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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

1.1. 
Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace, Mírová 253 je 

součástí výchovně vzdělávací soustavy, k 1. 1. 2003 přešla do právní subjektivity. Školské 
zařízení, jehož činnost vykonává právnická osoba Základní škola  a Mateřská škola Golčův 
Jeníkov, příspěvková organizace: 
IZO 170 101 347 
Identifikátor právnické osoby 600 086 771 
IČO 709 86 002 

poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu v souladu se zásadami 
vlastenectví, humanity a demokracie. Dále poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, 
tělesnou a ekologickou výchovu. Velký význam přikládá výchově ke zdravému životnímu stylu 
a prevenci problémů způsobených návykovými látkami. Připravuje žáky na praktický život a 
další studium. 

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov měla ve školním roce 9 ročníků. 
Členila se na 1. stupeň tvořený 1. – 5. ročníkem, na 2. stupeň tvořený 6. – 9. ročníkem, na 
školní družinu (v letošním roce byla zvýšena kapacita na 83 žáků) a na školní kuchyň, 
mateřskou školu se školní kuchyní a na ekonomický úsek. 

Součástí školy je mateřská škola, která sídlí na adrese 5. května Golčův Jeníkov. 
Sdružuje 4 třídy mateřské školy a školní jídelnu, je odloučeným pracovištěm.  

Zřizovatelem školy je Město Golčův Jeníkov, náměstí T. G. Masaryka 110, 582 82 
Golčův Jeníkov.  

Ředitelem školy byl jmenován k 1. 2. 2016 na základě řádného konkurzu Mgr. Luděk 
Ježek, zástupcem ředitele je k datu 1. 7. 2017 jmenována Ing. Eva Hrubá. Zástupkyní pro 
mateřskou školu je Mgr. Vladislava Vlčková, vedoucí školní jídelny je p. Martina Míchalová, 
hospodářkou školy je p. Jindřiška Žáková a ekonomkou p. Iva Jiráková. 

 
Materiálně technické zajištění školy:  škola je rozdělena na I. a II. stupeň. Na I. stupni 

je 10 tříd a na II. stupni 5 tříd. Výuka probíhá v nové budově (1. - 2. třídy) a ve staré budově 
(třídy ŠD, kmenové třídy 3. – 9. a odborné učebny, prostory ŠJ). Odborné učebny – 
přírodovědná, fyzika, chemie, počítačová, humanitní, jazykové třídy). Na začátku školního 
roku se přestěhovala ŠD do budovy školy a byl uvolněn tzv. „pavilon“ pro potřeby města. 
Během prázdnin byla zrekonstruována světla v části staré budovy, ve spolupráci se 
zřizovatelem byl vybudován venkovní altánek, který by měl sloužit jako venkovní učebna. 
Také byly některé učebny vybaveny novým nábytkem, vymalovány a do školní jídelny byly  
zakoupeny nové jídelní sety. V rámci celostátní soutěže „Naše škola je cool“, kde probíhalo 
hlasování o nejlepší škole, naše škola vyhrála školní tabuli v hodnotě 30 000,-Kč.  

V červenci a srpnu 2017 bylo předlážděno a upraveno náměstíčko před školou, 
osázeno novou květinovou výzdobou. 

Velkou investiční akcí financovanou Městem Golčův Jeníkov je kompletní 
rekonstrukce chodeb a  dvou schodišť ve staré budově školy. 

Od školního roku 2017/2018 si škola zajišťuje samostatně rozvoz obědů do mateřské 
školy (dříve technické služby). Od města nám byl převeden služební automobil a o rozvoz se 
starají kuchařky a školník. 



Koncem školního roku nám byl navrácen objekt dílen, který dále využijeme na práci 
školních kroužků. 

 
 
 

 
 
1.2. 

Počet tříd a žáků k 30. 6. 2017:  
 
1. stupeň  10 tříd  175 žáků  průměr  17,5 
2. stupeň    5 tříd  128 žáků  průměr  25,6  
škola   15 tříd  303žáků  průměr            20,2 
Počty žáků  během školního roku kolísají z důvodů větší migrace rodin. 
 
1.3. 

Ostatní součásti: 
 
ŠD   2 oddělení    84  žáků 
ŠJ        257  dětských strávníků 

42 dospělých strávníků 
68  cizích strávníků 

   
MŠ   4 oddělení    90  žáků 
ŠJ MŠ          90  dětských strávníků 

  10 dospělých strávníků 
   

 
Celkový počet uvařených obědů za rok je 72716. 
 
 
1.4.  

Ředitel školy v souladu s učebními plány dělí třídy na skupiny, jejichž počet a počet žáků 
v nich určuje podle podmínek školy, charakteru vyučovaného předmětu, požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví žáků a pedagogů a přihlíží k rozpočtovým možnostem školy. 
 
1.5.  

V rozsahu nařízeném vládním nařízením se žákům bezplatně poskytují učebnice a 
učební texty, žákům 1. ročníků i základní školní potřeby. 
 
1.6.  

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace není specificky 
zaměřená na určitou oblast vzdělávání. 
Přihlíží  k  efektivnímu  využití   mzdových  prostředků  školy a  personálním možnostem školy 
při zajištění výuky. Prvním cizím jazykem je jazyk anglický. 
 
 



1.7.  
Chod školy se řídí řádem školy. Poradním orgánem ředitele je pedagogická rada, kterou 

tvoří pedagogičtí pracovníci. Spolupráci rodiny, školy a zřizovatele zajišťuje jednak Rada 
sdružení rodičů, jednak Rada školy.  
 
1.8. 

Vedení školy: 
 
ředitel školy    Mgr. Luděk Ježek 
zástupce ředitele   Ing. Eva Hrubá 
vychovatelky     Jaroslava Procházková 

Renata Lišková 
výchovný poradce     
pro 1. a 2. stupeň   Mgr. Miroslava Nigrinová 
metodik prevence   Mgr. Alena Víšková 
ekonom školy    Iva Jiráková 
vedoucí školní kuchyně   Martina Míchalová 
vedoucí učitelka MŠ   Mgr. Vladislava Vlčková 
vedoucí ŠJ MŠ    Martina Míchalová 
vedoucí provoz. zaměst.  David Šulc 
 
 
1.9.  

Adresa pro dálkový přístup: www.skolagj.cz 
 
 

2. PŘEHLED  OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 
 
2.1.  

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace vyučuje podle 
Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Naše škola“. 
 
2.2. 

Přehled vzdělávacích programů na škole ve školním roce 2017 – 2018: 
   Ve všech ročnících bylo ve školním roce 2017 – 2018 vyučováno podle vzdělávacího 
programu „Naše škola“. 
 
 

3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 
 
3.1. 

1. stupeň: 
 
Mgr. Hana Čiháková   
Mgr. Jitka Šindelářová  
Mgr. Květa Šulcová 
Mgr. Radka Semrádová 



Mgr. Hana Klepačová  
Mgr. Romana Trachtová 
Mgr. Ladislava Klempířová 
Mgr. Miroslava Nigrinová  
Mgr. Lenka Horáková   
Mgr. Luděk Ježek 
 
 
 
 
 
 
3.2. 

2. stupeň:   
    
Mgr. Markéta Moravcová 
Mgr. Martin Zezula  
Ing. Eva Hrubá   
Mgr. Markéta Johnová     
Mgr. Monika Ortová 
Mgr. Alena Víšková  
Mgr. Jiří Blabolil 
Mgr. Hana Mazalová Klečáková 
Ing. Jaroslava Šidáková 
Mgr. Jitka Horčičková 
 
 
  
   
 
3.3. 

Vychovatelky ŠD: 
 
Jaroslava Procházková 
Renata Lišková 
 
 
 
 
 
3.4 

Školní kuchyň: 
 
Martina Míchalová 
Alena Matějíčková 
Dagmar Medunová 
Petra Ronovská 



Lenka Tlapáková 
Adéla Pecová 
 
 
 
 
 
 
3.5. 

Provozní zaměstnanci: 
 
Ivana Jiráková 
Vlasta Liptáková 
Romana Motlová 
Marcela Šauliová            od 1. 5. 2018 
David Šulc 
Jindřiška Žáková 
Veronika Hudousková  ukončen prac. poměr k 30. 4. 2018   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM 
PŘIJETÍ DO ŠKOLY 
Viz. příloha 

 
 
4.1.  

