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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 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 ( k 31.7. 2019 odešla do důchodu) a ekonomkou p. 
Iva Jiráková. 

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

9 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. a odborné učebny, prostory ŠJ). Odborné učebny – přírodovědná, 
fyzika, chemie, počítačová, humanitní, jazykové třídy).   Některé učebny byly vybaveny novým 
nábytkem, vymalovány. Byly upraveny školní záchody v nové budově.  

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

 V objektu bývalých školních dílen byl tomto roce  kroužek dovedných rukou ( Merkur, 
práce se dřevem) a keramická dílna. Do tohoto objektu jsme zakoupili v tomto školním roce 
novou keramickou pec. V keramické dílně se děti učí pod vedením zkušených paní učitelek učí 
pracovat s keramickou hlínou, osvojují si proces výroby keramiky. Výsledkem jsou krásné 
keramické výrobky. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
1.2. 

Počet tříd a žáků k 30. 6. 2019:  
 
1. stupeň    9 tříd  162 žáků  průměr  18,0 
2. stupeň    6 tříd  122 žáků  průměr  20,33  
škola   15 tříd  284žáků  průměr            18,93 
Počty žáků  během školního roku kolísají z důvodů větší migrace rodin. 
 
1.3. 

Ostatní součásti: 
 
ŠD   2 oddělení    83  žáků 
ŠJ        257  dětských strávníků 

41 dospělých strávníků 
80 cizích strávníků 

   
MŠ   4 oddělení    90  dětí 
ŠJ MŠ          90  dětských strávníků 

  10 dospělých strávníků 
   

 
Celkový počet uvařených obědů za rok je 70 934. 
 
 
1.4.  

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

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

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace není specificky 
zaměřená na určitou oblast vzdělávání. 
Přihlíží  k  efektivnímu  využití   mzdových  prostředků  školy a  personálním možnostem školy 
při zajištění výuky. Prvním cizím jazykem je jazyk anglický. 
 
 
1.7.  

Chod školy se řídí řádem školy. Poradním orgánem ředitele je pedagogická rada, kterou 
tvoří pedagogičtí pracovníci. Spolupráci rodiny, školy a zřizovatele zajišťuje jednak Rada 
sdružení rodičů, jednak Rada školy.  
 
1.8. 

Vedení školy: 
 
ředitel školy    Mgr. Luděk Ježek 



 

 

zástupce ředitele   Ing. Eva Hrubá 
vychovatelky     Jaroslava Procházková 

Renata Lišková 
výchovný poradce     
pro 1. a 2. stupeň   Mgr. Miroslava Nigrinová 
metodik prevence   Mgr. Alena Víšková 
ekonom školy    Iva Jiráková 
vedoucí školní kuchyně   Martina Míchalová 
vedoucí učitelka MŠ   Mgr. Vladislava Vlčková 
vedoucí ŠJ MŠ    Martina Míchalová 
vedoucí provoz. zaměst.  David Šulc 
hospodářka                                            Jindřiška Žáková ( k 31.7. důchod) 
 
 
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 2018 – 2019: 
   Ve všech ročnících bylo ve školním roce 2018 – 2019 vyučováno podle vzdělávacího programu 
„Naše škola“. 
 
 

3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 
 
3.1. 

1. stupeň: 
 
Mgr. Hana Čiháková   
Mgr. Jitka Šindelářová  
Mgr. Květa Šulcová 
Mgr. Radka Semrádová 
Mgr. Hana Klepačová  
Mgr. Romana Trachtová 
Mgr. Ladislava Klempířová 
Mgr. Miroslava Nigrinová  
Mgr. Lenka Horáková   
Mgr. Luděk Ježek 
 
 
 
 
 



 

 

 
3.2. 

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

Vychovatelky ŠD: 
 
Jaroslava Procházková 
Renata Lišková 
 
 
 
3.4 

Školní kuchyň: 
 
Martina Míchalová 
Alena Matějíčková 
Dagmar Medunová 
Petra Ronovská 
 
Lenka Tlapáková 
Marie Remarová 
 
 
 
 
3.5. 

Provozní zaměstnanci: 
 
Ivana Jiráková 
Vlasta Liptáková 
Romana Motlová 
Marcela Šauliová            od 1. 5. 2018 
David Šulc 
Jindřiška Žáková 
  
 



 

 

4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM 
PŘIJETÍ DO ŠKOLY 
Viz. Příloha č.3 

 
 
4.1.  

Zápis do 1. tříd 
K zápisu přišlo celkem  36 dětí, z toho  19 dívek, odklad byl udělen 4 dětem, do prvních tříd 
zařazeno 34  žáků, z toho  19 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 
 
 
 

6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 

Na škole byly realizovány projekty k prevenci sociálně patologických jevů: 
 
Alkohol a jeho zneužívání u dětí a mládeže 
Prevence při používání internetu 
Kriminalita mládeže 
Zneužívání drog a alkoholu 
Právní odpovědnost mladistvých 
Bezpečnost v silniční dopravě 
První pomoc na školách 
Prevence přenosných nemocí 
„Jak se nestát závislákem“ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

 
7.1. 

