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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 rozdělena na I. a II. stupeň. Na I. stupni je 10 

tříd a na II. stupni 6 tříd. Výuka probíhá v nové budově (1. -2. třídy) a ve staré budově (třídy ŠD, 
kmenové třídy 3. – 9. roč. a odborné učebny, prostory ŠJ). Odborné učebny – přírodovědná, 
fyzika, chemie, počítačová, humanitní). 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. 

 
   
 
1.2. 

Počet tříd a žáků k 30. 6. 2017:  
 
1. stupeň  10 tříd  173 žáků  průměr  17,3 
2. stupeň  6 tříd  129 žáků  průměr  21,5  
škola   16 tříd 302žáků  průměr            18,87 
Počty žáků  během školního roku kolísají z důvodů větší migrace rodin. 
 
1.3. 

Ostatní součásti: 
 
ŠD   2 oddělení      84  žáků 
ŠJ        249 dětských strávníků 



40 dospělých strávníků 
72 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 69591. 
 
 
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, od 1. 7. 2017 Ing. Eva Hrubá 
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 2016 – 2017: 
   Ve všech ročnících bylo ve školním roce 2016 – 2017 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 
Mgr. Květa Nalezinková 
 
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 
Kateřina Šovanová 
 
Během školního roku odešla Eva Pertlová, Kateřina Šovanová, Mgr. Jana Víšková a Irena 
Kratochvílová (ŠD). Na nový školní rok nastoupí Mgr. Jitka Horčičková a Jaroslava Procházková 
(ŠD). Na funkci zástupce ředitele byla jmenována Ing. Eva Hrubá. 
   



 
3.3. 

Vychovatelky ŠD: 
 
Irena Kratochvílová 
Renata Lišková 
 
 
3.4 

Školní kuchyň: 
 
Martina Míchalová 
Alena Matějíčková 
Dagmar Medunová 
Jana Pecová  
Lenka Tlapáková 
Adéla Pecová 
 
 
3.5. 

Provozní zaměstnanci: 
 
Ivana Jiráková 
Vlasta Liptáková 
Romana Motlová 
Veronika Hudousková 
David Šulc 
Jindřiška Žáková  
 
 
 

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. 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: 
Teambuilding 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 2016 - 2017 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 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 
 
   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 

 
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. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přílohy 

 
 
 
Příloha č. 1 

 

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Průměr 

I. A 17 0 0 0 0 0 1 

I.B 14 0 0 0 0 0 1 

II.A 16 2 0 0 0 0 1,02 

II.B                           15            2 0 0 0 0 1 

III.A 15 3 0 0 0 0 1,17 

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

IV.A 13 6 1 0 0 0 1,12 

IV.B 12 7 0 0 0 0 1,16 

V.A 9 7 1 0 0 0 1,24 

V.B 12 4 0 0 0 0 1,62 

VI.A 11 12 0 0 0 0 1,54 

VII.A 10 15 1 0 0 0 1,87 

VIII.A 9 14 0 0 0 0 1,82 

VIII.B 3 19 0 0 0 0 1,52 

IX.A 4 11 0 0 0 0 1,69 

IX.B                    12 6 0 0 0 0 1,53 

Celkem: 188 109 3 0 0 0 1,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2 
 

Údaje o aktivitách školy 
 
 
Září 2016: 
 

- Beseda s pracovníky úřadu práce  – 9. A 
- Draví ptáci a sovy společnosti ZAYFERUS 
- Exkurze do Prahy – Pražský hrad  – 5. A, B 
- Zahájení plaveckého výcviku  – 4. A, B 
- Teambuilding pro žáky 6. třídy k posílení a stmelení třídního kolektivu 
- Den otevřených dveří 

 
 
 
 



Říjen 2016: 
 

- Divadelní představení „Pipi dlouhá punčocha“ – pro žáky 1.2.3. tříd (95 žáků) 
- Základní kurz „Dopravní výchovy“ – 4. A, B 
- Divadelní představení „Klára 3847“ – období holocaustu – žáci 7. – 9. tříd 
- Podzimní tvoření s prvňáčky a jejich rodiči – výroba lucerniček 
- Promo akce firmy Bovys pro žáky I. stupně v rámci projektu „Ovoce do škol“ 
- Přírodovědná soutěž  na gymnáziu Chotěboř – naši žáci získali 1. místo (M. Váňa, V. 

Kváš, M. Altman a N. Vančurová) 
- Den s olympionikem – na naši školu přijeli olympionici Šárka Kašpárková, Jarmila 

Kratochvílová, Jan Weber – akce byla pořádána Českým olympijským výborem 
 
 
 
Listopad 2016: 
 

- Zeměpisný pořad „ Peru“ – žáci II. stupně (123 žáků) 
- Výstava pana Velického na naší škole 
- Divadelní představení „ Panna a netvor“ – 5. A, B 
- Pohár základních škol ve florbalu, naši žáci obsadili 2. místo – žáci 4. a 5. tříd 
- Přehlídka středních škol z Havlíčkobrodska, Kutnohorska a Chrudimska na naší škole 

pro žáky 8. a 9. tříd 
 
 
Prosinec 2016: 
 

- Filmové představení „ Anděl Páně 2“ – žáci II. stupně (123 žáků) 
- Filmové představení „ Kniha džunglí“ – žáci I. stupně (150 žáků) 
- Mikulášské a vánoční besídky pro celou školu 
- Hrajeme a zpíváme v cizích jazycích – angličtina, němčina, ruština – žákovský projekt 

 
 
 
Leden 2017: 
 

- Lyžařský kurz pro žáky 5. -7. tříd (39 žáků) v Jedlové v Orlických horách 
- Turnaj škol ve florbalu ve Vilémově 
- Literární pořad K. H. Mácha – 7. – 9. třídy 

 
 
