředím 

školy, 9. 9. proběhl Den prevence 

kriminality ve Voticích, akce 

byla velmi kladně hodnocena.  

Žáci druhé třídy byli slavnostně 

pasováni na čtenáře. Akce 

proběhla na MěÚ Votice. V sále 

na žáky čekal rytíř a dvorní dámy. 

Žáci jednotlivě přistupovali k jedné 

z dam, přečetli 

nahlas kousek příběhu. Následovně 

šli k rytíři, před kterým poklekli, 

a ten je pasoval na čtenáře. 

Pasování na čtenáře pořádá již několik let Městská knihovna Votice, u našich žáků má vždy 

kladný ohlas. Pro děti byly připraveny ukázky práce psovodů, hasičské techniky, policejních 

vozidel. Děti si mohly vyzkoušet „řídit“ policejní vozidlo, obléci si uniformu hasiče, očichat 

si heroin, pervitin, LSD. Slibovaní potápěči, na které se děti těšily, bohužel nedorazili. 

12. 9. uskutečnila třídní učitelka sedmé třídy se svými žáky třídní výlet do ZOO Praha, 

Doprovázela je též asistentka, která pracuje s jedním z žáků. 

13. 9. proběhla schůzka rodičů žáků šesté třídy s třídní učitelkou a vyučujícími. 

Schůzka byla uspořádána na zahradě mateřské školy a spojena s opékáním špekáčků. 

17. 9. Šustův běh už se stal tradicí, v tomto školním roce proběhl třetí ročník. Přes nepříznivé 

počasí se ho zúčastnilo ke stovce běžců všech věkových kategorií. Tradičně 

pro vítěze v jednotlivých 

kategoriích byly 

připraveny dorty. Všichni 

startující byli zařazeni 

do slosování o deset 

kaprů, které věnoval jeden 

ze sponzorů – Líšno a.s. 

Každý účastník dostal 

medaili a tašku 

s upomínkovými 

předměty. 

Byl také připraven 

doprovodný program. 

Žáci páté třídy znovu 

sehráli v sále 

obecního úřadu divadelní 

představení o Karlu IV., které připravili k jeho loňskému výročí. Sál byl naplněn diváky. 

Otevřena byla také školní kavárna, kde každý závodník obdržel po doběhnutí do cíle klobásu. 
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Účastníci a ostatní příznivci Šustova běhu mohli také navštívit pamětní síň věnovanou bitvě u 

Jankova, historii školství v Jankově a výstavě různých historických předmětů. 

Rybáři připravili v kašně na náměstí ukázky ryb, které se chovají v místních rybnících. 

Tímto způsobem připomínáme památku slavného českého rybníkáře, jankovského rodáka, 

Josefa Šusty. 

21. 9. byla zahájena činnost školní samosprávy. 

30. 9. pořádala OA Vlašim akci Evropský den jazyků. Zúčastnili se jí i žáci deváté třídy. Měli 

také možnost si prohlédnout učebny, pracovny a seznámit se s vyučujícími. 

         

   

 

ŘÍJEN 

 

4. 10.ve čtvrté třídě proběhlo projektové dopoledne s tématem zdravé výživa. Z ovoce 

a zeleniny vytvářeli ve skupinkách obložené talíře, navzájem si je hodnotili a soutěžili o ten 

nejpovedenější. Největší zážitek pro ně bylo, když je mohli navzájem ochutnat a sníst. 

Každoročně škola pořádá pro žáky prvního i druhého stupně exkurze, které doplňují výuku. 

11. 10. v rámci exkurze žáci prvního stupně navštívili Vodní dům a Včelí svět v Hulicích. 

Ve vodním měly děti možnost si vyzkoušet různé pokusy s vodou. Následně si žáci 

samostatně prohlédli expozici. Nato se přemístili do Včelího domu, který si prohlédli 

za doprovodu průvodkyně, procházeli velkou maketou včelího úlu.  Exkurze byla velmi 

přínosná, získali mnoho zajímavých poznatků o ochraně vody o životě ve vodě i kolem ní. 

Mluvilo se o inspiraci hudebních děl vodou. 

Co se týká včelařství, seznámili se s životem včel, výrobou medu prací včelařů. Na závěr si 

mohli vyrobit svíčku z včelího vosku. 

Paní učitelka Chmůrová je členkou skupiny učitelů, kteří hodnotí EVVO na školách. 12. 10. 

se zúčastnila jejich schůzky. Projekt je zaštítěn MU Brno. 

22. 10. paní učitelky Loulová a Macešková zorganizovali zábavné dopoledne 

s Hejného metodou výuky matematiky. Cílem akce bylo hlavně rodiče, ale i ostatní zájemce 

seznámit s matematickou metodou profesora Hejného. Paní učitelky zorganizovaly názorné 

ukázky příkladů, které řešily děti společně se svými rodiči. Spolu s rodiči se zúčastnilo asi 

čtyřicet žáků. Přišli dokonce i rodiče s dětmi, které do jankovské školy nechodí. Akce 

trvala asi tři hodiny. Po společném úvodu se účastníci rozešli po jednotlivých stanovištích, 

za pomoci učitelek řešili společně úlohy. Paní učitelky rovněž ochotně odpovídaly na dotazy 

rodičů. Dopoledne všichni zúčastnění hodnotili jako příjemné a přínosné. 

