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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 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 k témuž datu je Mgr. Jana Víšková. 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. 

   

 

1.2. 

Počet tříd a žáků k 30.6.2016:  

 

1.stupeň  9 tříd   156 žáků  průměr 17,33  

2.stupeň  6 tříd  130 žáků  průměr 21,67  

škola   15 tříd 286 žáků  průměr  19,10 

Počty žáků  během školního roku kolísají z důvodů větší migrace rodin. 

 

1.3. 

Ostatní součásti: 

 

ŠD   2 oddělení    70  žáků 

ŠJ        290 dětských strávníků 

31 dospělých strávníků 

58  cizích strávníků 

   

MŠ   4 oddělení    90  žáků 

ŠJ MŠ          90  dětských strávníků 

  7 dospělých strávníků 

  9.330 obědů 

 

Celkový počet uvařených obědů za rok je 67 361. 



 

 

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, pro žáky 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   Mgr. Jana Víšková 

vychovatelky     Irena Kratochvílová 

Renata Lišková 

výchovný poradce     

pro 1.a 2.stupeň   Mgr. Miroslava Nigrinová 

výchovný poradce  

pro volbu  povolání  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 2014 – 2015: 

   Ve všech ročnících bylo ve školním roce 2014 – 2015 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 

Mgr. Jana Víšková 

 

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 

Eva Pertlová 

  

   

 

3.3. 

Vychovatelky ŠD : 

 

Irena Kratochvílová 

Renata Lišková 

 

 

 

 

 



3.4 

Školní kuchyň: 

 

Martina Míchalová 

Alena Matějíčková 

Dagmar Medunová 

Jana Pecová  

Lenka Tlapáková 

 

 

 

 

 

 

3.5. 

Provozní zaměstnanci: 

 

Ivana Jiráková 

Vlasta Liptáková 

Romana Motlová 

Věra Staňková 

Veronika Hodousková 

David Šulc 

Jindřiška Žáková   

 

3.6. 

Pedagogičtí pracovníci MŠ: 

 

Miluše Čápová 

Věra Fendrychová 

Mgr.Michaela Karlová 

Romana Maliňáková DiS. 

Romana Piskačová Dis. 

Mgr.Vladislava Vlčková 

Miroslava Brázdová DiS.         od.6.1.2016 

Šárka Beránková DiS.              od 6.1.2016 na mateřské dovolené 

  

 

3.7. 

Provozní zaměstnanci MŠ: 

   

Anna Mrkvičková 

Martina Svitáková 

Pavlína Brožová 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 

 

 

4.1.  

Zápis do 1.tříd 

Zapsáno celkem  36 žáků, z toho  16 dívek, odklad udělen 5 žákům, z toho  3 dívkám, do 

prvních tříd zařazeno 31  žáků, z toho  16 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. 5 

 

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: 

Team building 7. ročník 

Beseda „ Alkohol na školách“ 

Beseda na téma HIV 

První pomoc na školách 

 

 

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

7.1. 

Ve školním roce 2015 - 2016 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. 

 

 



8. ÚDAJE  O    AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

   Viz příloha 2. 

9. ÚDAJE  O  VÝSLEDCÍCH  INSPEKCE PROVEDENÉ  ČESKOU  ŠKOLNÍ  

INSPEKCÍ 

 

   Ve školním roce 2015 – 2016 nebyla provedena kontrola ČŠI. 

 

 

10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

   Viz příloha č.6 

 

 

 

11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ 

 

   Škola nebyla zapojena v žádném programu. 

 

 

 

12. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 

   Škola nebyla zapojena. 

 

 

 

13. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 

FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

   Podobné projekty nebyly realizovány. 

 

 

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.3 a 4. 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovali: Mgr. Luděk Ježek, Mgr. Jana Víšková, Mgr. Vladislava Vlčková, Ivana Jiráková, 

Martina Míchalová, kolektiv učitelů ZŠ 

 

V Golčově Jeníkově 

 

Schválila Školská rada dne :  29.9. 2016 

 

 

            . 

Mgr. Luděk Ježek 



 

 

 

Přílohy 
 

 

 
Příloha č. 1 

 

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr 

I.A 18 0 0 0 0 0 0 1 

I.B 17 0 0 0 0 0 0 1 

II.A 16 0 0 0 0 0 0 1,02 

II.B 15 0 0 0 0 0 0 1 

III.A 17 3 0 0 0 0 0 1,17 

III.B 16 2 0 0 0 0 0 1,16 

IV.A 14 1 0 0 0 0 0 1,12 

IV.B 14 2 0 0 0 0 0 1,16 

V.A 18 4 0 0 0 0 0 1,24 

VI.A 15 9 4 0 0 0 0 1,62 

VII.A 13 8 1 0 0 2 0 1,54 

VII.B 6 17 0 0 0 1 0 1,87 

VIII.A 5 10 2 0 0 1 0 1,82 

VIII.B 15 3 2 0 0 1 0 1,52 

IX.A 8 13 1 0 0 0 0 1,69 

Celkem: 207 72 10 0 0 5 0 1,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č.2 

 

 

Garant: Monika Ortová 

Počet dětí: 2 

Místo: Havlíčkův Brod 

Zhodnocení: 

V úterý 31. května 2016 proběhlo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Naši žáci 

podali pěkné výkony. V kategorii 6. ročník obsadil Samuel Filip 6. místo a v kategorii 8. 

ročník Vojtěch Kváš 3. místo.  

 

 

 

Garant: Monika Ortová 

Počet dětí: 20 

Místo: Praha 

Zhodnocení: 

V úterý 7. června 2016 byla třída 8. B na výletě. Část žáků se rozhodla strávit den 

v zoologické zahradě, část si zahrála paintball. Akce se vydařila ke spokojenosti všech. 

 

 

 

Garant: Monika Ortová 

Počet dětí: 37 

Místo: Havlíčkův Brod 

Zhodnocení: 

V pondělí 20. června 2016 navštívili žáci 8. A a 8. B SPŠ stavební , která si připravila 

program nazvaný „Stavebka v kostce“. Dozvěděli se informace o nabídce oborů a 

podmínkách studia na této škole. Součástí  programu byla také soutěž týmů, v níž žáci využili 

své všeobecné znalosti, sportovní zdatnost nebo manuální zručnost. 



 

Beseda na téma „Prevence HIV“ 

Ve spolupráci se Společností pro plánování rodičovství a sexuální výchovu jsme 

zorganizovali besedu na téma „Prevence HIV“. Beseda byla určena pro žáky 8. a 9. ročníků. 

Žáci se seznámili s možností přenosu viru HIV. Byli poučeni o tom, co je to rizikové chování, 

které způsobuje nakažení člověka touto dosud neléčitelnou nemocí. Získali také informace, 

kam se obrátit a kde hledat pomoc. 

 

A.Víšková 

 

Beseda o Indii v naší škole 

 

vedoucí akce: Mgr. Markéta Johnová 

počet žáků: 40, žáci sedmého ročníku 

 

  V pátek 17. 6. 2016  se žáci sedmého ročníku zúčastnili besedy o Indii. Pozvání k nám do 

školy na doporučení SRPDŠ  přijala paní Strachotová,  která již dvakrát navštívila Indii. Shlédli 

jsme mnoho zdařilých fotografií a hlavně jsme se dozvěděli zajímavé informace ze života 

běžného obyvatele jedné z nejpozoruhodnějších zemí Asie. Cestovatelka navodila moc 

příjemnou neformální atmosféru již svým oblečením a vzezřením a také nám dala ochutnat  

sladký indický čaj s mlékem a typickým kořením. 

 

 

9. 6. 2016 se konala exkurze žáků 8. tříd do České národní banky v Praze. Exkurze byla 

součástí výuky předmětu Výchova k občanství – finanční gramotnost. Dále jsme navštívili 

Neviditelnou výstavu, při které se žáci seznámili se životem nevidících lidí.  

Program této exkurze se žákům moc líbil, do ČNB není moc příležitostí, jak se tam podívat a 

být v kůži nevidomého se jim podařilo poprvé. 

Exkurze se zúčastnilo 30 žáků a 2 učitelky – Eva Hrubá a Markéta Johnová. 

 

Středa 24. 2. 2016 – Divadelní představení „Sůl nad zlato“ Dusíkovo divadlo Čáslav 

Představení zhlédlo 82 dětí (1.A,B, 2.A,B,4.A,B) 

Pohádka se nám i dětem líbila. 

 

Garant: Radka Semrádová  

 

Dnes ve středu 23.3.   2016 se třídy  1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 4.A, 4.B -   89 dětí , zúčastnily 

divadelního představení 

,,Pohádka o strašidelném nádraží´´. 



Představení bylo velice pěkné, všem se moc líbilo. 

 

Garant  Květa Šulcová 

Exkurze do Terezína  

Ve čtvrtek 12. 5. se žáci 9. ročníku zúčastnili exkurze do Terezína, kde pro ně byl připraven 

celodenní vzdělávací seminář na téma Holocaust. V úvodu jsme vyslechli přednášku o funkci 

terezínského ghetta, poté následovala jeho prohlídka. Na závěr jsme navštívili Malou pevnost 

Terezín, ve které během 2. světové války sídlila věznice pražského gestapa. A seznámili jsme 

s otřesnými osudy lidí, kteří zde byli vězněni. Nebyl to veselý výlet, ale všichni jsme si 

uvědomili, že k takové hrůze by už nikdy nemělo dojít.    

        M. Moravcová 

 

Exkurze sklárny Josefodol 

Dne 21. dubna 2016 se žáci 3. A, 3. B a 5. třídy zúčastnily exkurze do skláren v Josefodole. 