Ve školním roce 2018 - 2019 probíhalo další vzdělávání pedagogických pracovníků podle 
zájmu a zaměření jednotlivých pedagogických pracovníků školy a podle potřeb školy. Dalšími 
akcemi byly kurzy pro preventisty, výchovné poradce, výtvarníky, učitele jazyků, počítačové 
kurzy atd. Pro práci s  ŠVP se vzdělávali koordinátoři z 1. i 2. stupně školy. 

Jeden pedagog školy ukončil  výchovné poradenství a další ukončil studium prevence 
sociálně patologických jevů. 
 
 
 

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

9. ÚDAJE  O  VÝSLEDCÍCH  INSPEKCE PROVEDENÉ  ČESKOU  ŠKOLNÍ  INSPEKCÍ 
 
   Ve školním roce 2018 – 2019 byla v srpnu 2019  provedena  kontrola ČŠI. Závěry jsou uloženy 
u zřizovatele a v kanceláři vedení školy. 
 
 
 

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

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

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



 

 

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

 
Škola je zapojena do projektu s názvem: 
 
   „Personální podpora - Základní škola a 
Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace“, 
s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012030“  

tzv. Šablony II. 
 

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. 

 
 
 

Příloha č. 2 
 

Údaje o aktivitách školy 
 
 
Září 2018: 
 
- Žáci devátých tříd přivítali ve škole nové spolužáky z prvních tříd a předali jim drobné dárky 
- Den otevřených dveří 
- Zahájení plaveckého výcviku – 4. třídy 
- Sportovní den 
- Den otevřených dveří 
 
 
Říjen 2018: 
 
- Přírodovědné klání na Gymnáziu Chotěboř – 9. tř.  
- Divadlo Čáslav – „Pyšná princezna“ –   5.ročník 
- Oslava 100. výročí vzniku republiky – účast na soutěži o vyvěšení co nejvíce českých vlajek  

( agentura Dobrý den v Pelhřimově), sázení lip, oblečení v barvách trikolory 
- Celoroční projekt žáků 8. ročníku „Hurá do školy“ pro děti z předškolní třídy mateřské školy 

– I. setkání 
- Den středoškolákem – 8. a 9. třída, volba povolání na SPŠ a OA Čáslav 
- Hoblinka – 1. – 3. třídy, program pro děti, výroba hraček ze dřeva 
- Jarmark, prodej dětských výrobků 
- Minikopaná 6. – 7. třída 



 

 

 
Listopad 2018: 
 
- Přehlídka středních škol  pro žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče z okolních okresů, setkání se 

uskutečnilo na naší škole 
- II. setkání projektu „Hurá do školy“ – pohádka divadelního kroužku Červená Karkulka 
- Otevření keramické dílny na naší škole a zahájení práce keramického kroužku 

Přednáška v rámci prevence sociálně – patologických jevů na téma „Alkohol a jeho 
zneužívání u dětí a mládeže 
Přednáška „Kuba“ – II. stupeň 
Staré pověsti české – celá škola 
Dopravní výchova – 4. třídy 
Čert a Káča – divadlo Čáslav 
 
 

 
Prosinec 2018: 
 
- Návštěva kostela před Vánocemi – I. stupeň 
- Exkurze do Čapkovy tvorby – I. stupeň – Devatero pohádek 
-                                                     II. stupeň – Fenomén Karel Čapek 
- Vánoční posezení jednotlivých tříd u stromečku na konci kalendářního roku 
- Filmová pohádka „Čertoviny“, 4. a 5. třídy (kino Čáslav) 
- Uvedení do provozu keramické dílny 
 
 
Leden 2019: 
 
- Lyžařský kurz pro žáky 5. -7. tříd (39 žáků) v Jedlové v Orlických horách 
-  „Tonda Obal“ – vzdělávací program na třídění obalů – 1. – 9. třídy 
- Preventivní program II. stupeň – přenosné infekce „Jak se nestát závislákem“ 
- Plavání 3. třídy 
 
 
Únor 2019: 
 
- Prevence rizikového chování dětí a mládeže (nebezpečí internetu, právní předpisy, 

kriminalita mládeže, bezpečnost v silniční dopravě, užívání drog a alkoholu 
 
 
Březen 2019: 
 
- Divadelní představení v Havlíčkově Brodě v anglickém jazyce – 3. – 9. třídy 
- Beseda pro žáky 7. a 8. tříd na téma AIDS 
- Setkání žáků 8. třídy s předškoláky v rámci celoročního projektu „Hurá do školy“ 
 
 
 
 
 



 

 

Duben 2019: 
 
- Běh Jarmily Kratochvílové, ocenění nejlepších běžců a předání drobných dárků z rukou 

Jarmily Kratochvílové  
- Kurz první pomoci – 8. třída 
- Den Země, akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ – celá škola, přednáška „Světové oceány“ 
- „Den bezpečnosti“ – I. stupeň 
- Veletrh studijních oborů a pracovních příležitostí – 8.třída (Čáslav) 
- Terezín – 9.třída, exkurze 
 
 
 
 
Květen 2019: 
 
- Poznávací zájezd do Anglie (města Canterbury, Stratford nad Avonou, Oxford, Winsdorf, 