24. 10. druhá až pátá třída využily nabídky votického kina a společně všichni zhlédli film 

Kniha džunglí. Ve škole pak ve třídách o filmu diskutovali, popisovali hlavního hrdinu 

a hodnotili chování zvířat. 

24. 10. pní učitelka Macešková pro svou třídu zorganizovala Halloweenské spaníčko. V 16. 

hodin se děti převlékly do strašidelných kostýmů, v 18. hodin zapálily lucerny a vydaly se 

na strašidelný průvod Jankovem. Navštívily několik rodin, kde za písničku dostaly sladkou 

odměnu. Po průvodu se všichni vrátili do školy. K večeři si uvařili špagety a poté se společně 

podívali na film. Protože druhý den byla sobota, po snídani a úklidu se všichni rozešli 

do svých domovů. 

  

 

LISTOPAD 

 

Již několik let probíhá projekt finanční gramotnost, který vede externista ing. Donát. 

Letošním tématem bylo domácí hospodaření. První schůzka se uskutečnila 1. 11. odděleně 
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pro osmou a devátou třídu po jedné vyučovací hodině. Druhá schůzka se konala koncem 

listopadu, obě třídy byly spojeny a program byl dvouhodinový. 

1. 11. se konala schůzka rodičů a žáků deváté třídy s výchovnou poradkyní, která jim 

předala informace k volbě povolání, vyplňování přihlášek a Zápisových lístků. 

2. 11. vyjela výchovná poradkyně s žáky deváté třídy do Benešova na přehlídku škol okresu. 

Žáci i paní učitelka byli velmi spokojeni. 

2. 11. sedmnáct dětí ze čtvrté třídy odjelo do Tábora na dopravní hřiště. Prvním velkým 

zážitkem pro ně byl malinký zelený mikrobus ozdobený balonky, kterým se 

do Tábora dopravily. Na dopravním hřišti pro ně byl připraven čtyřhodinový program. 

Nejprve proběhla 

teoretická část. 

Děti se učily 

správnému 

chování 

v silničním 

provozu, probíraly 

dopravní značky. 

V této části si 

vedly velmi 

dobře. Nato se 

konal praktický 

výcvik na dopravn

ím hřišti. Řešily 

reálné dopravní 

situace, 

křižovatky, 

přednosti v jízdě. 

Zde už tak úspěšné nebyly. Poslední částí programu bylo promítání videa týkajícího se 

dopravní výchovy. Odměnou za náročné dopoledne byla návštěva cukrárny. 

Na začátku listopadu se ve druhé třídě uskutečnil projekt Dušičky. Paní 

učitelka vysvětlovala dětem, co tento pojem znamená. Proč vzpomínáme na své blízké. 

14. 11. paní učitelka Chmůrová se sedmou třídou pekla perníčky pro mikulášskou nadílku. 

14. 11. v rámci spolupráce s obcí žáci hrabali park a uklízeli okolí školy. 

16. 11. připravili žáci naší školy program o bitvě u Jankova pro děti ze ZŠ Čechtice a jejich 

spřátelenou ZŠ z Jihlavy. Program spočíval v prohlídce výstavní síně a následné práci 

ve skupinách na pracovních listech, které připravili naši žáci. 

21. 11. se na celé škole konaly tradiční vánoční dílničky, při kterých žáci vyrábějí různé 

drobnosti na vánoční jarmark. Některé třídy pracovaly s velkým zaujetím a vyrobily krásné 

věci, některým třídám se tolik nedařilo. 

22. 11. druhá třída si vyzkoušela spaní ve škole. Paní učitelka, která přebrala třídu v září, se 

chtěla se svými žáky blíže seznámit i mimo vyučování. Sešli se už odpoledne, hráli různé hry. 

Večer si společně připravili večeři. Snídani jim ráno přivezli rodiče. Paní učitelka si akci 

velmi pochvalovala. 

23. 11. se konalo školní kolo Olympiády z českého jazyka. 

Do okresního kola postoupila Adéla Zajícová. 

25. 11. proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády. Do okresního kola postoupily 

Simona Dědová a Anna Měřínská. 

Tradiční vánoční jarmark se konal 25. 11. Prodávaly se na něm výrobky, které děti vytvořily 

při dílničkách. Prodaly se téměř všechny. Program byl doplněn rozsvícením vánočního stromu 

na náměstí. Žáci pod ním vystoupili s krátkým programem. Sváteční slovo na zahájení 
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adventu pronesla paní starostka. Příjemné posezení návštěvníkům, kterých bylo tradičně 

hodně, poskytla školní kavárna. 

