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Název škol, sídlo, právní forma, IČ 

 

Základní škola a Mateřská škola Jistebnice 

REDIZO: 600064514 

Příspěvková organizace 

IČ:70887489  

 

Zřizovatel školy: 

 

Město Jistebnice, Náměstí 1,  391 33 Jistebnice 

 

Ředitel školy, jméno, příjmení, adresa 

 

Mgr. Dušan Petržel, Ke Chlumu 256, Klokoty, 390 01 Tábor 
 

Zástupce ředitele: Mgr. Jana Nováková 

 

Výchovný poradce: Mgr. Miloslava Kolihová 

 

Vedoucí vychovatelka: Marcela Šmejkalová 

 

Vedoucí učitelka MŠ: Alena Součková, od    Olga Vavříková 

 

Vedoucí školní jídelny: Pavla Řezáčová 

 

Školská rada: zástupci školy:  Mgr. Jana Nováková 

     Mgr. Miloslava Kolihová 

               Olga Vavříková 

 

  zástupci rodičů:           Michaela Procházková 

               Vanda Pincová 

                Lenka Dušková 

 

  zástupci zřizovatele: Mgr. Vladimír Mašek 

                Roman Kratochvíl 

     Mgr. Marie Horčičková 

 

 

ZŠ zahrnuje: 

 

- základní školu ( 1. a 2. stupeň) 

 

 Počet tříd Celkový počet  Počet žáků na  Počet žáků   

Šk. rok  žáků jednu třídu na učitele  

2017/18 9 206    22,8 15,8  

 

 

- školní družinu a klub 

 

 Školní družiny Školní kluby 

Počet oddělení 2 1 

Počet zapsaných žáků 60 30 



 

 

- mateřskou školu 

 

 

 

 

 

 

- školní jídelnu 

 

 Celkový počet  

 stravovaných žáků 

Žáků celkem   279 

v tom:  

v mateřských školách 69 

1. stupeň ZŠ 120 

2. stupeň ZŠ 90 

 

 

Datum zařazení do sítě škol: 26. 02. 1996 

 

Přehled pracovníků ZŠ: 

 

Ředitel ZŠ a MŠ-Mgr. Dušan Petržel 

Zástupce ředitele-Mgr. Jana Nováková – koordinátor EVVO 

 

1. třída Mgr. Julie Pešková 

2. třída Mgr. Anna Picková 

3. třída Mgr. Tereza Švecová – metodik prevence 

4. třída Mgr. Kateřina Kloudová, Veronika Maňáková 

5. třída Mgr. Tereza Seidl Juskovičová 

6. třída Mgr. Romana Švestková 

7. třída Mgr. Jaroslava Nováková – bezpečnostní technik 

8. třída Mgr. Kamila Kumžáková 

9. třída Mgr. Miloslava Kolihová – výchovný poradce 

bez třídnictví: Mgr. Michaela Široká  

bez třídnictví: Mgr. Jiří Kozelka - IC 

bez třídnictví: Mgr. Romana Švestková – koordinátor ŠVP 

učitel náboženství: Mgr. Jana Ryjáčková 

asistent pedagoga: Jana Bechyně 

školní asistent: Mgr. Tereza Šindelářová 

 

Vychovatelky: 

Vedoucí vychovatelka-Marcela Šmejkalová 

Vychovatelka-Vladimíra Kubecová 

Vychovatelka- Marie Rybaříková 

 

 

Provozní zaměstnanci: 

Účetní- Zdeňka Nehonská 

Školník-František Nehonský 

Uklízečka-Ludmila Burianová 

Počet tříd Celkový počet Počet dětí na 

 dětí jednu třídu 

3 67 22,3 



Uklízečka-Marie Vitmanová 

 

 

Přehlede pracovníků MŠ: 

 