Wawick a Londýn), 43 žáků II.stupně 
- Školní výlet – 5. třídy, Kutná Hora 
- Moje chytré tělo – interaktivní výukový program pro 3. – 9. třídu 
- Exkurze do planetária a mořského světa v Praze – 6. třídy 
- Divadelní představení našeho divadelního kroužku „O dvou tovaryších“ pro žáky ZŠ 

Vilémov 
 
 
 
 
Červen 2019: 
 
- Projekt „Hurá do školy“ pro předškoláky – sportovní soutěže  
- Přírodovědná soutěž v Horní Krupé pro žáky 4. tříd 
- Sbírka pro pralesy (vybráno 5 058,-Kč), za tuto částku se koupila fotopast na ochranu zvířat 

a 1 ar deštného pralesa 
- Školní výlet – 6.A – Údolí Doubravy 
- Školní výlet 8.třídy do Prahy 
- Společná akce žáků a rodičů čtvrtých tříd na ukončení školního roku 
-  „Stavebka v kostce“, Havlíčkův Brod – 8. třída 
- Hudební aktivita „bubnování Suscha“ 
- Školní výlet 8.třída – Praha 
- Školní výlet 2. třídy - Praha 
- Školní výlet 3. tříd do Prahy a návštěva zoologické zahrady 
- Den dětí pro všechny děti (sport, hry, soutěže), organizovali žáci devátých tříd 
- Školní výlet žáků 7. tříd do Prahy  
- Okresní kolo v matematické olympiádě (3.místo), Pythagoriáda (úspěšní řešitelé 4. žáci 

z naší školy) 
- MS v softballu Havlíčkův Brod 
- Sportovní den pro celou školu 
 
 
 
 



 

 

 
Kroužky organizované na naší škole: 
 
- Anglický jazyk    - II. stupeň 
- Anglický jazyk    - 2. třída 
- Hra na flétnu      - I. stupeň 
- Logopedický kroužek  -    I. stupeň 
- Kroužek vyšívání 2x - starší děti, mladší děti 
- Sportovní kroužek  - florbal 2x, starší a mladší žáci 
- Divadelní kroužek  - mladší děti 
- Matematický kroužek  - starší děti 
- Mechanické stavebnice  - starší děti 
- Kroužek logických her  - mladší děti 
- Doučování žáků dle jejich potřeby, 9. třídy před přijímacími zkouškami 
 

Sportovní akce 2018-19 

- Minikopaná = 8. - 9. tř. – Okresní kolo – Havlíčkův Brod – 11. 10. 2018 – 9. - 10. místo  

- Minikopaná = 6. - 7. tř. – Okresní kolo – Havlíčkův Brod – 16. 10. 2018 – 5. - 6. místo  

- ČEPS florbal = 1. - 5. tř. – Okresní kolo chlapců – Havlíčkův Brod – 26. 10. 2018 – 2. místo  

- ČEPS florbal = 1. - 5. tř. – Okresní kolo dívek – Havlíčkův Brod – 26. 10. 2018 – 6. místo  

- Florbal = 6. - 7. tř. – Okrskové kolo chlapců - Ledeč n. Sázavou, 9. 11. 2018 – 1. místo 

- Florbal = 6. - 7. tř. – Okresní kolo chlapců – Havlíčkův Brod, 14. 11. 2018 – 5. místo 

- Florbal = 6. - 7. tř. – Okresní finále dívek – Havlíčkův Brod, 15. 11. 2018 – 6. - 8. místo 

- Florbal = 8. - 9. tř. – Okresní kolo chlapců - Ledeč n. Sázavou, 20. 11. 2018 – 4. místo  

- Florbal = 8. - 9. tř. – Okresní finále dívek - Havlíčkův Brod, 29. 11. 2018 – 4. místo 

- Florbal = 6. - 9. tř. – Turnaj 4 – Golčův Jeníkov, 12. 12. 2018 – dívky 1. a 2. místo, chlapci 2. 

místo  

- Florbal = 6. - 9. tř. – Turnaj 4 – Vilémov, 27. 2. 2019 – dívky 1. a 3. místo, chlapci 1. místo  

- Florbal = 1. - 5. tř. – Velikonoční turnaj – Golčův Jeníkov, 10. 4. 2019 – 1. a 4. místo  

- Kopaná = 1. - 3. tř. – Okresní finále McDonald´s Cup – H. Brod, 25. 4. 2019 – 5. místo  

- Kopaná = 4. - 5. tř. – Okresní finále McDonald´s Cup – H. Brod, 7. 5. 2019 – 5. místo  

- Florbal = 1. - 5. tř. – Buttulka cup – Chotěboř, 14. 5. 2019 – 3. místo 

- Florbal = 8. – 9. tř. – Havlíčkobrodské sportovní hry – H. Brod, 7. 6. 2019 – 3. místo 

- Florbal = 6. - 9. tř. – Turnaj 4 – Chotěboř, 21. 6. 2019 – dívky 1. a 3. místo, chlapci 2. místo 



 

 

Sportovní projekty:  

Sazka Olympijský víceboj – je projekt, do kterého je naše škola zapojena již 5. rokem. Děti z 1. 

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

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

aktivní přístup ke sportu udělena stříbrná medaile.  