Zápis do 1. tříd 
K zápisu přišlo celkem  26 dětí, z toho  13 dívek, odklad byl udělen 4 chlapcům, do prvních tříd 
zařazeno 22  žáků, z toho  13 dívek. 
 
4.2.  

Přijímací řízení na střední školy:  
Všichni žáci byli přijati na zvolené učební a studijní obory SOU a středních škol.  

Viz příloha č. 3 
 
4.3. 

Přijímání do MŠ 
Do MŠ jsou přijímány děti na základě žádosti rodičů, děti přijímá ředitel školy do naplnění 
kapacity školy, která je podle Rejstříku škol 90 míst. 



 
 
 

5. ÚDAJE  O  VÝSLEDCÍCH  VZDĚLÁVÁNÍ  ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY 

 
5.1.  

Základní škola 
 
Viz příloha č. 1 
 
 

6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 

Na škole byly realizovány projekty k prevenci sociálně patologických jevů: 
 
Beseda „ Antikoncepce“ 
Beseda na téma „AIDS“ 
Akrobacie na kolech - BESIP 
První pomoc na školách 
 
 

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

 
7.1. 

Ve školním roce 2017 - 2018 probíhalo další vzdělávání pedagogických pracovníků 
podle zájmu a zaměření jednotlivých pedagogických pracovníků školy a podle potřeb školy. 
Dalšími akcemi byly kurzy pro preventisty, výchovné poradce, výtvarníky, učitele jazyků, 
počítačové kurzy atd. Pro práci s  ŠVP se vzdělávali koordinátoři z 1. i 2. stupně školy. 

Jeden pedagogové školy ukončil kurz pro koordinátory ICT, jeden pedagog studuje 
výchovné poradenství a další studuje prevenci sociálně patologických jevů. 
 
 

8. ÚDAJE  O    AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 
   Viz příloha 2. 
 

9. ÚDAJE  O  VÝSLEDCÍCH  INSPEKCE PROVEDENÉ  ČESKOU  ŠKOLNÍ  INSPEKCÍ 
 
   Ve školním roce 2016 – 2017 nebyla provedena kontrola ČŠI. 
 
 

10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 
   Viz příloha č. 6 
 



 
 
 
 

11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
 
   Potravinová pomoc do škol -  „Operační program potravinové a materiální pomoci“, program 
je zaměřen na bezplatné poskytování obědů sociálně slabým žákům ve školní jídelně. Do 
tohoto programu bylo zapojeno 32 žáků. 
Mléko do škol 
Ovoce do kol 
Tyto programy mají za úkol poskytovat žákům I. a II. stupně ovoce a mléčné produkty jednou 
týdně. 
 
 
 

12. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 
 
 
 

13. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH 
Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 
Škola je zapojena do projektu s názvem: 
 
   „Personální podpora - Základní škola a 
Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace“, 
s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002180“  

 
 

14. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI 
ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 
 

Škola spolupracovala s Úřadem práce Havlíčkův Brod, středními školami z celého regionu 
Vysočiny a s Hospodářskou komorou Havlíčkův Brod. 
 
 

15. Součástí základní školy je školní družina a mateřská škola. Jejich činnost je shrnuta 
v příloze č. 4 a 5. 
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1,06 42,61 1,07 15 2 0 0 16 0 0 0 1.A 18 10 8 147 10 0 0 0 0 0 0

1,01 29,71 1,01 16 0 0 0 16 0 0 0 1.B 17 9 8 79 1 0 0 0 0 0 0

1,08 25,69 1,06 16 0 0 0 16 0 0 0 2.A 16 7 9 105 9 0 0 0 0 0 0

1,09 29,27 1,08 14 1 0 0 15 0 0 0 2.B 15 7 8 98 8 1 0 0 0 0 0

1,6 43,37 1,47 12 6 1 0 19 0 0 0 3.A 19 10 9 11 7 1 1 0 0 0 0

1,29 35,35 1,29 13 4 0 0 17 0 0 0 3.B 17 9 8 13 3 1 0 0 0 0 0

1,7 55,05 1,7 9 10 0 0 17 2 0 0 4.A 19 9 10 90 31 18 13 0 0 0 0
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1,45 53,43 1,43 11 9 1 0 21 0 0 0 5.A 21 10 11 132 38 14 5 1 0 0 0
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1,64 88,13 1,67 8 15 0 0 23 0 0 0 9.A 23 11 12 181 83 46 10 0 0 0 1

1,99 83 2,05 4 16 0 0 19 1 0 0 9.B 21 9 12 132 55 63 33 0 0 0 0



 
 
 
 
 

Příloha č. 2 
 

Údaje o aktivitách školy 
 
 
Září 2017: 
 
- Žáci devátých tříd přivítali ve škole nové spolužáky z prvních tříd a předali jim drobné 

dárky 
- Exkurze do automobilky Škoda v Mladé Boleslavi – 9. třídy 
- Den otevřených dveří 
- Přihlášení naší školy do soutěže „Naše škola je cool“, celkově škola v celostátním měřítku 

obsadila 2. místo 
- Zahájení plaveckého výcviku – 4. třídy 
 
 
Říjen 2017: 
 
- Beseda s pracovníky úřadu práce  – 9. A 
- Přírodovědné klání na Gymnáziu Chotěboř – 9. tř.  
- Divadlo Čáslav – „Stvoření tance“ – II. stupeň 
- Podzimní dílna pro rodiče 2. tříd 
 
 
Listopad 2017: 
 
- Výtvarná soutěž v H. Brodě „Rodinná pohoda“ – obsadili jsme 2x druhé místo a 1x sedmé 

místo 
- Přehlídka středních škol  pro žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče z okolních okresů, setkání se 

uskutečnilo na naší škole 
- Den otevřených dveří SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora – 8. tř. 
- Divadlo Čáslav – „Čertův švagr“ – 2. – 5. třídy 
- Beseda s kaplanem s ženské věznice ve Světlé nad Sázavou 8. a 9. třídy, odpoledne 

beseda pro širokou veřejnost 
- Osobnosti české historie – 5. A 
- Zážitkový stan – I. stupeň 

 
 
 
Prosinec 2017: 
 



- Vánoční výstava „Kapřík“, Chotěboř – 2. třídy 
- Představení „Slyšte, slyšte aneb Co se stalo v Betlémě“ – I. stupeň 
- Zážitkový stan (Sluneční soustava) – 1. a 2. třídy 
- „Brána jazyků“ – projekt žáků II. stupně – pohádky a scénky pro děti I. stupně 
- Osobnosti české historie – 5. A 
- Návštěva kostela před Vánocemi – I. stupeň 
 
 
Leden 2018: 
 
- Lyžařský kurz pro žáky 5. -7. tříd (39 žáků) v Jedlové v Orlických horách 
- Slavnostní předání nové tabule zástupci společnosti Consulta v rámci soutěže „Naše škola 

je cool“ 
- „Tonda Obal“ – vzdělávací program na třídění obalů – 1. – 9. třídy 
 
 
Únor 2018: 
 
- Národní divadlo „Strakonický dudák“ – 7. – 8. třídy 
- Divadlo Slunečnice, „Hrajeme si s pohádkou“ – I. stupeň 
- Beseda se zajímavou osobností – 8. a 9. třídy, odpoledne pro veřejnost 
- Bruslení – Světlá nad Sázavou, celá škola 
 
 
 
Březen 2018: 
 
- Divadelní představení v Havlíčkově Brodě v anglickém jazyce – 3. – 9. třídy 
- Beseda pro žáky 7. a 8. tříd na téma AIDS 
- Beseda pro žáky 9. tříd na téma Antikoncepce 
 
 
Duben 2018: 
 
 
- Okresní kolo ve vybíjené – 6. třída 
- Soutěž „ Kreativní stavebnice – Houfek – Box na téma  „Příběhy z techniky 1. republiky“, 

naši žáci sestavili historický vojenský letoun Š-01, tým z 8. třídy 
- Dopravní výchova – 4. A, B 
- Divadelní kroužek představil s velkým úspěchem pohádku „Setkání u Aničky“ 
- Návštěva městské knihovny – 3. A, B 
- Projekt „První pomoc do škol“ – KÚ Vysočina – 8. třídy 
- Prevence dětských úrazů – ČČK Havl. Brod  
- Běh Jarmily Kratochvílové, ocenění nejlepších běžců a předání drobných dárků z rukou 