 

 

 

PROSINEC 

 

V prosinci se tradičně koná mikulášská nadílka. Mikuláš s andělem a čerty navštívili 

mateřskou školu, na prvním 

stupni první, druhou a třetí 

třídu. Dále jen projdou celou 

školou, aby ukázali své 

krásné kostýmy. Na jejich 

návštěvu se také každý 

rok těší v domově seniorů, 

v domě s pečovatelskou 

službou, v obchodech, 

na obecním úřadě i 

v ordinacích lékařů. Každý 

z navštívených obdržel malý 

dárek, perníček a děti ještě 

ovoce. 

V prosinci se konalo další 

setkání s ing. Donátem 

v rámci projektu Finanční gramotnost. Současné téma bylo o podvodech, které mohou být 

nastraženy na spotřebitele. Lekce byla opět dvouhodinová pro osmou a devátou třídu 

společně. 

Každoročně poslední den před vánočními prázdninami patří společným posezením ve třídách, 

rozdávání dárečků. Zájemci si mohou dopoledne zazpívat v místním kostele koledy. 

Odpoledne se mohou návštěvníci sejít ve školní kavárně, vyzkoušet si vánoční zvyky, 

pochutnat si na vánočním cukroví, vánočce a dalších dobrotách. Novinkou byla možnost 

odnést si betlémské světlo. Vyvrcholením jako každý rok byl živý betlém, je to již 

mnoholetým zvykem. Lidé z řad veřejnosti se na tuto akci velmi těší. Betlém měl velký 

úspěch, bylo zúročeno úsilí nejen všech účinkujících, ale také paní učitelky Herklocové 

a Ždychové, které vystoupení s dětmi nacvičily. 

       

 

LEDEN 

 

Proběhl lyžařský výcvikový kurz pro žáky druhého stupně.  Kurz se uskutečnil ve spolupráci 

se ZŠ Dolní Kralovice ve dnech 7. – 14. 11. Ubytováni byli v chatě Sedmidolí ve Špindlerově 

Mlýně. Lyžovali na sjezdovce Strážný. Jako instruktorka se z naší školy zúčastnila paní 

učitelka Macešková. Instruktorský kurz absolvovala v prosinci 2016. 

Tradičně se před pololetím konaly konzultační dny. Účast byla hojnější na prvním stupni. 

Byly vydány přihlášky na víceleté gymnázium dvěma žákům páté třídy. 
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ÚNOR 

 

Pro vysokou nemocnost 

učitelského sboru i žáků 

bylo vyhlášeno 3. 2. 

mimořádné volno. 

Již několik let 

spolupracujeme s taneční 

skupinou DANCING 

CRACKKERS. 

Letos tanečníci přijeli 

7. 2. a strávili s dětmi 

prvního stupně příjemné 

dopoledne. Děti se 

naučily nové taneční 

kreace. 

Ve spolupráci s místními 

dobrovolnými hasiči se 

škola podílí na organizaci 

masopustního průvodu. Za skvělého počasí v sobotu 18. 2. prošly maškary obcí. Kromě 

dospělých se zúčastnily za doprovodu rodičů i masky dětí. 

Pravidelné testování KALIBRO pro 8. a 9. třídu se konalo ve dnech 20. 2. až 28. 2. 

O organizaci testování se postarala paní učitelka Sochůrková. 

První část setkání s hasiči HASÍK pro druhou a šestou třídu proběhla 24. 2. Hasiči jezdí 

do školy již řadu let, mají velké zkušenosti s prací s dětmi, umějí je zaujmout. Žáci se 

seznámí, jak se rozvážně chovat v krizových situacích, jak se zachovat při požáru. V obou 

třídách byli žáci spokojeni, líbila se jim především technika a různé pomůcky, které hasiči 

přivezli s sebou. 

21. 2. proběhla v Benešově burza práce. Žáci viděli prezentaci regionálních zaměstnavatelů. 

Výchovná poradkyně domluvila na podzim 2017 několik exkurzí.  

Na žádost rodičů se konala mimořádná třídní schůzka rodičů žáků druhé třídy. Byly 

projednány výsledky prospěchu a chování žáků za minulé pololetí. Paní 

učitelka seznámila rodiče s plány do budoucna. Schůzky se zúčastnila i výchovná poradkyně. 

 

 

 

BŘEZEN 

 

 

V březnu si tradičně připomínáme výročí bitvy u Jankova. Jednak probíhají ve třídách besedy 

v rámci vlastivědy, prvouky, dějepisu i dalších předmětů. U památníku na Habrovce se 

konala vzpomínková akce pořádaná Obcí Jankov, žáci a učitelé ZŠ samozřejmě nechyběli. 

Tradiční akcí jsou také tvořivé dílny Každý něco dokážeme. Konají se každoročně buď 

na podzim, nebo na jaře. Dílničky vedou většinou učitelky. Tentokrát měly dílny velikonoční 

zaměření. Bohužel letos přišlo poměrně málo zájemců. 

Ve třetí třídě 14. 3. Začal projekt Palmový olej. 