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

projektu již 4. rokem. V průběhu celého školního roku se děti věnovaly různým atletickým 

disciplínám. O našem počínání jsme informovali Český atletický svaz. Každý měsíc jsme si za 

odměnu nalepili do certifikátu medailičky za činnosti, které jsme splnili. Ani jeden měsíc jsme 

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

Drahotovou.  

Sportuj ve škole – je projekt určený pro děti z 1. až 5. tříd, které dochází do ŠD a mají zájem sportovat. 
V průběhu školního roku se děti věnovaly 6 sportům (kopaná, házená, basketbal, volejbal, ragby a nově 
i florbal) a rozvíjely v nich své dovednosti. Pouze bruslení jsme z organizačních důvodů vynechali. 
Projekt zaštiťovala Asociace školních sportovních klubů, jejíž členy jsme od roku 2007. 

Světový pohár v biatlonu, konkrétně sprint mužů na 10 km měli možnost dne 20. prosince 2018 
v Novém Městě na Moravě shlédnout žáci z 5. – 9. ročníků.  Z Golčova Jeníkova byl vypraven plný 
autobus natěšených fanoušků, kteří svým skandováním podpořili naše biatlonisty ve Vysočina Aréně.  

Mistrovství světa v softballu, které se konalo poprvé v České republice (Praha, Havlíčkův Brod) shlédli 
naši žáci v Havlíčkově Brodě. Konkrétně se na zápas Mexiko – Botswana, který se konal 18. června 
2019, vypravilo 86 žáků z naší školy a pedagogický dozor. Pro mnohé z nás se jednalo o 
nezapomenutelný zážitek. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

plány jednotlivých předmětů. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 

Přijatí žáci na střední školy a odborná učiliště 

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

     

počet střední škola obor sídlo SŠ okres 

2 Stř.zdrav.škola zdravotnické lyceum Havlíčkův Brod HB 

1 SOŠ a SOU dopravní mechanik, opravář mot. Vozidel Čáslav KH 

4 VOŠ, SPŠ a OA strojírenství Čáslav  KH 

2 SPŠ chemická aplikovaná chemie Pardubice PA 

2 SOŠ a SOU řemesel veřejnosprávní činnost Kutná Hora KH 

1 G. a SOŠ pedagogická předšk. a mimošk. pedagogika Čáslav KH 

1 SZEŠ Čáslav zemědělec, farmář Čáslav KH 

1 OA a hoteková škola cukrářka Havlíčkův Brod HB 

1 SOŠ a SOU stavební klempíř Kolín KO 

3 G. a SOŠ pedagogická pedagogické lyceum Čáslav KH 

1 Gymnázium gymnázium Chotěboř HB 

1 Gymnázium gymnázium Kutná Hora KH 

1 SOŠ informatiky a spojů cestovní ruch a rekreologie Kolín KO 

IX. SOŠ a SOU  stavební instalatér Kolín KO 

VIII. SOU Čáslav opravář zem. strojů Čáslav KH 

VIII. SOU Čáslav opravář zem. strojů Čáslav KH 

          
 

ZŠ a MŠ Golčův Jeníkov, příspěvková organizace   

     
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

Příloha č. 4 

 
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA 

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

se věnují dvě kvalifikované vychovatelky. Každé oddělení je vybaveno společenskými 

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

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

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

placena pololetně.  

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

Vychovatelky dbají na bezpečnost při jakékoliv volnočasové aktivitě, podporují přátelství 

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

času.  

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

nebo jinými organizacemi. Činnost školní družiny vycházela ze školního vzdělávacího 

programu. 

CELODRUŽINOVÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

ZÁŘÍ – VŠICHNI JSME KAMARÁDI 

- přivítání žáků po prázdninách 

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

- navazování kamarádských vztahů za pomoci her 

- „BRAMBOROVÝ TÝDEN“ – soutěže, pečení brambor 

ŘÍJEN – PAN PODZIM VYPRÁVÍ 

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

- přírodovědné hádanky a kvízy 

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

LISTOPAD – POZNÁVÁME PŘÍRODU A SVĚT 

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

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

- „SVATÝ MARTIN“ – tradice, pranostiky 

- „ŽIVÝ BETLÉM“ – výroba kulis 

PROSINEC – NASTAL ČAS VÁNOC 

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

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



 

 

-  „ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU VE ŠD“ 

- „VÁNOČNÍ NADÍLKA“ 

LEDEN – ZIMA, ZIMA JE TU 

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

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

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

ÚNOR – MÍSTO KDE BYDLÍM 

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

- „MASOPOST“ – výroba masek, tradice 

BŘEZEN – SVĚT KOLEM NÁS SE PROBOUZÍ 

- „POZOROVÁNÍ PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODY“ – vycházky do přírody 

- „MOJE OBLÍBENÁ KNIHA“ – výstavka a vyprávění 

- „NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY“ 

- „VÝROBA DÁRKŮ KE SVATÉMU VALENTÝNU“ 

- „VELIKONOČNÍ ZVYKY A TRADICE“ 

DUBEN – MODRÁ PLANETA – NAŠE PLANETA 

- „DEN ZEMĚ“ – ochrana přírody 

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

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

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

KVĚTEN – CO MI ŘEKL SEMAFOR 

- „VÝROBA DÁRKŮ A PŘÁNÍČEK KE DNI MATEK“ 

- „LEHKOATLETICKÉ ZÁVODY ŠKOLNÍCH DRUŽIN“ – účast na závodech 

v Havlíčkově Brodě 

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

kvízy s dopravní tématikou 

- „OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ“ 

ČERVEN – NA CELÉM SVĚTĚ JSOU DĚTI 

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

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

aktivity 

- „PO ŠIPKÁCH ZA POKLADEM“ – šipkovaná v přírodě 

 

