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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 68 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 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, 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 (opět zvolena na 

následující období) 

Členové Ing. Radek Maceška (opět jmenován na 

následující období) 

Hana Kratochvílová (do května 2019) 

PaedDr. Jana Sochůrková (od června 2019) 

 

 

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 29 

Počet učitelů ZŠ 14 

Počet učitelek MŠ 4 

Počet vychovatelek ŠD 4 

Počet provozních zaměstnanců ZŠ, MŠ, ŠJ 4, 1, 4 

 

 

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 1 2 1 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 2018/2019 

1 13 2 1 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

Umístění vycházejících žáků  

 

Poř.číslo žáka Třída Škola, obor 

901 IX. SOŠ veterinární, mechanizační, zahradnická a jazyková škola, 

České Budějovice - veterinářství 

902 IX. ISŠT Benešov - elektrikář 

903 IX. Gymnázium Sedlčany 

904 IX. SOU Sedlčany – opravář zemědělských strojů 

905 IX. ISŠT Benešov - elektrikář 

906 IX. OA Vlašim – ekonomické lyceum 

907 IX. Gymnázium Benešov 

908 IX. VOŠ a SPŠ dopravní PRAHA – dopravní prostředky 

909 IX. ISŠT Benešov - karosář 

910 IX. SZdŠ Tábor - ošetřovatel 

911 IX. ISŠT Benešov - elektrikář 

912 IX. Gymnázium Benešov 

913 IX. SOU stavební Benešov - aranžér 

914 IX. VOŠ a SZeŠ Benešov - agropodnikání 

915 IX. SZdŠ Tábor – praktická sestra 

916 IX. SŠ rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Tábor - rybář 

501 V. Gymnázium Vlašim 

 

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

v devátém ročníku v nižším ročníku 

16 1 
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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. 13 12 1 0 

II. 14 12 1 1 

III. 13 11 2 0 

IV.          15 9 6 0 

V.  15 5 10 0 

Celkem 79 48 30 1 

 

 

2. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo  s vyzna

menáním 

Prospělo Neprospělo 

VI. 20 11 9 0 

VII. 15 6 9 0 

VIII. 16 8 8 0 

IX. 16 6 10 0 

Celkem 65 29 36 0 

 

Celkový přehled 

 Počet žáků Prospělo  s vyzna

menáním 

Neprospělo 

1. stupeň 79 48 1 

2. stupeň 65 29 0 

Celkem 144 77 1 

 

 

5.2 Údaje o integrovaných žácích 

 

Druh postižení: Počet žáků 

Sluchové postižení 1 

Zrakové postižení 0 

S vadami řeči 4 

Tělesné postižení 0 

S kombinací postižení 2 

S vývojovými poruchami učení, chování  25 
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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. 535 41,15 0 0 

2. 576 41,14 0 0 

3. 633 48,69 0 0 

4. 492 32,80 0 0 

5. 787 52,47 0 0 

6. 955 47,75 0 0 

7. 1116 74,40 0 0 

8. 1573 98,31 0 0 

9. 1233 77,06 0 0 

celkem 7900 513,77 0 0 

 

 2. pololetí 

třída počet 

omluvených 

hodin 

průměr na 

žáka třídy 

počet 

neomluvených 

hodin 

průměr na 

žáka třídy 

1. 623 47,92 0 0 

2. 543 34,93 54 3,86 

3. 499 38,38 0 0 

4. 502 33,47 0 0 

5. 928 61,87 0 0 

6. 836 41,80 0 0 

7. 786 52,40 0 0 

8. 1189 74,31 0 0 

9. 1338 83,62 0 0 

celkem 7244 468,7 54 3,86 

 

S rodiči jednoho žáka druhé třídy probíhala po celý rok jednání ohledně příprav na vyučování 

a docházky do školy. Absence ve školní docházce jsme hlásili na OSPOD. Ve druhém 

pololetí měl tento žák 54 neomluvených hodin. Všechny informace poskytnutá OSPOD byly 

podkladem pro soudní jednání s rodiči žáka. 

 

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 
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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 

 

Motivace žáků 

 

aktivita a zájem žáků o výuku dobrá 

propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) plněno 

využívání zkušeností žáků akceptováno 
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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 2 

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 
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d) Specializovaná činnost – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích 

programů 

 

e) Specializovaná činnost – prevence sociálně patologických jevů  

f) Specializovaná činnost – specializovaná činnost  

g) Specializovaná činnost – specializovaná činnost v oblasti environmentální 

výchovy 

 

1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace  

Akreditované semináře 32 

Samostudium 

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

nových metod, vzájemná výměna zkušeností, práce na ŠVP 

   

DVPP 
Dusilová M. ZŠ Jak na hudebku 

Školní systematické konstelace – jak být autoritou 

Havířová V. MŠ Malý konstruktér – polytechnická výchova v MŠ 

Čtenářská pregramotnost v předškolním vzdělávání 

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

Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a 

zanedbávání 

Zacházení s chemickými látkami a směsmi ve školách 

Problémové situace ve výuce 

Fousková J. MŠ Matematická gramotnost v předškolním vzdělávání 

Syndrom vyhoření a jeho prevence u předškolních pedagogů 

Jarešová O. ZŠ Didaktické hry a objevování ve vyučování matematice 

Králová M. MŠ Matematická gramotnost v předškolním vzdělávání 

Syndrom vyhoření a jeho prevence u předškolních pedagogů 

Macešková L. ZŠ Geometrie činnostně v 1.-3.ročníku 

Nerad V. ZŠ Konzultace k ZoR - Šablony II.  

Peroutková J. ZŠ Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a 

zanedbávání 

Nápadník do hodin českého jazyka 

Nápadník do hodin českého jazyka II. 

Problémové situace ve výuce 

Geometrie činnostně v 1.-3.ročníku 

Učím (se) rád v 1.třídě 

Sochůrková J. ZŠ Zaniklé muzeum. Práce s ideologií ve vzdělávání 

Topinková R. MŠ Malý konstruktér – polytechnická výchova v MŠ 

Čtenářská pregramotnost v předškolním vzdělávání 

Vosátková M.  Nápadník do hodin českého jazyka 

Nápadník do hodin českého jazyka II. 

Učím (se) rád v 1.třídě 

Metody aktivního učení 

Vesecká K. ZŠ Intenzivní jazykový kurz angličtiny se zaměřením na funkční 

používání jazyka 

Letní škola pro učitele angličtiny na ZŠ a SŠ 

(mlu)vím, tedy jsem 

Konzultace k ZoR - Šablony II. 

Žjačíková L. ZŠ Čtením a psaním ke kritickému myšlení – letní škola 

Zaniklé muzeum. Práce s ideologií ve vzdělávání 
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 

7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 

Zájmové kroužky 

 

 Název: Vedoucí kroužku: 

1 Míčové hry M. Horálek 

2 Hasičský L.Fousek 

3 Doučování ČJ L.Žjačíková 

4 Doučování M O.Jarešová 

5 Pohybově dramatický – družina J. Kolářová 

6 Počítače – družina H. Kratochvílová 

7 Badatelský klub Rostlinka - družina L.Šulcová 

8 Vybíjená J.Kolářová 

9 Klub zábavné logiky a deskových her M.Kramperová 

10 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 
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7.2 Účast žáků školy v soutěžích 

 

Název soutěže: Soutěžící: Umístění: 

Vybíjená Okresní kolo  6. místo  

Atletická všestrannost Kristýna Fousková  3. místo  

Olympiáda z ČJ Michaela Dvořáková 15. místo 

Dějepisná olympiáda Okresní kolo - Samuel Robertson  

Krajské kolo – Samuel Robertson 

3. místo 

6. místo 

Votické talenty Lukáš Fousek 

Lucie Brabencová 

2. místo 

3. místo 

Turnaj v malé kopané O pohár města 

Votice 

Oblastní kolo 5. - 9. třída 2. místo 

Sálová kopaná Benešov Oblastní kolo – 2st. 3. místo 

 
 

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

 

 

SPOLUPRÁCE S LÉKAŘI 
 

 

Nikdy nebyla přerušena spolupráce s dětskou lékařkou. 

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

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

náležitou pozornost. Spolupráce s novou lékařkou je přislíbena na podzim 2019. 

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. 
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OSTATNÍ 
 

Po odchodu pí. učitelky Jany Maškové (Loulové) se po rodičovské dovolené vrátila pí. učitelka 

Michaela Vosátková. Ve druhé 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 čerpá dotaci MŠMT Šablony II., ze které jsou 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.  

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, atd. 

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. Na základě návrhu dětí byl upraven hlavní vchod 

do budovy.  

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, 

Pochod po 

stopách bitvy u Jankova,…). 