Jarmily Kratochvílové  
- Beseda „Pralesy – plíce Země“ - II. stupeň 
- Den Země, akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ – celá škola 



- „Den bezpečnosti“ – I. stupeň 
 
 
 
 
Květen 2018: 
 
- Projekt „Deutschland, Ӧsterreich – Alpen“ – II. stupeň 
- Projekt „Čeští a zahraniční autoři napříč spektrem“ – 9. třídy 
- Beseda s RNDr. Pavlem Policarem, předsedou představenstva společnosti Vodovody a 

kanalizace Havlíčkův Brod o vodě na našem okrese a o stavbě výškových výtahů ve světě 
– 8., 9. třídy a veřejnost 

- Turnaj ve vybíjené v Havlíčkově Brodě – 6. třída 
- Exkurze do Terezína – 9. třídy 
- Výlet žáků 9. A do Prahy, Mumie světa, Laser game    
- Pythagoriáda – matematická soutěž, 2. a 12. místo v okresním kole -  6. a 7. třída 
- Divadelní kroužek – pohádka „Setkání u Aničky“ pro žáky školy, žáky ZŠ Vilémov a pro 

veřejnost, vystoupení na jeníkovském jarmarku 
- Školní výlet 7. třídy – Zelená hora, Laser game 
- Školní výlet žáků 5. tříd do Jihlavy, podzemí, zámek Příseka u Jihlavy – expozice modelů 

autíček 
- Jarní dílna pro žáky a rodiče 2. tříd – práce s textilem 
- Za kulturou, historií a přírodními krásami Solnohradska a Bavorska – zájezd žáků do 

Rakouska 
 
 
 
Červen 2018: 
 
- Loučení se školním rokem – turistický pochod s překvapením – žáci a rodiče 3. tříd 
- Výlet 4. tříd – „Jihlava, město královské“ 
- Výlet 6. třídy – Libice nad Cidlinou, Poděbrady 
- Výlet 2. tříd – Staré Hrady 
- Návštěva České národní banky, Neviditelná výstava - 8. třída 
- „Stavebka v kostce“, Havlíčkův Brod – 8. třída 
- „Obří jazykové pexeso“ v rámci anglického a německého jazyka žáci tvořili pexesové 

kartičky – 7., 8., 9. třída  
- „Dětský den pro I. stupeň“, hry a soutěže pro žáky I. stupně – připravili žáci 9. tříd 
- Show na kolech – představení akrobatů na kolech v rámci BESIPu – celá škola 
- Exkurze do Číhoště – 9. A, B 
 
 
 
Projekty školní, třídní a ročníkové: 
 
3. A, B 



Projekty: Naše město, Advent, ZOH, Velikonoce, Pohádky Boženy Němcové a Karla Jaromíra 
Erbena, Divadelní kroužek 
Cvičení v přírodě 
Ukliďme Česko 
Bruslení - sportovní den 
Dětský den 
Show na kolech – BESIP 
 Za kulturou, historií a přírodními krásami Solnohradska a Bavorska – zájezd žáků do 
Rakouska 
„Den otevřených dveří“ na naší škole, průvodci jsou žáci 8. a 9. tříd 
„Tonda obal na cestách“ – třídění odpadů 
Dílničky pro rodiče – jarní, podzimní 
„Naše škola je cool“ 
Deutschland, Ӧsterreich – Alpen 
Historie Golčova Jeníkova – historické budovy – 5. třídy 
Sběr druhotných surovin – celá škola 
Besedy se zajímavými osobnostmi (p. Kocián, kaplan z věznice Světlá nad Sázavou, RNDr. 
Pavel Policar, předseda představenstva VAK Havlíčkův Brod) 
 
 
Kroužky organizované na naší škole: 
 
 
- Anglický jazyk    - II. stupeň 
- Anglický jazyk    - 2. třída 
- Hra na flétnu      - I. stupeň 
- Logopedický kroužek  -    I. stupeň 
- Kroužek vyšívání 2x - starší děti, mladší děti 
- Sportovní kroužek  - florbal 2x, starší a mladší žáci 
- Sportovní kroužek – volejbal – 4. – 9. třída 
- Divadelní kroužek  - mladší děti 
- Matematický kroužek  - starší děti 
- Mechanické stavebnice  - starší děti 
- Kroužek logických her  - mladší děti 
- Doučování žáků dle jejich potřeby, 9. třídy před přijímacími zkouškami 
 
 
 
 
 

Sportovní akce 2017-18 

- Minikopaná = 6. - 7. tř. – Okresní kolo – Havlíčkův Brod –  13. 10. 2017 – 5. místo 

Hráči: Vojtěch Procházka (C), Matěj Procházka (G), Petr Vávra,  Josef Petr, Tomáš 

Adamec, Jaroslav Fiala, Ondřej Volenec a Pavel Mrkvička. 

 

- Florbal = 6. - 7. tř. – Okrskové kolo -  Ledeč n. Sázavou, 2. 11. 2017 – 4. místo 



Hráči: Petr Vávra (C), Martin Pospíšil (G), Vojtěch Procházka, Matěj Procházka, Josef 

Petr, Jaroslav Fiala, Ondřej Volenec, Pavel Mrkvička, František Mareček a Jan Dibelka. 

 

- Florbal = 6. - 7. tř. – Okresní finále – Havlíčkův Brod, 9. 11. 2017 – 4. místo 

Hráčky: Martina Nigrinová (C), Tereza Bláhová (G), Jolana Houdková, Šárka Václavská, 

Lenka Ronovská, Michaela Turková, Patricie Růžičková, Barbora Kůželová, Aneta 

Marečková a Sabina Píšová. 

 

- Florbal ČEPS cup = 1. - 5. tř. – Okresní kolo – Havlíčkův Brod, 15. 11. 2017 – 4. místo 
Hráčky: Drahomíra Brychtová (C), Alena Popelková (G), Monika Maliňáková, Barbora 
Stiessová, Ngoc Dinh Thi Linh, Zuzana Blažková, Anna Pecová a Alena Veselská. 
 

- Florbal = 8. - 9. tř. – Okresní kolo -  Havlíčkův Brod, 24. 11. 2017 – 5. místo 

Hráčky: Lenka Tlapáková (C), Vendula Jansíková (G), Anežka Štrbová, Anna Škvařilová, 

Karolína Popelková, Natálie Wernerová, Annamarie Petrusová, Štěpánka Trachtová, 

Monika Horká, Sandra Honkyšová a Tereza Slavíková. 

 

- Florbal = 6. - 9. tř. – Turnaj 4 - Vilémov, 13. 12. 2017 – 1. místo, 2. místo, 4. místo 

Hráčky: Lenka Tlapáková (C), Vendula Jansíková (G), Vendula Lavová, Anna 

Škvařilová, Anežka Štrbová, Marina Nigrinová a Jolana Houdková – 1. místo 

Hráčky: Štěpánka Trachtová (C), Tereza Bláhová (G), Annamarie Petrusová, Karolína 

Popelková, Natálie Wernerová, Patricie Růžičková a Monika Trachtová. – 2. místo 

Hráči: Ondřej Bláha (C), Samuel Filip (G), Aleš Volenec, Jiří Matoušek, Petr Vávra, 

Vojtěch Procházka a Matouš Procházka – 4. místo 

 
- Florbal = 1. - 5. tř. – Pololetní florbalový turnaj – Chotěboř, 25. 1. 2018 – 4. místo 

Hráči: Martin Pospíšil (C, G), Adam Dušek, Martin Hynek, Mikuláš Houdek, Jakub 

Žáček, Jaroslav Brychta, Drahomíra Brychtová, Matěj Houdek, Daniel Kabourek a 

Petr Stolín. Doplňková soutěž: Trestná střílení – 1. místo 

 
- Florbal = 6. - 9. tř. – Turnaj 4 – Golčův Jeníkov, 14. 2. 2018 – 1x 2. místo, 2x 3. místo 

- Hráčky: Lenka Tlapáková (C), Vendula Jansíková (G), Tereza Zajícová, Anna Škvařilová, 

Anežka Štrbová, Martina Nigrinová a Jolana Houdková – 3. místo 

- Hráčky: Štěpánka Trachtová (C), Monika Trachtová (G), Annamarie Petrusová, Natálie 

Wernerová, Sandra Honkyšová, Monika Horká a Tereza Slavíková. – 2. místo 

- Hráči: Ondřej Bláha (C), Samuel Filip (G), Adam Tlapák, Milan Běhounek, Petr Vávra, 

Vojtěch Procházka, Josef Petr a Jaroslav Fiala – 3. místo 

 

- Florbal = 1. - 5. tř. – Velikonoční turnaj – Golčův Jeníkov, 28. 3. 2018 – 1. a 5. místo 
Hráči: Martin Hynek (C), Martin Pospíšil (G), Adam Dušek, Mikuláš Houdek, Jakub 

Málek, Jan Procházka, Jaroslav Brychta, Drahomíra Brychtová, Matěj Houdek, Adam 

Holub a Lukáš Ronovská. 