 



 

 

Příloha č. 5 

 

 

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Golčův Jeníkov za školní 

rok 2018/19 

      

Identifikační údaje: 

Organizace: 

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace 

Mírová 253 

582 82 Golčův Jeníkov 

 

IČO: 709 86 002 

 

Ředitel školy: Mgr. Luděk Ježek 

Tel. 569 442 529 

 

Místo poskytovaného vzdělávání: 

Mateřská škola Golčův Jeníkov 

5. května 194 

582 82 Golčův Jeníkov 

 

Zástupkyně ředitele pro mateřskou školu: Mgr. Vladislava Vlčková 

Tel. 569 442 138 



 

 

Zřizovatel: 

Město Golčův Jeníkov 

Náměstí T.G. Masaryka 110 

582 82 Golčův Jeníkov 

Tel. 569 435 310 

 

Charakteristika školy: 

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

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

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

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

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

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

spolupráci se zřizovatelem vybudováno dětské hřiště.  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. Na školní zahradě byl v roce 2016 zabudován prostorný 

altán a bylo započato oplocení MŠ.   

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 12 dívek a 11 chlapců.  

Třídní učitelky: Soňa Šulcová, DiS (do ledna 2019), Šárka Chámová, DiS 

(od února 2019), Romana Piskačová, DiS. 

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

z toho 16 dívek a 12 chlapců. Ve třídě bylo 9 řádných předškoláků a 2 

chlapci s odkladem školní docházky. 1 dívka zažádala o odklad školní 

docházky. 

Třídní učitelky: Miroslava Brázdová, Mgr. Vladislava Vlčková 

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

z toho 9 dívek a 19 chlapců. Ve třídě bylo umístěno 22 řádných předškoláků 

a 2 chlapci s odkladem povinné školní docházky.  

Třídní učitelky: Bc. Gabriela Rutová (do dubna 2019), Ruth Junová (od 

května 2019), Romana Maliňáková, DiS 

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

3,5let. Z toho 3 dívky a 8 chlapců.  

Třídní učitelka: Miluše Čápová 

V mateřské škole celý školní rok pomáhala dětem se školním neúspěchem školní 

asistentka (MŠ využila projektu Šablony I. a II. pro MŠ.) 

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

překročena. Do základní školy odešlo 31 dětí. Průměrná docházka v tomto školním 

roce byla 66 dětí. V tomto školním roce dojíždělo z přilehlých obcí 30 dětí. Ostatní děti 

byly místní. 

 



 

 

Personální zajištění: 

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

školní asistentka.  

Jméno a příjmení    prac. zařazení      

Miroslava Brázdová    uč. MŠ  

Miluše Čápová    uč. MŠ 

Šárka Chámová, DiS (od února 2019) uč. MŠ 

Soňa Šulcová DiS  (do ledna 2019)     uč. MŠ 

Romana Maliňáková DiS   uč. MŠ  

Romana Piskačová, DiS                      uč. MŠ 

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

Bc. Gabriela Rutová (do dubna2019)     uč. MŠ 

Ruth Junová (od května 2019)                uč. MŠ 

Vlasta Vávrová                       školní asistentka  

 

 

 

Provozní zaměstnanci: 

 Anna Mrkvičková – školnice 

 Martina Svitáková – uklízečka 

 Pavlína Brožová - kuchařka  

                      

    



 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovnic:  

- odborná literatura 

- semináře z Vysočina Education Havlíčkův Brod 

- MŠ Korálky Havlíčkův Brod 

 

Vzdělávací proces:  

 Hlavním záměrem mateřské školy je poskytovat předškolní vzdělávání 

v souladu s principy a zásadami RVP PV, který byl vydán s účinností od 1.3.2005. 

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní 

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

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

1.9.2017.  

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 učitelek MŠ postupují od 

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

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

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

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

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

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

logopedickou prevenci se skupinou dětí s narušenou komunikační schopností, kterou 

provádí logopedické preventistky. Jedenkrát týdně se schází pouze předškoláci a 

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

chodíme do přírody na delší vycházky se záměrem zvyšovat fyzickou zdatnost dětí. 



 

 

V zařízení máme zaveden pitný režim, který je důsledně dodržován po celý den. Děti 

si po obědě pravidelně čistí zuby.  

 

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

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

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

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

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

fotografie, pozorování,…  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

na veřejném hřišti během poledne.  

Vyřešilo se: pískoviště vzniklo místo rozpadlého železného altánku, venkovní 

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

hl. prázdnin 2018. Odpolední svačiny – zkoušíme půlit svačiny, aby děti neměly velkou 

porci a měly možnost přidání té druhé půlky svačiny – tato realizace se jeví vhodnou. 