Od 20. 3. do 11. 4. absolvoval na škole pedagogickou praxi pod vedením paní učitelky 

Chmůrové náš bývalý žák Jan Babický. Praxe proběhla k oboustranné spokojenosti. 
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Noc s Andersenem se letos konala 31. 4. – 1. 4. Na druhém stupni přespalo 25 žáků ve škole. 

Připravili si společně večeři, pak si četli hororové povídky, hráli společenské hry, nakonec 

zhlédli film. 

V rámci výuky prvouky děti druhé třídy vyrazily do přírody, aby mohly pozorovat přírodní 

společenstva, která právě probíraly. 

 

 

 

 

                     DUBEN 

 

Každý pátek v březnu a v dubnu mají žáci druhé třídy barevný den. Přicházejí oblečeni 

ve stejné barvě, povídají si o významu jednotlivých barev, hrají společenské hry, které se 

k barvě hodí. 

V tomto školním roce poprvé proběhl zápis do první třídy v dubnu. U nás se konal 3. 4. a  4. 

4. Zapsáno bylo šestnáct dětí. Jako vždy se zápisu zúčastnili budoucí třídní učitelka první 

třídy, ředitel školy, výchovná poradkyně a logopedická asistentka. 

Pravidelné večerní divadelní představení pro druhý stupeň se uskutečnilo 4. 4. v Divadle 

v Dlouhé. Představení s názvem Splašené nůžky se dětem moc líbilo.  

3. 4. nastoupila na školu inspekce. Inspekční činnost proběhla v atmosféře 

vzájemného porozumění. Nedošlo k žádným nedorozuměním. 

27. 4. proběhl na prvním stupni čarodějnický den. Děti i učitelky přišly v čarodějnických 

kostýmech, Čarodějnické 

téma prolínalo také 

výukou. 

Den Země na prvním 

stupni překazilo špatné 

počasí. V plánu byly 

vycházky do okolí školy 

a úklid. Naplánovaný 

program musel být 

nahrazen činnostmi 

ve třídách. 

Druhý stupeň si Den 

Země připomněl exkurzí 

do památníku Vojna u 

Příbrami, nato navštívili 

Stanici pro zraněné 

živočichy v Hrachově. 

 

 

 

KVĚTEN 

 

 

Již poněkolikáté se naše škola zapojila 10. 5. do Květinového dne. V doprovodu dospělých 

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

rakovinou reprodukčních orgánů. Bylo prodáno všech dvě stě kytiček. 
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Jarní exkurze prvního stupně proběhla ve sklárnách Kavalier Sázava. Děti si mohly 

prohlédnout sklářskou huť František. Mohly si také vyzkoušet svou zručnost buď zhotovením 

skleněné mozaiky, nebo napískováním skleničky. 

Den bezpečnosti pro celou školu se konal 9. 5. Byl věnován rizikům internetu, závislosti 

na hrách či sázení. Dalším tématem byla bezpečnost silničního provozu, pohybu dětí 

po silnicích, povinné výbavě kol. Žáci mohli vidět také odstrašující videa dopravních 

nehod cyklistů. 

V rámci výletu vyjel druhý stupeň do ZOO Jihlava. Výletu se nezúčastnili všichni, ti žáci, 

kteří zůstali ve škole byli vyučováni podle zvláštního režimu. 

Na výlet vyrazili žáci prvního stupně 31. 5. Do Kamenice nad Lipou a do Pohádkové říše 

Fábula. Viděli divadlo, ovládali obřího draka, šli do pohádkového podzemí a zahráli si 

únikovou hru. 

Během května probíhaly přípravy na Pochod po stopách bitvy u Jankova. 

          

 

ČERVEN 

       

Oslava Dne dětí připadla letos na 2. 6. Na prvním stupni žáci páté třídy připravili pro ostatní 

šipkovanou. Mladší spolužáci se pro hru nadchli a s radostí plnili zadané úkoly. Na závěr si 

všichni opekli špekáčky a zahráli kolektivní hry. 

Pochod po stopách bitvy u Jankova  

se konal 10. 6. Jako obvykle se 

zúčastnilo kolem stovky lidí. 

Na jednotlivých stanovištích mohli 

vyslechnout od žáků naší školy 

výklad o jednotlivých etapách bitvy. 

V cíli si mohli prohlédnout síň 

věnovanou třicetileté válce a bitvě u 

Jankova. Zde byl také cíl. 

Pravidelný šestihodinový 

blok Ochrana člověka  

za mimořádných událostí proběhl 

15. 6. Školu navštívili policisté, 

záchranáři a hasiči. V jednotlivých 

ročnících byla probírána jednotlivá 

témata, která jsou rozvedeny v ŠVP.              

Druhý stupeň oslavil Den dětí návštěvou ZŠ Borotín, kde zorganizovali sportovní den, 

proběhly soutěže ve volejbale a ve florbale. Došlo i na velmi netradiční disciplíny 

jako například hod mokrou houbou, ping-pong třídní knihou, balancování s ukazovátkem, 

hod PET lahví do odpadkového koše. Do soutěží se zapojily třídní kolektivy, skupinky, ale 

také učitelé. 