Ve školní družině již několik let vytvářejí 

děti s vychovatelkami postavy 

do dřevěného betléma, který každoročně 

zdobí jankovské náměstí od začátku 

adventu do Tří králů. Každoročně přibydou 

nové figury. Stávající postupně 

opravujeme. 

Z důvodu začátku rekonstrukce 

školy bylo již v pátek 21. června 

2019 bylo všem žákům vydáno 

závěrečné vysvědčení. 
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8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
Ve školním roce 2018/2019 kontrola ČŠI neproběhla. 

 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy 

 
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2018 

 

Škola je příspěvkovou organizací financovanou ze státního rozpočtu Krajského úřadu 

Středočeského kraje a zřizovatelem – Obec Jankov. 

 

 

 rozpočet čerpání tj. % 

Mzdy 9230157,- 9230157,- 100 

Dohody 222500,- 222500,- 100 

ONIV 191951,- 191951,- 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 
 

 

SRPEN 

 

V přípravném týdnu proběhlo setkání učitelů obou stupňů na téma čtenářských dílen, které 

vedla Jana Feřteková.  Pro všechny zaměstnance proběhlo školení první pomoci, které připravili 

profesionální záchranáři z Vlašimi (p. Karbulka a p. Dědič), se kterými pravidelně 

spolupracujeme. 

 

ZÁŘÍ 

 

Dne 3. září se všichni žáci a učitelé sešli v  sále OÚ Jankov. V prvních řadách seděli společně 

se svými rodiči i prvňáčci, kteří se těšili na první okamžiky školního roku. Slavnostní zahájení 

uvedl ředitel školy Václav 

Nerad. Mezi hosty nechyběla 

starostka obce Jitka Jonsztová a 

Josef Kocourek. Pozvání na 

slavnostní zahájení přijali též 

zástupci Posázaví o.p.s. 

Bohunka Zemanová a Václav 

Pošmurný. Třídní učitelka první 

třídy Lucie Macešková každého 

prvňáčka všem přítomným 

představila, žáčci poté dostali 

šerpy a dárek od Obce Jankov. 

První školní den byl ukončen v 

9:30 hodin.  

Žáci 2. a 3. třídy se v období od 10. 9. 

2018 do 26. 11. 2018 zúčastnili 

plaveckého kurzu v bazénu 

v Benešově. Doprava žáků byla 

hrazena dotací MŠMT v rámci 

rozvojového programu "Podpora 

výuky plavání v základních školách 

v roce 2018 (III. etapa)". 
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V sobotu 22. září jsme si opět připomněli významného jankovského rodáka Josefa Šustu. Již 

pátý ročník Šustova běhu se konal na nově vybudované trase kolem jankovských rybníků. 

Předstartovní atmosféru zpříjemnila svými skladbami hudební skupina Sakramejdlo. 

Na startovní čáru se v deset 

hodin dopoledne postavilo 

rekordních 136 účastníků, 

kteří byli rozděleni do čtyřech 

kategorií: dívky, chlapci, ženy 

a muži. Na okruhu o délce 

4650 metrů, který je součástí 

celoroční soutěže Běžec 

Podblanicka, změřili své síly 

sportovci i amatéři. 

Nejrychleji tuto trasu 

absolvoval Jiří Stuchlík ml. v 

čase 16 minut 55 sekund. 

Mezi startujícími byli i senioři 

ve věku nad 70 let a maminky s kočárky. Všichni běžci v cíli obdrželi kromě pamětní medaile 

též upomínkové předměty a občerstvení. Na první tři běžce z každé kategorie čekal v cíli 

ovocný dort, který vítězům předala starostka obce Jitka Jonsztová a zástupci naší základní 

školy. Po vyhlášení vítězů následovalo všemi očekávané losování zajímavých cen. Na úplný 

závěr programu bylo připraveno vypuštění dravce do volné přírody. Káně lesní přivezli do 

Jankova pracovníci ze Záchranné stanice ve Vlašimi. Během dopoledne bylo možné navštívit 

školní kavárnu, zúčastnit se konzultace s výživovou poradkyní a též si prohlédnout výstavu 

věnovanou osmičkovým rokům v historii naší republiky, kterou připravili žáci ze všech tříd pod 

vedením svých třídních učitelek.  

 

 Ve čtvrtek 27. 9. 2018 se žáci 4. třídy vydali na nové dopravní hřiště do Benešova. Zde je 

přivítala paní policistka, která s dětmi celé dopravní hřiště nejprve prošla. Společně si 

pojmenovali dopravní značky a prošli různé dopravní situace, které společně vyřešili. Pak už si 

děti zapůjčily kola, koloběžky a šlapací motokáry a vyrazily vyzkoušet své znalosti prakticky. 

Děti si celé dvě hodiny na dopravním hřišti parádně užily. 

V září se též žáci 9. třídy zúčastnili Dne 

jazyků na Obchodní akademii Vlašim. 

Během září byl též na chodbě 2. stupně 

vytvořen čtenářský koutek, nábytek a 

knihy byly pořízeny z finančních 

prostředků poskytnutých 

MikroregionemVoticko. Na návrhu a 

výzdobě se podílela Lucie Žjačíková a 

Jana Feřteková.  
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ŘÍJEN 

Ve středu 3. 10. se žáci 2. třídy ZŠ Jankov vydali autobusem do Votic na slavnostní Pasování 

na čtenáře. Už v osm hodin ráno v obřadní síni votické radnice na děti čekali dvorní dámy, 

rytíř a paní Kramperová z knihovny. Každý druháček přečetl básničku z připravené knížky. 

Po té byl rytířem pasován na 

čtenáře. Od dvorní dámy dostal 

pamětní list a malou pozornost. 

Slavnostní obřad byl zakončen 

přísahou, při které děti slíbily, 

že se budou ke knihám chovat 

s úctou a každý den budou 

pravidelně číst.  

4. října proběhla návštěva 

Obecního úřadu Jankov, 

pracovnice OÚ seznámila žáky 

s přípravou a průběhem 

komunálních voleb – povídání 

doplnila praktickými příklady, ukázkami; žákům byly zodpovězeny i jejich dotazy. Akce byla 

přínosná, v budoucnu se bude opakovat. 

Od 8. do 12. října proběhl na prvním stupni Barevný týden. Každý den bylo úkolem žáků přijít  

do školy v oblečení určité barvy (pondělí – zelené, úterý – bílé, středa- červená, čtvrtek- modrý, 

pátek – pruhovaný). Hodně dětí se zapojilo a přidali se také někteří učitelé a dokonce pan ředitel 

s paní zástupkyní. 

10. října proběhlo školní kolo Přírodovědného klokana – v kategorii Kadet se zúčastnili žáci 8. 

a 9. třídy. Celkem se zúčastnilo 29 žáků. Nejlepší tři řešitelé: Jiří Petran, Barbora Kocourková 

a Vendula Matoušková. 

 

15. a 17. října 5. třída a 4.třída navštívily Městskou knihovnu ve Voticích, žáci si zopakovali 

pravidla pro čtenáře a vyslechly úryvky ze zajímavých knížek. Vyzkoušeli si i jazykolamy. 

Návštěva proběhla v příjemné atmosféře a dětem se líbila. 

 

V úterý 16. října se druhý stupeň ZŠ Jankov vypravil do Prácheňského muzea a vodní 

elektrárny v Písku. Cesta příjemně uběhla a jako první žáky čekala návštěva Prácheňského 

muzea. V muzeu se rozdělili podle tříd do různých expozic. Žáci šesté a sedmé třídy navštívili 

expozici pravěku, kde se dozvěděli informace o životě pravěkého člověka a mohli si vyzkoušet 

například mletí obilí a stavbu obydlí z jeleních kůží. Žáci osmé a deváté třídy se zase dozvěděli 

informace o historii Písku a navštívili zdejší geologickou sbírku. Největší úspěch měl stále 

funkční orchestrion. Po skončení prohlídek se třídy přesunuly do muzea zdejší vodní elektrárny, 

kde se dozvěděly o historii původního mlýna, ze kterého se později stala vodní elektrárna. Žáci 

si prohlédli zdejší strojovnu a exponáty spojené s fungováním elektrárny. Cestou zpátky 

navštívili žáci Kamenný most, který je nejstarším kamenným mostem v Čechách.  
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V rámci oslav 100. výročí založení republiky se v pátek 26. října uskutečnil v budově základní 

školy Jankov zajímavý den věnovaný naší historii, nazvaný Osmičkový expres. V 8 hodin 

proběhlo slavnostní zahájení. Všichni žáci, zaměstnanci školy a hosté zazpívali národní hymnu 

v původní československé 

podobě. Poté už průvodčí rozdali 

všem návštěvníkům jízdenky a 

trikolory a rozjel se Osmičkový 

expres.  Jeho pomyslné vagony 

tvořily výstavy v jednotlivých 

třídách, které žáci připravili ke 

stoleté historii z nejrůznějších 

oblastí života, jako například 

školství, hračky, sdělovací 

prostředky, hudba, kuchyně 

1. republiky. Během 

dopoledne všechny 

třídy základní 

i mateřské školy 

vysadily u rybníka 

Roháče lípy 

republiky, o které se 

budou i nadále starat. 