 
Únor 2017: 
 

- Divadelní představení „ Memento“ – 8. a 9. třídy 
- Divadlo Čáslav – 1. A, B 
- Okrskové kolo v recitaci – Světlá nad Sázavou 

 
 
 
 
 



Březen 2017: 
 

- Projekt „ Domácí zvířata – 4. A, B 
- Výstava „ České korunovační klenoty“ Jihlava – 5. A, B, 6., 7. třída (75 žáků) 
- Matematická soutěž „ Matematický klokan“ – žáci 2. – 9. tříd 
- Návštěva místní knihovny – 2. a 3. třídy 
- Návštěva předškoláků z naší MŠ v 1. třídách 

 
 
 
Duben 2017: 
 

- Divadelní představení „ Kocourek Modroočko“ – 2. A, B 
- Klub vojenské historie – ukázka vojenské techniky – žáci I. stupně 
- Okresní kolo ve vybíjené – 6. třída 
- Soutěž „Kreativní stavebnice – Houfek – Box na téma  Budoucnost v pohybu“, tým z 8. 

A (T. Kejval, E. Honkyš, T. Průša, V. Lavová, L. Tlapáková, N. Stojková) získal 2. místo 
- Hudební představení „ Rocková krabička“ – 4. A, B 
- Divadelní kroužek představil s velkým úspěchem pohádku „ Putování za princeznou“ 
- Návštěva městské knihovny – 4. A 
- Projekt „ První pomoc do škol“ – KÚ Kraje Vysočina – 8. třídy 
- Prevence dětských úrazů – ČČK Havl. Brod  

 
 
 
Květen 2017: 
 

- Exkurze do ZOO Jihlava – 2. A, B 
- Hoblinkova dílnička – zážitková dílna,  práce se dřevem – I. stupeň 
- Hrátky s češtinou – organizovali žáci 9. B pro žáky 5. B 
- Exkurze do lesů na Chraňboži, p. Kronovít provedl žáky touto lokalitou a ukázal práci 

dřevorubce a vysvětlil jim zvláštnosti přírody – žáci 8. B 
- Jarní dílna pro rodiče a žáky – výroba jarních dekorací – 1. třídy 
- Okresní kolo ve vybíjené v Havl. Brodě – žáci 5. tříd 
- Závěrečný kurz dopravní výchovy na dopravním hřišti, kde po zkouškách byl dětem 

předán průkaz cyklisty – žáci 4. tříd 
- Okresní kolo matematické soutěže „ Pythagoriáda“ – K. Machová (5. B) obsadila páté 

místo a H. Šidáková (6. tř.) osadila třetí místo 
- Pokos (příprava občanů k obraně státu), akce ministerstva obrany, žáci prošli 

chemickou, střeleckou přípravou, topografií, překážkovou dráhou a dalšími aktivitami, 
akce byla hodnocena kladně učiteli i žáky – II. stupeň 

- Štafetový pohár 2017 – I. stupeň – páté místo 
- Návštěva koncentračního tábora Terezín – 9. A, B 
- Exkurze do Vídně – žáci 8. a 9. tříd 

 
 
 
 
 
 
 



Červen 2017: 
 

- Exkurze do Kutné Hory – 4. A, B 
- Beseda  s rodačkou a patronkou školy, několikanásobnou mistryní světa a držitelkou  

dodnes platného světového rekordu v běhu na 800m paní Jarmilou Kratochvílovou – 
žáci 5. tříd 

- Film „ Zrození hrdiny“- II. stupeň 
- Divadelní představení žáků 5. B „Honza a drak“ pro děti 1. a 2. tříd 
- Společný projekt žáků 9. B a 5. B „Hrátky s matematikou“ 
- Český animovaný film „ Lichožrouti“ – žáci I. stupně 
- SPŠ stavební Havlíčkův Brod uspořádala pro žáky 5. tříd projekt „Mámo, táto – pojďme 

bydlet zdravě“ – výhody bydlení v pasivním domě 
- Oslava Mezinárodního dne dětí – soutěže, hry pro žáky celé školy a na závěr sladká 

odměna 
- Polytechnický kroužek – krajská soutěž ve stavění se stavebnicí Merkur – Třebíč 
- Preventivní program zaměřený na sociálně patologické jevy „Když chceš, tak to 

dokážeš“, realizovaný Radkem Bangou 
- Sportovní den pro celou školu 
- Interaktivní pořad „Mozek“ – žáci 3. až 9. tříd 
- Návštěva  rodilého mluvčího, který působil nedávno na naší škole – 4. až 9. tříd 
- Exkurze v České národní bance v rámci předmětu finanční gramotnost a zároveň 

návštěva „Neviditelné výstavy“ – o životě nevidomých -  8. A 
- Stavebka v kostce – program SPŠS Havlíčkův Brod – 8. třídy 
- Cvičení v přírodě – celá škola 

 
 
 
 
Sportovní aktivity školy 
 
- Kopaná = 7. - 9. tř. – 1. kolo Coca-Cola Cup –  31. 10. 2016 – 3. místo 

Hráči: Miroslav Altmann (C), Lukáš Čech (G), Lukáš Altmann, Vladimír Machka, 

František Francl, Lukáš Volenec, Adam Tlapák, Ondřej Bláha, Tomáš Vávra, Milan 

Běhounek a Petr Chleborád 

 

- Florbal = 6. - 7. tř. – Okrskové kolo chlapců -  Ledeč n. Sázavou, 3. 11. 2016 – 4. místo 

Hráči: Adam Tlapák (C), Samuel Filip (G),  Milan Běhounek, Jan Dibelka, Jiří Matoušek, 

Michal Vávra, Vít Jeřábek, Adam Löwy, Vojtěch Procházka, Josef Petr, Petr Vávra a 

Matouš Procházka  

 