 

- Vybíjená = 6. tř. – Havlíčkův Brod, 3. 5. 2018 – 5. - 8. místo 



Hráči: Vojtěch Procházka (C), Matouš Procházka, Petr Vávra, Petr Vančura, Petr Zajíc, 
Miroslav Brázda, Ondřej Volenec, Pavel Mrkvička, Tomáš Adamec, Monika Trachtová a 
Tereza Bláhová. 
 

- Běh na 8x100 m a 8x200 m = Štafetový pohár 1. - 5. tř. – Čáslav, 4. 5. 2018 – 4. místo 
Běžci: Zuzana Blažková, Kristýna Svobodová, Šárka Petrová, Valerie Němcová, Alena 

Popelková, Monika Maliňáková, Drahomíra Brychtová, Eliška Hnědá, Jiří Procházka, 

Matěj Houdek, Milan Kůžela, Jan Procházka, Mikuláš Kejval, Mikuláš Houdek, Tadeáš 

Krček a Adam Holub.  

- Kopaná = 1. - 3. tř. – Okresní finále McDonald´s Cup – H. Brod, 3. 5. 2018 – 6. místo 

Hráči: Filip Šveřepa (C), Vojtěch Spěvák (G), Šimon Žáček, Jan Procházka, Milan 

Kůžela, Tomáš Mareček, Jiří Procházka, Ondřej Potměšil, Adam Šveřepa, Jáchym 

Kunášek, Adam Brož, Štěpán Maliňák a Petr Zdražil. 

  

- Kopaná = 4. - 5. tř. – Okresní finále McDonald´s Cup – H. Brod, 4. 5. 2018 – 9. místo 

Hráči: Petr Kovář (C), Martin Pospíšil (G), Matyáš Nigrin, Jakub Žáček, Adam 

Dvořák, Petr Stolín, Dominik Rakaš, Vojtěch Blažek, Kristián Stojka, Vojtěch 

Potměšil, Matyáš Karban a Tadeáš Filip.   

 

- Florbal = 6. - 9. tř. – Turnaj 4 – Chotěboř, 4. 6. 2018 – 1. místo, 2. místo, 3. místo 

- Hráčky: Lenka Tlapáková (C), Vendula Jansíková (G), Vendula Lavová, Anna 

Škvařilová, Anežka Štrbová a Monika Trachtová – 2. místo 

- Hráčky: Štěpánka Trachtová (C), Tereza Bláhová (G), Karolína Popelková, Natálie 

Wernerová, Sandra Honkyšová a Patricie Růžičková – 3. místo 

- Hráči: Ondřej Bláha (C), Samuel Filip (G), Adam Tlapák, Aleš Volenec, Jaroslav Fiala, 

Milan Běhounek, Petr Vávra, Vojtěch Procházka, Matouš Procházka a Josef Petr – 1. 

místo 

 

Sportovní projekty: 

Sazka Olympijský víceboj – je projekt, do kterého je naše škola zapojena již 4. rokem. Děti z 1. 

a 2. stupně plní 8 sportovních disciplín, po jejichž absolvování získají v červnu sportovní 

vysvědčení. Naše děti tento projekt baví a dosahují v něm dobrých výsledků. Škole byl za 

aktivní přístup ke sportu udělen zlatý diplom. 

 

Atletika pro děti do škol – je projekt určený pro děti z 1. stupně. Naše škola je zapojena do 

projektu již 3. rokem. V průběhu celého školního roku se děti věnovaly různým atletickým 

disciplínám. O našem počínání jsme pravidelně informovali Český atletický svaz a za odměnu 

jsme dostávali za každý měsíc symbolicky 1 zlatou medailičku. Ani jeden měsíc jsme 

nevynechali, a tak nám v červnu zaslal Český atletický svaz diplom podepsaný Anežkou 

Drahotovou. 

 



 

 

Hodina pohybu navíc – byl projekt určený pro děti z 1. až 3. tříd. V průběhu školního roku se 
děti měly věnovat 6 sportům a rozvíjet v nich své dovednosti. Naše škola byla v projektu 
zapojena i v minulém školním roce. Děti, rodiče i vyučující si projekt, který finančně zajišťoval 
Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV), pochvalovali. Tento projekt byl z finančních důvodů 
na konci 1. pololetí pozastaven. V 2. pololetí již nebyl spuštěn. 

 

Všechny akce školy byly plánovány v souladu se školním vzdělávacím plánem a tematickými 

plány jednotlivých předmětů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 

Přijatí žáci na střední školy a odborná učiliště 

 

ZŠ a MŠ Golčův Jeníkov, příspěvková organizace   

     

počet střední škola obor sídlo SŠ okres 

          

     

6 Gymnázium všeobecné gymnázium Chotěboř HB 

1 Čes. zeměd. akademie opravář zem. strojů Humpolec PE 

1 Gymnázium všeobecné gymnázium Kutná Hora KH 

2 Gymnázium a SOŠ ped. všeobecné gymnázium Čáslav KH 

1 Gymnázium a SOŠ ped. předšk. a mimošk. ped. Čáslav KH 

2 Stř. zeměd. Škola veterinářství Čáslav KH 

2 SPŠ a OA obchodní akademie Čáslav KH 

2 SPŠ a OA ekonomické lyceum Čáslav KH 

3 SPŠ a OA strojírenství Čáslav KH 

2 SOŠ a SOU dopr. opravář motor. vozidel Čáslav KH 

1 SOŠ a SOU řemesel mechanik, elektronik Kutná Hora KH 

1 SOŠ inf. a spojů informační technologie Kolín KO 

1 SOŠ a SOU techn. mechanik, seřizovač Třemošnice CR 

1 SPŠ elektrotech. informační technologie Pardubice PA 

1 SPŠ chemická aplikovaná chemie Pardubice PA 

1 SPŠ chemická bezpečnostně právní čin. Pardubice PA 

1 SOŠ cest. ruchu grafický design Pardubice PA 

1 Stř. policejní škola MV bezpečnostně právní čin. Praha   

1 (VIII) SOŠ a SOU řemesel strojní mechanik Kutná Hora KH 

1 (VIII) Čes. zeměd. akademie opravář zem. strojů Humpolec PE 

3 Gymnázium a SOŠ ped. VG Čáslav KH 

1 Gymnázium VG Chotěboř HB 
 

 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Příloha č. 4 

 
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Součástí ZŠ je školní družina se dvěma odděleními a maximální kapacitou 83 dětí. Dětem 

se věnují dvě kvalifikované vychovatelky. Každé oddělení je vybaveno společenskými 

hrami a hračkami, které se využívají k hrám a soutěžím a pravidelně se doplňují.  

Školní družinu navštěvovali žáci 1. - 4. tříd, a to v ranním bloku od 6:00 – 7:30 hod. a 

v bloku odpoledním od 11:00 – 16:30 hod. Úplata činila 700,- Kč za školní rok a byla 

placena pololetně.  

Hlavním cílem zájmové činnosti školní družiny bylo zabezpečit odpočinek a rekreaci žáků. 

Vychovatelky dbají na bezpečnost při jakékoliv volnočasové aktivitě, podporují přátelství 

a kamarádské vztahy mezi dětmi, snaží se umožnit dětem co nejkvalitnější využití volného 

času.  

Děti během roku odcházely po dohodě s rodiči do různých kroužků pořádaných školou 

nebo jinými organizacemi. Činnost školní družiny vycházela ze školního vzdělávacího 

programu. 

CELODRUŽINOVÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 

ZÁŘÍ – VŠICHNI JSME KAMARÁDI 

- přivítání žáků po prázdninách 

- seznámení dětí s novým prostředím, s novým režimem a s novými kamarády 

- navazování kamarádských vztahů za pomoci her 

- „BRAMBOROVÝ TÝDEN“ – soutěže, pečení brambor 

ŘÍJEN – PAN PODZIM VYPRÁVÍ 

- „PŘÍRODA KOLEM NÁS“ - vycházky do přírody (poznávání přírodnin, sběr plodů) 

- přírodovědné hádanky a kvízy 

- „PODZIMNÍ TRHY“ – výstava a prodej výrobků našich dětí 

LISTOPAD – POZNÁVÁME PŘÍRODU A SVĚT 

- „MĚSÍC BAREVNÝCH ZMĚN“ – listy 100x jinak ztvárněné 

- „HALLOWEN PÁRTY“ – hallowenské soutěžení, pečení, výroba masek 

- „SVATÝ MARTIN“ – tradice, pranostiky 

- „ŽIVÝ BETLÉM“ – výroba kulis 

PROSINEC – NASTAL ČAS VÁNOC 

- „MIKULÁŠSKÉ REJDĚNÍ“ – nadílka, soutěže, hry, tanec 

- „ADVENTNÍ ČAS“ – vánoční zvyky a tradice, výzdoba prostor školy a ŠD  



 

 

-  „ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU VE ŠD“ 

- „VÁNOČNÍ NADÍLKA“ 

LEDEN – ZIMA, ZIMA JE TU 

- „TŘI KRÁLOVÉ“ – seznámení s tradicí, výroba královských korun 

- „ZIMNÍ SPORTY A RADOVÁNKY“ – soutěže a hry na sněhu a se sněhem 

- „MOJE ZDRAVÍ“ – správné oblékání, uvědomění si vlastního těla 

ÚNOR – MÍSTO KDE BYDLÍM 

- „U NÁS DOMA“ – historie našeho města, významné budovy 

- „MASOPOST“ – výroba masek, tradice 

BŘEZEN – SVĚT KOLEM NÁS SE PROBOUZÍ 

- „POZOROVÁNÍ PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODY“ – vycházky do přírody 

- „MOJE OBLÍBENÁ KNIHA“ – výstavka a vyprávění 

- „NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY“ 

- „VÝROBA DÁRKŮ KE SVATÉMU VALENTÝNU“ 

- „VELIKONOČNÍ ZVYKY A TRADICE“ 

DUBEN – MODRÁ PLANETA – NAŠE PLANETA 

- „DEN ZEMĚ“ – ochrana přírody 

- „JARNÍ TRHY“ – výstava a prodej výrobků našich dětí 

- „REJ ČARODĚJNIC“ – čarování, kouzla, soutěže a hry 

- „SMYSLY ZVÍŘAT“ – beseda pro děti z Obory Žleby 

KVĚTEN – CO MI ŘEKL SEMAFOR 

- „VÝROBA DÁRKŮ A PŘÁNÍČEK KE DNI MATEK“ 

- „LEHKOATLETICKÉ ZÁVODY ŠKOLNÍCH DRUŽIN“ – účast na závodech 

v Havlíčkově Brodě 

- „DĚTI A DOPRAVA“ – pravidla silničního provozu, bezpečnost, důležitá čísla, 

kvízy s dopravní tématikou 

- „OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ“ 

ČERVEN – NA CELÉM SVĚTĚ JSOU DĚTI 

- „DEN DĚTÍ“ – zábavné odpoledne plné dětských her a soutěží 

- „ HRAJEME SI V PŘÍRODĚ – zábavné i naučné hry a soutěže v přírodě, sportovní 

aktivity 

- „PO ŠIPKÁCH ZA POKLADEM“ – šipkovaná v přírodě 

 

 



 

 

Příloha č. 5 

 

 

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Golčův Jeníkov za školní 

rok 2017/2018  

      

Identifikační údaje: 

Organizace: 

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace 

Mírová 253 

582 82 Golčův Jeníkov 

 

IČO: 709 86 002 

 

Ředitel školy: Mgr. Luděk Ježek 

Tel. 569 442 529 

 

Místo poskytovaného vzdělávání: 

Mateřská škola Golčův Jeníkov 

5. května 194 

582 82 Golčův Jeníkov 

 

Zástupkyně ředitele pro mateřskou školu: Mgr. Vladislava Vlčková 

Tel. 569 442 138 



 

 

 

Zřizovatel: 

Město Golčův Jeníkov 

Náměstí T. G. Masaryka 110 

582 82 Golčův Jeníkov 

Tel. 569 435 310 

 

 

Charakteristika školy: 

Mateřská škola Golčův Jeníkov je od 1. 1. 2003 součástí právního subjektu 

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov a je jeho místem poskytovaného 

vzdělávání. Škola se nachází ve vile uprostřed rozlehlé zahrady, téměř ve středu 

města. I přesto je možné chodit s dětmi do volné přírody. Budova prošla v posledních 

letech řadou rekonstrukcí. Zahrada je prostorově vyhovující, zeleň tvoří stín a zároveň 

protihlukovou stěnu. O hlavních prázdninách 2011 na části školní zahrady bylo ve 

spolupráci se zřizovatelem vybudováno dětské hřiště a letos byl zabudován prostorný 

altán. Dětské hřiště využívá mateřská škola a v době mimo provoz mateřské školy i 

veřejnost. Tento prostor je sledován kamerovým systémem. Na školní zahradě 

svépomocí během školního roku 2012/13 vzniklo malé dopravní hřiště.  

Provoz mateřské školy je 6,15 – 16hod. Tato doba je dostačující a zabezpečuje 

potřeby rodičů. 

V zařízení jsou od září 2014 čtyři třídy, které prostorově odpovídají kapacitě 

dětí. Krajský úřad vyhověl žádosti o navýšení kapacity a  s účinností od 1. 9. 2014 byla 

otevřena čtvrtá třída s kapacitou 11 dětí, která má dopolední provoz a je určena 

převážně dětem mladším tří let. Každá třída má svoji šatnu, umývárnu a WC. Nábytek 

je přizpůsoben antropometrickým a ergonomickým požadavkům. Třídy jsou vybaveny 

didaktickými pomůckami a hračkami, které odpovídají věkovému složení tříd a zájmu 

dětí. Průběžně dle finančních možností se pomůcky a hračky obnovují a postupně 



 

 

probíhá i modernizace tříd. Děti se podílejí na úpravě a výzdobě prostředí mateřské 

školy. 

V mateřské škole je pouze výdejna jídla, hlavní jídlo se dováží ze školní jídelny 

ze základní školy a svačiny se připravují ve výdejně. 

 

Organizace vzdělávání: 

V zařízení jsou čtyři třídy: 

1. třída „Sluníčka“- třída s celodenním provozem, zapsáno 23 dětí ve věku  4 

– 6 let, z toho 8 dívek a 15 chlapců. 22 dětí bylo 4 – 5 letých a  1 chlapec byl 

řádný předškolák, který zažádal o odklad školní docházky. 

Třídní učitelky: Bc. Gabriela Rutová, Romana Maliňáková DiS. 

2. třída „Berušky“ – s celodenním provozem, zapsáno 28 dětí ve věku 3 – 7 let, 

z toho 9 dívek a 19 chlapců. Ve třídě bylo 14 řádných předškoláků a 1 

chlapec s odkladem školní docházky. 3 chlapci zažádali o odklad školní 

docházky. 

Třídní učitelky: Miluše Čápová a od dubna Soňa Šulcová DiS, Romana 

Piskačová, DiS 

3. třída „Motýlci“ s celodenním provozem – zapsáno 28 dětí ve věku 3 – 7 let, 

z toho 18 dívek a 10 chlapců. Ve třídě bylo umístěno 8 řádných předškoláků 

a 1 chlapec s odkladem povinné školní docházky. Během školního roku se 

dvě děti odstěhovaly a byly přijaty dvě děti ve věku 3 let. 

Třídní učitelky: Miroslava Brázdová, Mgr. Vladislava Vlčková 

4. Třída „Žabičky“ s polodenním provozem – zapsáno 11 dětí ve věku 2,5 – 3,5 

let. Z toho 6 dívek a 5 chlapců.  