Průběžně probíhala 

také náležitá 

výzdoba oken, 

v obou budovách 

a na vlajkový strom 

bylo dohromady 

vyvěšeno 138 

státních vlajek. Na závěr si všichni pochutnali na četnickém guláši, který paní kuchařky uvařily 

podle dobového receptu. 

 

LISTOPAD 

  

1. listopadu se ve spolupráci se ZŠ Bystřice uskutečnila exkurze na pražské letiště Václava 

Havla. Akce se zúčastnilo 15 žáků z 8. a 9. třídy za doprovodu paní učitelky O. Jarešové. 

2., 16. a 30. listopadu proběhly setkání tradičního bloku Finanční gramotnosti pro žáky 8. a 

9. třídy, jehož cílem je prohloubit povědomost o financích a zvýšit finanční gramotnost žáků. 

Akci lektoroval Ing. M. Donát. 

6. listopadu se konala schůzka pro rodiče žáků 9. třídy k volbě povolání, organizovala  

výchovná poradkyně Iva Chmůrová. 
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15. listopadu proběhla Plenární schůze Klubu rodičů a třídní schůzky. Rodičům byly sděleny 

informace o nové podobě webových stránek školy a o plánované rekonstrukci školy, jejíž 

začátek byl oznámen na konec června 2019. 

22. 11. proběhl ve spolupráci s pracovníky Obce Jankov úklid parku a cest na jankovském 

náměstí.  

 

Na 26. listopad připadly adventní dílny, jejichž téma bylo velmi různé, děti vyráběly např. 

vánoční ozdoby z keramické hlíny, andílky z papíru, peří nebo vaty, stromečky z borovicových 

šišek či rybičky z ořechových skořápek. Všichni žáci aktivně tvořili vánoční výrobky 

z nejrůznějších materiálů. 

 

27. 11. se na exkurzi do Prahy vydal celý 1. stupeň, cílem byly výstavy v Národním muzeu:  

Archa Noemova a Světlo a stín. Žáci toho mnoho shlédli. Průvodkyně muzea jim představila 

cizokrajná zvířata a jejich život v jejich přirozeném prostředí. Některé exponáty zvířat 

vydávaly  i zvuk a byly doplněny pobytovými stopami. Na závěr komentovaných prohlídek 

žáci vyplňovali pracovní listy. Před odjezdem si mohli koupit zajímavé suvenýry ve zdejším 

obchůdku. Školní exkurze byla velmi zdařilá. 

 

V pátek 30. listopadu se 

uskutečnil oblíbený školní 

adventní jarmark. Dveře 

školní budovy se otevřely 

ve 14:00 hod. za zvuku 

vánočních koled 

V jednotlivých třídách si 

návštěvníci mohli zakoupit 

adventní věnce, vánoční 

ozdoby a nejrůznější 

dekorace, které vyrobili 

žáci během předcházejících 

školních dílen. V prodeji 

byl také nový školní 

kalendář. Atmosféru 

adventu podpořily vánoční 

zvyky, které si každý návštěvník mohl vyzkoušet. Krájela se jablíčka, házelo se botou a 

nechybělo ani pouštění ořechových lodiček. Občerstvení jako vždy poskytla školní kavárna, 

kde na návštěvníky čekaly čerstvé palačinky i výborné domácí řezy a věnečky. V pět hodin ale 

nastal čas přesunout se ven ke dřevěnému betlému, protože následovalo slavnostní rozsvícení 

vánoční výzdoby v celém Jankově. Nejdříve si rodiče a návštěvníci školy poslechli několik 

písní, které zazpívali žáci druhého stupně pod vedením paní učitelky Maceškové, a pak už se 

celý Jankov rozzářil. Bylo to krásné odpoledne. Akce se velmi zdařila, což také potvrdila hojná 

účast návštěvníků. 
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29. 11. 2018 se naše škola zúčastnila turnaje v sálové kopané. Naši školu reprezentovali chlapci 

i dívky z 8. a 9. třídy. V pětičlenné skupině jsme skončili na 3. místě. Žák 8. třídy Filip 

Vaňourek byl vyhlášen nejlepším brankářem. 

 

 

PROSINEC 

4. prosince se uskutečnila poslední lekce finanční gramotnosti, tématem bylo nakupování, 

reklama a marketingové triky. 

Ve středu 5. 12. se žáci 9. třídy ZŠ Jankov převtělili do postav čertů, Mikuláše a anděla, 

aby mohli navštívit, postrašit i odměnit žáky školy i obyvatele Jankova. Už od rána bylo 

ve škole spousta práce. Museli se připravit balíčky se sladkostmi a líčení a převlékání také 

zabralo dost času. Jako první Mikuláš, anděl i čerti navštívili první, druhou a třetí třídu. 

Některé děti bylo potřeba postrašit, ale jiné Mikuláš zase pochválil. Každé dítě dostalo 

zaslouženou odměnu za přednes básničky a pak už bylo na čase obejít zdejší obchody, obecní 

úřad, dům s pečovatelskou službou i školní jídelnu. Vynechána nebyla ani mateřská škola. Děti 

krásně zpívaly a recitovaly básničky, a když se někdo hodně bál, anděl ho utěšil. I zde děti 

dostaly sladké odměny, ale pro zlobivé děti přinesli čerti i nějaké uhlí. Jako poslední byl na řadě 

domov důchodců. Dokonce i zde si Mikuláš, anděl a čerti poslechli krásné básničky a rozdali 

sladké odměny.  

 

14. prosince se skupina15 žáků z 8. a 9. třídy, kteří se jako druhý jazyk učí němčinu, vydala 

navštívit předvánoční Vídeň. Pedagogický doprovod provedla L. Macešková, žáci se připojili 

k účastníkům ze ZŠ Dolní Kralovice, která celou akci pořádala.  

 

 

20. 12. se škola od 15 hodin opět otevřela veřejnosti během akce Vánoční odpoledne. Ve školní 

kavárně bylo možné ochutnat vánoční čaj a palačinky, pokračoval prodej vánočních ozdob 

z adventních dílen, doprodávaly se školní kalendáře a též se rozdávalo betlémské světlo. 
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Vyvrcholením odpoledne bylo vánoční vystoupení žáků v parku před dřevěným betlémem, 

které začalo po čtvrté hodině. Nejdříve zaznělo několik koled, které zpívali žáci druhého stupně 

za hudebního doprovodu L. Maceškové, poté následovaly přestavení, která připravili žáci 5. 

třídy a školní družina pod vedením J. Holubové a J. Kolářové. 

 

Poslední školní den před vánočními prázdninami 21. prosince proběhl velmi příjemně. Žáci si 

ve svých třídách uspořádali vánoční posezení, ochutnávali cukroví, předávali si dárky a zkoušeli 

různé vánoční zvyky. 

 

 

 

 

LEDEN 

 

V neděli 6. 1. 2019 byl zahájen lyžařský kurz pro žáky 7. a 8. třídy, který proběhl ve skiareálu 

Strážný v Krkonoších. Pobyt i lyžařský výcvik proběhl ve spolupráci se základní školou 

z Dolních Kralovic, žáci byli společně ubytováni v chatě Diana. Sněhové podmínky byly velmi 

příhodné, 

družstva 

navštěvovala 

sjezdovky 

ve Strážném i  

v nedalekých 

Herlíkovicích. 

Všichni se 

v pořádku a 

bez zranění 

vrátili 

11. ledna zpět 

do Jankova.  

 

 

V úterý 15. 1. proběhla ve 2. třídě ukázková hodina, žáci naplánovali překvapení pro rodiče, 

Chtěli jsme jim ukázat, co všechno jsme se ve škole naučili a jaké aktivity nám k tomu 

napomohly. Společně s paní učitelkou Peroutkovou připravili pohoštění a pečlivě uklidili třídu.  