Ve sklárnách nás srdečně přivítaly dvě průvodkyně. Žáci se rozdělili do dvou skupin a 

postupně navštívili provozovny. Nejprve se podívali k pecím, kde jim mistři výroby ukázali 

vyfukování barevného skla pomocí píšťal. Neuvěřitelným zážitkem pro některé děti bylo, že 

si mohly vyzkoušet vyfouknutí vlastní skleněné bubliny. Poté jsme přešli do místnosti, kde se 

sklo vybrušuje. Každý brusič vytvářel jiný vzor. Děti zjistily, jak je tato práce náročná na 

soustředění. Celá výroba je nesmírně zaujala a své průvodkyně zahrnuly množstvím dotazů. 

Nakonec jsme navštívili výstavu a zároveň podnikovou prodejnu krásných a kvalitních 

výrobků zdejších sklářů. Myslíme, že žáci získali velmi zajímavou inspiraci pro volbu 

budoucího povolání, přestože jim je teprve tak málo let. Tímto bychom chtěli poděkovat 

SRPDŠ za zaplacení všech výdajů na tuto zajímavou akci. 

                                                        Hana Klepačová, Romana Trachtová a Lenka Horáková                             

 

1) 13. 4. 2016 - Třída 7. A  -  Laser game Praha, Petřín  (lanovka, bludiště, rozhledna), 19 

žáků, akce byla vynikající! 

 

2) 6. 5. 2016 – žáci 7. - 9. tříd -  Linz Rakousko, 45 žáků, tyto zájezdy jsou velmi 

oblíbené, bylo ještě asi 10 náhradníků. 

 

Hezký den, Eva Hrubá 

 

JARNÍ DÍLNA 

http://www.skolagj.cz/2016/05/19/exkurze-do-terezina/


Dne 10. března 2016 se 1. patro přístavby ZŠ proměnilo v jarní dílny. Děti se svými rodiči a 

prarodiči si mohly zhotovit rozličné jarní dekorace a přáníčka. Příjemnou tvůrčí atmosféru, 

jež zde panovala, znásobily i tóny písní, kterými u vstupu návštěvníky vítala děvčata 

z kroužku hry na flétnu. 

Krásnou tečkou za společně prožitým odpolednem byly úsměvy dětí, které jim na tvářích 

vykouzlily chvíle strávené při tvoření s jejich blízkými. 

učitelky 1. stupně ZŠ 

Kačina 

Dne 15. června 2016 jsme měli možnost navštívit zámek Kačina u Kutné Hory. Jakmile jsme 

vystoupili z autobusu a spatřili jsme krásy tohoto zámku, ihned jsme si toto místo zamilovali. 

Naše prohlídka zámku začala ukázkou sklepení, kde se dříve uchovávaly potraviny. Dále jsme 

postupovali do zámecké kuchyně, pokojů služebnictva, prádelny a do konírny. Poté nás 

průvodce zavedl do místnosti, ve které jsme si zahráli divadlo. Někteří z nás byli vybráni, aby 

spolu s průvodcem účinkovali. Potom nám ukázali místnost, kde byly vystaveny rozmanité 

loutky, maňásci a figuríny různých velikostí a druhů. Průvodce nás pak uvedl do zámeckého 

divadla, kde jsme zhlédli pohádku O Honzovi. Když představení skončilo, šli jsme do levého 

křídla zámku. Každý z nás dostal opečený špekáček s chlebem. Na závěr výletu jsme si mohli 

koupit něco na památku v suvenýrech či kavárně. Když jsme si nakoupili, nastoupili jsme do 

autobusu a jeli zpět do školy. Kvůli dešti jsme nejeli na slíbenou Lichnici. Byl to jeden 

z nejkrásnějších výletů.  

Hana Šidáková 

Jolana Houdková 

Michaela Turková 

 

 

V pondělí dne 20.6.  2016, navštívil celý 1.stupeň ( 150 dětí ) v čáslavském kině film 

,,Mimoni´´. 

Představení se dětem líbilo. Vše proběhlo bez problémů, i přes nepřízeň počasí. 

 

Květa Šulcová 

 

 

 

 

 

LISTOVÁNÍ OČIMA DĚTÍ 



Dne 22. 4. 2016 byl první stupeň v sokolovně na představení Lichožrouti. Podle stejnojmenné 

knihy od autora Pavla Šruta nám herci zahráli divadlo, které bylo nejen zajímavé, ale také 

velmi legrační. Nám se na něm líbilo hlavně to, že mělo děj a bylo pojato humorně, což nám 

umožnilo se skvěle pobavit. Bylo to jedno z nejúžasnějších představení. 

 

Plavecký výcvik 

Každoročně se žáci 3. ročníků zúčastňují plaveckého výcviku. Po dobu 10 týdnů se učí a 

zdokonalují v plavání kraula, prsou, znaku, skoků do vody a potápění. Svojí snahou přispěli 

ke zlepšení svých plaveckých schopností. Výcvik se všem moc líbil. 

Romana Trachtová a Hana Klepačová  

 

Ve středu 15. 6. 2016  byli na společném výletě žáci 7. A a 7 B. Navštívili jsme Libici nad 

Cidlinou, místo zasvěcení sv. Vojtěcha Bohu,  a odtud jsme došli mokrou nohou do Poděbrad. 

Tam jsme absolvovali cestu parníkem po Labi, kde naše žáky za vzorné chování a mluvu 

pochválila parta seniorů. Dále jsme navštívili zámek s expozicí nejen na téma Jiří z Poděbrad, 

poděbradský park a ochutnali blahodárnou vodu z lahodných lázeňských pramenů. E. Hrubá + 

M. Zezula 

 

 

Garant: M. Ortová 

Počet dětí: 132 (celý 2. stupeň) 

Místo: Čáslav – Dusíkovo divadlo 

 

Poslední trik Georgese Méliése 

 

V úterý 8. března 2016 navštívili žáci 2. stupně divadlo v Čáslavi. Zhlédli představení 

inspirované životem a dílem průkopníka kinematografie Georgese Méliése. Díky hercům 

Divadla Drak z Hradce Králové se ocitli v pozoruhodném světě kouzel a triků. Inscenace byla 

velmi zdařilá. 

 

Prevence sociálně patologických jevů na naší škole. 

22. března 2016 jsme ve spolupráci s agenturou Harmonia universalis uspořádali pro naše 

žáky dvě motivační představení. 

Pro I. stupeň s názvem „Vítej na palubě“. Představení nenuceným způsobem zpracovává 

témata: pozdrav a slušné chování, svět techniky – počítače a mobily, postoj ke kouření a 

alkoholu, radost a zdravý rozum. Celé představení bylo provázeno scénkami, písničkami, 

hrami a dobrou náladou. 



Pro II. stupeň s názvem „Rozum v zastoupení“. Představení bylo zaměřeno na logický úsudek 

a zdravý rozum. Týkalo se závažnějších témat, která byla pojata s nadhledem, humorem a 

jazykem dnešních mladých lidí. Dospívající děti není jednoduché vtáhnout do děje a 

stimulovat je k přemýšlení a vyjádření vlastního názoru na tato ožehavá témata. Nám se to 

dnes podařilo. 

Zúčastnilo se celkem 226 dětí. Celou akci sponzorovalo SRPDŠ a tímto jim děkuji a těším se 

na další spolupráci. 

                                                                              Alena Víšková 

 

Prevence sociálně patologických jevů 

20. dubna proběhla na naší škole akce v rámci prevence sociálně patologických jevů – alkohol 

na školách – „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“. 

Žáci 7. a 8. ročníků měli možnost pobesedovat s lektorkou programu paní  Markétou 

Musilovou. 

Dozvěděli se o úskalích spojených s příležitostným pitím alkoholu u dětí. Kdy vzniká 

závislost a jaké jsou její důsledky. Řešili také právní záležitosti spojené se zneužíváním 

návykových látek /alkohol, drogy/ u dětí, ale i jiných profesí. 

Akce byla dalším doplněním školního vzdělávacího programu v prevenci sociálně 

patologických jevů i v předmětech výchova ke zdraví a výchova k občanství. 

Alena Víšková 

První autorské čtení na naší škole 

Starší žáci se mohli poprvé setkat se skutečnou spisovatelkou. 

V rámci výuky českého jazyka a prevence sociálně patologických jevů se uskutečnilo 14. 

dubna první autorské čtení. Pozvali jsme paní Michaelu Fišarovou, která našim žákům 

prezentovala svoji knihu Nikolina cesta. 

Před dětmi se otevřel krásný, dojemný a poutavý příběh. I když je velice smutný, ale tak to 

v životě chodí. Příběh nás vede k zamyšlení nad mezilidskými vztahy, vtahy rodičů a dětí i 

sourozenců. Nabádá děti, aby nebyly lhostejné ke svému okolí, protože ne každý má doma 

harmonické vztahy a pohodu. 

Celá akce byla financována sdružením rodičů a přátel školy. Tímto rodičům děkujeme. 

                                               Markéta Moravcová a Alena Víšková 

 

 

 

 



Dne 8. 6. 2016 se naše třída zúčastnila školního výletu. Cílem výletu bylo město Praha. Naše 

první zastávka v Praze byla Laser game. Tam si každý vybral vestu s pistolí. Na vestě vždy 

bylo jméno nějaké pohádkové postavy a na ramenou, hrudníku a zádech byla taková čidla. 

Pokud nás do nich někdo zasáhl, na chvíli jsme zhasli. Poté následovala návštěva Petřína. 