Vedoucí učitelka-Alena Součková, Olga Vavříková 

Učitelka-Olga Vavříková,  

Učitelka- Jindřiška  Řičicová 

Učitelka- Bc. Alena Maňáková 

Učitelka: Marcela Slabá, Markéta Vojnarovičová 

Školnice-Věra Kubecová 

Školnice-Jaroslava Podzimková 

 

Celková kapacita : 

                               - Základní školy 250 žáků 

                               - Mateřské školy 64 žáků, na 2 roky zvýšená kapacita na 84 

                               - Školní jídelny 450 jídel 

                               - Školní družiny a Školního klubu 145 žáků 

 

 

Sdružení působící při škole: SRPDŠ , Sportovní klub, Školská rada 

 

Přehled pracovníků školy: 

 

Základní škola Mateřská škola Šk. jídelna 

 učitelé vychovatelé prov. zam. učitelé prov. zam. prov. zam. 

Fyzické 

osoby 

14  3 4 5 2 5 

Přep. úvazky 13,36  2,3 4 4,9 2 5 

 

 

 

Prospěch žáků na škole: 

 

 

 

Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo 

     

1. 16 15 1 0 

2. 26 23 3 0 

3. 26 19 7 0 

4. 24 20 4 0 

5. 26 19 7 0 

Celkem 118 96 22 0 

za 1. st.     

6. 23 10 13 0 

7. 16 10 6 0 

8. 25 7 17 1 

9. 24  7 17 0 

Celkem 88 34 53  1 

za 2. st.     

 



 

 

 

 

 

Snížený stupeň z chování: 

 

Stupeň chování Tento školní 

rok 

 

 Počet Procento 

 2 3 6,18  

3 0 0,0 

   

Celkový počet neomluvených hodin: 0 

 

 

 

Vycházející žáci přijatí do škol: 

 

 

 

SOŠ ( střední školy s maturitou)+VG SOU ( učební obory) 

I. kolo II. kolo I. kolo II. kolo 

19 0 7 0 

Celkem 19 Celkem 7 

 

 

Zvolený vzdělávací program a jeho č. j.: 

 

 

 

Název Číslo jednací V ročníku 

    

ŠVP ZŠ Jistebnice ZSJIST/125/2016 Ve všech ročnících 

ŠVP MŠ ZSJI/189/2016 Ve všech ročnících 

   

 

Vzdělávání učitelů: 

 

Krátkodobé:    

Anna Picková:  2. - 5. stupeň podpůrných opatření – ZŠ Jistebnice. 

  Tereza Švecová: Pravidelné setkávání školních metodiků prevence v Táboře.  

                          Pomalé pracovní tempo a možnost jeho rozvoje – České Budějovice 12. 6. 2018.                               

Julie Pešková: Vzdělávací akce – hudební dílna – 13. 10. 2017 – Tábor. Efektivní 

komunikace a praktická asertivita – BOS – 15. – 16. 2017 – Vodňany. Konference – 

BOS – 17. 5. 2018 – Písek. 

Kamila Kumžáková: Seminář Centrum kolegiální podpory – ZŠ Zborovská Tábor – 

30. 10. 2017 – Čtenářská lekce, 18. 12. 2017 – Pohoda ne, 26. 2. 2018 – Beseda ne, 

26. 2. 2018 – Beseda se spisovatelkou Jitkou Ludvíkovou, 28. 5. 2018 – Jak na 

čtenářské deníky. Praha 16. 3. 2018 – Netradiční hodiny Čj a literatury.  

Jiří Kozelka: Tábor ZVAS – 5. 12. 2017 – seminář GDPR, Jistebnice – 26. 2. 2018 a 

28. 2. 2018 vebináře TIMSS, Jistebnice – 22. 3. 2018 – TIMSS. 



 Tereza Seidl Juskovičová: Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských 

zařízení – České Budějovice – 5. 1. 2017 – 10. 11. 2017.                                                                                                 

Michaela Široká: Praha – 1. 9. 2017 – Učit gramatiku teoreticky nebo prakticky? Jak 

pracovat ve třídě se žáky s rozdílnou znalostí angličtiny. Tandemová výuka – 7. 6. 