Poté rodičům a prarodičům předvedli oblíbené aktivity, např. koulovanou, přesmyčky, 

housenky, plácanou, zvony, skákanou, hádankové domino. 
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25. ledna 2019 se v Jankově konal ples Klubu rodičů, přípravy žákům deváté třídy zabraly 

několik měsíců. V osm hodin ples zahájila skupina Unigena, poté následoval krátký proslov 

pana ředitele, který všechny v sále přivítal a poděkoval Klubu rodičů za přípravu plesu. Pak již 

slavnostně nastoupili žáci 9. třídy před plný sál. Každý dostal šerpu a krásnou růži. Žáci též 

poděkovali všem učitelům a následně jim předali květiny, které jsme si pro ně připravili. Po 

slavnostním zahájení se deváťáci převlékli do třídních mikin a předvedli taneční vystoupení, 

které nazvali 

Náš školní 

život, které se 

jim velmi 

vydařilo a 

některé scénky 

přihlížející i 

rozesmály. 

Zbytek večera 

žáci i jejich 

rodiče 

protancovali a 

skvěle si ho 

užili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

29. ledna se v Benešově konal Veletrh vzdělávání, kde se prezentovali střední školy okresů 

Benešov, Praha-západ, Kutná Hora. Školy zde nabízely také obory, které v okresu Benešov 

nejsou. Veletrh navštívili žáci 9. třídy , prošli všechna stanoviště,  vzorně poslouchali a 

dotazovali se. 
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ÚNOR 

 

Ve čtvrtek 14. února 2019 do jankovské 

školy opět zavítala paní Koubová z 

Městské policie v Benešově se svou 

kolegyní. Přijely si s žáky popovídat o 

nejrůznějších tématech. Ti nejmladší se 

dopoledne dozvěděli důležité věci o 

bezpečném chování, čtvrťáci a páťáci se 

pocvičili v dopravní výchově. Šestá 

třída vyslechla informace o bezpečném 

chování na internetu a kyberšikaně. 

Sedmáci se dozvěděli, jak fungují 

azylové domy a jak vypadá život 

bezdomovců. Odpoledne si s žáky osmé 

a deváté třídy popovídaly o trestní odpovědnosti, o problematice násilí, o trestech, které je 

mohou postihnout za protizákonné jednání. Řeč byla i o krádežích, alkoholu a dětské 

pornografii, o rozdílu mezi přestupkem a trestným činem, o omezování svobody. Během školní 

docházky se postupně žáci seznámí se všemi důležitými tématy.  

 

27. 2. proběhl Hasík – program požární prevence pro 2. a 6. třídu organizovaný HZS Benešov 

v podobě dvouhodinového bloku s praktickými ukázkami a videoprezentacemi. 

 

 

BŘEZEN 

 

 

11. až 13. března proběhly Dny otevřených dveří, které rodiče využili zejména na prvním 

stupni. Pro návštěvníky bylo přichystáno občerstvení a možnost nahlédnout do školních kronik. 

 

V pondělí 11. 3. se čtvrtá třída účastnila exkurze ve votické společnosti MOKATE Czech s. r. 

o., kde žákům zaměstnanci ukázali, jak vypadá výroba kávy a různých jiných sladkostí. 

Dozvěděli se též,  jaký je rozdíl mezi oplatkou a sušenkou. Velmi je zaujal robot, který 

pracovníkům ve výrobě pomáhal. Všude to moc krásně vonělo a mohli i ochutnat  různé 

výrobky. Tato exkurze se žákům velice líbila, 13. března Mokate navštívila též 5. třída.  
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12. 3. proběhl výchovný koncert 

v obecní sále, koncertovalo duo 

M. Kopecký- K. Ševidová, 

hodinové pásmo filmových písní 

děti zaujalo, některé byly zvány i 

ke zpěvu na podiu. Na konci 

programu, kam mohli přijít 

v rámci Dnů otevřených dveří i 

rodiče, se strhla lavina žádostí o 

podpisy K. Ševidové. Koncert se 

dětem velmi líbil. 

 

 

 

 

 

14. 3. zahájila J. Holubová, budoucí třídní učitelka první třídy, pravidelná setkávání 

s předškoláky a jejich rodič , tzv. Předškoličku. Během prvního setkání si děti prohlédly školu 

a  seznámily se. 

 

18. března uspořádala 8. třída oslavu dne sv. Patrika během vyučování anglického jazyka. 

svatého Patrika. Celá třída přišla v zeleném oblečení, ti kteří neměli zelené oblečení, si dali 

záležet na doplňcích nebo třeba na zeleném občerstvení. Paní učitelka I. Dittrichová si pro žáky 

připravila soutěž o historii, zajímavostech Irska a historických faktech. 

 

19. 3 Matematický klokan - řešení matematických úloh se zúčastnili všichni žáci toho dne 

přítomní ve škole. 

 

 

21. 3. a 25. 3. proběhl v 2. a v 5. třídě  Ponožkový den, který je zaměřen na podporu dětí 

s Downovým syndromem.  

 

26. března žáci 1. až 5. třídy navštívili Ekocentrum a Parazoo ve Vlašimi. 

Mladší třídy se zúčastnily programu „Zvířecí detektivové“, děti podstoupily detektivní výcvik 

vedený detektivem veverčákem (poznávání stop, zvuků a maskování zvířat) a staly se zvířecími 

detektivy, kteří odhalují příčiny zranění volně žijících živočichů. Pomocí několika skutečných 

příběhů a prohlídky „zvířecí nemocnice“ nahlédly pod pokličku paraZOO.  Pro starší byl 

připraven program„Jak krtek ke kalhotkám přišel“. Známá pohádka o krtkovi a kalhotkách 

pomohla dětem v pátrání po původu textilií. Co všechno předchází kalhotám, které si oblečeme 

ráno na sebe? Z čeho se látka na oděvy vyrábí? Na tyto otázky zde žáci našli odpovědi. 

Vyslechli si povídání o pěstování a zpracování lnu a konopí. Naučili se tyto rostliny lámat a 

česat, viděli, jak se spřádaly nitě, motaly provazy a naučili se tkát na kartonovém stavu. Děti si 

domů odnesly i vlastnoručně utkaný výrobek. 
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V pátek 29. března se  1.,2.,4.třída zúčastnila Noci s Andersenem. Žáci se svými třídními 

učitelkami sešli v 17.00hod  ve škole, čekala je noc plná příběhů a zábavy, všichni se 

na přespání ve škole velmi těšili.  Během večera se o dánském spisovateli dozvěděli mnoho 

informací. Paní učitelky připravily pro žáky spoustu aktivit, např. vyráběli botu z papíru, 

protože Andersenův otec byl švec, hráli AZ kvíz,  vyráběli pohádkový strom a dívali se 

na kreslené Andersenovy pohádky (Císařovy nové šaty, Malou mořskou vílu i Kouzelné 

křesadlo). Sami si také udělali večeři, na které jsme si velmi pochutnali. 

 

                           DUBEN 

 

2. dubna se všechny třídy 

zúčastnily vzdělávacího 

programu Tonda obal, který je 

zaměřen na správné třídění a 

recyklaci obalů a ochranu 

životního prostředí. 

 

3. 4. se žáci ze 4. a 5. třídy 

zúčastnili turnaje ve vybíjené 

v Benešově na ZŠ Jiráskova. 

Naši sportovci dosáhli velmi 

pěkného umístění - ze 17 

družstev byli šestí. 

3. a 4. dubna proběhl ve škole 

(1. až 7. třída) program nakladatelství THOVT, zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti. 

 

4. dubna pokračoval Hasík  pro 2. a 6.třídu. Žáci se dozvěděli spoustu důležitých a potřebných 

informací ohledně ochrany svého života a majetku. Prakticky nacvičovali správné chování 

v situacích, do kterých se mohou dostat. 

5. dubna se konala čtenářská dílna se zábavnými aktivitami a přespáním ve škole pro žáky 

2. stupně. Akce je tradičně velmi oblíbená, zúčastnilo 25 žáků, organizaci zajistila L. Žjačíková. 

V sobotu 6. dubna 2019 proběhla v ZŠ Jankov od 10 hodin akce s názvem „Každý něco 

dokážeme“. Návštěvníci mohli navštívit školu a v jednotlivých třídách si vlastnoručně vyrobit 

pod vedením zkušených lektorů krásné jarní dekorace. Na své si přišli milovníci malovaných 

kraslic, které si mohli zkusit ozdobit vajíčka voskem, děti, které si mohly vyrábět zvířátka z 

vlněných bambulek či malá závěsná krmítka nebo i tatínci, kteří mohli zdokonalit svou techniku 

pletení pomlázek či košíků. Mezi další dílničky patřila výroba jarních věnců z vlny, vázy z 

březových větévek, motýlků z papírových kapesníčků či jarní dózičky. 