Třídní učitelka: Věra Fendrychová. 

Od dubna 2017 pomáhala dětem se školním neúspěchem školní asistentka. V tomto 

školním roce je to paní  Vlasta Vávrová. (MŠ využila projektu šablony pro MŠ.) 

Celkem bylo v zařízení 90 dětí, což splňuje požadavek OHES. Kapacita školy nebyla 

překročena. Do základní školy odchází 20 dětí. Průměrná docházka v tomto školním 



 

 

roce byla 62 dětí. V tomto školním roce dojíždělo z přilehlých obcí 30 dětí. Ostatní děti 

byly místní. 

 

Personální zajištění: 

Všechny učitelky jsou kvalifikované. Od dubna 2017 je v MŠ zaměstnána 

školní asistentka.  

Jméno a příjmení    prac. zařazení      

Miroslava Brázdová    uč. MŠ  

Věra Fendrychová    uč. MŠ 

Miluše Čápová (do dubna)   uč. MŠ 

Soňa Šulcová DiS  (od dubna)      uč. MŠ 

Romana Maliňáková DiS   uč. MŠ  

Romana Piskačová, DiS                      uč. MŠ 

Mgr. Vladislava Vlčková                      uč. MŠ, zást. pro MŠ 

Bc. Gabriela Rutová                      uč. MŠ                       

Vlasta Vávrová                       školní asistentka  

 

 

 

Provozní zaměstnanci: 

 Anna Mrkvičková – školnice 

 Martina Svitáková – uklízečka 

 Pavlína Brožová - kuchařka  

                         



 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovnic:  

- odborná literatura 

- semináře z Vysočina Education Havlíčkův Brod 

 

Vzdělávací proces:  

 Hlavním záměrem mateřské školy je poskytovat předškolní vzdělávání 

v souladu s principy a zásadami RVP PV, který byl vydán s účinností od 1. 3. 2005. 

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání Veselá školička čj. 50/17, který vychází z RVP PV a od září 2013 

vycházíme také z Konkretizovaných očekávaných výstupů RVP PV. ŠVP je platný od 

1. 9. 2017.  

Filozofií našeho programu je: „Vytvořit klidné, kamarádské, pohodové prostředí, 

kde budou děti spokojené, veselé a budou se cítit bezpečně.“ Nejen lidovými tradicemi, 

které se vytrácí ze života, chceme podporovat uspokojování potřeb dítěte, 

samostatnost, prosociálnost, přirozenost, poznání, rozvíjet vztah k přírodě a chceme 

ke každému najít tu správnou cestu. 

 

S filozofií těsně souvisí naše vzdělávací cíle školního vzdělávacího programu, které 

jsou: 

-rozvíjet vztah k rodině, ke kamarádovi, k lidem 

-rozvíjet vztah k přírodě 

-rozvíjet vztah k lidovým tradicím a pocitu sounáležitosti s místem, kde bydlím 

-maximální využití hry, prožitku, samostatnosti 

-rozvíjet fantazii 

-respektovat individuální potřeby dítěte 

 

Obsah vzdělávání je rozdělen do 6 integrovaných bloků obsahujících základní 

charakteristiku, záměr, očekávané výstupy a hlavní činnosti. Tyto bloky jsou nabídkou 



 

 

pro učitelky, které je dále rozpracovávají v TVP do jednotlivých témat dle konkrétních 

potřeb a situací. Uvedená témata jsou doporučená pro další vzdělávací práci. 

Z integrovaného bloku Lidové tradice a Slavnosti většinou vypracováváme společná 

témata či projekty pro celou školu. Integrovaný blok „Šel medvídek do školky“ je určen 

pro adaptaci dětí. Plánování vzdělávacích aktivit, činností probíhá ve všech třídách 

podle mnohočetné inteligence H. Gardnera.   

 

Integrované bloky:  

Šel medvídek do školky 

Hrajeme si s přírodou 

Naše tělo 

Cestujeme po světě 

Lidové tradice 

Slavnosti 

 

Je zde zavedený organizační systém, že dvojice učitelek MŠ postupují od 

nejmladší věkové skupiny až do nejstaršího předškolního věku, proto mají dostatek 

času a prostoru poznat jednotlivé děti, jejich dovednosti, znalosti a schopnosti a 

provádět tak individualizovaný přístup ve vzdělávání.  S tím souvisí i možnost navázání 

bližší spolupráce s rodiči. V posledních letech odchází zaměstnanci do starobního 

důchodu, nebo na mateřskou dovolenou, což je stěžejní záležitostí pro provoz. 

V mateřské škole provádíme denně logopedické chvilky a od října do konce května 

logopedickou prevenci se skupinou dětí s narušenou komunikační schopností, kterou 

provádí logopedické preventistky. Jedenkrát týdně se schází pouze předškoláci a 

probíhá s nimi řízená činnost cílená na přípravu do školy. Jednou týdně chodíme do 

přírody na delší vycházky, zvyšujeme fyzickou zdatnost dětí. V zařízení máme 

zaveden pitný režim, který je důsledně dodržován. Děti si po obědě pravidelně čistí 

zuby.  



 

 

 

Evaluační systém se provádí na úrovni školy, třídy a jednotlivce (sebereflexe 

učitelky a hodnocení dítěte - diagnostika). Formy hodnocení jsou tedy SWOT analýza, 

dotazníky pro rodiče, diskuze, rady, které jsou uskutečňovány každé dva měsíce a dle 

aktuálních potřeb, hospitace, portfolio školního roku, sebereflexe, portfolia dětí, 

komunitní kruhy, rozhovory, evaluace tématu, evaluace očima dětí, diagnostické listy, 

fotografie, pozorování,…  

 

SWOT analýzou ze srpna 2017 byly shledány kladné stránky hlavně v časovém 

rozvržení organizace dne, samostatné třídě nejmladších dětí (Žabičky). Dále 

v provádění logopedické prevence a v provádění hrátek pro předškoláky. Kladnou 

stránkou je také školní asistent, který pomáhá dětem se školním neúspěchem. 

Jako rizikové bylo zjištěno: chybějící pískoviště pro třídu Žabiček, neupravené 

venkovní kůlny, nenatřené lavičky, velké zbytky z odpoledních svačin, informace pro 

rodiče o tom, kde je jaká třída, zastaralý nábytek ve třídách, ošklivé koberce ve třídách, 

neupravený terén a nevhodná zeleň nahoře na školní zahradě, vyrušování veřejností 

na veřejném hřišti během poledne.  

Vyřešilo se: pískoviště vzniklo místo rozpadlého železného altánku, venkovní 

kůlny byly opraveny během června a července 2018, lavičky byly natřeny také během 

hl. prázdnin. Odpolední svačiny – zkoušíme půlit svačiny, aby děti neměly velkou porci 

a měly možnost přidání té druhé půlky svačiny – tato realizace se jeví vhodnou, protože 

zbytků je mnohem méně. Informaci pro rodiče jsme zrealizovali na dveřích, které míjí 

každý, kdo přijde do budovy a osvědčilo se. Nábytek se zatím nepořizuje nový, ale 

výhledově se nakoupí. Zatím byl pořízen koberec do třídy Žabiček. Úprava terénu na 

školní zahradě je zatím v jednání se zřizovatelem. Vyrušování na veřejném hřišti je 

stále trvající problém, ale někdy se ho daří minimalizovat.  

 

Spolupráce s odborníky: 

 Logopedka Mgr. Kamila Krondráfová, která provádí v říjnu depistáž u dětí. 

 SPC Jihlava, Demlova 28 



 

 

 PPP Havlíčkův Brod 

 Ortoptistka a optometristka Mgr. Andrea Jeřábková, která provádí screeningové 

vyšetření zraku. 

 Plavecký bazén Havlíčkův Brod, kam jezdíme na předplavecký výcvik 

s předškolními dětmi. 30.1.. – 10. 4. probíhal výcvik. 

 integrační projekt Medvídek Nivea pomáhá dětem v přípravě na školu – 

garantem projektu je Doc., PhDr. Eva Opravilová, CSc. 

 prevence Městská policie Havlíčkův Brod – proběhla 5. 4. 2018 

 prevence hasiči Havlíčkův Brod – proběhla 26. 4. 2018 

 

Společná témata, projekty a akce celé školy: 

 9.10. Den s přírodninami – děti vyráběly velké mandaly z přírodnin.  

 30. 10. – 3. 11. probíhal projekt Drakiáda.  S draky se létalo a hlavně se draci 

vyráběli. 