2018 – Písek. 

Romana Švestková:  Mac Millian – konference – jazyk – srpen 2017- Praha. 

Efektivní komunikace – říjen 2017 Vodňany. Muzikoterapie – duben 2018 Vodňany. 

BOS – konference – květen 2018 Písek. Tandemová výuka – červen 2018 - Písek.

 Miloslava Kolihová:  Setkání výchovných poradců – IVP, inkluze, GDPR – Tábor  

 Dušan Petržel: Seminář – BOZP a PO – 26. 3. 2018 – Sezimovo Ústí. Seminář – 

nové financování – 24. 5. 2018 – České Budějovice. Tábor ZVAS – 5. 12. 2018 – 

seminář GDPR. 

Jana Nováková: Seminář – Ochrana člověka za mimořádných událostí – 2. 11. 2017 

– České Budějovice. Šablony II. – 21. 3. 2018 České Budějovice. Seminář – BOZP a 

PO, GDPR – 26. 3. 2018 – Sezimovo Ústí. Seminář – Nové financování – 24. 5. 2018 

– České Budějovice 

 

                                                             

  

 

 

 Přehled úrazovosti za rok 2017/2018  

 

Úrazy žáků: 19 úrazů  16 úrazů při Tv, 3 úrazy při běžných činnostech 

 

Celkem 19 úrazů z toho na  1. stupni 8 úrazů 

    2. stupni 11úrazů  

 

Pracovní úrazy:   1 úraz  - Tereza Švecová – naražená záda při plaveckém výcviku                                                                                                                                         

 

 

 

 Česká školní inspekce 

 

 

Mezinárodní šetření – projekt eTIMSS 2019 

 

Naše škola byla vybrána do šetření organizovaného Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků 

vzdělávání. TIMSS zjišťuje úroveň vědomostí a dovedností žáků 4. ročníku povinné školní docházky 

v matematice a v přírodních vědách. Šetření eTIMSS 2019 je navrženo tak, aby umožnilo 

identifikovat a interpretovat rozdíly v jednotlivých národních vzdělávacích systémech s cílem zlepšit 

výuku matematiky a přírodních věd. Česká republika je zapojena do testování žáků 4. ročníku 

základní školy a je jednou z více než 60 zemí, které se šetření TIMSS 2019 účastní.  

Dne 22. 3. 2018 proběhlo pilotní šetření TIMSS 2019. Všichni žáci 4. ročníku vypracovali žákovský 

test z matematiky, přírodovědy a žákovského dotazníku. Obojí bylo zadáváno elektronicky na 

počítačích. Dotazníky vyplňovali také rodiče testovaných žáků. Pro učitele, kteří vyučují testované 

žáky matematiku, přírodovědu byl připraven učitelský dotazník a ředitel školy vyplnil školní dotazník. 

Rodičovský, učitelský i ředitelský dotazník byl vyplňován online. 

Data, která byla shromážděna, umožní popsat stav vzdělávacího systému a vzdělávací politice 

poskytnou potřebné relevantní informace. Každá škola obdržela informaci s výsledky svých žáků. 

Pilotní šetření slouží především k ověření testových nástrojů, které budou následně použity v hlavním 

šetření v roce 2019. 
 

                                                                                                                           



 

 

 

Školní rok 2017/2018  - hodnocení 

 

 

 

Hlavním cílem vzdělávacího programu naší školy je vytvořit podmínky pro další vzdělávání, 

komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen 

samostatně myslet, svobodně se rozhodovat, uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti. To vše 

v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. 

V oblasti řízení a správy udržovat naplněnost tříd, zaměřit se na získávání žáků školy zlepšenou 

propagací práce školy. Zlepšovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební 

pomůcky, doplňovat knihovny, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy. 