Návštěvnost byla přímo úměrná krásnému počasí, které vylákalo spoustu zahrádkářů ven, 

přesto se akce zúčastnilo kolem 50 návštěvníků.     
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Ve dnech 10. a 11. dubna 2019 se uskutečnil na naší škole zápis dětí do první třídy. Celkem 

přišlo 17 předškoláků, které doprovázeli jejich rodiče a sourozenci. Při zápisu pomáhali žáci 5. 

třídy, kteří byli převlečeni za pohádkové bytosti a zvířátka. Budoucí prvňáčky vždy hezky 

přivítali a potom jim dávali nejrůznější úkoly, jako např. poznávání geometrických tvarů a 

barev, vázání tkaniček, dokreslování obrázků či stříhání papíru. Všemi stanovišti je provázela 

budoucí třídní učitelka paní Jana Holubová, která se s dětmi a jejich rodiči setkává též na 

pravidelných předškoličkách. Na závěr byli všichni budoucí prvňáčci za splněné úkoly a 

přednesenou básničku odměněni potleskem a malými dárečky, které pro ně vyrobili páťáci a 

též děti ve školní družině. 

 

V pátek 12. dubna 2019 se žáci druhého stupně  vydali za kulturním zážitkem. Jeli do Prahy do 

divadla Na Fidlovačce na večerní představení s názvem Sugar aneb Někdo to rád horké. V 

hlavních rolích se představila Aneta Krejčíková a Martin Písařík. Představení se všem moc 

líbilo a celý večer si velmi užili. 

 

16. dubna proběhl ke Dni Země jarní úklid parku na náměstí, kterého se účastnila 7. a 9. třída.  

 

17. dubna se žáci 1. stupeň vypravili do kina ve Voticích, zhlédli film Jak vycvičit draka 2.  

Od 23. 4. do 30. 4. proběhly ve škole volby do Školské rady z řad rodičů a zákonných zástupců 

žáků. Volby probíhaly podle Volební řádu, v budově u hlavního vchodu byla instalována 

volební urna, do které rodiče mohli vhazovat volební lístky.  Celkem bylo odevzdáno 74 

platných hlasovacích lístků. Členem Školské rady byla zvolena Ing. Vladimíra Buchalová, která 

získala 29 hlasů. Ke dni 30. 4. oznámil ředitel nové složení Školské rady pro období 2019 – 

2021: Mgr. Radek Maceška, PaedDr. Jana Sochůrková a  Ing. Vladimíra Buchalová. 

Dne 29. dubna se skupina 

žáků z 8. a 9. třídy společně 

s I. Dittrichovou vydali z 

Jankova  na dlouhou cestu 

do Velké Británie.  

Společně se žáky ze ZŠ 

Dolní Kralovice a ZŠ Zlín se 

zúčastnili poznávacího 

zájezdu do Londýna. 
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KVĚTEN 

 Do 3. května probíhal poznávací zájezd do Londýna. Cesta proběhla bez problémů, hned první 

den žáci navštívili London Eye, Buckingham palace, Houses of Parliament a James´Park.  Po 

Londýně několikrát cestovali velmi přeplněným metrem. Večer  1. května se setkali s rodinami 

a ubytovali se u nich. Druhý den navštívili muzeum Madam Tussaud neboli muzeum voskových 

figurín a nultý poledník. Na nultý poledník  jeli lodí po řece Temži. Procházeli se ulicemi 

Londýna, navštívili obchod Primark a ochutnali pouliční vynikající jídlo. Třetí den navštívili 

pevnost Tower of London a prohlédli si korunovační klenoty, poslechli si přednášku průvodce 

tzv. Beefeatera.  Do Jankova dorazili všichni v pořádku 3. května v dopoledních hodinách.  

 

Dne 9. května proběhl 

Den ochrany člověka za 

mimořádných událostí. 

Každá třída se zabývala 

svým samostatným 

tématem, např. havárie, 

povodně, požáry nebo 

přírodní katastrofy. Na 

prvním stupni se věnovali 

tématům kolem vlastního 

bezpečí, orientace v okolí. 

Důležité bylo téma „Co 

dělat, když se ztratíme?“ 

Během dne jsme si všichni obnovili 

znalosti z první pomoci a záchrany 

života. Hasiči nám připomněli, jak se 

chovat, abychom nezpůsobili požár. Celý 

den byl pro všechny  poučný.  

 

15.5. Český den proti rakovině - sbírka 

pro lidi onemocněné rakovinou. 

Přihlášení dobrovolníci prodávali 

v ulicích Jankova žluté kytičky za 

příspěvek  na boj proti rakovině. 

Navštívili též všechny jankovské 

obchody a samozřejmě i školu. Nevynechali ani domov důchodců a obecní úřad. Málokdo 

odmítnul, celkem se prodalo 171 kytiček a vybrala částka 3 714 Kč.  

 

21. května se žáci 9. třídy vypravili do votického kláštera do expozice o kolektivizaci 

na Voticku a na výstavu „Rozkulačeno“. Dějinami je provedli pan Maršíček a paní Zelenková. 
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Během prohlídky měli možnost si prohlédnout i bývalou vyšetřovací místnost STB, zhlédnout 

videa a poslechnout si příběhy lidí z Voticka, kteří v této době žili. Na chodbách si četli seznamy 

vyšetřovaných, sledovaných a odsouzených lidí z obcí z okolí. Při prohlídce kláštera  se žáci 

dozvěděli také o jeho historii. Celá výstava byla velmi zajímavá.  

 

30. května proběhl výlet 3. třídy  na Konopiště. Odstartovali příjemnou cestou ekovláčkem z 

Benešova na zámek Konopiště. Celou cestou je provázela komentovaná  prohlídka, při které  se 

dozvěděli mnoho zajímavého.  Navštívili Růžovou zahradu, prohlédli si nádvoří a okolí zámku, 

také se zastavili u medvěda Jirky. Výlet zakončili  výbornou zmrzlinou a občerstvením na 

náměstí v Benešově.  

  

 

ČERVEN 

 

  4. června se žáci z 1. stupně 

zúčastnili Atletické 

všestrannosti ve Voticích.  

Kristýna Fousková skončila 

na 3. místě mezi děvčaty ze 

třetích ročníků. 

4. 6. proběhla exkurze 

do Sázavského kláštera a 

skláren Kavalierglass 

v Sázavě, zúčastnily se 

všechny třídy 2. stupně 

s třídními učitelkami. 

Prohlídka kláštera i sklárny 

byla velmi zajímavá. 

 

6. června se žáci 1. – 5. třídy vydali do Prahy na divadelní představení Hurvínek, organizovala 

L. Macešková.  

8. 6. se konal tradiční Pochod po stopách bitvy u Jankova. Na dvou pěších (10km, 15km) a 

jedné cyklotrase (40km) se pohybovalo 121 lidí. Více než v roce 2018. Počasí nebylo nejhorší, 

ale hlídkám na stanovištích byla zima.  
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11. června se uskutečnil 

výlet 1. stupně do Fajn 

parku  v Chlumci nad 

Cidlinou. 

Fajn park má mnoho 

sportovních, naučných a 

zážitkových atrakcí pro děti 

i dospělé. Vše si mohly děti 

prohlédnout a vyzkoušet. 

Dětem se výlet velmi líbil, 

ale bylo úmorné vedro. 

 

Ve čtvrtek 13. 6.  se konal 

školní výlet 2. stupně do Prahy na Vyšehrad, kde proběhla tříhodinová prohlídka celého areálu. 

Začínala v hradních chodbách a pokračovala až do sálu, kde byly originály soch, které jsou na 

Karlově mostě. Žáci navštívili též vyhlídku, ze které byl výhled na Pražský hrad, Nuselský 

most, Petřín i chrám sv. Víta. Dále procházeli parkem, kde viděli čertovy kameny, vyšehradské 

opatství i rotundu, kde se nachází dělová koule z třiceliteté války. Podívali se i dovnitř baziliky 

sv. Petra a Pavla a poté zamířili na vyšehradský hřbitov. Rozdělili se na skupiny a každá skupina 

dostala od pana průvodce tašku, kde byla konev, lopatka, smetáček, svíčka a sirky. Podle mapy, 

která byla v tašce, měli 

žáci najít příslušný hrob a 

postarat se o něj. Viděli tak 

například hrob Valdemara 

Matušky, Vlasty Buriana, 

Karla Hynka Máchy a 

Milady Horákové. Výlet 

jsme zakončili návštěvou 

McDonaldu a procházkou 

v Průhonickém parku, 

který byl krásný. 

 

Ve středu 19. června uspořádala škola olympiádu pro žáky i jejich rodiče a další příbuzné. 