Nejdříve jsme uviděli město z veliké výšky, protože jsme byli na rozhledně. Na Petříně se 

také nachází zrcadlové bludiště, ve kterém jsme bloudili i my . Velikou radost nám také 

udělal rozchod na Václavském náměstí, který trval asi jeden a půl hodiny. V Praze jsme se 

také několikrát projeli tramvají a metrem.  

Tento výlet se nám moc líbil a asi nejlepší zážitek z tohoto výletu byla Laser game. 

Na závěr moc děkujeme paní učitelce Moravcové, za odvahu jet s námi na tento super výlet. 

 

      Radka Štěpánková a Natálie Wernerová 

 

 

 

Školní výlet 8.A – Praha, výstava Titanic - 26. 5. 2016 

Vedoucí : Mgr. Markéta Johnová 

Počet žáků : 17 

Průběh výletu : prohlídka výstavy, prohlídka Karlova mostu, Staroměstského Orloje, starého 

města, zdařilá akce 

 

Garant: M. Zezula 

Počet dětí: 20 

Místo: ZŠ GJ 

Zhodnocení:  

Dne 21. 3. 2016 se konala pro žáky 7. B akce, která je měla stmelit. Ten den probíhaly 

aktivity, kdy žáci společně pracovali na zadaných úkolech a hrách. Žáci si stanovili pravidla 

třídy, na kterých jim nejvíce záleží (aby se nikdo nad nikým nepovyšoval, aby nikdo záměrně 

nikomu neubližoval,…), zjistili, že jsou vlastně takový ostrov a na nich záleží, jak se jim další 

roky na tom ostrově bude žít. Věřím, že báječně.  

M. Zezula 

 

 

Tři přadleny 

V pondělí 16. 5. se žáci 3. a 5. ročníku zúčastnili divadelního představení Tři přadleny, které 

zahráli herci z Divadla Pohádka v Dusíkově divadle Čáslav. Bylo to klasické pojetí známého 

příběhu, ve kterém král hledal nevěstu, která by si uměla se vším poradit. Jedna taková pěkná 



dívka žila s matkou v prosté chalupě a králi se moc líbila. Byla však velmi líná. K tomu, aby 

se naučila pracovitosti jí pomohly tři tetičky přadleny. 

R. Trachtová, H. Klepačová, L. Horáková 

 

 

VELIKONOCE 

Na tomto projektu pracovali dívky a chlapci ze 3. tříd. 

Žáci se seznámili s historií i současností slavení Velikonoc. Zjišťovali smysl a průběh 

postního období a jednotlivých postních nedělí. Připravili si a prezentovali ostatním svoje 

poznatky o dnech pašijového týdne a o slavení Velikonoc v jiných zemích. Poznali 

pranostiky, zvyky a tradice, zdobili kraslice a perníčky a vytvářeli velikonoční dekorace. 

Všechny své poznatky zpracovali a z vytvořených materiálů vyrobili knihy. 

Romana Trachtová a Hana Klepačová  

Školní výlet 9. třídy 

16. června byla 9. třída na posledním školním výletě v zábavném vědeckém parku Vida 

centrum v Brně. Žáci si formou pokusů mohli ověřit své znalosti z fyziky, chemie, biologie, 

logiky i hudby. Absolvovali výukový program „Mladý detektiv“ zaměřený na oblast 

kriminalistiky, genetiky a forenzní analýzy. Zúčastnilo se 16 žáků.      

A. Víšková 

Vyráběli jsme knihu 

V rámci spolupráce 3. a 5. tříd vytvořily děti velkou knihu „ O zvířatech.“ Pracovaly ve 

skupinách. Každá skupina si vybrala jedno zvíře, které namalovala temperovými barvami na 

velkou sololitovou desku. Zároveň ještě jednotlivé skupiny vymyslely a napsaly do knihy 

báseň o vybraném zvířeti. Svázanou knihu pošleme do Havlíčkova Brodu na soutěž „ Dospělí 

dětem, “ do které se pravidelně naše škola zapojuje. Tuto knihu a spoustu dalších zajímavých 

výtvarných prací a divadel můžete vidět v KD Ostrov Havlíčkův Brod od 2. do 8. května 

2016. 

Velkým přínosem byla vzájemná spolupráce žáků různých tříd. 

Romana Trachtová, Hana Klepačová, Lenka Horáková 

 

 

 

 



Zeměpisná exkurze na téma Významné elektrárny a výroba elektrické energie v ČR pro 

žáky  osmého ročníku 

 

Místo konání: Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice a Jaderná elektrárna Dukovany, kraj 

Vysočina 

Vedoucí exkurze: Mgr. Markéta Johnová 

Počet žáků: 31 (žáci 8. A  a   8. B) 

Exkurze se vydařila, žáci získali mnoho informací na téma jaderná energetika, provoz zařízení 

na výrobu elektrické energie, prohlédli si důkladně zařízení vodní elektrárny a umějí si nyní 

představit složitý proces, jakým se do našich domácností dostává elektrický proud. Všechny 

získané poznatky mohou zdárně využít v dalších předmětech jako je fyzika, chemie, ekologie 

a ochrana životního prostředí, při volbě povolání a v běžném životě.  

 

 

Zpráva  o soutěži „KREATIVNÍ STAVEBNICE – HOUFEK-BOX“ 

 

28.4. 2016 se žáci 8.tříd zúčastnili soutěže „KREATIVNÍ STAVEBNICE – HOUFEK-BOX“ 

na VOŠ, SPŠ a  VO Čáslav. V hodinách fyziky a předmětu člověk a svět práce sestavili ze 

stavebnice žáci 8.A traktor s přívěsem a jeřáb a žáci z 8.B větrný mlýn z Holandska. 

K výrobku vytvořili také prezentaci o postupu výroby, elektrickém zapojení, informace o 

svém týmu a škole. V první části soutěže obhajovali žáci svůj výrobek před odbornou porotou 

a v druhé části skládali 3D puzzle „Homer Simpson“ na čas. Soutěže se zúčastnilo celkem 9 

týmů ze 6 základních škol. Naši školu reprezentovali dva týmy: 

1.tým z 8.A – V. Kváš, M. Váňa, R. Šauli, L. Volenec 

2.tým z 8.B – E. Veselská, J. Vlk, D. Nebřenský, J. Kocián, P. Novák 

                                                                                        

 

 

 Ing. Jaroslava Šidáková 

 

 

 

Zpráva o akci Štafetový pohár pro žáky 1. stupně ZŠ pořádaný v Čáslavi. Družstvo naší školy 

se umístilo na 5. místě. Soutěžilo ve složení : Jolana Houdková, Martina Nigrinová, Nela 

Kabourková, Patricie Růžičková, Drahomíra Brychtová, Monika Maliňáková, Zuzana 

Blažková, Alena Popelková, Pavel Novák, Miroslav Brázda, Matouš, Vojtěch a Jan 

Procházkovi, Mikuláš Kejval, Vojtěch Blažek, Jáchym Kunášek. Akce proběhla bez 

komplikací. Hlavně v chlapcích má naše škola velké sportovní talenty. 

 

 

 

 



Zpráva o akci Exkurze pravěkem. 

 

Akce se zúčastnili všichni žáci naší školy a nejstarší děti z MŠ. Paní Š. Dvořáková měla 

připravený program pro různé věkové kategorie. Vystavené exponáty v životní velikosti žáky 

velmi zaujaly. Pro mladší děti byla výstava velkým zážitkem, starší žáci si oprášili svoje 

znalosti o tomto hostorickém období.  

 

L. Klempířová 

 

Zvířátka a loupežníci 

Konec školního roku je za dveřmi. Členové divadelního kroužku se opět mohli pochlubit 

nastudováním nové pohádky, tentokrát pod názvem Zvířátka a loupežníci. Kolektiv složený 

ze šestnácti malých herců hrál nejprve pro děti z MŠ, podívat se též přišli spolužáci ze ZŠ a 

navštívili nás i žáci ZŠ Vilémov. Jedno představení herci věnovali pro rodinné příslušníky a 

veřejnost. Divadlo se dětem povedlo a herci sklidili zasloužený úspěch. 

                                                        Hana Klepačová, Hana Čiháková a Jitka Šindelářová 

 

 5. dubna 2016 se tři žáci 7. tříd zúčastnili okresního kola matematické olympiády - Lenka 

Tlapáková, Anežka Štrbová a Ondřej Bláha. Sice neobsadili čelní místa, ale jsou dobří, že se do 

okresního kola dostali, protože od října do března museli doma vyřešit nelehké úlohy a to se podařilo 

v celém okrese jen asi 25 žákům a z toho byli tři naši! 

                                                                                                                                                      Eva Hrubá 

 

 

Sportovní akce 

Vybíjená 

Ve čtvrtek 28. 4. 2016 se v Havlíčkově Brodě konalo okresní finále ve vybíjené pro žáky 6. 

ročníku. Vybíjené se zúčastnilo devět družstev a naši žáci se v nelehké konkurenci umístili na 

šestém místě.  

Naši školu reprezentovali: Samuel Filip, Vítek Jeřábek, Adam Tlapák, Michal Vávra, Jan 

Dibelka, Jiří Matoušek, Annamarie Petrusová, Karolína Popelková, Barbora Zelingerová, 

Štěpánka Trachtová, Natálie Zelingerová a Sandra Honkyšová.  

 

Pohár rozhlasu 

Ve středu 11. 5. 2016 se ve Světlé nad Sázavou konal Poháru rozhlasu pro žáky 8. a 9. tříd, 

kterého se naše škola tradičně účastní. Letos v okresním kole změřilo síly celkem sedm škol. 