- Florbal = 6. - 7. tř. – Okresní finále dívek – Havlíčkův Brod, 11. 11. 2016 – 4. místo 

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

Anna Škvařilová, Anežka Štrbová, Karolína Popelková, Natálie Wernerová, Annamarie 

Petrusová, Štěpánka Trachtová a Sandra Honkyšová 

 

- Florbal = 8. - 9. tř. – Okrskové kolo chlapců -  Ledeč n. Sázavou, 15. 11. 2016 – 1. místo 

Hráči: Miroslav Altmann (C), Lukáš Volenec (G), Lukáš Altmann, Vladimír Machka, 

Michal Kubizňák, Lukáš Čech, František Francl, Ondřej Bláha a Aleš Volenec 



 

- Florbal = 1. - 5. tř. – Okrskové kolo dívek -  Havlíčkův Brod, 22. 11. 2016 – 2. místo 

Hráčky: Patricie Růžičková (C), Monika Trachtová (G), Tereza Bláhová, Sabina Píšová, 

Drahomíra Brychtová, Monika Maliňáková a Aneta Marečková 

 

- Florbal = 1. - 5. tř. – Okrskové kolo chlapců -  Havlíčkův Brod, 22. 11. 2016 – 2. místo 

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

Petr, Matouš Kratochvíl a Ondřej Volenec 

 

- Florbal = 8. - 9. tř. – Okresní kolo chlapců -  Havlíčkův Brod, 24. 11. 2016 – 2. místo 

Hráči: Miroslav Altmann (C), Lukáš Volenec (G), Lukáš Altmann, Vladimír Machka, 

Michal Kubizňák, Lukáš Čech, František Francl, Ondřej Bláha a Aleš Volenec 

 

- Florbal = 8. - 9. tř. – Okresní kolo dívek -  Havlíčkův Brod, 27. 11. 2016 – 2. místo 

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

Adéla Cemperová, Tereza Kautská, Lenka Tlapáková, Tereza Medunová, Nikol Lojková, 

Anežka Štrbová a Tereza Zajícová 

 

- Florbal = 1. - 5. tř. – Krajské finále dívek – Jihlava, 11. 1. 2017 – 5. místo 

Hráčky: Patricie Růžičková (C), Monika Trachtová (G), Tereza Bláhová, Sabina Píšová, 

Drahomíra Brychtová, Monika Maliňáková a Barbora Kůželová 

 

- Florbal = 7. - 9. tř. – Turnaj 4 - Vilémov, 12. 1. 2017 – 2x 1. místo, 1x 3. místo 

Hráči: Miroslav Altmann (C), Lukáš Volenec (G), Vladimír Machka, Michal Kubizňák, 

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

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

Kautská, Adéla Cemperová, Lucie Petrová a Lenka Tlapáková. – 1. místo 

Hráčky: Štěpánka Trachtová (C), Vendula Jansíková (G), Terza Zajícová, Vendula 

Lavová, Anna Škvařilová, Karolína Popelková a Sandra Honkyšová. – 3. místo 

  

- Florbal = 1. - 4. tř. – Vánoční florbalový turnaj - Kutná Hora, 28. 12. 2016 – 2. a 3. místo 
Hráči: Matěj Houdek (C), Petr Procházka (G), Jiří Procházka, Daniel Kabourek, Milan 
Kůžela, Anna Pecová a Nikola Mojžíšová – 2. místě 
Hráči: Jan Procházka (C), Lukáš Ronovský (G), Drahomíra Brychtová, Jaroslav Brychta, 
Adam Dušek, Mikuláš Houdek a Martin Hynek – 3. místo 
 

- Florbal = 1. - 5. tř. – Pololetní florbalový turnaj – Chotěboř, 16. 2. 2017 – 3. místo 
Hráči: Petr Vávra (C), Martin Pospíšil (G), Josef Petr, Vojtěch Procházka, Matouš 
Procházka, Matouš Kratochvíl, Ondřej Volenec, Monika Trachtová, Patricie Růžičková a 
Pavel Mrkvička  

 
- Florbal = 7. - 9. tř. – Turnaj 4 – Golčův Jeníkov, 2. 3. 2017 – 2x 1. místo, 1x 2. místo 

Hráči: Miroslav Altmann (C), Lukáš Volenec (G), Michal Kubizňák, Lukáš Altmann, Lukáš 

Čech, František Francl, Ondřej Bláha, Aleš Volenec a Adam Tlapák – 1. místo 

Hráčky: Tereza Kautská (C), Natálie Vančurová (G), Lucie  Kudrnová, Adéla Cemperová, 

Lucie Petrová a Lenka Tlapáková. – 1. místo 



Hráčky: Anežka Štrbová (C), Vendula Jansíková (G), Terza Zajícová, Vendula Lavová, 

Anna Škvařilová, Štěpánka Trachtová, Karolína Popelková, Natálie Wernerová a Sandra 

Honkyšová. – 2. místo 

 

- Florbal = 1. - 5. tř. – Velikonoční turnaj – Golčův Jeníkov, 12. 4. 2017 – 1. a 5. místo 
Hráči: Petr Vávra (C), Martin Pospíšil (G), Vojtěch Procházka, Matouš Procházka, Josef 
Petr, Matouš Kratochvíl a Jaroslav Fiala – 1. místo 
Hráči: Patricie Růžičková (C), Tereza Bláhová (G), Monika Trachtová, Barbora Kůželová, 
Pavel Mrkvička, Ondřej Volenec, Sabina Píšová a Jakub Málek - 5. místo 
  

- Florbal = 6. - 9. tř. – Turnaj 4 – Maleč, 6. 4. 2017 – 2x 1. místo, 1x 3. místo 