Červen je také měsícem, kdy vyjíždějí třídy na třídní výlety.  

Druhá třída vyrazila na vícedenní výlet do Vlašimi. Přespávali ve stanech, navštívili zámecký 

park, vypravili se na Blaník. Přitom hráli různé hry, připravovali si jídlo. 

Šestá třída uspořádala piknik na hřišti. 

Sedmá třída vyrazila na pěší túru do Ratměřic po naučných stezkách. Neodradilo je ani 

třicetistupňové vedro. 

Před koncem školního roku nesměla chybět školní olympiáda, akce se vydařila, zapojil se i 

velký počet rodičů. 
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Školní rok byl ukončen 28. 6. Dětem bylo předáno vysvědčení o dva dny dříve. Žákům 

devátého ročníku bylo slavnostně předáno vysvědčení v zasedací síni obecního úřadu 

za účasti paní starostky a rodičů. Všichni obdrželi upomínkové dárky. 

Z důvodu plánované rekonstrukce jihovýchodní části budovy byl školní rok ukončen 

o dva dny dříve. 

 

 

 

ČERVENEC – SRPEN 2017 

  

Během července a srpna proběhla rekonstrukce budovy na jihovýchodní straně budovy, 

dřevěná okna byla vy měněna za plastová a udělána nová fasáda. 

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

uklízečky za pomoci školníka. 
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Výroční zpráva školní družiny 

2016/2017 

 

V tomto školním roce navštěvovalo družinu 60 dětí. Z toho 34 

dívek a 26 chlapců. Děti si mohly vybrat z nabídky pěti kroužků 

podle jejich zájmů: 

1. Pohybově dramatický kroužek 

2. Kroužek dovedných rukou 

3. Kroužek flétny 

4. Kroužek vybíjené 

5. Počítačový kroužek 

 

Přehled práce školní družiny po měsících: 

 

ZÁŘÍ 

Září patří jako každý 

rok hlavně našim 

nejmenším kamarádům 

z první třídy. Poznat je, 

seznámit je s ostatními 

dětmi, s novým prostředím 

a hlavně jim se vším 

pomoci. 

Již skoro tradiční akcí pro 

měsíc září je samozřejmě 

Drakiáda. Počasí nám přálo 

a na nebi se proháněla 

spousta krásných draků. 

 

 

 

ŘÍJEN 

Říjnové počasí bylo celkem dobré, tak jsme vyrazili do přírody, zapálili ohýnek a tradičně 

opekli brambory. To k podzimu tak nějak patří. Blíží se svátek Dušiček. Dlabali jsme dýně, 

vyráběli jsme z nich různá 

strašidýlka a zdobili prostory naší 

školy a školní družiny. 
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LISTOPAD  
Chodili jsme do přírody, všímali si 

změn, které pro nás příroda 

nachystala, sbírali plody, jako byly 

kaštany, žaludy a jiné přírodniny. 

Jako má podzim bohatou paletu 

barev, měla i naše družinová 

Podzimní barevná diskotéka. 

Zatančili jsme si v šatech 

barev podzimu a užili si spoustu 

legrace ve spoustě různých 

soutěžích. Vyhrál ten 

nejbarevnější. Ještě jsme stihli 

podniknout naší oblíbenou 

kolektivní hru Cestu za 

pokladem. Začali jsme vyrábět nové postavičky do betléma, abychom se příjemně naladili 

na nadcházející svátky.  

 

PROSINEC  
V prosinci jsou tradiční událostí Čerti, spousta čertů se sešla na naší čertovské diskotéce.  

Zlobilo se, tančilo a soutěžilo. Těsně před Vánocemi jsme napekli a ozdobili perníčky, které 

jsme ochutnali a samozřejmě i snědli na našem předvánočním odpoledni, kde jsme trpělivě 

čekali na Ježíška. Přišel.  

 

LEDEN  
Bobovali jsme, koulovali se, stavěli sněhuláky a iglú. Byly to pořádné radovánky na sněhu. 

Vyhlásili jsme soutěž hod  koulí na cíl. Užili jsme si pěknou legraci. Plesová sezona byla 

právě v plném proudu. I v naší školní družině proběhl Zimní bál. Přišli jsme ve slavnostním 

oblečení, zopakovali společenskou etiketu a už jsme mohli tančit a soutěžit. Vyvrcholením 

našeho bálu byla bohatá tombola a očerstvení. Prostě bál jak má být. 

 

ÚNOR 
Chodili jsme na zimní procházky do lesa 

za zvířátky, samozřejmě že ne s 

prázdnou. Nosili jsme do lesa kaštany, 

žaludy, které jsme na podzim nasbírali. 

Vyráběli jsme masky na masopustní rej 

a nezapomněli jsme ani na svátek 

Svatého Valentýna. Vyrobili jsme 

přáníčka a dárečky pro ty, které máme 

tak rádi. 
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BŘEZEN  
Jaro se blíží, příroda se probouzí a 

odpadky, které najednou vykoukly, 

jsme tam prostě nechat nemohli. Tak 

jsme trochu poklidili a to nejen v 

našem okolí. Vyrobili jsme Morenu a 

pustili ji po vodě a tím se nadobro 

rozloučili se zimou. Také jsme 

nezapomněli na všechny milé ženy 

v našem okolí, pro které jsme vyrobili 

dárečky pro radost. 