Soutěží se v šesti atletických disciplínách – běh na 60 m, vytrvalostní běh, štafeta, skok 

vysoký, skok daleký a vrh koulí.  



Družstvo chlapců se s velice těsným výsledkem umístilo na velmi pěkném druhém místě a 

děvčata skončila na krásném čtvrtém místě. 

Družstvo chlapců reprezentovali: Vladimír Machka, Miroslav Altmann, Josef Bartík, David 

Semerád, Jan Šidák, Patrik Lakatoš, Ondřej Jelínek, Štěpán Piskač a Petr Chleborád. 

Družstvo děvčat reprezentovaly: Lucie Kudrnová, Natálie Vančurová, Tereza Kautská, Adéla 

Cemperová, Monika Holubová, Klára Smítková, Tereza Mrkvičková a Adéla Heřmánková. 

 

 

 

 

 

 

Turnaj v Malé kopané 

 

V úterý 24. 5. 2016 se v Chotěboři konal turnaj v Malé kopané, který pořádala VOŠ, OA a 

SOUT Chotěboř. Turnaje se zúčastnilo sedm základních škol – ZŠ Smetanova Chotěboř, ZŠ 

Buttulova Chotěboř, ZŠ Maleč, ZŠ Lánecká Světlá nad Sázavou, ZŠ Komenského Světlá nad 

Sázavou, ZŠ Česká Bělá a ZŠ Golčův Jeníkov. 

Náš tým hrál ve složení: Pavel Kohout (G), Ondřej Jelínek, David Semerád, Adam Havelka, 

Martin Verner, Patrik Lakatoš, Miroslav Altmann, Lukáš Almann a Vladimír Machka. 

Na začátku turnaje byl určen herní systém – „každý s každým“. Chlapci nastupovali do 

každého zápasu s touhou po vítězství, ale zároveň nezapomněli hrát v duchu fair play. 

Podařilo se jim čtyřikrát vyhrát, jednou remízovali a jednou prohráli. Turnaj byl napínavý do 

posledního zápasu, ve kterém se utkala ZŠ Smetanova a ZŠ Lánecká. Aby se náš tým umístil 

na prvním místě, bylo třeba, aby zvítězila ZŠ Lánecká. Což se také stalo! 

 

Všem žákům, kteří naši školu reprezentují v jakémkoli sportu, patří velký dík. 

 

M. Moravcová 

  

 

Sportovní akce 2015-16 

- Kopaná = 7. - 9. tř. – kvalifikace Coca-Cola Cup – Habry 6. 10. 2015 – 1. místo 

Hráči: Ondřej Jelínek (C), Pavel Kohout (G), Adam Havelka, Patrik Lakatoš, David 

Semerád, Miroslav Altmann, Lukáš Altmann, František Francl, Josef Bartík, Vladimír 

Machka, Lukáš Volenec, Petr Chleborád, Lukáš Čech a Ondřej Bláha 

 

- Kopaná = 7. - 9. tř. – 1. kolo Coca-Cola Cup – Havlíčkův Brod, 20. 10. 2015 – 3. 

místo 

Hráči: Ondřej Jelínek (C), Pavel Kohout (G), Adam Havelka, Patrik Lakatoš, David 

Semerád, Martin Verner, Miroslav Altmann, Lukáš Altmann, František Francl, Josef 

Bartík, Vladimír Machka, Lukáš Volenec, Petr Chleborád a Ondřej Bláha 

 

- Florbal = 6. - 7. tř. – Okresní finále – Havlíčkův Brod, 13. 11. 2015 – 1. místo 

Hráčky: Lenka Tlapáková (C), Vendula Jansíková (G), Terza Zajícová, Tereza 

Medunová, Nina Danielová, Anna Škvařilová, Anežka Štrbová, Karolína Popelková, 

Natálie Wernerová, Annamarie Petrusová, Štěpánka Trachtová a Sandra Honkyšová 



 

- Florbal = 6. - 7. tř. – Krajské kolo -  Pelhřimov, 2. 12. 2015 – 2. místo 

Hráčky: Lenka Tlapáková (C), Vendula Jansíková (G), Terza Zajícová, Tereza 

Medunová, Anna Škvařilová, Anežka Štrbová, Karolína Popelková, Natálie 

Wernerová, Annamarie Petrusová a Štěpánka Trachtová 

 

- Florbal = 6. - 7. tř. – Okrskové kolo -  Ledeč n. Sázavou, 5. 11. 2015 – 3.-4. místo 

Hráči: Adam Tlapák (C), Milan Běhounek (G), Ondřej Bláha, Aleš Volenec, Filip 

Růžička, Ondřej Fišar, Jan Dibelka, Michal Vávra a Vít Jeřábek 

 

- Florbal = 8. - 9. tř. – Okrskové kolo -  Světlá n. Sázavou, 18. 11. 2015 – 1. místo 

Hráčky: Michaela Škarydová (C), Natálie Vančurová (G), Adéla Cemperová, Lucie  

Kudrnová, Adéla Heřmánková, Tereza Mrkvičková a Adéla Nigrinová 

 

- Florbal = 8. - 9. tř. – Okresní kolo -  Havlíčkův Brod, 27. 11. 2015 – 2. místo 

Hráčky: Michaela Škarydová (C), Natálie Vančurová (G), Adéla Cemperová, Lucie  

Kudrnová, Adéla Heřmánková, Tereza Mrkvičková, Adéla Nigrinová, Lucie Petrová, 

Tereza Kautská, Monika Holubová a Lenka Kociánová 

 

- Florbal = 8. - 9. tř. – Okrskové kolo -  Ledeč n. Sázavou, 20. 11. 2015 – 3. místo 

Hráči: Pavel Kohout (C), Martin Verner (G), Adam Havelka, Ondřej Jelínek, 

Miroslav Altmann, Lukáš Altmann, František Francl, Vladimír Machka, Michal 

Kubizňák a Lukáš Čech 

 

- Florbal = 7. - 9. tř. – Vánoční turnaj - Vilémov, 18. 12. 2015 – 2x 1. místo, 1x 2. 

místo 

Hráči: Pavel Kohout (C), Martin Verner (G), Adam Havelka, Ondřej Jelínek, 

Miroslav Altmann, Lukáš Altmann a František Francl – 1. místo 

Hráčky: Michaela Škarydová (C), Natálie Vančurová (G), Lucie  Kudrnová, Adéla 

Heřmánková, Tereza Mrkvičková, Adéla Nigrinová a Tereza Kautská – 1. místo 

Hráčky: Lenka Tlapáková (C), Vendula Jansíková (G), Terza Zajícová, Tereza 

Medunová, Nina Danielová, Anna Škvařilová, Anežka Štrbová a Kristýna Zelingerová 

- Florbal = 1. - 3. tř. – Novoroční florbalový turnaj -  Kutná Hora, 2. 1. 2016 – 3. 

místo 
Hráči: Jan Procházka (C), Tadeáš Filip (G), Adam Dušek, Jaroslav Brychta, 

Drahomíra Brychtová, Jáchym Kunášek, Ondřej Hrdina, Milan Kůžela, Vojtěch 

Blažek a Anna Pecová 

 

- Florbal = 1. - 5. tř. – Pololetní florbalový turnaj – Chotěboř, 26. 1. 2016 – 1. místo 
Hráči: Pavel Novák (C), Martin Pospíšil (G), Petr Vávra, Josef Petr, Vojtěch 

Procházka, Matouš Procházka, Jan Procházka, Matouš Kratochvíl, Jaroslav Fiala, 

Monika Trachtová a Tadeáš Filip 

 

- Florbal = 6. - 9. tř. – Turnaj 4 – Golčův Jeníkov, 19. 2. 2016 – 2x 1. místo, 1x 3. 

místo 



Hráči: Pavel Kohout (C), Martin Verner (G), Adam Havelka, Ondřej Jelínek, 

Miroslav Altmann, Lukáš Altmann, František Francl, Lukáš Čech, Vladimír Machka a 

Michal Kubizňák – 1. místo 

Hráčky: Michaela Škarydová (C), Natálie Vančurová (G), Lucie  Kudrnová, Adéla 

Cemperová, Adéla Heřmánková, Tereza Mrkvičková a Adéla Nigrinová – 1. místo 

Hráčky: Lenka Tlapáková (C), Vendula Jansíková (G), Tereza Medunová, Anežka 

Štrbová, Nina Danielová, Tereza Kautská, Lucie Petrová a Lenka Kociánová – 3. 

místo 

 

- Florbal = 1. - 5. tř. – Velikonoční turnaj – Golčův Jeníkov, 21. 3. 2016 – 2. a 5. 

místo 
Hráči: Pavel Novák (C), Martin Pospíšil (G), Petr Vávra, Vojtěch Procházka, Matouš 

Procházka, Josef Petr, Matouš Kratochvíl a Jaroslav Fiala 

Hráči: Vojtěch Blažek (C), Tadeáš Filip (G), Monika Trachtová, Patricie Růžičková, 

Barbora Kůželová, Tereza Bláhová, Aneta Marečková, Jan Procházka a Ondřej 

Volenec 

 

- Vybíjená = 6. tř. – Preventan Cup – Havlíčkův Brod, 28. 4. 2016 – 6. místo 
Hráči: Adam Tlapák (C), Karolína Popelková, Natálie Wernerová, Annamarie 

Petrusová, Štěpánka Trachtová, Barbora Zeleingerová, Jiří Matoušek, Jan Dibelka, 

Samuel Filip, Sandra Honkyšová, Vít Jeřábek a Michal Vávra 

 

- Florbal = 6. - 9. tř. – Turnaj 4 – Maleč, 28. 4. 2016 – 2x 1. místo, 1x 3. místo 