Hráči: Miroslav Altmann (C), Lukáš Volenec (G), Michal Kubizňák, Lukáš Altmann, 

František Francl, Aleš Volenec a Adam Tlapák – 1. místo 

Hráčky: Michaela Škarydová (C), Natálie Vančurová (G), Tereza Kautská, Lucie  

Kudrnová, Adéla Cemperová a Lenka Tlapáková. – 1. místo 

Hráčky: Anežka Štrbová (C), Vendula Jansíková (G), Tereza Zajícová, Anna Škvařilová, 

Štěpánka Trachtová, Karolína Popelková a Natálie Wernerová – 3. místo 

 

- Vybíjená = 6. tř. – Havlíčkův Brod, 27. 4. 2017 – 9. - 12. místo 
Hráči: Martina Nigrinová (C), Jolana Houdková, Hana Šidáková, Michaela Turková, 
Šárka Václavská, Lucie Pokorná, Lenka Ronovská, David Šulc, Adam Löwy, Marian Lavo, 
Vojtěch Malina a Roman Škrvařil 
 

- Vybíjená = 4. a 5. tř. – Havlíčkův Brod, 2. 5. 2017 – 9. - 12. místo 
Hráči: Matouš Procházka (C), Vojtěch Procházka, Petr Vávra, Petr Vančura, Miroslav 

Brázda, Tereza Bláhová, Patricie Růžičková, Ondřej Volenec, Matouš Kratochvíl, Petr 

Zajíc, Dominik Dlouhý a Mikuláš Kejval 

 

Hráči: Miroslav Altmann (C), Natálie Vančurová (G), Lukáš Volenec (G), Michaela 

Škarydová, Lucie  Kudrnová, Lenka Tlapáková, Michal Kubizňák, Lukáš Altmann, Lukáš 

Čech, Ondřej Bláha a Aleš Volenec – 2. místo 

- Střelba ze vzduchové pušky = 8. - 9. tř. – III. Havlíčkobrodské sportovní hry pro děti a 

mládež – Havlíčkův Brod, 16. 6. 2017 –  5. místo 

Střelci: Adéla Včelková, Vendula Lavová a Daniel Čech 

- Běh na 8x100 m a 8x200 m = Štafetový pohár 1. - 5. tř. – Havlíčkův Brod, 3. 5. 2017 – 5. 
místo 

Běžci: Zuzana Blažková, Veronika Bohuňková, Aneta Vidourková, Denisa Dlouhá, Petr 

Pospíšil, Mikuláš Houdek, Martin Hynek, Filip Šveřepa, Nela Kabourková, Patricie 

Růžičková, Drahomíra Brychtová, Monika Trachtová, Matouš Kratochvíl, Petr Vávra, 

Mikuláš Kejval a Miroslav Brázda 

- Atletika = 6. - 7. tř. – Pohár rozhlasu – Havlíčkův Brod, 11. 5. 2017 – 3. a 6. místo 

Atleti: Vít Jeřábek, Michal Vávra, Jiří Matoušek, Adam Tlapák, Jiří Wassebauer a Adam 

Löwy – 3. místo  

Atletky: Štěpánka Trachtová, Viktorie Lakatošová, Martina Nigrinová, Adéla Jonáková, 

Sandra Honkyšová, Karolína Popelková, Jessika Stojková  – 6. místo 

 



- Atletika = 8. - 9. tř. – Pohár rozhlasu – Světlá nad Sázavou, 12. 5. 2017 – 2x 6. místo 

Atleti: Vladimír Machka, Petr Novák, Aleš Volenec, Marek Brázda, František Francl, 

Tomáš Vávra, Miroslav Altmann a Michal Kubizňák - 6. místo 

Atletky: Lenka Tlapáková, Tereza Medunová, Nina Stojková, Adéla Cemperová, Natálie 

Vančurová, Tereza Kautská a Lucie Kudrnová - 6. místo 

 

- Kopaná = 1. - 3. tř. – Okresní finále McDonald´s Cup – H. Brod, 15. 5. 2017 – 9. - 10. místo 

Hráči: Filip Šveřepa (C), Petr Pospíšil (G), Matyáš Nigrin, Jakub Žáček, Hana Hybnerová, 

Adam Dvořák, Daniel Kabourek, Jan Procházka, Petr Kovář, Tomáš Mareček, Jiří 

Procházka a Jáchym Kunášek 

 

- Kopaná = 4. - 5. tř. – Okresní finále McDonald´s Cup – H. Brod, 16. 5. 2017 – 9. místo 

Hráči: Petr Vávra (C), Matouš Kratochvíl (G), Matouš Procházka (G), Vojtěch Blažek (G), 

Matouš Procházka (G), Vojtěch Procházka, Josef Petr, Miroslav Brázda, Ondřej Volenec, 

Jaroslav Fiala, Martin Pospíšil a Vojtěch Potměšil 

 

- Florbal = 6. - 9. tř. – Turnaj 4 – Chotěboř, 22. 5. 2017 – 2x 1. místo, 1x 3. místo 

Hráči: Miroslav Altmann (C), Milan Běhounek (G), Lukáš Volenec, Michal Kubizňák, 

Lukáš Altmann, Lukáš Čech, František Francl, Michl Kubizňák, Vladimír Machka, Aleš 

Volenec a Adam Tlapák – 1. místo 

Hráčky: Michaela Škarydová (C), Natálie Vančurová (G), Tereza Kautská, Lucie  

Kudrnová, Adéla Cemperová, Lucie Petrová a Lenka Tlapáková – 1. místo 

Hráčky: Anežka Štrbová (C), Vendula Jansíková (G), Tereza Zajícová, Vendula Lavová, 

Anna Škvařilová, Karolína Popelková, Natálie Wernerová a Sandra Honkyšová. – 3. 

místo 

 

- Florbal = 8. - 9. tř. – III. Havlíčkobrodské sportovní hry pro děti a mládež – Havlíčkův 

Brod, 16. 6. 2017 –  2. místo 

  

 

Sportovní projekty: 

Sazka Olympijský víceboj  - – žáci z 1. a 2. stupně se tohoto projektu účastní již 3. rokem a vždy 

dosahují pěkných výsledků. Plní 8 sportovních disciplín, po jejichž zvládnutí získají v červnu 

sportovní vysvědčení. Naše škole byla také v letošním školním roce odměněna tréninkem 

s olympionikem. 