 

DUBEN 
Každý první dubnový den prostě milujeme. Dělali jsme si legraci z druhých i ze sebe 

samotných. Byl přece Apríl. Začínáme na přípravě čarodějnice. Na konci dubna jsme si opekli 

špekáčky a na závěr jsme tam upálili naší čarodějnici. 

 

KVĚTEN  
Květen je vždy krásný měsíc. Maminky měly svátek, tak jsme je překvapili něčím, co jsme  

pro ně vyrobili. Radujeme se, tančíme, oslavujeme jaro na naší Májové veselici. Chodili jsme 

do přírody, a zdobili jsme se věnečky z pampelišek. 

 

ČERVEN  
Je to měsíc ve znamení svěže zelené barvy. Náš Zelený den. Všichni si na sebe oblékli 

všechno zelené, co doma měli. Nejzelenější byl odměněn sladkostí. Piknik v přírodě je 

romantický zážitek. Vzali jsme si deky, košíčky naplnili dobrotami a v přírodě na trávě jsme 

si všechny ty dobroty vychutnali. A vyvrcholením naší roční práce a rozloučením se se 

školním rokem byla družinová besídka Popelčiny oříšky. 

 

 

 Zpracovala: Jana Kolářová, vedoucí vychovatelka ŠD 
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Výroční zpráva o činnosti MŠ 2016/2017 

           

 

      

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 

 

Děti jsou rozděleny ve školce podle věku.                                  

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

 

Ve školním roce 2016/2017 nastoupilo v září do MŠ 48 dětí. Zápis do mateřské školy proběhl 

v letošním roce ve dnech od 10. 5. do 11. 5. 2017. K zápisu přišlo 9 dětí. 

Bylo vyhověno všem. V červnu byla přijata nové paní učitelka Jitka Fousková, která nastoupí 

od nového školního roku do mateřské školy.  Celkem bylo nově přijato 10 dětí. Během 

školního roku 2016 byla kapacita mateřské školy stále naplněna, děti se neměnily. V lednu 

2017 se do mateřské školy přistěhoval z Miličína Dominik Vosecký, který byl přijat 

na polodenní dopolední docházku, neboť rodiče Anety Steiningerové zažádali 

pouze o odpolední polodenní docházku do mateřské školy. Ukončení docházky k 28. 2. 2017 

zažádala matka Aleše Ehrenhafta, z důvodu přestěhování, poté k 1. 3. 2017 byla přijata 

Věra Vesecká.  

 Mateřská škola je kompletně dostavěná, vybavená nábytkem. Byla dokoupená dětská 

kuchyňka a do třídy Hvězdiček byl položen nový koberec. V tomto školním roce jsme 

zakoupili dětskou pohovku-sedačku, stoleček a drobnější hračky, žíněnku, vstupní dveře 

do MŠ. Do obou tříd byly dokoupeny žaluzie a stahovací rolety. Herní molitanové kostky 

do třídy Hvězdiček se zakoupí až příští školní rok dle financí. Na školní zahradu 

byla zakoupena ze sponzorského daru rodičů Suchopárových trampolína a na polytechnickou 

činnost jsme dostali od manželů Žihlových různé druhy dřevěných kostek a prkének pro děti. 

Manželé Královi dodali palety na zahradní nábytek, manželé Hruškovi věnovali pro  dětské 

lenošení a relaxaci koženou lenošku. Do budoucna plánujeme zakoupení nového zakrytí 

pískoviště a menší dřevěný altán, dřevěné lanové prolézačky. Je také potřeba doplnit 

písek do pískoviště a udělat na zahradu přívod vody pro děti.  
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Počet dětí podle obcí 

Bedřichovice 1 

Broumovice 2 

Budenín 1 

Jankov 12 – 1 dítě na 1/2denní odpolední docházku od ledna 2017 

Jankovská Lhota 3 

Neustupov 4 – 1dítě přijaté od března 2017 

Nosákov 1 

Olbramovice 1 

Odlochovice 4 

Otradovice 1 – 1dítě na 1/2denní dopolední docházku od ledna 2017 

Ouběnice 2 

Pičín 6 – 1 dítě odstěhováno 28. 2. 2017 

Ratměřice 2 

Roudný 1 

Sedlečko – Neustupov 2 

Větrov – Votice 2 

Vlčkovice 2 

Votice 1 

Zvěstov 3 

 

 

Celkem dětí  47 + 2 děti s polodenní docházkou. 
 