 

Charakteristika školy: 

 

Škola je úplná 9 třídní. Součástí základní školy jsou: 

 

- školní družina 

- školní klub 

- školní jídelna 

- mateřská škola 

-  

Podmínky ke vzdělání: naše škola disponuje čtyřmi budovami. V první budově se nachází MŠ. Ve 

druhé samostatné budově je zřízena školní jídelna, která zajišťuje obědy a svačina pro MŠ a obědy 

pro žáky ZŠ. Ve třetí budově se učí 1. stupeň. Je zde umístněna tělocvična, která plně pokrývá potřeby 

výuky tělesné výchovy školy a zároveň slouží veřejnosti. V této budově vznikly prostory pro školní 

družinu. Ve čtvrté budově, která je nejstarší, patří 2. stupni. Zde se nachází také školní klub.  

 

 

Vybavení školy 

Technický stav všech budov splňuje požadavky na výuku a výchovnou práci ZŠ a MŠ. Vybavení 

školy nábytkem je na velmi dobré úrovni (nový). Škola je poměrně dobře vybavena na II. stupni 

multimediálními pomůckami – 2 interaktivní tabula + ostatní učebny dataprojektor s počítačem na 

internet. Učebna VT je zatím vyhovující (cca za 1 – 2 roky je třeba začít plánovat obnovu). Na I. 

stupni jsou počítače v učebně informatiky kompletně vyměněny za nové (podle plánu ICT z minulého 

roku). Zastaralé počítače, vesměs vybavené již nepodporovaným systémem Windows XP jsou zatím 

uskladněny a budou sloužit k použití pro žáky školního klubu, školní družiny a náhradní díly. 

Díky vybavení školy mohli být testováni žáci čtvrté třídy v mezinárodním testování TIMSS najednou. 

V tomto roce provádíme všechna zabezpečení osobních dat v rámci GDPR, což přináší nemalé nároky 

na vybavení HW a SW. Museli jsme investovat do počítače vybaveného SQL systémem zabezpečení 

dat. Server bude společný pro ZŠ a MŠ i ŠJ. Kvůli ochraně techniky školy byl SQL server připojený 

přes repasovaný UPS zdroj. 

SV vybavení je na vyhovující úrovni. Škola průběžně investuje do obnovy HW i SW. Výhledově se 

škola bude více orientovat na on-line provozovaný výukový SW a volně dostupné produkty. Operační 

systémy téměř všech počítačů byly přeinstalovány na W 10.  

Vyučující využívají rovněž materiálů z portálů,,Ve škole“,,,DŮM“, ,,Záchranný kruh“, ,,Fred“ a další. 

Zároveň můžeme využívat připravovaného portálu InspiS Set e-lering. Mnoho výukového on-line 

softwaru je k dispozici žákům na našich stránkách v sekci ,,výuka“. 

Pedagogický sbor je v oblasti ICT nadprůměrně zdatný. Po technické stránce jsou všichni pedagogičtí 

pracovníci zcela samostatní. Případné komplikace řeší ve spolupráci s ICT metodikem. Školení na 

téma použití ICT se učitelé účastní dle zájmu a potřeby průběžně. Za tento školní rok se podařilo 

téměř z poloviny inovovat vybavení PC učebny VT na druhém stupni. Výhledově bude zapotřebí se 



postupně zaměřit na obnovu nejstarších diaprojektorů a monitorů a zkvalitnění sítě vyplývající 

z nutnosti připojení všech budov na společný server. 

V letošním školním roce probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Jistebnice, který 

byl vytvořen učiteli školy na základě Rámcového vzdělávacího programu ZŠ vydaného MŠMT. 

V tomto školním roce došlo k aktualizaci našeho ŠVP podle nového Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání. 