Hráči: Pavel Kohout (C), Martin Verner (G), Ondřej Jelínek, Miroslav Altmann, 

Lukáš Altmann, František Francl, Vladimír Machka a Michal Kubizňák – 1. místo 

Hráčky: Michaela Škarydová (C), Natálie Vančurová (G), Lucie  Kudrnová, Adéla 

Cemperová, Adéla Heřmánková, Tereza Mrkvičková a Adéla Nigrinová – 1. místo 

Hráčky: Lenka Tlapáková (C), Vendula Jansíková (G), Tereza Medunová, Anežka 

Štrbová, Tereza Kautská, Lucie Petrová, Vendula Lavová, Anna Škvařilová a Tereza 

Zajícová – 3. místo 

- Kopaná = 1. - 3. tř. – Okresní finále McDonald´s Cup – H. Brod, 9.5.2016 – 8.-12. 

místo 

Hráči: Matyáš Nigrin, Jakub Žáček, Adam Dvořák, Vojtěch Blažek, Ondřej Potměšil, 

Vojtěch Potměšil, Jan Procházka, Filip Šveřepa, Daniel Kabourek, Tomáš Mareček, 

Nazar Ljachovčak 

 

- Běh na 100 m a 200 m = 1. - 5. tř. – Štafetový pohár – Čáslav, 10. 5. 2016 – 5. 

místo 

Běžci: Drahomíra Brychtová, Monika Maliňáková, Alena Popelková, Zuzana 

Blažková, Vojtěch Blažek, Mikuláš Kejval, Jan Procházka, Jáchym Kunášek, Jolana 

Houdková, Martina Nigrinová, Nela Kabourková, Monika Trachtová, Pavel Novák, 

Miroslav Brázda, Matouš Procházka a Vojtěch Procházka 

- Atletika = 8. - 9. tř. – Pohár rozhlasu – Světlá nad Sázavou, 11. 5. 2016 – 2. a 4. 

místo 



Atleti: Štěpán Piskač, David Semerád, Ondřej Jelínek, Vladimír Machka, Patrik 

Lakatoš, Miroslav Altmann, Josef Bartík, Jan Šidák a Petr Chleborád - 2. místo 

Atletky: Adéla Cemperová, Natálie Vančurová, Tereza Kautská, Lucie Kudrnová, 

Tereza Mrkvičková, Tereza Mrkvičková, Monika Holubová, Adéla Heřmánková, 

Klára Smítková  

 

- Atletika = 6. - 7. tř. – Pohár rozhlasu – Světlá nad Sázavou, 12. 5. 2016 – 6. a 7. 

místo 

Atletky: Anna Škvařilová, Lenka Tlapáková, Tereza Medunová, Štěpánka Trachtová, 

Nikol Lojková, Natálie Popílková, Nina Danielová, Tereza Zajícová, Vendula Lavová 

– 6. 

Atleti: Filip Růžička, Kryštof Nigrin, Michal Vávra, Ondřej Bláha, Vít Jeřábek, Aleš 

Volenec a Marek Brázda – 7. místo  

 

- Kopaná = 8. - 9. tř. – Malá kopaná – letní stadion FC Chotěboř, 24. 5. 2016 – 1. 

místo 

Hráči: Ondřej Jelínek (C), Pavel Kohout (G), Adam Havelka, Patrik Lakatoš, David 

Semerád, Martin Verner, Miroslav Altmann, Lukáš Altmann a Vladimír Machka 

 

- Florbal = 6. - 9. tř. – Turnaj 4 – Chotěboř, 10. 6. 2016 – 2x 1. místo, 1x 3. místo 

Hráči: Adam Havelka (C), Martin Verner (G), Ondřej Jelínek, Miroslav Altmann, 

Lukáš Altmann, František Francl, Vladimír Machka a Michal Kubizňák – 1. místo  

Hráčky: Michaela Škarydová (C), Natálie Vančurová (G), Lucie  Kudrnová, Adéla 

Cemperová, Adéla Heřmánková, Tereza Mrkvičková, Adéla Nigrinová, Tereza 

Kautská a Lucie Petrová  – 1. místo 

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

Lavová, Anna Škvařilová, Tereza Zajícová, Štěpánka Trachtová, Karolína Popelková, 

Natálie Wernerová a Annamarie Petrusová – 3. místo 

Sportovní projekty: 

 

Sazka Olympijský víceboj, Atletika pro děti do škol 

 

 Sazka Olympijský víceboj 

Je velký projekt, kterého se již druhým rokem účastní téměř všichni žáci naší školy. Stali jsme se 

součástí týmu Sazka – Olympijský víceboj a podpořili jsme tak celorepublikovou akci „Česko 

sportuje“.  Po celý školní rok plnili naši žáci v hodinách tělesné výchovy 8 disciplín rozvíjejících jejich 

pohybové dovednosti: sprint 60m (rychlost), běh na 500m pro I. st. a 1 000m pro II. st. (běžecká 

vytrvalost), zkrácené sedy-lehy (silová vytrvalost), hod basketbalovým míčem (síla), postoj čápa 

(rovnováha), skok z místa pro I. st. a trojskok snožmo z místa pro II. st. (výbušnost), T-běh (hbitost), 

hluboký předklon (ohebnost). Cílem projektu je rozvoj výše uvedených aktivity a motivace dětí k 

pohybu ve volném čase. Děti zjistí, v čem jsou dobré a mají možnost porovnat své výsledky 

s celorepublikovým průměrem. Rodiče se mohou lépe rozhodnout, pro který sport má jejich dítě 



největší předpoklady. Děti z 1. – 4. ročníku obdržely Sportovní deníky, v nichž plnily rozmanité úkoly a 

vybarvovaly obrázky inspirované postavičkami ze Čtyřlístku. Ten, kdo na konci školního roku ukázal 

paní učitelce vyplněný Sportovní deník, obdržel za odměnu pastelky. Všichni sportující žáci naší školy 

dostali Sportovní vysvědčení, které mělo ukázat, že každý má talent na nějakou disciplínu nebo sport. 

Tou nejsladší třešničkou na dortu se stal zisku tréninku s olympionikem. Byli jsme vybráni mezi 27 

vyvolených škol z celkového počtu téměř 1700 základních škol. Naše radost je o to větší, že se jedná 

v krátké době o druhou návštěvu olympijského hrdiny v našem městě. Minulý rok tu byla Mirka 

Knapková s naší rodačkou a legendou Jarmilou Kratochvílovou. Jsme v příjemném napětí, kdo k nám 

přijede 4. 10. 2016.   

 

Atletika pro děti do škol 

Druhým celorepublikovým projektem, kterého se žáci I. stupně v hodinách tělesné výchovy a v 

hodinách nepovinného předmětu Sportovní hry I účastnili, byl projekt Atletika pro děti - běhej, házej, 

skákej rád, atletem se můžeš stát!!! Cílem bylo podpořit pohybové dovednosti žáků a nenásilnou 

formou u nich rozvíjet kladný vztah k atletice. V průběhu školního roku si žáci vyzkoušeli různorodá 

průpravná atletická cvičení a zúčastnili se soutěží ve štafetovém běhu na 8x 100 m a 4x 200 m. 

Odměnou za aktivitu a plnění úkolů bylo získání certifikátu s podpisem sympatické patronky školního 

atletění, chodkyně Anežky Drahotové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.3 

 

Školní družina 
 

Součástí ZŠ je školní družina se dvěma odděleními a maximální kapacitou 70 účastníků. 

Dětem se věnují dvě kvalifikované vychovatelky. Vybavení ŠD odpovídá současným trendům 

k relaxaci a výchově dětí. Provoz byl zajištěn pro žáky 1. – 5.  třídy, 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.  

Během pobytu dětí ve ŠD vychovatelky poznávají potřeby, zájmy a přání dětí. Snaží se 

zlepšovat vztahy mezi nimi, pozitivně rozvíjet jejich osobnost, potlačovat agresivitu a 

hrubost, podporovat v dětech kladný vztah k přírodě, poskytnout dostatek pohybu. Děti mají 

možnost využívat vybavení ŠD, hrát různé hry a využívat prostory školní družiny ke vhodné 

relaxaci a odpočinku. Každá vychovatelka pečlivě zvažuje četnost činností s ohledem na 

výchovné cíle.  

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

jinými organizacemi. Vychovatelky vycházely maximálně vstříc požadavkům rodičů. Vážíme 

si vzájemné důvěry a spolupráce s rodiči, učiteli a učitelkami i vedením školy.  

Vychovatelky s dětmi procovaly podle vzdělávacího programu a ročního plánu.  