Pedagogičtí pracovníci 
 

 

 Havířová Vladimíra  – vedoucí MŠ 

- vzdělání SŠ 

SpgŠ Beroun obor vychovatelství 

SpgŠ Beroun obor speciální pedagogika 

SpgŠ Beroun obor předškolní pedagogika 

logopedický asistent- primární logopedická prevence ve školství NIDV Praha 

 

 

 Králová Monika – učitelka MŠ od 28. 8. 2016 

  vzdělání SŠ 

OA Benešov – ekonomika a účetnictví 

SOŠ Podnikání a pedagogiky Obrataň – 2 leté studium 

od srpna 2016, dokončené bude v květnu 2018 maturitní zkouškou 

 

Topinková Renáta  –  učitelka MŠ  

 vzdělání SŠ 

 

SZŠ Kolín obor zdravotnický laborant 

UJAK – pedagogické studium obor vychovatel 

a pedagog volného času 

SOŠ Podnikání a pedagogiky Obrataň – 2 leté studium  

od září 2014,  dokončené v červnu maturitní zkouškou 2016 
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Od 30. 8. 2017 přijata nová paní učitelka Jitka Fousková na snížený úvazek do třídy Sluníček. 

 

Provozní zaměstnanci 
 

       

       Žihlová Ivana   - kuchyňka 

                                   - úklid MŠ 

                                   - vzdělání OŠ 

 

 

       Slunečková Jana - prádelna 

 

 Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku 
 

 

Počty dětí dle jednotlivých tříd od září 2016 do prosince 2016: Sluníčka     24 

                                                                                        Hvězdičky 24 

Počty dětí dle jednotlivých tříd od ledna 2017 do června 2017: Sluníčka 22 + 2 polodenní 

                                                                                                          Hvězdičky  24 

 

 

Od ledna 2013 se již neevidují čtyřhodinové a pětidenní děti. 

Odklad školní docházky: 1 (Václav Lebl) 

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. 

 

 

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

K 31. 9. 2016 bylo zapsáno 48 dětí. Od ledna 2017 na žádost rodičů A. Steiningerová 

přihlášená na polodenní odpolední docházku do mateřské školy, proto mohl být přijat 

Dominik Vosecký, který se přistěhoval z Miličína, kde navštěvoval mateřskou školu. K 28. 2. 

2017 se odstěhoval Aleš Ehrenhaft z Pičína a místo něj byla přijatá Věra Vesecká. V červnu 

2017 bylo zapsáno 47 + 2 děti na polodenní docházku dětí. 

 

Počty dětí odcházející do ZŠ: 16 – z toho 1 dítě (A. Ehrenhaft odstěhován k 28. 2. 2017) 

Celkem odcházejících dětí do ZŠ: 15 

Počty dětí s navrženým OŠD:  1 (Mikuláš Petran) 

Počty dětí o rok dříve: 0 

14 dětí odchází do základní školy a z toho 2 děti půjdou do základní školy ve Voticích. 

Celkem 12 dětí z mateřské školy půjde do základní školy v Jankově. 
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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. 

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 

 

Název: Školka plná zábavy 

 

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

               

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

 

 

Údaje o výsledcích kontrol a inspekce 

 

V tomto školním roce navštívila Česká školní inspekce mateřskou školu v měsíci dubnu. 

Proběhla hloubková kontrola celé mateřské školy. Mateřská škola až na malé nedostatky, 

které byly v co nejkratší době odstraněny, dopadla velice dobře a byla i pochvala od paní 

inspektorky. Výsledky celé kontroly jsou zveřejněny na webových stránkách základní školy 

a písemně doloženo a uloženo také na základní škole v Jankově. 
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Mimoškolní aktivity ve školním roce 2016/2017 

 

 

    Odpolední aktivity 
 

– Sluníčkové tvoření 

– Předškoláček 

– Angličtina- Jazykovka Votice 

– Logopedie 

– Předplavecký výcvik 

– Hravé lyžování Monínec 

– Sportovní hry 

 

 

Péče speciálních pedagogů 

 

Logopedickou péči zajišťovala v MŠ Vladimíra Havířová, která je kvalifikovanou 

logopedickou asistentkou a pracuje pod vedením klinického logopeda. 

 

 

Školkové aktivity 

 

– předplavecký výcvik bazén Benešov 

– Hravé lyžování Monínec 

– Mikulášská nadílka připravená společně se žáky ZŠ 

– výroba adventních věnců s rodiči 

– vánoční dílničky s rodiči s ván.cukrovím a koledami 

– vánoční besídka v Domově seniorů 

– velikonoční vyrábění s rodiči 

– 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  



 32 

– maškarní karneval 

– Halloweenská diskotéka 

– Sněhulákový den 

– ekologické programy Ochrany Fauny Čapí hnízdo 

– Květinkový den 

– šerpování předškoláků  

– hudební program p. Kubec 

– spaníčko ve školce s předškoláky 

– divadlo v MŠ – Klaun Ála 

– hudební programy paní Hamajdové 

– veselé bubny – program pěti kontinentů 

– divadelní představení  Koloběžka, divadlo Kos 

– školní výlety a exkurze 

– Vítání občánků na Obecním úřadě v Jankově 

– Oslava ke Dni matek v sále Obecního úřadu 

– Kytarový koncert pana Hrdličky 

– Včely – ekologický program pana Dvořáka 

– Barevný týden v MŠ 

– Divadlo Úsměv 

 

 

Účast a umístění v soutěžích 

 

 
Během tohoto školního roku s pověřenou paní učitelkou Renátou Topinkovou proběhly 

soutěže dětí: Votické talenty – O paletu A. Slavíčka.  Zde se Matěj Račanský se umístil 

na 1. místě v kategorii pro mateřské školy a Matěj Suchopár dostal Čestné uznání. 