 

Atletika pro děti do škol - žáci z 1. stupně se tohoto projektu účastní 2. rokem a podruhé díky 

tomu byla škola oceněna diplomem a poděkováním Českého atletického svazu. Škola získala 

za aktivitu dětí v hodinách tělesné výchovy a na kroužcích zlaté medailonky, které zcela 

zaplnily přidělený diplom. 

 



 

Hodina pohybu navíc - je nový projekt, který zaštiťoval Národní ústav pro další vzdělávání 

(NIDV) a jehož jsme se poprvé zúčastnili. Projekt byl určen pro děti z 1. – 3. tříd, které 

navštěvují školní družinu a mají zájem o pohyb. V rámci projektu si děti vyzkoušely tyto sporty: 

kopanou, házenou, basketbal, volejbal a ragby. Pouze bruslení jsme z organizačních důvodů 

vynechali. Odměnou pro každého účastníka byl diplom podepsaný nejlepšími sportovci 

reprezentujícími danou oblast. 

 

 

 

 

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

tematickými plány jednotlivých předmětů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovali: Mgr. Luděk Ježek, Ing. Eva Hrubá, Mgr. Vladislava Vlčková, Ivana Jiráková,  

Martina Míchalová, kolektiv učitelů ZŠ 

 

V Golčově Jeníkově 

 

Schválila Školská rada dne: 4. 10. 2017  

 

 

 



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 účastníků. 
Dětem se věnují dvě kvalifikované vychovatelky. Vybavení ŠD odpovídá současným 
trendům k relaxaci a výchově dětí. Provoz byl zajištěn pro žáky 1. – 5. 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.  

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.  

Ve školním roce 2016/2017 (od 5. 10. 2016 do 28. 6. 2017) probíhal v naší školní 

družině program „Hodina pohybu navíc“, pod vedením pana učitele Mgr. Jiřího Blabolila. 

Tento program byl vyhlášen MŠTM a je organizován za podpory Národního ústavu pro 

vzdělávání. Cílem bylo motivovat děti z 1. – 3. tříd základních škol k pohybu. Žáci si 

v hodinách zahráli fotbal, házenou, volejbal, basketbal a ragby. Hodina pohybu navíc 

probíhala každou středu od 13.30 do 15.00 a navštěvovalo ji 23 žáků. 

Vychovatelky vycházely maximálně vstříc požadavkům rodičů. Vážíme si vzájemné 
důvěry a spolupráce s rodiči, učiteli a učitelkami i vedením školy.  
Vychovatelky s dětmi pracovaly podle vzdělávacího programu a ročního plánu. 
  
CELODRUŽINOVÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017  
 
ZÁŘÍ – VŠICHNI JSME KAMARÁDI 

- „Pojďme se seznámit“ – seznamovací hry v místnosti i venku 
- „Kruh přátelství a kamarádství“  

 

ŘÍJEN – PAN PODZIM VYPRÁVÍ  

- „Vlaštovkiáda“- soutěž v hodu vyrobenou papírovou vlaštovkou 

- „Halloweenská párty“ – tanec a soutěže ve strašidelných maskách 

 

 

LISTOPAD – POZNÁVÁME PŘÍRODU A SVĚT 

- „Vycházky po okolí města“ – pozorování měnící se přírody, práce s přírodninami 

- „Vánoční trhy“ – výstava a prodej výrobků našich dětí 

 

 

 



PROSINEC – NASTAL ČAS VÁNOC 

- „Rozsvěcení vánočního stromku v ŠD“ 

- „Pekelný Mikulášský bál“- výroba masek, malování čertů, andělů a Mikuláše 

- „Vánoce, Vánoce přicházejí“ – tradice u nás a v cizích zemích, pečení vánočního 

cukroví 

- „Vánoční nadílka“ 

 

LEDEN - ZIMA,ZIMA JE TU 

- „Sochy ze sněhu“- tvoření postav Tří králů 

- „Šouparáda“ – soutěž v dovednostních disciplínách 

- „Zimní sportovní klání“- závody v typických zimních disciplínách 

 

ÚNOR – MÍSTO, KDE BYDLÍM 

- „Letem, celým světem“ – poznáváme naše město, cestujeme po ČR (práce 

s encyklopedií), pátráme po památkách ČR 

 

BŘEZEN – SVĚT KOLEM NÁS SE PROBOUZÍ 

- „Touláme se přírodou“ – ekosystémy naší přírody (fauna, flora) 

- „Hry na malé přírodovědce“ 

- „Z pohádky do pohádky -  letem světem“ – pohádky z různých evropských zemí – 

četba, soutěže 

 

DUBEN – MODRÁ PLANETA NAŠE PLANETA 

- „Odpadkový koš“ – třídíme odpad, chráníme přírodu 

- „Skřivánek“ – pěvecká soutěž jednotlivců 

- „Jarní trhy“ – výstava a prodej výrobků našich dětí 

- „Kouzelné čarování“ – pečení čarodějnic z těsta 

 

KVĚTEN – CO MI ŘEKL SEMAFOR 

- „Země, voda, vzduch“ – dopravní výtvarná soutěž 

- „Stezkou odvahy až do obory“ – plnění dopravních úkolů a hledání pokladu 

- „Dospělí dětem“ – účast na výstavě výtvarných prací v Havlíčkově Brodě 

 

ČERVEN – NA CELÉM SVĚTĚ JSOU DĚTI 

- „Lehkoatletické závody školních družin  - účast na závodech v Havlíčkově Brodě 

- „Indiánské léto“ – četba o životě indiánů, výroba týpí, lapače snů, čelenky, postavy 

indiánů, indiánské tance 

 



Příloha č. 5 

 
 
 

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Golčův Jeníkov za školní rok 

2016/2017  

      

Identifikační údaje: 

Organizace: 

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace 

Mírová 253 

582 82 Golčův Jeníkov 

 

IČO: 709 86 002 

 

Ředitel školy: 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 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 3 – 5let, 

z toho 15 dívek a 8 chlapců.  