 

 

 

 

 

CELODRUŽINOVÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 

 

ZÁŘÍ – VŠICHNI JSME KAMARÁDI  

- ,,Pojďme se seznámit“ – sportovní odpoledne 

- ,,Hádankový král“ – soutěž 

- Do – re – mi“ – pěvecká soutěž 

 

ŘÍJEN – PAN PODZIM VYPRÁVÍ  

 

- ,,Jablíčkový týden“ – hrátky s ovocem  

- soutěž ,, O nejkrásnější a největší jablko“  

- pečení jablek, jablečný čaj 



-,,Pohádkiáda“ – dramatizace krátkých pohádek 

 

LISTOPAD – POZNÁVÁME PŘÍRODU A SVĚT  

 

-,, Halloween nebo Dušičky“ – dýňová strašidla  

- svět duchů  

- ,,Slavnost padajícího listí“ – zábavné odpoledne 

-,,Listohraní“ – výtvarný projekt – listy 100x jinak ztvárněné 

 

PROSINEC – NASTAL ČAS VÁNOC  

- ,, S čerty nejsou žerty“ – plnění čertovských úkolů 

-,,Vánoční tradice, koledy, zvyky“ – dopis Ježíškovi 

- pečení vánočního cukroví  

- zdobení vánočního stromku 

- výroba a balení dárků 

- Vánoce u nás a ve světě 

 

LEDEN – ZIMA, ZIMA JE TU  

 

- ,,Tři králové“ – koruny tří králů – různé techniky  

-,,Týden zimních radovánek“ – hry a soutěže na sněhu 

-,, Ve zdravém těle zdravý duch“ – naše tělo, zdravý životní styl  

 

ÚNOR – MÍSTO KDE ŽIJI  

- ,,Svoje město dobře znám“ – vznik města, tradice, významné budovy 

-,,Dětský karneval“ – výroba masek 

- zábavné odpoledne 

BŘEZEN – SVĚT KOLEM NÁS SE PROBOUZÍ  

 

- ,,Březen do přírody vlezem“ – rybník, pole, les, zahrada, rostliny a živočichové žijící 

v těchto ekosystémech 

- PŘÍRODOVĚDNÁ OLYMPIÁDA 

-,,Týden s knihou“ – výroba vlastní knihy  

- výstava knih oblíbených autorů 

- ,,Svátky jara“ – tradice, zvyky, symboly  

-,,Cesta za velikonočním pokladem“ 

 

DUBEN – MODRÁ PLANETA – NAŠE PLANETA 

   



-,,Den země 2016“ 

-,,Umíme třídit odpad“ 

-,,Slet čarodějnic“ – kostýmy, čarování, kouzla 

- opékání špekáčků 

 

KVĚTEN – CO MI ŘEKL SEMAFOR  

 

- ,,Prodej a prezentace výrobků na JENÍKOVSKÝ JARMARK“  

-,,Týden s Karlem IV.“  - výroba a výstavka korunovačních klenotů 

-,,Semaforiáda“ – řešení dopravních situací, pravidla silničního provozu, důležitá telefonní 

čísla 

-,,Enkaustika“ – abstraktní obrázky – pí. lektorka Lazárková  

 

ČERVEN – NA CELÉM SVĚTĚ JSOU DĚTI  

 

- ,, Oslava DNE DĚTÍ“ – zábavné odpoledne plné her a soutěží  

-šipkovaná s hledáním pokladu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.4 

  

 

 

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Golčův Jeníkov za školní rok 2015/2016  

      

Identifikační údaje: 

Organizace: 

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace 

Mírová 253 

582 82 Golčův Jeníkov 

 

IČO: 709 86 002 

 

Ředitel školy: do 31.1.2016 Mgr. Marie Jiroušková, od 1.2.2016 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, které 

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“- zapsáno 23 dětí ve věku 3 – 5let, z toho 10 dívek a 13 chlapců. Do 

třídy docházela jedna dívka ukrajinské národnosti. 

Třídní učitelky: Mgr. Michaela Karlová. Romana Piskačová DiS. 

2. třída „Berušky“ – zapsáno 28 dětí ve věku 3,5 – 7 let, z toho 11 dívek a 17 chlapců. 

Ve třídě bylo umístěno 14 řádných předškoláků, 2 chlapci s odkladem školní 

docházky (k 23.3.2016 se z docházky odhlásili). Jeden předškolák zažádal o odklad 

povinné školní docházky. Do třídy docházela jedna dívka vietnamské národnosti. 

V prosinci byl jeden chlapec diagnostikován jako autista a byl k němu doporučen 

asistent pedagoga, kterého jsme přijmuli od ledna 2016. Chlapec ukončil docházku 

k 3.5.2016.  



Třídní učitelky: Miluše Čápová, Mgr. Vladislava Vlčková 

Asistent pedagoga: Pavla Krajíčková 

3.  třída „Motýlci“ s celodenním provozem – zapsáno 28 dětí ve věku 4,5 – 7let, z toho 

12 dívek a 16 chlapců. Ve třídě bylo umístěno 13 řádných předškoláků a 3 děti 

s odkladem povinné školní docházky.  

Třídní učitelky: Věra Fendrychová, Romana Maliňáková DiS 

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

Z toho 7 dívek a 4 chlapci.  

Třídní učitelka: Šárka Beránková DiS., která 6.1.2016 nastoupila na mateřskou 

dovolenou a za ní byla přijata Miroslava Brázdová. 

 

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

překročena. Do základní školy odchází 29 dětí. Průměrná docházka v tomto školním roce byla 

61 dětí. V tomto školním roce dojíždělo z přilehlých vesnic 21 dětí. Ostatní děti byly místní. 

 

Personální zajištění: 

Všechny pedagogické pracovnice jsou kvalifikované. Od ledna do června 2016 byla 

přijata asistentka pedagoga. 

 

Pedagogické pracovnice: 

Jméno a příjmení  nar.  odprac. r.  prac. zařazení  

Šárka Beránková DiS  1984     uč. MŠ 

Miroslava Brázdová  19     uč. MŠ  

Věra Fendrychová  1958   32  uč. MŠ 

Miluše Čápová  1961     uč. MŠ 

Mgr. Michaela Karlová 1991     1  uč. MŠ 

Romana Maliňáková DiS 1983       uč. MŠ  

Romana Piskačová, DiS 1975                          5                 uč. MŠ 

Mgr. Vladislava Vlčková 1967                        30                 uč. MŠ, zást. pro MŠ 

Pavla Krajíčková  1994                                             asistent pedagoga 

Provozní zaměstnanci: 

 Anna Mrkvičková – školnice 

 Martina Svitáková – uklízečka 

 Pavlína Brožová - kuchařka  



                         

Další vzdělávání pedagogických pracovnic: proběhlo na seminářích Vysocina Education a 

v SPC Jihlava: 

- Dramatická výchova-  Bc. Irena Zavadilová 

- Metodika a rozvoj jazykové výchovy-  Ludmila Linhartová 

- Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku - Mgr. Lenka Bínová 

- Psychologický profil předškolního věku Mgr. Lenka Bínová 

- Primární logopedická prevence – Asociace logopedů ve školství Kolbábková, Klempová 

- Dítě s dětským autismem – Mgr. Ilona Dohnalová 

- Jak zvládat agresi – Mgr. Marika Kropíková 

- Rozvoj matematických představ – Mgr. Lenka Bínová 

- Neklidné a nepozorné dítě, ADHD, ADD – Mgr. Lenka Bínová 

- Pedagogické principy výchovy předškolního věku – PhDr. Marek Herman 

- odborná literatura 

 

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. 54/14, který vychází z RVP PV a od září 2013 vycházíme také z 

Konkretizovaných očekávaných výstupů RVP PV. ŠVP je platný od 1.9.2014.  

Filosofií 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 filosofií 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 pedagogických pracovnic 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 logopedická preventistka. 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 2015 byly shledány kladné stránky hlavně ve spolupráci se 

ZŠ, ve vybavení tříd zrcadly na logopedickou prevenci, ve spolupráci personálu. Kladnou 

stránkou je i zapojení rodičů do dění v mateřské škole.  

Jako rizikové bylo zjištěno: oplocení zahrady, prořezání tůjek, odložená žádost o altán na školní 

zahradě, kurz logopedické prevence mají pouze dvě učitelky. Záporným momentem je i 

nedostatek financí na modernizaci pomůcek pro vzdělávání a vybavení tříd. Kůlny na venkovní 

hračky potřebují opravit, a je třeba obílit školu. Tato rizika byla během školního roku téměř 

postupně odstraněna s tím, že logopedický kurz absolvovala jedna učitelka, bílení se týkalo 

pouze přízemí. Tůjky a jejich úprava byla provedena v září. Oplocení zahrady se provádělo o 

hl. prázdninách. Altán byl zabudován o hl. prázdninách. Oprava kůlen byla přeložena na další 

hlavní prázdniny. Nákup pomůcek a vybavení (koberce do tříd, didaktický materiál, 

nábytek,…) se uskuteční až podle hospodaření ke konci kalendářního roku.  

 

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. 2.9. – 11.11. probíhal výcvik. 

 

Společná témata, projekty a akce celé školy: 

 15.10. – 27.10. Nezbedná strašidýlka, kdy výstupem byla polštářová bitva, které se 

zúčastnily všechny třídy. Nehráli jsme o vítěze, ale o prožitek. 

 Od 2.11. do 20.11. v celé mateřské škole se k vyrábění využívaly přírodniny. Téma se 

nazývalo Podzimní tvoření. 

 7.12 – 11.12. probíhalo Čertovské dovádění. Mateřskou školu navštívil i Mikuláš. 

 15.12. se celá mateřská škola sešla u vánočního stromečku a nadělovalo se. 

 Masopustní karneval – Ples zvířátek proběhl 26.2. Dostali jsme sponzorský dar 

v podobě Housenkového dortu od Cukrárny Familly. 

 Na svátky jara, na Velikonoce jsme velikonočně vyzdobili mateřskou školu. 



 4.4. – 15.4. jsme si zahráli v tématu Náš kousek země na zahradníky a zjistili jsme, jak 

vznikne květina. 

 Společné téma Čarodějnice nám umožnilo od 18.4. do 29.4. provádět pokusy, vařit 

lektvary, kreslit na kouzelné papíry. 

 12.5. – 20.5. naším společným tématem bylo Nasedat, jedeme. V tuto dobu jsme se 

seznámily s IZS. Mateřskou školu navštívila Policie ČR s preventivním programem. 