Ráno se všichni sešli u obecního úřadu a složili olympijský slib, že se budou chovat čestně, 

sportovně a spravedlivě. Na hřišti slavnostně zapálila paní starostka olympijský oheň a předala 

slovo panu řediteli, který olympiádu zahájil. Všichni se nejdříve protáhli a šli sportovat ze všech 

sil. Na konci soutěží se konaly ještě dlouhé běhy 600 m a 800 m. Po sečtení bodů se vyhlašovaly 

výsledky. Vítězné dorty ve svých kategoriích získali žáci druhé, páté a sedmé třídy. Celá 

olympiáda se vydařila. Bylo hezké počasí.  
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20. června uskutečnil pan Martínek z ČSOB pro 4. a 5. třída  přednášku na téma finanční 

gramotnosti, týkala se  účtů, domácího rozpočtu. Žáci se také dozvěděli, jak šetřit peníze. 

Školní rok byl 

z důvodu 

rekonstrukce školy 

ukončen dne 21. 

června. Třídní učitelé 

předali žákům 

vysvědčení a 

v obřadní  

místnosti  OÚ Jankov 

proběhlo  slavnostní 

rozloučení s žáky z 

deváté třídy. 

Ve dnech 24. 6. – 

28. 6. byly vyhlášeny 

volné dny ředitele 

školy z důvodu rekonstrukce budovy. 

 

Od 24. 6. – 28. 6. měl v prostorách školní jídelny zázemí školní příměstský tábor, na který se 

přihlásilo 14 dětí z 1. stupně. Tábor se konal pod názvem S piráty kolem světa. Dvě pirátské 

družiny usilovaly o získání pokladu. Hry se konaly podle počasí (na hřišti, v jídelně, v parku a 

v přilehlém okolí). Ve čtvrtek 27. 6. podnikly děti celodenní výpravu do Odlochovic 

(domluvené koupání v bazénu ICSS, pohár v kavárně). 
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ČERVENEC – SRPEN 2019 

  

Již v průběhu června se všichni zaměstnanci školy podíleli na přípravných pracích 

před rekonstrukcí budovy, která začala ihned po vydání vysvědčení. 

V průběhu hlavních prázdnin byla na budově vyměněna střešní krytina, střecha byla osazena 

střešními okny a byla dokončena kompletní rekonstrukce 

plynové kotelny. Vybudováno bylo též nové sociální 

zařízení pro zaměstnance v 1. patře. V současné době 

stavební práce ve škole nadále pokračují. Do konce roku 

2019 v podkroví vzniknou dvě nové odborné pracovny, 

jazyková a přírodovědná. Jazyková učebna bude vybavena 

dvaceti počítačovými stanicemi, do přírodovědné 

pracovny budou zakoupeny nové mikroskopy. Závěrečný 

úklid po první etapě rekonstrukce zvládly uklízečky za 

pomoci školníka a údržbáře. 
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Výroční zpráva školní družiny 2018/2019 
 

V tomto školním roce navštěvovalo družinu 60 dětí.  

 

Přehled práce školní družiny po měsících: 

 

Září 

 

12. 9. 2018 – OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ 

Máme podzim, jsme opět ve škole, počasí je stále pěkné, 

tak jsme vyrazili k Šusteráku pálit ohýnek a opékat špekáčky. Bylo to příjemně strávené 

odpoledne. 

 

19. 9. 2018 - DRAKIÁDA 

Jako každý rok, tak i letos v září, proběhl další ročník drakiády. Tentokrát vítr opravdu foukal 

a všichni draci se vznášeli. Na nejlepší draky čekal dračí diplom a na všechny pak sladká 

odměna. 

Říjen 

 

9. 10. 2018 -  ŠIPKOVANÁ 

Naší oblíbenou hrou v přírodě je cesta za pokladem neboli šipkovaná. Hledáme se podle šipek, 

cestou plníme různé úkoly a na konci naší cesty je nám odměnou sladký poklad. 

 

18. 10. 2018 – JABLKOBRANÍ 

Protože letos byla opravdu skvělá úroda jablíček, rozhodli jsme se je trochu zužitkovat. 

Uspořádali jsme jablkobraní. Napekli jsme štrůdly, nazdobili jsme si pohárky a vyrobili 

jablíčkový nepečený dort. Nakonec jsme to všechno snědli. 

 

22. - 24. 10. 2018 – ZDOBENÍ DÝNÍ 

Strašidelný podzimní zvyk Halloween jsme také využili k našim hrátkám. Nanosili jsme dýně 

všech velikostí a barev a přeměňovali jsme je na různá strašidýlka, kterými jsme vyzdobili naší 

družinu i školu. Ze zbytků dýní jsme si uvařili výbornou dýňovou polévku. 

 

Listopad 

 

6. 11. 2018 – HALOWEENSKÁ 

DISKOTÉKA 

Nezůstali jsme jen u vyrábění strašidýlek 

z dýní, ale dnes jsme udělali strašidýlka 

i ze sebe. Všichni jsme si to užili na naší 

Halloweenské diskotéce. 

 

8. 11. 2018 – POSTAVY DO BETLÉMA 

A zase je nejvyšší čas, abychom začali s 

výrobou postaviček do našeho 

BETLÉMA. Letos jsme vyrobili novou 

postavu ponocného a beránka. 
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20. - 22. 11.2018 – VÝROBA NA JARMARK 

Blíží se čas Vánoc a našeho školního jarmarku, proto jsme se dali do výroby různých vánočních 

ozdob, přáníček a dekorací. 

Prosinec 

 

4. 12. 2018 – 

ČERTOVSKÝ 

REJ 

v tento den se z 

naší družiny stalo 

opravdové peklo. 

Všichni čerti a 

čertice, za které 

jsme se převlékli, 

řádili a tančili na 

naší diskotéce. 

 

6. 12. 2018 – 

PEČENÍ 

PERNÍČKŮ A 

CUKROVÍ 

Již zmiňované 

vánoce jsou tu za 

chvíli, proto je 

třeba se na ně řádně připravit. A tak jsme se do toho pustili a napekli spoustu perníčků, ale i 

jiného cukroví. 

 

11. 12. 2018 – UKÁZKA STOLNÍCH HER PIATNIK 

Po předchozí domluvě se zástupcem této firmy, jsme se setkali ve školní družině, abychomsi 

mohli prohlédnout, ale i vyzkoušet mnoho pěkných, zajímavých a pro někoho z nás úplně 

nových neznámých stolních her. 

 

13. 12. 2018 – ZDOBENÍ PERNÍČKŮ 

Vyrobili jsme si sněhovou polevu a snažili se námi upečené perníčky co nejpěkněji ozdobit. 

 

18. 12. 2018 – ČEKÁME NA JEŽÍŠKA 

Máme krásné předvánoční odpolene, atmosféra je slavnostní. Ochutnáváme cukroví, které jsme 

si sami upekli, stromeček září a pod ním je spousta dárků, které jsme si nedočkavě rozbalili. 

Jaké to bylo překvapení. Mezi dárky jsme našli i spoustu deskových her, které se nám při 

předešlé předváděcí akci moc líbily. 

 

20. 12. 2018 -  VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 

Nacvičili jsme vánoční vystoupení společně s pátou třídou, které jsme předvedli na náměstí 
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Leden 

 

10. 1. 2019 – VYRÁBĚNÍ LOJOVÝCH KOULÍ 

Nikdy, ani tento rok, nezapomínáme na všechna zvířátka, která musí přežít dlouhou zimu v 

přírodě. Různá semínka a lůj jsme potřebovali k výrobě lojových květináčů, koulí a nanuků pro 

ptáčky. 

 

22. 1. 2019 – KRMENÍ ZVÍŘÁTEK V LESE 

Po cestě k lesu jsme rozvěšovali růrné dobrůtky pro zvířátka jako jsou jablíčka, mrkvičky, námi 

vyrobené lojové koule, kaštany. Snad jsme jim ten těžký život v zimě trochu ulehčili. 

 

29. 1. 2019 – ZIMNÍ BÁL 

Plesová sezóna je v plném proudu. I u nás ve družině se jako už tradičně konal Zimní bál. Sešli 

jsme se slavnostně oblečení a se sváteční náladou. Zopakovali jsme si základy etikety a 

seznámili se s klasickými tanci jako je polka a valčík a pak jsme již soutěžili, tančili a nakonec 

nás čekala bohatá tombola. 

Únor 

12. 2. 2019 - VYRÁBĚNÍ VALENTÝNSKÝCH PŘÁNÍČEK 

Každý si mohl vyrobit přání nebo drobný dárek pro blízkou osobu. 

14. 2. 2019 - VALENTÝNSKÉ ODPOLEDNE 

Toto odpoledne si děti školní družiny vyměnily své VALENTÝNKY a abychom si odpoledne 

ještě více užili, připravili jsme si malé pohostění ve formě jednohubek. 