Informaci pro rodiče jsme o tom, kde se třída právě nachází, jsme zrealizovali na 

dveřích, které míjí každý, kdo přijde do budovy a osvědčilo se. Byl pořízen koberec do 

třídy Žabiček a nový nábytek do třídy Berušek. Úprava terénu na školní zahradě je 

zatím v jednání se zřizovatelem. Vyrušování na veřejném hřišti je stále trvající 

problém, ale někdy se ho daří minimalizovat.  

 

 



 

 

Spolupráce s odborníky: 

 SPC Jihlava, Demlova 28 

 PPP Havlíčkův Brod 

 Ortoptistka a optometristka Mgr. Andrea Jeřábková, která provádí screeningové 

vyšetření zraku. 

 Plavecký bazén Havlíčkův Brod, kam jezdí řádní předškoláci na předplavecký 

výcvik. Kurz probíhal 24.1.. – 4.4.2019. 

 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: 

 24.9. – 27.9. Král Kavalír– děti se seznamovaly se slušným chováním  

 22.10. – 26.10. probíhal projekt Kaštánek a Žaloudek v duchu oslavy Dne 

stromů. Děti si prohlubovaly kladný vztah k přírodě. Hledaly dětem-plodům 

stromů svoji maminku-strom. 

 5.12. mateřskou školu navštívil Mikuláš. 

 18.12. se celá mateřská škola sešla u vánočního stromku a nadělovalo se. 

 7.1. – 18.1. probíhal polytechnický projekt Šikovné ručičky. Tento projekt děti 

vedl ke kladnému vztahu k řemeslům a k rozvoji manuálních schopností a 

dovedností. 

 5.2. MŠ navštívil „Zdravotník“ pan Záhora se svým preventivním programem 

pro děti 

 11.3. – 15.3. společným tématem byl Pyžámkový týden. Závěrem projektu byl 

Pyžámkový karneval. 

 18.3. – 22.3. projekt Čtení do ouška. Rozvíjet komunikativní a jazykové 

dovednosti bylo záměrem projektu a zároveň vytvářet kladný vztah ke knize. 

 Velikonoce 15.4. – 17.4. – děti vyráběly velikonoční výrobky a přáníčka. 

 23.4. – 26.4. projekt Den země. Záměrem bylo posílit environmentální a 

ekologickou gramotnost dětí. 

 3.6. – Zahradní párty byla oslavou MDD. K oslavě také patřila hudební pohádka 

Zpívající koťata. 

 12.6. celá MŠ byla NA VÝLETĚ V Perníkové chaloupce pod Kunětickou horou. 



 

 

 Divadelní a kulturní akce v mateřské škole probíhaly každý měsíc. 4x nám 

zahrálo maňáskové představení divadlo Úsměv Ludmily Frištenské. Pan Bílek 

zahrál pohádku Kašpárek a staré pověsti české. Pan Dostál přijel s Rytmickou 

showe.  Paní Hryzlíková přijela s pohádkou Domku, domku, domečku.  

V červnu jsme s panem Petrem bubnovali na opravdové bubny.  

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

 

Akce s rodiči, veřejností: 

 26.6. 2018 - schůzka rodičů nových dětí  

 září: informační schůzky pro rodiče v jednotlivých třídách 

 říjen 2018 - zapojení se do akce pod názvem Český den s českými vlajkami – 

Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov 

 8.11. – lampionový průvod Dýňová světýlka 

 20.11. - informativní schůzky o dětech s rodiči  

 10.12. Vánoční tvoření s rodiči  

 19.12. – vánoční besídka v Pečovatelském domě 

 21.2.2019 – „Škola nanečisto“, odpolední akce pro budoucí školáky a rodiče 

spojená s podáním informací rodičům o dětech  

 21.3.  – jarní vycházka s vítáním jara a opékáním buřtů 

 16.4. – Den otevřených dveří s výstavkou dětských prací a s možností si v MŠ 

pohrát 

 10.5. – besídka ke Dni matek v Pečovatelském domě 

 14.5. – Zápis do MŠ 

 23.5. - proběhl hudební průzkum ze ZUŠ Světlá nad Sázavou  

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

 13.6. - oslava Dne otců 

 19.6. – odpolední akce „Pohádkové království“ s rodiči 

 24.6. – slavnostní rozloučení s předškoláky na školní zahradě 

 

Spolupráce se ZŠ: 

 13.2. - beseda rodičů s učitelkami ze ZŠ 



 

 

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

pohádku Dva tovaryši 

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

osmé třídy připravili program  

 

Spolupráce se zřizovatelem, místními spolky: 

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

opravy, údržba, sekání trávy, stavební úpravy. V letošním školním roce proběhla třetí 

a poslední etapa oplocení MŠ.  

 1.12.2018 účast na rozsvěcení vánočního stromu na náměstí v Golčově 

Jeníkově 

 27.10.2018 a 13.4.2019 účast na Jarmarku, který pořádalo Město GJ 

 účast na odhalování pamětní desky 28.10.2018 

 sázení lípy ke 100. výročí založení Československa se spolkem Junák- český 

skaut 

 

Zápis do mateřské školy: 

 Pro školní rok 2019/20 proběhl zápis do MŠ 14.5. Neformální částí zápisu do 

MŠ byl 16.4. Den otevřených dveří. K zápisu se dostavilo 38 dětí, přijato bylo 

26 dětí a dvěma dětem bylo řízení přerušeno na dobu potřebnou k doplnění 

chybějících informací. Přijímací řízení proběhlo podle předem schválených 

podmínek a kritérií.   