 5. 12. mateřskou školu navštívil Mikuláš. 

 21. 12. se celá mateřská škola sešla u vánočního stromku a nadělovalo se. 

 19. 3. – 23. 3. probíhal projekt Voda, vodička. V rámci projektu 22. 3. se 

uskutečnil karneval pro děti na téma vodní svět. 

 Velikonoce – celou školku zdobily kraslice vyrobené doma i ve školce 

 9. 4. – 20. 4. projekt Na našem dvorečku. Během tohoto projektu se děti 

seznámily s domácími zvířaty. 

 2. 5. – 4. 5. ve školce panovala barevná panství. Projekt se jmenoval Barevné 

království a děti si procvičily barvy základní i odvozené. Na závěr projektu se 

uskutečnil rytířský barevný turnaj.   

 17. 5. celá školka byla na výletě v ZOO Jihlava. 

 1. 6. se slavil Den dětí. Cestovalo se jednotlivými světadíly a nechyběl ani 

objevený poklad. 

 4. 6. – 12. 6. naším společným projektem byl Kutil Tim. Téma se týkalo 

polytechnické gramotnosti. Děti zkoumaly, vyráběly, bádaly a na závěr projektu 

proběhla Zkouška zručnosti. 

 Divadelní a kulturní akce v mateřské škole probíhaly každý měsíc. 2x nám 

zahrálo maňáskové představení divadlo Úsměv Ludmily Frištenské. Paní 



 

 

Vlčková nám zahrála pohádku Tygřík Péťa. Paní Vavřincová přijela s pohádkou 

Příběh kočky Micky a pan Bílek přijel s pohádkou Sůl nad zlato. V červnu jsme 

s paní  Staňkovou bubnovali na opravdové bubny. Předškolní děti absolvovaly 

přednášku s názvem Vesmír. 

 Třídní fotky a fotky na tablo nám udělalo MK-foto Čáslav. 

 

Akce s rodiči, veřejností: 

 28. 6. 2018 - schůzka rodičů nových dětí  

 září: informační schůzky pro rodiče v jednotlivých třídách 

 9. 11. – lampionový průvod Martin na bílém koni 

 21.11. - informativní schůzky o dětech s rodiči  

 prosinec – děti zahrály rodičům vánoční pohádky 

 14. 12. – vánoční besídka v Pečovatelském domě 

 15.2. - beseda rodičů s učitelkami ze ZŠ 

 22. 2. – „Škola nanečisto“, odpolední akce pro budoucí školáky a rodiče 

spojená s podáním informací rodičům o dětech  

 březen – jarní vyrábění s rodiči 

 3. 5., 4. 5. – zápis do MŠ a Den otevřených dveří s výstavkou dětských prací 

 11. 5. – besídka ke Dni matek v Pečovatelském domě 

 10. 5. – oslava Dne matek 

 22. 5. - proběhl hudební průzkum ze ZUŠ Světlá nad Sázavou  

 14.6. - Sportovní den – akce fotbalového klubu GJ pro děti z MŠ 

 21. 6. – Indiánské odpoledne s rodiči 

 26. 6. – slavnostní rozloučení s předškoláky na školní zahradě 

 květen – praxe slečna Kličková ze SOŠ v Kutné Hoře a slečna Kautská 

z pedagogické školy Čáslav 

 

 

Spolupráce se ZŠ: 

 9. 6. -  dramatický kroužek ze základní školy pozval děti z mateřské školy na 

pohádku Návštěva u Aničky 



 

 

 Projekt Hurá do školy – 4x šli předškoláci na návštěvu do ZŠ, kde pro ně žáci 

osmé třídy připravili program 

 

Spolupráce se zřizovatelem: 

Spolupráce se zřizovatelem je na dobré úrovni. Podle potřeby jsou vykonávány 

opravy, údržba, sekání trávy, stavební úpravy. Proběhla druhá etapa oplocení. O 

velkých prázdninách budou opraveny venkovní kůlny a natřeny lavičky. 

 3. 12. účast na rozsvěcení vánočního stromu na náměstí v Golčově Jeníkově 

 28. 10. 2017 a 14. 4. 2018 účast na Jarmarku, který pořádalo Město GJ 

 

 

 

Zápis do mateřské školy: 

 Pro školní rok 2018/19 proběhl zápis 3. 5. a 4. 5. 2018. Byl spojen s Dnem 

otevřených dveří a s výstavkou dětských prací. K zápisu se dostavilo 28 dětí, 

přijato bylo 16 dětí. Přijímací řízení proběhlo podle předem schválených 

podmínek a kritérií.   

 

 

 

Vzdělávací výsledky v jednotlivých třídách:  

Třída Sluníčka  

Do kolektivu přibyly jen dvě nové děti, zkrátilo se tedy i adaptační období naší 

třídy na pouhé dva týdny. Celkem bylo ve třídě 23 dětí ve věku 4 – 5 let. 

Ve třídě panuje přátelské a tvůrčí prostředí, kde se děti nebojí vyjádřit svůj 

názor, vytvořili jsme společnými silami naše pravidla, která jsou shrnuta a umístěna 

v herně na dobře viditelném místě, abychom si je v případě potřeby mohli 



 

 

připomenout. Dodržování pravidel děti stvrdily otiskem dlaně. Děti jsou všímavé, samy 

mezi sebou si hlídají dodržování pravidel či správné/nesprávné chování. 

Dětem nedělá problém říct si o pomoc, poděkovat, poprosit, mají pevně vštípené 

zásady slušného chování. Umí se přivítat, rozloučit… 

Tím, že děti ví, že tu má každý své místo, sžily se se svou značkou natolik, že 

automaticky bez vyzvání či upozornění přilepují i odlepují svou značku při příchodu i 

odchodu. 

Každé ráno v kruhu se vítáme ranním rituálem, při kterém se děti mimo jiné 

naučily nejen pojmenovat dny v týdnu, ale také se v nich orientovat. Středu jsme si 

zvolili jako den zdravého pohybu. Zaměřujeme se na správné držení těla, správné 

dýchání, uvolňovací, zdravotně rehabilitační a protahovací cviky. Zařazujeme i prvky 

jógy. Vytvořili jsme si také fyzioterapeutické ručně šité polštářky naplněné luštěninami. 

Tyto polštářky pomáhají zamezit výskytu plochých nohou u dětí. 

Děti mají rády pohybové vyžití, ať se jedná o cvičení, tance nebo pohybové hry.  

Oblíbené jsou i vycházky do přírody s batůžkem. 

Děti v této třídě mají dobré rytmické cítění, které se projevuje jak v hudebních, tak i 

pohybových aktivitách.  

Jedním z velkých kladů této třídy je samostatnost dětí, která se projevuje 

v hygienických návycích, stolování i oblékání.  

Dalším velkým kladem je spolupráce mezi dětmi, která se velmi projevila v přípravách 

na Vánoční pohádku pro rodiče. Právě díky spolupráci a klidné atmosféře děti bez 

ostychu vystoupily před svými rodiči.  

Spolupráci a klidná atmosféra panuje v koutku, který jsme vytvořili v pracovní 

části třídy. Zde mají děti prostor pracovat buď ve dvojici, nebo individuálně, ponořit se 

do svých myšlenek… 

Ke každému tématu máme pro děti vytvořenou grafomotoriku na velkém 

formátu papíru. Používáme ji před výtvarnými či pracovními činnostmi, při logohrátkách 

nebo jako zklidňující prvek při prostojích (řazení, čekání na zbývající děti). 



 

 

Na konci tématu děláme s dětmi společnou evaluaci v kruhu, kde každé dítě má 

prostor ke svému vyjádření/zhodnocení. Svoji vzpomínku můžou výtvarně znázornit. 

Specifická je v naší třídě oslava narozenin. Děti se na tuto událost velmi těší, protože 

je veškerá pozornost věnována pouze jim – zpíváme narozeninovou píseň v kruhu se 

jménem oslavence a přejeme si. Oceňujeme originalitu vyslovených přání. 😊 K tomu 

všemu patří ještě vybarvování vlastního dortu s počtem svíček podle věku dítěte 

(rozvoj početních představ). 