Zavítali jsme k hasičům z Golčova Jeníkova, kteří nám ukázali hasičskou techniku.  

 20.5. celá mateřská škola jela na výlet do Licibořic do Babiččina dvorečku a dědečkovi 

obůrky. 

 30.5. – 3.6. probíhalo téma Je nám dobře na světě. V rámci tohoto tématu jsme oslavili 

MDD zahradní párty. 

 Divadelní a kulturní akce v mateřské škole probíhaly každý měsíc. 5x nám zahrálo 

maňáskové představení divadlo Úsměv Ludmily Frištenské. Pan Kubát přijel s hudební 

programem Wolfík – klasická hudba. Loutkař Jan Hrubec zahrál pohádku Zlatá rybka. 

Paní Heligerová přijela s country pohádkou Na dvorečku. Divadlo Koloběžka nám 

zahrálo Námořnickou pohádku. V září přijel pan Kunc s mazlivými zvířátky. 

 Foto Vidrna nám zajistilo focení sad, třídní fotky a fotky na tablo. 

 

Akce s rodiči, veřejností: 

 červen 2015 - schůzka rodičů nových dětí  

 září: informační schůzky pro rodiče v jednotlivých třídách 

 20.10. – lampionový průvod a Polštářová bitva pro rodiče a děti 

 prosinec – adventní hraní pro rodiče, kdy děti zahrály rodičům vánoční pohádky Šmoulí 

Vánoce, Vánoce u trpaslíků a Jak se kůzlátka připravují na Vánoce 

 10.12. – vánoční besídka v Pečovatelském domě 

 leden – beseda rodičů předškoláků s učitelkou ze základní školy 

 v výstava dětských prací a Den otevřených dveří se uskutečnil v době zápisu do 

mateřské školy – 21.3. a 22.3. 

 březen – Velikonoční vyrábění s rodiči 

 březen – návštěva městské knihovny 

 29.4. – účast na 1. ročníku Jarního jarmarku, který zaštiťovalo Město Golčův Jeníkov 

a organizace Královská stezka o.p.s. 

 květen – Oslava Dne matek 



 10.5. – besídka ke Dni matek v Pečovatelském domě 

 8.5. – osvěta pro rodiče na téma zvláštnosti předškolního věku, grafomotorika, 

výtvarný projev předškoláka spojená s informativní schůzkou pro rodiče 

 8.6. – Pohádková cesta v Oboře pro děti a rodiče z mateřské školy.  

 22.6. – slavnostní rozloučení s předškoláky v kulturním klubu Vagon 

 březen – praxe Jaroslava Procházková ze společnosti AM SOLVO, s.r.o. 

 květen – odborná stáž Mgr. Iva Chalupníková z MŠ Korálky 

 leden – praxe Dagmar Medunová z Akademie – vyšší odborná škola, Gymnázium a 

Střední odborná uměleckoprůmyslová škola Světlá n./Sázavou 

 

Spolupráce se ZŠ: 

 prosinec – děti z mateřské školy pozvaly prvňáčky na vánoční pohádky do mateřské 

školy 

 2.5. -  dramatický kroužek ze základní školy pozval děti z mateřské školy na pohádku 

Zvířátka a loupežníci 

 27.5. - návštěva předškoláků v první třídě 

 

Spolupráce se zřizovatelem: 

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

údržba, sekání trávy, stavební úpravy.  

 29.11. účast na rozsvěcení vánočního stromu na náměstí v Golčově Jeníkově 

 

Zápis do mateřské školy: 

 Proběhl 21.3. a 22.3. pro školní rok 2016/17. Byl spojen s Dnem otevřených dveří a 

s výstavkou dětských prací. K zápisu se dostavilo 29 dětí, přijato bylo 26 dětí. Přijímací 

řízení proběhlo podle předem schválených podmínek a kritérií.  Nebylo podáno žádné 

odvolání. Nepřijetí se týkalo dětí, které v září 2016 dosáhly věku 2,4let.  

 

Vzdělávací výsledky v jednotlivých třídách:  

Třída Sluníčka  

Do třídy Sluníčka v září nastoupilo 23 dětí ve věku 3-5let. Jednalo se o děti, které do 

mateřské školy již chodily (11 dětí), ale i děti nové (12 dětí). Pro úspěšnou adaptaci byly do 

prvních vzdělávacích témat zařazovány seznamovací hry, činnosti na seznámení s kamarády, 



s prostředím, s učitelkami. Některé děti se zadaptovaly až v prosinci, ale některé byly již 

začátkem září spokojené. Pro funkční soužití ve třídě jsme si vytvořili pravidla, která všem 

napomáhala se chovat ohleduplně, vstřícně, empaticky. Někomu dělalo problém pravidlo 

dodržet, ale důsledností ze strany učitelek se vše zvládlo. Při plánování vzdělávacích činností 

jsme vycházeli z potřeb třídy, individuálních potřeb dítěte, ze zájmu dětí a z aktuálního dění. 

Převažovaly metody a formy skupinové práce a individuálního přístupu, experiment, pokus, ale 

používali jsme i frontální činnosti. Děti se naučily pracovat s nůžkami, barvami i lepidlem. 

Během školního roku si postupně doplňovali pracovní sešit na grafomotoriku. Děti jako sociální 

skupina zvládají domluvit se, vypomoci si, vyslechnout se, poprosit, poděkovat, požádat o 

pomoc a to vše s ohledem k věku a k vyspělosti dítěte. Velký pokrok udělaly v oblasti 

sebeobsluhy a samostatnosti. Ve třídě probíhala logopedická prevence u diagnostikovaných dětí 

s narušenou komunikační schopností a u všech dětí došlo k pokroku ve výslovnosti.   

Dlouhodobé cíle: rozvíjet osobnost dítěte a jeho samostatnost, vnímat svět všemi smysly, 

podporovat fyzickou zdatnost, vytvářet kladný vztah k přírodě byly splněny. 

 

Třída Berušky  

Ve třídě Berušek se sešly děti z loňska: 16 předškoláků, 7 dětí 4-5letých a pouze 5 dětí 

nových 3-4letých (nastoupily během školního roku). Adaptace proběhla bez problémů. Děti si 

na sebe velice rychle zvykly. Pomáhaly si navzájem. Většinou starší mladším. Společně s dětmi 

byla vytvořena pravidla třídy, která děti s postupujícím časem respektovaly a plnily. Vzniklé 

problémy byly řešeny společně, děti se k problému vyjádřily a snažily se vzniklou situaci 

pochopit, vyřešit. Během šk. roku se tři děti odhlásily z docházky a byly přijaty 3 děti 3leté, 

které se začlenily do kolektivu bez problémů, nad naše očekávání.  

Po celý šk. rok byly dětem nabízeny činnosti, které podporovaly všestranný rozvoj. 

Důraz byl kladen na přípravu předškoláků pro vstup do školy, hlavně rozvoj komunikačních 

schopností a rozvoj jemné motoriky – stříhání, lepení, malování, modelování,…Zároveň bylo 

u nich při různých činnostech vyžadováno delší soustředění a děti byly vedeny k dokončení 

činnosti. Během roku předškoláci doplňovaly pracovní sešit na grafomotoriku a matematickou 

gramotnost. Mladší děti pouze sešit na grafomotoriku. Dále byly děti vedeny k vnímání přírody 

všemi smysly. Učily se o přírodu pečovat a chránit ji. Oblíbenými se staly delší vycházky do 

přírody a velmi se líbilo dětem v lese.  

V beruškové třídě byla větší polovina dětí s narušenou komunikační schopností, proto 

na komunikaci byl kladen velký důraz. Každý den probíhaly logopedické chvilky, četba, 

vyprávění, básničky, říkanky, hádanky, popis,… Jednou týdně probíhaly logopedické hrátky, 



které byly rozděleny na skupiny podle problému ve výslovnosti. Samostatnou skupinu tvořili 

předškoláci. Během šk. roku se stav zlepšil natolik, že u některých předškoláků zůstala hláska 

Ř a výjimečně R. U mladších dětí došlo také k velkému pokroku ve výslovnosti a komunikaci. 

U jednoho předškoláka problém stále přetrvává a problém s výslovností je jedním z důvodů 

odkladu povinné školní docházky. 

Ve třídě byla jedna dívka vietnamské národnosti. Problémem byla čeština, ale koncem 

šk. roku jsme se již zcela dobře domluvili. Pracovali jsme s ní také podle vyrovnávacího plánu. 

V listopadu jednomu chlapci byl diagnostikován autismus a na základě doporučení 

z SPC, mu byl přidělen od ledna asistent pedagoga. Chlapec, ale v květnu ukončil v mateřské 

škole docházku.  

Do základní školy odchází 13 dětí. 

 

Třída Motýlci 

  Ve třídě Motýlci byly děti ve věku 4,5-7let. Z toho 17 předškoláků a 11 dětí mladších. 

Během roku nastaly změny (ukončení docházky dvou předškoláků, přijetí nových dětí). Do 

základní školy odchází 16 dětí. S adaptací nebyl žádný problém. Dětský kolektiv se navzájem 

respektoval, pomáhal a drobné problémy byly vždy společně vyřešeny. Spolupráce s rodiči byla 

na dobré úrovni.  

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.  

Předškoláky jsme se snažili co nejlépe připravit na vstup do základní školy. Zařadili jsme 

chvilky se školáky, při kterých jsme prodlužovali dobu soustředění. Zařazeny byly 

grafomotorické cviky, matematické představy, rytmizace slov, slovní říčky,… Děti dostávaly 

domácí úkoly (spolupráce s rodiči) a následovala kontrola, hodnocení. Pro děti s odloženou 

školní docházkou jsme měli vypracované Vyrovnávací individuální plány. Ve třídě byly vedeny 

Logohrátky. Cílem bylo zlepšit komunikační schopnosti dětí. Děti se v mluvním projevu, ve 

výslovnosti zlepšily.  