 

 

Vzdělávací výsledky v jednotlivých třídách:  

Třída Sluníčka  

Třídu Sluníček navštěvovalo 23 dětí, z toho 12 dívek a 11 chlapců ve věku 3-5 

let. Ve výchovně vzdělávací práci jsme pracovali podle ŠVP Veselá školička. 



 

 

Adaptace dětí proběhla bez větších problémů a to i díky tomu, že většina dětí do školky 

chodila už v minulém školním roce. Třída byla poměrně dost „živá“ Hned na začátku 

školního roku jsme si společně s dětmi vytvořili pravidla, která děti s postupujícím 

časem většinou respektovaly a dodržovaly. V druhé polovině roku nastoupila po 

rodičovské dovolené nová paní učitelka, ale i to děti zvládly velmi dobře. 

Dětem byly vštěpovány základy k vytváření zdravých životních návyků, učily se 

navazovat kamarádské vztahy, rozvíjely si jemnou a hrubou motoriku. V komunitním 

kruhu jsme s dětmi řešily konflikty, vyslechli si názor dětí, děti vyprávěly své zážitky. 

Dále jsme u dětí rozvíjeli slovní zásobu, řečové dovednosti. Děti byly vedeny 

k samostatnému vyprávění děje příběhu, pohádek. Učily se chápat základní 

matematické pojmy, k práci jsme také využívali pracovní sešity „Beruška“ a „Svět 

předškoláka“. Od října do konce května probíhaly ve třídě „Logohrátky“. Důležitou roli 

hrál i pobyt na školní zahradě, realizovali jsme výlety s batůžkem (pěší výlet do okolí 

ve všech ročních obdobích). Děti získávaly poznatky o přírodě, přírodních jevech, 

překonávaly přírodní překážky. Osvědčila se nám práce v menších skupinkách, kdy 

jsme se dětem mohly věnovat individuálněji. Nároky na děti byly přizpůsobeny jejich 

věku a schopnostem. 

Dlouhodobé cíle: vést děti k sebeobsluze a zdravému životnímu stylu, rozvíjet  

komunikační schopnosti, vytvářet dobré vztahy mezi dětmi, vést k zodpovědnosti  

za své chování, vytvářet pozitivní vztah k místu, kde bydlím,  byly splněny. 

 

Třída Berušky  

Třídu Berušek ve školním roce 2018/19 navštěvovalo 28 dětí. Třída byla 

heterogenní – 2 děti s odkladem školní docházky, 16 dětí 4-5 letých, 2 děti 3- 4 leté, 8 

předškoláků. Během školního roku tříleté dítě ukončilo docházku a byl přijat řádný 

předškolák. Do ZŠ bylo přijato 10 dětí, 1 dítě zažádalo o odklad školní docházky. Třídu 

navštěvovaly děti místní, ale i z okolních vesnic. Většina dětí přicházela do MŠ okolo 

půl osmé. Na odpočinek do třídy Berušek  přecházelo 7 dětí ze Žabiček. U dětí byly 

podporovány zdravé životní návyky, byla upevňovaná samostatnost, odpovědnost za 

své chování a jednání, rozvíjeno zdravé sebevědomí, kladný vztah k přírodě, 



 

 

ohleduplnost k ostatním kamarádům, děti byly vedeny k dokončení započaté práce a 

toto vše bylo jako vzdělávací záměr třídy splněno. Děti se spolupodílely na společných 

rozhodnutích, přijímaly vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržovaly dohodnutá a 

pochopená pravidla a přizpůsobily se jim. Průběžně se rozšiřovala slovní zásoba dětí, 

děti se navzájem dokázaly respektovat, pomáhat…, byly otevřené aktuálnímu dění ve 

třídě. Mezi oblíbené činnosti patřily pohybové hry. Ve třídě probíhal projekt 

„Logohrátky“  s dětmi s narušenou komunikační dovedností a „Hrátky s předškoláky“, 

kterých se účastnili pouze řádní předškoláci. Oba projekty splnily své záměry. 

 

Třída Motýlci 

Ve třídě je zapsáno 28 dětí, z toho je 21 předškoláků, 4 mladší děti, 3 děti 

sodkladem povinné školní docházky. 

Jelikož předškoláci měli před sebou poslední rok v MŠ, potřebovaly jejich schopnosti 

a dovednosti zvýšenou péči. Celý rok bylo usilováno o to, aby se děti řádně připravily 

na první třídu, rozvíjeny byly všechny oblasti, na kterých čtení, psaní a počítání staví. 

Důležitou součástí toho všeho byla spolupráce s rodiči. Pro ně byly organizované 

speciální schůzky, na kterých se dozvěděli, co vše je ještě nutné s dětmi procvičit, a 

na kterých se seznámili s průběhem zápisu do ZŠ.  

Třem dětem byl doporučen odklad školní docházky. Důvodem odkladu byla fyzická 

nezralost, sociální nezralost a nezralost percepčně-motorických funkcí. Dvakrát týdně 

probíhaly „Hrátkách s předškoláky“, kde pracovaly řádní předškoláci s 

pracovními sešity Medvídek Nivea. To vše bylo doplňováno dalšími cvičeními a 

domácími úkoly k danému tématu, kde byla taktéž důležitá spolupráce rodičů. Ve třídě 

probíhaly logopedické hrátky s dětmi s narušenou komunikační schopností pod 

názvem „Logohrátky“. 