Učení je převážně prožitkové, plné zážitků. Během roku jsme si také přichystali 

spoustu dobrot, pekli jsme a seznamovali se s tradičními recepty (mazanec, vánoční 

cukroví, jablečné špízy, buchta s jablky…).  

Jednotné vedení ze strany učitelek dává dětem v této třídě jistotu, řád a pocit 

bezpečí. Děti nejsou zmatené, vědí, kdy a co má přijít, jak se na to připravit…. 

Ve třídě převládá tolerance, vzájemná spolupráce a pomoc. 

Dlouhodobé cíle: rozvíjet osobnost dítěte a jeho samostatnost, vést děti ke spolupráci. 

Rozvíjet zvídavost, vytvářet pozitivní vztah k přírodě byly splněny. 

 

Třída Berušky  

Z celkového počtu 28 dětí zde bylo 9 dívek a 19 chlapců, z toho 15 předškoláků 

a 13 dětí ve věku 3 – 4 roky. Adaptace nových dětí proběhla bez větších problémů. 

Záměrem bylo rozvíjet kamarádství, psychickou a fyzickou zdatnost, rozvíjet 

komunikativní dovednosti. U předškoláků jsme se soustředili na přípravu dětí do školy 

– prodlužování doby soustředění, posilování dlouhodobé paměti. Při aktivitách byl 

kladen důraz na samostatnost, dokončení činností. Činnosti se zaměřovaly na rozvoj 

gramotností – hudební, pohybová, výtvarná, kognitivní, čtenářská, matematická a 

sociální. Každé dítě mělo svůj pracovní sešit, se kterým v průběhu roku pracovalo. 

Hned na začátku roku jsme si společně s dětmi vytvořili pravidla chování ve třídě, 

v šatně, v jídelně, během roku jsme je podle potřeby doplňovali. V komunitním kruhu 

jsme s dětmi řešili drobné konflikty, děti tu mohly sdělit svůj názor, podělit se o 

společné prožitky. Nároky na děti byly přizpůsobeny jejich schopnostem a věku, byly 

zohledněny individuální potřeby dětí. Většina dětí udělala veliký pokrok, podařilo se 



 

 

odstranit ostýchavost některých dětí. Každé pondělí probíhaly ve třídě Logohrátky, 

v úterý Hrátky s předškoláky a ve středu jsme chodili na delší vycházky s batůžkem do 

přírody.  Do ZŠ odešlo 12 předškoláků. 3 předškoláci zažádali o odklad povinné školní 

docházky. Od konce ledna absolvovali předškoláci 10 lekcí předplaveckého výcviku 

v bazénu v Havlíčkově Brodě. 

Dlouhodobé cíle: vést děti k samostatnosti. Rozvíjet komunikační schopnosti. 

Podporovat sociální dovednosti, Zodpovědnost za své chování a vytvářet pozitivní 

vztah k místu, kde bydlím, byly splněny. 

 

Třída Motýlci 

  Ve třídě Motýlci byly děti ve věku 3 - 7let. Z toho 8 řádných předškoláků a jeden 

chlapec s odkladem povinné školní docházky, který se odhlásil z docházky během 

roku. Do základní školy odchází 8 dětí. S adaptací nebyl žádný problém, i když se 

jednalo o tři věkové skupiny. Dětský kolektiv se navzájem respektoval, pomáhal a 

drobné problémy byly vždy společně vyřešeny. Jeden chlapec s diagnostikovanou 

hyperaktivitou měl problémy se zvládáním svého chování.  

Pravidla, která jsme si společně vytvořili, byla dětem srozumitelná. Děti dbaly na jejich 

dodržování. Pěstovali jsme v dětech zodpovědnost za své chování, snahu dokončit 

započatý úkol, nést následky svého chování. Vážit si přírody, pečovat o ni. Dodržovat 

bezpečnost, oceňovat práci druhých. Ze strany učitelek šlo o důslednost a neodkladné 

řešení všech vzniklých situací. 

Děti byly všestranně rozvíjeny. Po celý školní rok probíhaly Logohrátky. Cílem bylo 

zlepšit komunikační schopnosti dětí. Děti se v mluvním projevu, ve výslovnosti zlepšily.  

 Byly zařazeny i Hrátky s předškoláky. Aktivity na těchto hrátkách prodlužovaly u dětí 

dobu soustředění, rozvíjely grafomotoriku, matematickou gramotnost. Posilovaly se i 

po stránce psychické a sociální.   

Velký pokrok všechny děti udělaly v pracovních činnostech jako je stříhání, lepení, 

malování,…Rády cvičily, tancovaly, zpívaly a recitovaly. Velice si oblíbily vycházky 

s batůžkem, při nichž se seznamovaly se vzdálenějšími místy Golčova Jeníkova. Děti 

měly dostatek prostoru pro hru, poznávání, učení, pohyb, samostatnost. Od konce 



 

 

ledna předškolní děti absolvovaly předplavecký kurz plavání. Dlouhodobé cíle 

motýlkové třídy byly důsledně splněny. Spolupráce s rodiči byla na dobré úrovni.  

 

Třída Žabičky: 

 Třídu Žabičky navštěvovalo 11 dětí ve věku 2,5 – 3,5 let. Odpoledního provozu 

využívalo nakonec všech 11 dětí. Jedna dívenka má oční vadu a vyžadovala pomoc, 

ale během roku se vše zlepšilo a dívenka je hodně samostatná a snaživá. Děti vytvořily 

kolektiv kamarádů: naučily se vzájemně se respektovat, říkat si jmény, znát svoji 

značku a značku kamaráda. Byla vytvořena třídní pravidla, která usnadňovala klidný 

průběh dne a ta byla dětmi dodržována. Při řešení problému byla důležitá důslednost 

paní učitelky a vyřešení problému společně učitelka a všechny děti. Bylo důležité stále 

opakovat jak a proč to tak má být. Co je správně a co není. Děti dostávaly při řešení 

konfliktů prostor k sebevyjádření. Velký důraz byl kladen na bezpečnost dětí. 

Pohybově a výtvarně jsou na velice dobré úrovni. Děti mají rády pohybové aktivity, 

čtení a vyprávění, zpěv a rády tráví čas na školní zahrádce. V oblasti sebeobsluhy děti 

dělaly velký pokrok. Slovní vyjadřování je bohatší a děti rády vypráví. Všechny děti 

dovedou přiřadit barvy k sobě. Držení tužky je také správné. Často byl uplatňován 

individuální přístup. Dlouhodobé cíle, které se týkaly rozvoje pohybové, jazykové, 

předčtenářské, výtvarné, pracovní, environmentální a sociální gramotnosti byly 

splněny.    

  

Co se ve škole za tento školní rok změnilo, uskutečnilo: 

 stavební úpravy během hlavních prázdnin – druhá fáze oplocení mateřské 

školy, oprava venkovních kůlen, natření venkovních laviček 

 vytvořeno pískoviště pro třídu Žabiček 

 možnost nákupu pro rodiče - nabídka knih od nakladatelství Svojtka a 

Fragment 

 paní učitelka Soňa Šulcová se vrátila z mateřské dovolené 

 vymalování jídelny 

 pořízení učitelských psacích stolů a koberce do třídy Žabiček  



 

 

 zapojení do projektu šablony pro MŠ v oblasti personální a usnadnění 

přechodu z MŠ do ZŠ 

 zapojení do projektu Medvídek Nivea 

 přihlášení do soutěže Mateřská škola roku 2018 

 

O hlavních prázdninách probíhal provoz od 2. 7. do 20. 7. a od 13. 8. do 31. 8. 

2018 ve třídě Berušek. 

 

 

 

29. 6. 2018 zpracovala:  Mgr. Vladislava Vlčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Výroční zprávu pro rok 2017/2018 zpracovali: Mgr. Luděk Ježek, Ing. Eva Hrubá, Mgr. 

Vladislava Vlčková, Ivana Jiráková,  Martina Míchalová, kolektiv učitelů ZŠ a MŠ 

 

Výroční zprávu projednala pedagogická rada dne 12.9.2018 

 

V Golčově Jeníkově  30.8.2018 

 

Schválila Školská rada dne: 25.9.2018 

 