21. 2. 2019- VYRÁBÍME MORENU 

Toto je naše oblíbená činnost, 

protože zvěstuje konec zimy. 

28. 2. 2019  -VYNÁŠENÍ 

MORENY 

Vyrážíme k nedalekému 

potoku, celou cestu zpíváme o 

tom, že až zapálená MORENA  

popluje po potoce, odplouvá s 

ní dlouhá zima. Zpět do vsi 

přinášíme zelenou větvičku, 

která představuje nové léto. 
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Březen 

5. 3. 2019 - MASOPUSTNÍ ODPOLEDNE 

Každý kdo mohl, přišel v nějakém kostýmu, abychom si zatančili, zasoutěžili, no prostě se 

pobavili. 

7. 3. 2019 - VÝROBA PŘÁNÍ K MDŽ 

Ani tentokrát jsme nezapomněli na naše maminky, babičky, kterým jsme tímto přáním chtěli 

připomenout, jak moc je máme rádi. 

20. 3. 2019 - ÚKLID OKOLÍ ŠKOLY 

Jaro se blíží a my vyrážíme do přírody s odpadkovými pytli. Abychom jí částečně odpomohli 

od věcí, které do ní opravdu nepatří. Samozřejmě jsme nezapomněli nasbíraný odpad třídit. 

28. 3. 2019- OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ 

Málokdo z nás nemá rád opečený špekáček na ohýnku. Jako vždy byly moc dobré. 

Duben  

1. 4. 2019- APRÍLOVÝ DEN 

Snažíme se nějakým žertíkem napálit co nejvíce svých spolužáků. Fantazii se meze nekladou. 

4. 4. 2019- VÝROBA DROBNÝCH DÁREČKŮ PRO BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDU 

Už nyní se těšíme na naše nové spolužáky, kteří k nám od září přijdou do první třídy.Každý 

z nás byl jednou v první třídě proto víme, že sebemenší dáreček vždy potěší. 

16. 4. 2019 - ODPOLEDNÍ POSEZENÍ, VÝROBA JEDNOHUBEK 

MADETA, v rámci projektu MLÉKO DO ŠKOL, nám již podruhé poslala do školní družiny 

OCHUTNÁVKOVÝ KOŠ. V nabídce bylo několik druhů sýrů, mléka atd., tak jsme si připravili 

chutnou a zdravou svačinku. 

25. 4. 2019 -VÝROBA ČARODĚJNICE 

Společnými silami jsme vytvořili čarodějnici, kterou chystáme upálit na ohýnku, na kterém si 

před tím opečeme špekáček. Počasí je střídavé takže se uvidí. 
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Květen  

2. 5. 2019 - OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ 

Sice už je MÁJ, a naše čarodějka, díky 

špatnému počasí, dodnes stojí v koutě, tak 

jsme to dnes odpoledne napravili a vše 

uvedli na správnou míru. 

9. 5. 2019 - VÝROBA PŘÁNÍ KE DNI 

MATEK 

Naše maminky budou mít v neděli svátek, 

tak se budem snažit jim poděkovat za 

jejich lásku a péči, nejkrásnějším přáním 

na světě. 

22. 5. 2019 - CESTA ZA POKLADEM 

Počasí není zrovna nejlepší, ale to nám 

nevadí. Vyrážíme ve dvou partách 

za dobrodružstvím. Na konci cesty jsme se 

podělili o sladký poklad. 

 

 

 

Červen  

5. 6. 2019 - PEČENÍ SLANÉ ROLÁDY 

V rámci projektu MLÉKO DO ŠKOL, jsme do školní družiny dostali další ochutnávkový 

mléčný koš. Abychom si ochutnávku trochu ozvláštnili, upekli jsme si sýrovou roládu. 

Výbornou!!! 

12. 6. 2019- PIKNIK NA LOUCE 

Jednoho letního dne jsme si sbalili deky, košíky se všelijakými dobrotami a vyšli do přírody. 

Odpoledne bylo velmi příjemné. 

18. 6. 2019 - LETNÍ PÁRTY 

Venku je krásně, slunce svítí, konec školního roku se blíží a s ním vyhlídka prázdnin a to se 

musí pořádně oslavit. Tancujeme, soutěžíme. 

 

         Zpracovala: Jana Kolářová, vedoucí vychovatelka ŠD 



 38 

Výroční zpráva o činnosti MŠ 2018/2019 

           

     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 2018/2019 nastoupilo v září do mateřské školy 48 dětí. K 1. 10. 2018 byla 

přijata ještě jedna dívka. Od října 2018 do února 2019 nastoupily dvě děti na polodenní 

vzdělávání, ve třídě Hvězdiček, tím pádem byl počet dětí 47 plus 2 na polodenní vzdělávání. 

Od ledna 2019 místo jednoho děvčete na polodenní vzdělávání byl přijat jeden chlapec, neboť 

dívka odletěla s rodiči do Austrálie. K poslednímu dni v prosinci odhlášena jedna dívka, poté 

v únoru přestup jedné dívky s polodenním vzděláváním do jiné mateřské školy z důvodu 

dojíždění. Od března 2019 opět počet 48 dětí, všichni na celodenní vzdělávání v mateřské škole.  

 Zápis do mateřské školy proběhl v letošním roce ve dnech od 6. 5. do 7. 5. 2019. Zapsaných 

dětí bylo  celkem 17, plus jedno děvče s Downovým syndromem přijato na individuální 

vzdělávání pro školní rok 2019/2020. Nebylo vyhověno 3 dětem z kapacitních důvodů. 

 Během školního roku 2018 kapacita mateřské školy stále 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 uspořádat. 

 V polovině července byla vyvedena voda skrz venkovní zeď ven na zahradu 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 prken na pískoviště. 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. 

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

můžeme dělat různé vzdělávací činnosti venku. Dále plánujeme dodělat mlhoviště a rovnou 

plochu ze zámkové dlažby pro odrážedla, kola a koloběžky. Pan školník poupraví dřevěný 

domeček, který je dětmi velmi využívaný. 

Děti jsou rozděleny ve školce podle věku.                                  

Celkový stav na konci školního roku byl 48 dětí.                                                                                                             
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Počet dětí podle obcí 

Bedřichovice 2 

Broumovice 1 

Jankov 13 + 1 (chlapec-1/2 vzděl. od 01/19 místo dívky odhlášené 

12/18) 

Jankovská Lhota 3 

Jitra 1  (dívka – ½ vzděl. 10/18 – 12/18) 

Kaliště 3 

Neustupov 1 

Nosákov 1 

Olbramovice 1 

Odlochovice 2 

Otradovice 1 

Ouběnice 1 

Pičín 2 

Ratměřice 1 

Sedlečko – Neustupov 1 

Skrýšov 1 

Větrov – Votice 1 

Vlčkovice 5 

Votice 1 + 1 (dívka – ½ vzděl. odhlášená  02/19) 

Vrchotovy Janovice 1 

Vyšetice 1 

Zvěstov 3 

 

Celkem dětí 47 + 2 říjen 2018 až únor 2019. Od března 2019 opět celkový stav dětí na 

celodenní vzdělávání je 48. 
 

Celkový stav k březnu 2019 je 48 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 

Králová Monika - 

učitelka MŠ 

SOŠ podnikání a pedagogiky Obrataň – studium od srpna 2016, 2leté, 

dokončené v červnu 2018 maturitní zkouškou 

OA Benešov – ekonomika a účetnictví 

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 – předškolní a mimoškolní 

pedagogika, 2 leté, v červnu 2019 ukončeno maturitní zkouškou 
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Provozní zaměstnanci 
 

       

       Žihlová Ivana   - kuchyňka 

                                   - úklid MŠ 

                                   - vzdělání OŠ 

 

       Jana Slunečková-   prádelna 

 

 

Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku 
 

 

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

                                                                                         Hvězdičky24 

Počty dětí dle jednotlivých tříd od října do února 2019:                        Sluníčka 24 

Hvězdičky23+2 (pol

odenní   vzdělávání 

dětí) 

Počty dětí dle jednotlivých tříd od března 2019 do června 2019:          Sluníčka 24 

                                                                                                                      Hvězdičky 24 

 

Odklad školní docházky: 1  

 

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. 10. 2018 bylo zapsáno 47 dětí plus 2děti na polodenní vzdělávání. Od října přijata 1 dívka, 

která byla odhlášena k poslednímu dni v prosinci. Od ledna 2019 odhlášena z polodenního 

vzdělávání (1 děvče) a na její místo byl přijat (1 chlapec) zpět na polodenní vzdělávání do února 

2019. Od 1. března odhlášeno (1 děvče) z polodenního vzdělávání, proto mohl (1 chlapec) 

nastoupit na celodenní vzdělávání. Od března byl opět počet 48 dětí v mateřské škole na 

celodenní vzdělávání. 