Třídní učitelky: Mgr. Michaela Karlová, která nastoupila v prosinci na mateřskou 

dovolenou, Ivana Veselá, Romana Maliňáková, DiS 

2. třída „Berušky“ – s celodenním provozem, zapsáno 28 dětí ve věku 5 – 7 let, z toho 

11 dívek a 17 chlapců. Ve třídě bylo umístěno 13 řádných předškoláků, 1 chlapec 

s odkladem školní docházky. Jeden předškolák zažádal o odklad povinné školní 

docházky. Do třídy docházela jedna dívka ukrajinské národnosti, která nastupuje 

v září do ZŠ.  

Třídní učitelky: Miluše Čápová, Romana Piskačová, DiS 

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

14 dívek a 14 chlapců. Ve třídě bylo umístěno 15 řádných předškoláků a 2 děti 

s odkladem povinné školní docházky. V lednu do MŠ přestoupil chlapec ze ZŠ. 

Jeden předškolák zažádal o odklad povinné školní docházky. 

Třídní učitelky: Věra Fendrychová, Mgr. Vladislava Vlčková 

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

Z toho 6 dívek a 5 chlapců.  

Třídní učitelka: Miroslava Brázdová. 

Od dubna 2017 pomáhala dětem se školním neúspěchem školní asistentka – MŠ využila 

projektu šablony pro MŠ. 



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

Do základní školy odchází 31 dětí. Průměrná docházka v tomto školním roce byla 64 dětí. 

V tomto školním roce dojíždělo z přilehlých obcí 33 dětí. Ostatní děti byly místní. 

 

Personální zajištění: 

Všechny učitelky jsou kvalifikované. Od dubna je v MŠ zaměstnána školní asistentka.  

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

Ivana Veselá   1993     uč. MŠ 

Miroslava Brázdová  1980     1  uč. MŠ  

Věra Fendrychová  1958   33  uč. MŠ 

Miluše Čápová  1961   30  uč. MŠ 

Mgr. Michaela Karlová 1991     3  uč. MŠ 

Romana Maliňáková, DiS 1983     5   uč. MŠ  

Romana Piskačová, DiS 1975                                6                      uč. MŠ 

Mgr. Vladislava Vlčková 1967                              31                      uč. MŠ, zást. pro MŠ 

Gabriela Rutová  1994                                                        školní asistentka  

Provozní zaměstnanci: 

 Anna Mrkvičková – školnice 

 Martina Svitáková – uklízečka 

 Pavlína Brožová - kuchařka  

  

                        



Další vzdělávání pedagogických pracovnic:  

- Primární logopedická prevence – asociace logopedů ve školství, z. s. Měcholupy 1, 

v Havlíčkově Brodě 

- 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.  

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 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 tújí, 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 

absolvovaly dvě učitelky, bílení se týkalo celého poschodí. Túje a jejich úprava byla provedena 

o hlavních prázdninách. Druhá část oplocení zahrady se prováděla také 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. 31.1.. – 11. 4. probíhal výcvik. 

 Zdravá pětka – nadační fond Albert 

 integrační projekt Medvídek Nivea pomáhá dětem v přípravě na školu – garantem 

projektu je Doc., PhDr. Eva Opravilová, CSc 

 

Společná témata, projekty a akce celé školy: 

 10. 10. – 14. 10. Kopu, kopu brambory. Děti se dozvěděly vše o bramborách a 

z brambor také vyráběly. Zakončení projektu bylo spojeno s hledáním pokladu a 

medailemi. 

 Od 7. 11. do 11. 11. se celá mateřská škola připravovala na uspávání broučků, které 

bylo spojeno s lampionovým průvodem (akce pro rodiče a veřejnost). 

 5. 12. mateřskou školu navštívil Mikuláš. 

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

 13. 3. – 24. 3. celá škola putovala za kapičkou Jůlinkou. Tento projekt byl o vodě. Děti 

se staly kapičkami vody a plnily úkoly na cestě po světě. 

 27. 3. – 31. 3. závěrem projektu bylo broučí hraní na stanovištích spojené s diskotékou 

pro probuzené broučky. Děti dostaly sponzorský dar v podobě Housenkového dortu od 

Cukrárny Familly. 

 Na svátky jara, na Velikonoce jsme velikonočně vyzdobili břízu u mateřské školy. Kluci 

se naučili koledy a holky zase namalovaly kraslice. 

 15. 5. – 29. 5. naším společným projektem byl Robot Emil. Téma se týkalo 

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

i sám robot Emil s diplomy.  

 24. 5. celá mateřská škola jela na výlet do Obory ve Žlebech.  

 1. 6. jsme společně oslavili MDD zahradní slavností Na boso!  

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

maňáskové představení divadlo Úsměv Ludmily Frištenské. Loutkař Jan Hrubec zahrál 

pohádku O princi z knížky. Paní Heligerová přijela s country pohádkou Ptačí svatba. 

Kočovné divadlo přijelo s pohádkou Linda a její svět. 



Zábavný dopravně-preventivní program s klaunem Tů Tů jsme zhlédli v červnu. V září 

jsme se setkali na sportovním hřišti s dravci. 