 

 

Přehled všech aktivit po jednotlivých měsících 

 

 

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

vycházka Jankovem. 

 

ŘÍJEN: hudební pohádka O Terezce a Matějovi, pouštění draka, fotografování p. Bursík, 

Halloweenská diskotéka a soutěže 

 

LISTOPAD: hudební program paní Hamajdové „Kalendář“, fauna Čapí hnízdo - ekologický 

program, výroba Adventních věnců s rodiči, Pěnkavův dvůr – Čertovská pohádka 

 

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

vánoční posezení a tvoření s rodiči, besídka v Domově seniorů v Jankově, hudební 
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pohádka pana Kubce „Kde se vzaly Vánoce“, Ježíšek ve školce – vánoční nadílka, zpívání 

v kostele 

 

LEDEN: návštěva1.třídy v Jankově + oběd ve školní jídelně - předškoláci, fauna Čapí 

hnízdo- ekologický program, Sněhulákový den, knihovna Jankov–Hvězdičky, 

knihovna Votice – Sluníčka, Veselé bubny – program pěti kontinentů 

 

ÚNOR: ekologický program- Čapí hnízdo, dětský karneval v MŠ, hudební program 

„Muzikanti“ paní Hamajdové, zimní vycházka po Jankově, Klaun Ála – TÚ, TÚ, TÚ 

 

BŘEZEN: Vítání občánků na OÚ v Jankově, jarní vycházka, plavecký výcvik Benešov, 

lyžařský výcvik Monínec, divadlo Úsměv – Nemocný pejsek, divadelní představení KOS – 

Jak skřítek málem zaspal jaro 

 

DUBEN:  Den Země na Čapím hnízdě – soutěže a plnění úkolů v terénu, besedy, 

prohlídka farmy,  opékání špekáčků na zahradě MŠ a pohybové hry, Velikonoční dílny s dětmi 

a rodiči, vycházka do přírody, oběd ve školní jídelně – předškoláci, ekologický program 

pana Dvořáka - Včely 

 

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

netradiční svátek maminek- zahradní slavnost, fotografování pan Bursík, hudební program 

paní Hamajdové „ Námořník Bořík“, pěší výlet k táboru –  hry v lese, Zápis do mateřské 

školy, setkání s kamarády z MŠ Vlašim, kytarový koncert pana Hrdličky 

 

ČERVEN: barevný týden v MŠ, rozloučení s předškoláky, spaníčko s předškoláky, 

divadlo KOLOBĚŽKA – „ Hurá na prázdniny“, školní olympiáda se ZŠ, Den dětí - 

kino Votice a hry na hřišti, schůzka rodičů v MŠ 

 

 

Předplavecký výcvik10 lekcí Benešov, Hravé lyžování Monínec pod vedením paní Novotné, 

kroužek dovedných rukou pro předškolní děti pod vedením p.uč. R. Topinkové, sportovní hry 

pod vedením p. uč. M. Králové, angličtina hrou pod vedením p.uč. Robertson a p. uč. 

Zapletalové, předškoláček pod vedením p. uč. V. Havířové. Mateřská škola je 

zapojena do ekologického programu Mrkvička Vlašim, Visum – 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) 
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  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.  

 

Obě součásti školy úzce 

spolupracují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblast materiálního vybavení a oprav – spolupráce s obcí  
 

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

V letošním roce byla zakoupena trampolína, dřevěné prvky pro polytechnickou činnost dětí. 

V příštím roce chceme koupit nové zakrytí pískoviště, doplnit písek do pískoviště, dřevěný 

altánek, dřevěné lanové průlezky a chceme přívod vody na zahradu pro děti. 

 

 

 Závěry pro práci v příštím školním roce 

 

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

přístup k dětem, rodičům. Budou se snažit, aby se děti v naší školce měly co nejlépe, a aby si 

odnesly základy pro vstup do základní školy ale i pro život, aby byly šťastné, veselé, 

pomáhaly si a hlavně se měly rády. V dnešní době, kdy jsme zahlcováni počítači a moderní 

technikou, chceme, aby se rodiče více věnovali dětem, aby si s nimi povídali, četli, zpívali 

a aby je dostatečně chválili a povzbuzovali. Také samozřejmě, aby je vedli k samostatnosti, 

cílevědomosti. 

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

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

 

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

 kalendářní rok 2016 
Škola:  Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov     

  

Na Náměstí 29 

Jankov           

1. 

Podané písemné žádosti o 

informace Počet:  36   

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. Jana Boršovská Zpracoval: Mgr. Václav Nerad 

                

                                 