Během roku předškoláci několikrát navštívili školu, kde se setkávali s žáky osmé třídy. 

Z hlediska oblastí: 

Biologická – během roku bylo zařazeno mnoho zdravotních a vyrovnávacích cvičení, 

protože dětem dělal problém napodobit pohyb a zachovávat správné držení těla. 



 

 

Využito bylo spoustu různých náčiní – tyče, obruče, balanční míče (overbaly), 

fyzioterapeutické polštářky atd. 

Psychologická – nastal velký posun v komunikativních dovednostech, zlepšily se 

vyjadřovací schopnosti. Děti v komunikativním kruhu byly schopné vést rozhovor, ptát 

se, slovně reagovat, používat rozvitá souvětí… Chlapci měli potíž s delší 

soustředěností a udržením pozornosti. U všech dětí došlo k pokroku v sebeobsluze a 

samostatnosti. 

Interpersonální – Děti (především chlapci) mnohdy nedokázali vyslechnout jeden 

druhého a měli tendenci skákat si do řeči, vyrušovat, nerespektovat se, prosazovat se 

na něčí úkor, objevovala se i nezdravá soutěživost. I přesto, že se naučili vyjednávat, 

ne vždy řešili problémy dohodou. I přesto děti jsou schopné si pomoci, poradit si, 

společně si hrát, dělit se o hračky a nacházet mezi sebou nová kamarádství. 

Sociálně kulturní – s přibývajícím věkem a začleněním chlapce, jenž již minulý rok 

měl potíže s kázní, se třída stala hlučnou a začalo docházet k porušování pravidel 

skupiny, které měli tak pevně vštípené. Kázeň narušila i změna v podobě odchodu 

třídní učitelky a nástupu nové paní učitelky na přelomu dubna a května. 

Enviromentální – byla vytvořena knihovnička  -  relaxační koutek, kde měly děti 

možnost si v klidu a nerušeně prohlížet jak ilustrované knihy, tak encyklopedie. Děti 

byly v tomto směru zvídavé, hovořily o tom, co je zaujalo. Většina dětí získala tímto 

způsobem bohaté poznatky o okolí. V zásadě všichni ví, co je dobře a co špatně, ne 

vždy se však podle toho chovají (zvláště chlapci). V rámci vycházek do přírody jsme 

pozorovali přírodní prostředí v jeho rozmanitosti. Děti milují práci s kelímky s lupou 

vhodné k pozorování drobného hmyzu. 

 Dlouhodobé záměry třídy byly splněny. 

   

Třída Žabičky: 

 V září bylo zapsáno 11 dětí, 9 chlapců a 2 dívky ve věku 3 let. Jeden chlapec 

byl po třech měsících odhlášen. Ze třídy Berušek přestoupila jedna dívka, která se 

koncem roku odhlásila. Do konce roku byl stav 10 dětí. 



 

 

 Většina dětí se poměrně rychle zadaptovala. Problém byl u tří dětí, které se ráno 

těžko loučily s rodiči. Některé děti jsou jedináčci, nebyly zvyklé hrát si s jinými dětmi, 

neuměly držet pastelku, nevěděly, co je štětec, modelína. Postupně svou iniciativou 

vše dohonily. Ve třídě vznikla postupně pravidly podle potřeb jednotlivců i potřeb 

společného soužití. Důležité bylo jejich důsledné dodržování, které vedlo k vytvoření 

kolektivu dětí chovajících se k sobě ohleduplně. Byl vytvořen určitý režim a denní 

rituály, které se staly součástí každého dne a pomohly dětem v osamostatňování. 

 Dlouhodobé cíle – vést děti ke zvládnutí sebeobsluhy, podporovat fyzickou a 

duševní pohodu, vytvářet dobré vztahy mezi dětmi, podporovat komunikaci a 

vzájemnou spolupráci – byly důsledně splněny. 

     

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

 stavební úpravy v místnosti se sprchovým koutem (odpad zaveden do zdi, 

oprava zdí) 

 dokončena třetí a poslední etapa oplocení MŠ 

 pořízen nový nábytek do třídy Berušek 

 možnost nákupu pro rodiče - nabídka knih od nakladatelství Svojtka a 

Fragment 

 dvě paní učitelky odešly na mateřskou dovolenou a jedna se z mateřské 

dovolené vrátila  

 zapojení do projektu Šablony pro MŠ II. v oblasti personální  

 zapojení do projektu Medvídek Nivea 

 v MŠ proběhla praxe týkající se programu Studium pro asistenty pedagoga a 

2x praxe týkající se oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika 

 zabudování zastínění předního pískoviště 

O hlavních prázdninách probíhal provoz od 1.7. do 12.7. a od 19.8. do 30.8.2019 

ve třídě Berušek. 

4.7.2019 zpracovala:  Mgr. Vladislava Vlčková 

 

Zpracoval: Mgr. Luděk Ježek, ředitel MŠ a ZŠ Golčův Jeníkov  