 Foto Vidrna nám zajistilo focení sad. Třídní fotky a fotky na tablo nám udělalo Foto 

Romana. 

 

Akce s rodiči, veřejností: 

 29. 6. 2017 - schůzka rodičů nových dětí  

 září: informační schůzky pro rodiče v jednotlivých třídách 

 10. 11. – lampionový průvod a Uspávání broučků 

 23. 11. - informativní schůzky o dětech s rodiči  

 prosinec – adventní vyrábění s rodiči 

 21. 12. – vánoční besídka v Pečovatelském domě 

 6. 2. - beseda rodičů s učitelkami ze ZŠ 

 30. 3. – probouzení broučků – jarní hraní s rodiči 

 15. 3. – „Škola nanečisto“, odpolední akce pro budoucí školáky a rodiče spojená 

s podáním informací rodičům o dětech  

 22. 4. – účast na Jarním jarmarku, který zaštiťovalo Město Golčův Jeníkov a organizace 

Královská stezka o.p.s. 

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

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

 30. 5. – Spanilá jízda - akce pro děti a rodiče z mateřské školy 

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

 14. 6. – muzikál Šípková Růženka – ZUŠ Světlá nad Sázavou 

 15. 6. – oslava Dne otců 

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

 květen a červen – praxe Klára Stajnerová, VOŠ a SPGŠ Litomyšl 

 květen – praxe Jitka Pospíšilová, SOŠ a SOUŘ Kutná Hora 

 

 

 



Spolupráce se ZŠ: 

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

Putování za princeznou 

 29. 3. - 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. Byl zabudován altán a probíhá druhá etapa oplocení.  

 27. 11. účast na rozsvěcení vánočního stromu na náměstí v Golčově Jeníkově 

 

Zápis do mateřské školy: 

 Pro školní rok 2017/18 proběhl zápis 4. 5. a 5. 5. 2017. Byl spojen se Dnem otevřených 

dveří a s výstavkou dětských prací. K zápisu se dostavilo 36 dětí, přijato bylo 26 dětí. 

Přijímací řízení proběhlo podle předem schválených podmínek a kritérií.  Nebylo 

podáno žádné odvolání.  

  

Vzdělávací výsledky v jednotlivých třídách:  

Třída Sluníčka  

Do třídy Sluníčka v září nastoupilo 23 dětí ve věku 3-5let. Jednalo se z větší části o děti 

nové (13 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. Některé děti se 

dlouho ostýchaly, ale ke konci školního roku se do společných aktivit již zapojovaly. V prvním 

pololetí byl klid ve třídě narušován dvěma chlapci, kteří neustále něčím na sebe upozorňovali 

(křik, nesrozumitelná řeč, ubližování,…) Pro funkční soužití ve třídě byla vytvořena pravidla, 

která všem napomáhala se chovat ohleduplně, vstřícně, empaticky. Někomu dělalo problém 

pravidlo dodržet, ale důsledností ze strany učitelek se vše zvládlo. Ve třídě koncem roku 

panovaly přátelské, kamarádské vztahy. 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. Děti jako 

sociální skupina zvládají domluvit se, vypomoci si, vyslechnout se, pozdravit, 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. Velmi si děti oblíbily vycházky s batůžkem a velice rády zpívají a tancují.  

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

splněny. 

 

Třída Berušky  

Z počtu 28 dětí zde bylo 11 dívek a 17 chlapců, z toho 14 předškoláků a 14 dětí ve 

věku 4-5 let. Záměrem bylo rozvíjet kamarádské vztahy, psychickou a fyzickou zdatnost, 

prodlužovat dobu soustředění, posilovat dlouhodobou paměť a rozvíjet komunikační 

dovednosti.  

Problémy a konflikty se řešily individuálně i v komunitním kruhu a tím bylo podporováno 

zdravé sebevědomí a možnost vyjádření se. Nároky na děti byly přizpůsobovány jejich 

schopnostem a věku.  

Při aktivitách byl kladen důraz na samostatnost, dokončení činností a udržení pořádku a 

čistoty kolem sebe. Činnosti se zaměřovaly na rozvoj gramotností – hudební, pohybová, 

výtvarná, kognitivní, předčtenářská, předmatematická, sociální,... K práci s dětmi byly 

využívány i pracovní sešity na grafomotoriku, předmatematickou gramotnost a sešity 

medvídek Nivea. Chování dětí se během roku změnilo, většina dětí udělala velký pokrok. 

Dlouhodobé cíle byly splněny. 

Do základní školy odchází 15 dětí, protože do školy nastupuje i podzimová dívka. Zůstává 

jeden chlapec s odkladem povinné školní docházky.  



Každé pondělí probíhaly logohrátky, v úterý hrátky s předškoláky a ve středu se chodilo na 

delší výlety s batůžkem do přírody. Od konce ledna absolvovali předškoláci 10 lekcí 

předplaveckého výcviku v bazénu v Havlíčkově Brodě. 

 

Třída Motýlci 

  Ve třídě Motýlci byly děti ve věku 4 – 7 let. Z toho 16 předškoláků. Jeden chlapec se 

v lednu vrátil do MŠ ze ZŠ. Do základní školy odchází 16 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. 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. 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 3 let. Odpoledního provozu využívalo 9 dětí. 