 

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

V červnu 2019 bylo zapsáno 48 dětí. 

 

Počty dětí, které by měly nastoupit do ZŠ: 15 

Celkem odcházejících dětí do ZŠ: 12 
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Počty dětí s navrženým OŠD:  3 

Počty dětí o rok dříve: 0 

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

Celkem 11 dětí z mateřské školy půjde do základní školy v Jankově. 

 

 

Výchovně vzdělávací proces 

 

Práce školy je zaměřena na rozvíjení osobnosti samostatného zdravě sebevědomého jedince 

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

důležité pro celý další život a utváření základním pravidlům společenského chování. Vše si 

osvojují formou hry přiměřenou věku dětí. 

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

individuální přístup. 

Předškolní děti jsme pravidelně od října připravovali na vstup do školy, navštívili jsme děti 

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

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

zdravým životním stylem. 

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

svých možností, dovedností, schopností a zájmů. Zvládat takové nároky života, které jsou na 

ně běžně kladeny. 

 

 

Školní vzdělávací program - Školka plná zábavy 

 

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

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

 

 

Plán školy: 
 

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

 

Název: Školka plná zábavy 

 

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

 

 

 

   Údaje o výsledcích kontrol a inspekce 

 

    Ve školním roce 2018/2019 kontrola ČŠI neproběhla. 
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   Mimoškolní aktivity ve školním roce 2018/2019 

 

 

    Mimoškolní aktivity – předplavecký výcvik Benešov, Hravé lyžování Monínec 

 

 

 

    Péče speciálních pedagogů 
 

Logopedickou péči zajišťovala v MŠ Vladimíra Havířová, která je kvalifikovanou 

logopedickou asistentkou a musí pracovat pod vedením klinického logopeda. V říjnu naší 

mateřskou školu navštívila klinická logopedka Renáta Bezděková, která provedla depistáž. 

 

 

     Školkové aktivity 

 

– předplavecký výcvik bazén Benešov 

– hravé lyžování Monínec 

– mikulášská nadílka připravená společně se žáky ZŠ 

– výroba adventních věnců s rodiči 

– vánoční dílničky s rodiči s ván.cukrovím a koledami 

– vánoční besídka v Domově seniorů 

– návštěva prevence první pomoci 

– návštěva pošty v Jankově 

– program ke Dni Země 

– besídka ke Dni matek – zahradní slavnost 

– besídka ke Dni matek v Domově seniorů 

– opékání špekáčků  

– lampionový průvod s rodiči 

– návštěva naučné stezky do Ratměřic ke Dni dětí 

– návštěva knihovny ve Voticích 

– návštěva knihovny v Jankově 

– návštěva kina ve Voticích  

– maškarní karneval 

– halloweenská diskotéka 

– sněhulákový den 

– ekologické programy Ochrany Fauny Čapí hnízdo 

– návštěva ekocentra Čapí hnízdo 

– Květinkový den 

– hudební program kino Votice 

– RC Oříšek – Svět pod mikroskopem 

– fotografování 
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– Prima vizum- vyšetření očí v MŠ 

– pěší výlet k táboru v Jankově 

– hudební program Z písničky do písničky 

– Tonda Obal- ekologický program 

– brigáda s rodiči- úprava školní zahrady 

– Předškolák s rodiči 

– návštěva školní jídelny   

– šerpování předškoláků  

– hud. program p. Kubec 

– spaníčko ve školce s předškoláky 

–  divadlo Kos 

– vánoční besídka pro rodiče 

– výroba Adventních věnců s rodiči 

– školní výlety a exkurze 

– vítání občánků na Obecním úřadě v Jankově 

– oslava ke Dni matek v sále Obecního úřadu Jankov 

– Včely – ekologický program pana Dvořáka 

– barevný týden v MŠ 

– spaníčko s předškoláky ve školce 

– divadlo Úsměv 

 

 

   Účast a umístění v soutěžích 

 
V tomto školním roce 2018/2019 proběhla soutěž dětí Votické talenty „O paletu A. Slavíčka“, 

kde se nám umístil na 2. místě v kategorii I. Lukášek Fousek 5 – 8 let na téma:  Jsme ve vesmíru 

sami?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

 

 

 

    Přehled všech aktivit po jednotlivých měsících 

 

 

ZÁŘÍ: zahájení školního roku a Den 

otevřených dveří, opékání špekáčků, 

vycházka do přírody, divadlo „Bouda, 

budka“, plavecký výcvik 

 

 

 

ŘÍJEN: vyšetření zraku dětí 

Prima visum, pouštění draka, 

fotografování p. Bursík, 

Halloweenská diskotéka a 

soutěže, plavecký výcvik 

Benešov 



 45 

 
LISTOPAD: divadlo „Jak se Barborka zatoulala“, výroba Adventních věnců s rodiči, 

lampionový průvod s rodiči, ekologický program Čapí hnízdo, plavecký výcvik Benešov 

 

PROSINEC: mikulášská nadílka, 

výroba přáníček a dárečků, fauna 

Čapí hnízdo- ekologický program, 

pečení perníčků, vánoční besídka 

pro rodiče, besídka v Domově 

seniorů v Jankově, divadlo „Dva 

sněhuláci“, Ježíšek ve školce- 

vánoční nadílka, zpívání 

vánočních koled v kostele, Šťastné 

a Veselé- obchůzka Jankovem 

s přáníčky, kino Votice- Pat a Mat, 

divadlo „Kde se vzaly Vánoce“ 
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LEDEN: fauna Čapí hnízdo- ekologický 

program, Sněhulákový den, knihovna 

Jankov- Hvězdičky, knihovna Votice – 

Sluníčka, knihovna Jankov- Hvězdičky, 

lyžování Monínec 

 

ÚNOR: ekologický program- Čapí 

hnízdo – Ekosystémy, dětský karneval v 

MŠ, divadlo „Udatný Matyáš“, divadlo 

„Pásmo tří pohádek“, návštěva knihovny 

ve Voticích, návštěva předškoláků v 1. 

Třídě ZŠ, zimní vycházka 

 
BŘEZEN: Vítání občánků na OÚ v Jankově, jarní vycházka Jankovem, divadlo – „Slepičko, 

čípak je to vajíčko“, RC Oříšek- mikroskopy, divadlo „Velikonoční koláče“, hudební program 

„Pohádka z písniček, kino Votice – Sněhová královna 
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DUBEN:  Den Země farma Soběhrdy, 

besedy, prohlídka farmy, opékání špekáčků 

na zahradě MŠ a pohybové hry, předškolák 

s rodiči, brigáda s rodiči- úprava školkové 

zahrady, návštěva školní jídelny, Tonda 

Obal- ekologický program 

 

KVĚTEN: besídka v Domově seniorů, 

besídka ke Dni matek v sále Obecního 

úřadu, opékání špekáčků, Zápis do 

mateřské školy a Den otevřených dveří, 

Květinkový den, pohádka „O drakovi“, 

fotografování dětí 

 

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

školní olympiáda se ZŠ, Den dětí- kino Votice a hry na hřišti, schůzka rodičů v MŠ, 

fotografování dětí, celodenní výlet Jihlava ZOO, Divadlo“ Perníková chaloupka“, pěší výlet 

k táboru v Jankově, Čapí hnízdo - exkurze 

 

 

Předplavecký výcvik 10 lekcí 

Benešov, Lyžování Monínec pod 

vedením paní Vojtíškové, Mateřská 

škola je zapojena do ekologického 

programu Mrkvička Vlašim, Visum 

– 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,..) 

 

 

 

 

 

 

  Spolupráce s odborníky  
 

– Pedagogicko-psychologická poradna Benešov, Vlašim 
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– Klinický logoped R. Bezděková 

– Dětští a odborní lékaři 

– Prima visum 

– Mrkvička 

– RC Oříšek 

– Mikroregion Votice 

 

   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 

ohniště. 

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

dodělat mlhoviště dle našich představ a hlavně dřevěný altánek pro vzdělávání dětí venku.  

 

    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 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. Děkuji Mikroregionu Votice, že nám věnují nám 

pozornost, velice si toho všeho moc vážíme. Spolupráce je na dobré úrovni. 

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

 kalendářní rok 2018 
Škola:  Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov     

  

Na Náměstí 29 

Jankov           

1. 

Podané písemné žádosti o 

informace Počet:  52   

2. 

Podaná odvolání proti 

rozhodnutí Počet:  0   

3. 

Opis podstatné části rozsudku, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí 

o odmítnutí  

  poskytnutí informace (neuvádějí se osobní údaje)    

           

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

                

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

                

                                 