Velký pokrok děti udělaly v pracovních činnostech jako je stříhání, lepení, malování,…Rády 

cvičily, tancovaly, zpívaly a recitovaly. Na Vánoce nacvičily divadelní pásmo. Během školního 

roku se děti i rodiče rádi zapojovali do akcí pořádaných mateřskou školou. 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. Dlouhodobé cíle 

motýlkové třídy byly důsledně splněny.  

 

 Třída Žabičky: 

 Třídu Žabičky navštěvuje 11 dětí ve věku 3 let. V lednu odešla paní učitelka Šárka 

Beránková na mateřskou dovolenou a nastoupila Miroslava Brázdová. Nová paní učitelka se 

s dětmi seznamovala již v prosinci. Změna nijak děti neovlivnila. V prosinci jedna dívka odešla 

a nastoupil 3letý chlapec. Během šk. roku byla vytvářena pravidla soužití, děti si zvykaly 

zvládnout pobyt v mateřské škole bez rodičů a s kamarády. Adaptace byla zdlouhavá, obtížná, 

ale koncem listopadu už nikdo nebrečel. Volná hra převažovala nad řízenou činností. Hodně 

času bylo věnováno na sebeobsluhu, oblékání, hygienu. Dostatek času děti pobývaly venku, 

kde také posilovaly svou fyzickou zdatnost. Byly vedeny ke slušnému stolování a seznamovaly 

se s novými jídly, která se doma nevaří. Většinou byl uplatňován individuální přístup. Ve třídě 

bylo vzhledem k věku dětí vytvořeno kamarádské prostředí. Vzdělávací témata byla vždy 

připravována a přizpůsobena věku a schopnostem 3letých dětí a aktuálnímu dění v mateřské 

škole. Velký důraz byl kladen na komunikaci, řečový projev dětí, na výslovnost. Dětem se 

hodně četlo, vyprávělo, odpovídalo na všetečné otázky. Byly prováděny v průběhu každého 

dne logopedické chvilky. Děti se osamostatnily. Jsou zvídavé, otevřené k aktuálnímu dění. 

Radují se ze zvládnutého, ale občas mají problém se spontánními reakcemi, které patří k tomuto 

věku. Vyžadují stálou motivaci, dohled, vedení, usměrňování, vysvětlování. Známé a opakující 

se situace se snaží řešit samostatně. Dětským způsobem projevují citlivost a ohleduplnost 

k druhým, k přírodě. Dokáží se odloučit od rodičů na určitou dobu.    

  

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

 stavební úpravy během hlavních prázdnin – částečné oplocení mateřské školy 

 vybudování altánu na školní zahradě  

 možnost nákupu pro rodiče - nabídka knih od nakladatelství Svojtka a Fragment 

 odchod paní učitelky Šárky Beránkové v lednu na mateřskou dovolenou a přijetí 

zástupu za ni 

 vybílení přízemí budovy 

 

O hlavních prázdninách probíhal provoz od 1.7. do 22.7. a od 15.7. do 31.8.2016 ve třídě 

Sluníček. 



 

 

Výsledná z dotazníků pro rodiče z června 2016: 

Rozdáno: 76 dotazníků. 

Vráceno: 43 dotazníků, což je 56,5%. 

Otázky byly polouzavřené a otevřené. 

 

Dotazník pro rodiče dětí docházejících do Mateřské školy Golčův Jeníkov, 5. května 194 

– červen 2016 

Vážení rodiče, žádáme Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který nám poslouží k celkovému 

náhledu na práci mateřské školy z pohledu rodičovské veřejnosti. Prosíme, Vaši odpověď 

zakroužkujte, volně dopište. Anketa je ryze anonymní, dobrovolná. Vyplněné dotazníky 

můžete vhodit do poštovní schránky umístěné na brance u vchodu do školy, nebo do schránky 

v chodbě školy.  

 

1. Chodí Vaše dítě rádo do MŠ?  

ano  obvykle ano  jak kdy  spíše ne  ne 

…………………………………………………………………………………………

…………       

…………………………………………………………………………………………

………… 

28 respondentů ano, 12 obvykle ano a 3 jak kdy. 

 

2. Nabízí MŠ dostatek akcí pro rodiče, pro veřejnost? (lampionový průvod, vánoční 

pohádka, rozsvěcení stromu na náměstí, schůzky pro rodiče, jarní vyrábění, červnová 

společná cesta,…) 

ano   částečně  ne 

návrhy:…………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………

……………….. 

43 respondentů ano. 

 

3. Jste spokojeni s informovaností o dění v MŠ? (nástěnky, rozhovory, schůzky, 

webové stránky…) 

ano   částečně  ne 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………… 

41 respondentů ano, 2 částečně. 

 

4. Dostáváte dostatečnou zpětnou vazbu o pokrocích, chování a rozvoji dítěte?  

ano   částečně  ne 

 …………………………………………………………………………………………

………… 

 …………………………………………………………………………………………

………… 



31 respondentů ano, 10 částečně a dva ne. 

 

5. Nabízí MŠ dostatek akcí, aktivit,…které děti zaujmou? 

ano   částečně  ne 

…………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………. 

42 respondentů ano a 2 částečně. 

 

6. Jste spokojeni s přístupem a jednáním učitelek v mateřské škole? 

ano   částečně  ne 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

41 respondentů ano a 2 částečně. 

  

7. Co se Vám na MŠ líbí x nelíbí? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

Kladné ohlasy: Pěkná spolupráce. Hezky vybavené hřiště. Příjemné prostředí a personál. 

Rozmanité dětské aktivity, činnosti, akce. Vzdělávací postupy kladně hodnoceny. Akce pro 

rodiče a děti-spokojnost. Vstřícnost učitelek. Celková spokojenost. Kladné hodnocení 

logopedických cvičení. Rodinné prostředí, velmi dobrá komunikace s učitelkami – kladné 

hodnocení. 

 

 

8. Ohodnoťte v navržené stupnici mateřskou školu. 

výborná  velmi dobrá  dobrá   

ještě přijatelná   nepřijatelná 

18 respondentů výborná, 21 velmi dobrá a 2 dobrá. 

 

 

9. Chcete nám ještě něco sdělit, co se sem nevešlo? 

 

Záporné hodnocení: odhlašování odpoledních svačin (Odpolední svačiny se musí řešit 

s vedoucí školní jídelny a je možné po domluvě s ní, si je ve školní jídelně vyzvednout. 

K domluvě s vedoucí školní jídelny ze strany rodičů nedochází.), umístění zubních kartáčků 

(umístění se nám také nelíbí, na příští školní rok budou kartáčky ve třídě Žabiček), oplocení 

školní zahrady je nevyhovující (O hlavních prázdninách 2016 se uskuteční oplocení 

poloviny školní zahrady.)věkově smíšené třídy (V mateřské škole se spojují většinou dvě 

věkové skupiny, výjimečně tři. Zatím nenastala ta situace, že by bylo v mateřské škole stále 

přesně 28 dětí předškolního věku, 23 dětí věku 3-4-letých,…. V mateřské škole se nevytváří 

třídy jako v základní škole a dbáme na co nejmenší změny v seskupení dětí na další školní 

rok.)  

Kladná hodnocení: maximální věnování se dětem ze strany učitelek – to oceňujeme, chod MŠ 

je vzhledem k velikosti města a k možnostem velmi kvalitní,  

 

 

 



 

 

Příloha č.5 

 

Celkový počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku (bez žáků 
VG):…………… 27 

          

počet střední škola Obor sídlo SŠ okres 

VZOR: 4 Stř.zdrav.škola všeob. zdravotní sestra Havlíčkův Brod HB 

2 SPŠstavební Stavebnictví Havlíčkův Brod HB 

1 Akademie-G a SOŠum. Ošetřovatel Světlá nad Sáz. HB 

1 SOŠ veterinární  Veterinářství Hradec Králové HK 

2 SPŠchemická aplikovaná chemie Pardubice PA 

1 SPŠchemická bezpečnostně právní čin. Pardubice PA 

1 SOŠ a SOU stavební Instalatér Kolín KO 

1 SPŠ elektrotech. Elektrotechnika Kutná Hora KH 

1 SOŠ a SOU řemesel veřejnosprávní činnost Kutná Hora KH 

1 G J. Ortena všeobecné čtyřleté Kutná Hora KH 

1 G a SOŠ ped. všeobecné čtyřleté Čáslav KH 

2 SPŠ a OA Strojírenství Čáslav KH 

1 SZeŠ ekonomika a podnikání Čáslav KH 

1 SOU Cukrář Čáslav KH 

1 SOU Prodavačka Čáslav KH 

2 SOU dopravní Autotronik Čáslav KH 

1 SOU dopravní Automechanik Čáslav KH 

1 SZeŠ a SOŠ  Agropodnikání Poděbrady NB 

1 SOŠ a SOU tech. operátor dřevařské výroby Třemošnice CR 

1 (VIII) SPŠ stavební Zedník Havlíčkův Brod HB 

1 (VIII) Česká zeměděl.akademie opravář zeměděl. strojů Humpolec PE 

1 (VIII) SOU Zahradník Čáslav KH 

1 (VIII) SOU ubytovací a stravovací služby Čáslav KH 

1 (VII) SOU ubytovací a stravovací služby Čáslav KH 

1 G a SOŠ ped. VG Čáslav KH 

          

 