Během školního roku byla vytvářena pravidla soužití, děti si zvykaly zvládnout pobyt 

v mateřské škole bez rodičů a s kamarády. Adaptace na nové prostředí  byla rychlá. Děti byly 

velice aktivní a o nabízené činnosti projevovaly zájem.  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. 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 3 letých 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. Děti se osamostatnily. Osvojily si věku přiměřené praktické 

dovednosti. Rozvíjely své řečové, komunikativní dovednosti. Rozvíjely zájem o psanou formu 

jazyka. Posilovaly prosociální chování. Dlouhodobé cíle byly splněny    

  

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

 stavební úpravy během hlavních prázdnin – druhá fáze oplocení mateřské školy 

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

 odchod paní učitelky Michaely Karlové v prosinci na mateřskou dovolenou a přijetí 

zástupu za ni 

 vymalování poschodí budovy 

 pořízení kopírky  

 zapojení do projektu šablony pro MŠ v oblasti personální a usnadnění přechodu z MŠ 

do ZŠ 

 zapojení do projektu Medvídek Nivea 

 využití projektu Zdravá pětka 

 

O hlavních prázdninách probíhal provoz od 3. 7. do 21. 7. a od 14. 7. do 1. 9. 2017 ve třídě 

Berušek. 



Výsledná z dotazníků pro rodiče z června 2017: 

Rozdáno: 75 dotazníků. 

Vráceno: 51 dotazníků, což je 68%. 

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 

……………………………………………………………………………………………………       

…………………………………………………………………………………………………… 

42 respondentů ano, 8 obvykle ano a 1 jak kdy. 

 

2. Nabízí MŠ dostatek akcí pro rodiče, pro veřejnost? (lampionový průvod, adventní vyrábění, 
rozsvěcení stromu na náměstí, schůzky pro rodiče, jarní hraní, červnová společná cesta,…) 

ano   částečně  ne 

návrhy:………………………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………….. 

50 respondentů ano, 1 částečně.  

 

 

 

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

ano   částečně  ne 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

45 respondentů ano, 6 částečně. Málo schůzek o dětech, chybí tvoření s rodiči, méně 

informací na webu.(tvoření s rodiči někdy pojmeme jako hraní, pěší cestování. Na web se 

snažíme dávat všechny základní informace) 

 

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

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

37 respondentů ano, 9 částečně a 2 ne. (letos jsme připravili nově jednu schůzku s rodiči v 

listopadu a nebyl velký zájem a akci „Škola nanečisto – zkouška zápisu do ZŠ s podáním 

informací o dítěti) 

 

 

 

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

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

…………………………………………………….. 

46 respondentů ano a 5 částečně. Kladně jsou hodnoceny pěší výlety s batůžkem. (Jsme rádi, 

že vycházky do přírody se líbí. Někdy je to z naší strany organizačně narychlo zrušeno a to 

nás vždy mrzí. Kroužky nebudeme zavádět, děti mají pestrou denní nabídku aktivit, her a 

činností. Základem předškolního věku je HRA. Nechceme děti z psychického hlediska 

zatěžovat. V MŠ probíhají Logohrátky a Hrátky s předškoláky.) 

 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

48 respondentů ano a 3 částečně. Kladně hodnotíte respekt k individualitám dětí. (Toto je pro 

nás důležitá zpětná vazba. Děkujeme za projevenou důvěru a budeme se snažit i nadále.) 

  



7. Co se Vám na MŠ líbí x nelíbí? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Kladné ohlasy: Pěkná spolupráce. Vybavené hřiště. Vstřícnost učitelek. Příjemné prostředí. 

Snížení nemocnosti dětí. Platby převodem z účtu. Rozmanité dětské aktivity, činnosti, akce. 

Vzdělávací postupy kladně hodnoceny. Akce pro rodiče a děti-spokojnost. Informovanost 

rodičů o dění v MŠ. Kladné hodnocení logopedických hrátek a hrátek s předškoláky. Rodinné 

prostředí, velmi dobrá komunikace s učitelkami. Pestrý, zdravý jídelníček. Předplavecký výcvik 

pro předškoláky.  

Záporné ohlasy: Zamykání v době vyzvedávání dětí (bezpečnostní důvody). Informace na 

poslední chvíli (někdy to tak z organizačních důvodů je). Sestava jídelníčku není někdy pestrá 

(někdo hodnotí kladně a někdo záporně, jídelníček splňuje normy). Ubližování dětí dětem 

(Dítě se učí jak žít ve společnosti, někdy si neví rady, vzniká dětská přirozená reakce např. 

ve formě ubližování. Je veliký rozdíl v záměrném, cíleném ubližování a v přirozené reakci na 

podnět. Všechna ubližování řešíme a to nejen s dětmi, ale i s rodiči. Dalším záporným 

faktorem je uspěchaná doba, pracovní vytížení rodičů, vzory z filmů, z počítačových her,… ). 

Málo výletů (Jezdíme celá školka koncem šk. roku na výlet. Zvážíme možnost jet víckrát na 

výlet.) Plavání i pro mladší děti chybí (Jezdíme s předškolními dětmi do Havl. Brodu, je to 

časově a organizačně náročné. Pro mladší děti by to bylo obtížné). Odpolední informace o 

dětech – ve které třídě jsou (Snažíme se dávat lístky s informací na schodiště, ale někdy 

zapomeneme a někdy si rodiče nevšimnou. Pracujeme na jiném systému a to od září 2017– 

snad se osvědčí). 

 

 

8. Ohodnoťte v navržené stupnici mateřskou školu. 
výborná  velmi dobrá  dobrá   

ještě přijatelná   nepřijatelná 

21 respondentů výborná, 26 velmi dobrá a 3 dobrá. 

 

 

 

 

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

Chybí angličtina. (zaměřujeme se na správnou mateřštinu) 



Málo pobytu v přírodě. (Do lesa, na louku je to z MŠ daleko, ale snažíme se chodit- výlety 

s batůžkem. Denně využíváme školní zahradu.) 

Neslazené nápoje. (Dáváme neslazené nápoje. Třikrát týdně děláme neslazený čaj ke 

svačině a i k obědu. Třikrát týdně dáváme na pitný režim ve třídě kohoutkovou vodu. 

 

Děkujeme za vyplnění. 

 

 

10. 7. 2017 zpracovala: Mgr. Vladislava Vlčková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