Učitelé vnáší do výuky nové metody a formy práce, které vedou žáky k samostatnému myšlení, žáci 

vykonávají různé činnosti, tím aktivně vstupují do vyučovacího procesu a učivo se pro ně stává 

zajímavější. Proto výchovu a vyučování postupně organizujeme tak, aby měl každý žák možnost 

rozšiřovat své vědomosti a dovednosti v předmětech různého zaměření s důrazem na jazyky a 

informatiku. V oblasti vzdělávání se zaměřujeme na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména 

ve čtenářské, matematické, sociální, přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti 

komunikace v cizích jazycích. Z toho také vychází nabídka povinně volitelných předmětů. Na 1. 

stupni je disponibilní dotace v rozsahu 14 hodin využita k posílení časové dotace jednotlivých 

předmětů nad rámec vymezené minimální časové dotace takto: Český jazyk o 6 hod., Anglický jazyk 

o 3 hod., Matematika o 4 hod., Přírodověda o 1 hod. V sedmém ročníku, se žáci rozhodli pro druhý 

cizí jazyk – Rj. Zbývající disponibilní hodiny na 2. stupni byly využity pro zvýšení počtu hodin:  

Anglický jazyk 4 hod., Informatika 5 hod., Český jazyk 1 hod., Matematika 1 hod., Člověk a 

společnost 1 hod., Člověk a příroda 5 hod., Člověk a zdraví 1 hod., Ruský jazyk 6 hod.  

Pro rozšíření nabídky dle zájmu žáků byly zřízeny nepovinné předměty:dvě oddělení výuky 

náboženství v1.-5. ročníku. Na naší škole v letošním školním roce nabízíme žákům tyto kroužky: 

sborový zpěv, kytara, výtvarný kroužek, keramický kroužek, sportovní hry pro žáky prvního stupně, 

angličtina hrou, sportovní hry pro žáky druhého stupně, paličkování, zumba, flétna, tvoření. 

Ve škole velmi dobře pracuje školní družina. Je rozčleněná na dvě oddělení, v ŠD1 pracují žáci, kteří 

navštěvují 1. a 2. ročník ZŠ, dále ŠD2, zde jsou žáci 3., 4. a 5. třídy. Žáci 2. stupně navštěvují ŠK. 

Výchovně vzdělávací činnost družiny a klubu probíhá podle celoročního plánu, podle ŠVP školní 

družiny a klubu a vychází z potřeb a zájmů dětí. V roce 2017 byl tento plán – ŠVP školní družiny a 

klubu přepracován a doplněn o další zájmové kroužky. 

Do tematických plánů byla zapracována výchova k volbě povolání. Výuka předmětu  

„Ochrana člověka za mimořádných událostí“ je zčásti zařazena do tematických plánů jednotlivých 

předmětů. Kapitoly, které je obtížné přiřadit do jednotlivých předmětů, budou odučeny v samostatném 

bloku.  

Součástí bylo i každoroční zopakování zdravovědy, přivolání policie, ohlášení požáru. Svoje nově 

získané vědomosti si žáci procvičili ve škole s pí. učitelkami za použití interaktivních výukových 

programů a DVD. Svoje znalosti prokázali při vyplňování cvičných testů. Opakování formou her, 

testů nebo diskuse. Při plnění těchto úkolů se řídíme pokyny MŠMT k začlenění tematiky ochrana 

člověka za MU do vzdělávacích programů a „Příručku pro učitele základních a středních škol“. 

Den Země proběhl v týdnu od 25. 6. – 28. 6. 2018. Žáci 1. stupně pečovali o záhony na školní zahradě 

a uklízeli okolo budovy nové školy. Žáci 2. Stupně pracovali na školní zahradě, kde okopávali záhony 

se zeleninou a hrabali posečenou trávu. Některé třídy uklízeli náměstí, hlavně okolí autobusových 

zastávek. Počasí přálo, akce se zdařila.  

 Na naší škole máme žáky s podpůrnými opatřeními, jejichž výuka respektuje metodický pokyn 

MŠMT. Hodnocení a prověřování těchto žáků je v souladu s doporučením PPP, SPC. Také s rodiči 

těchto žáků je škola v užším kontaktu. 

Práce s nadanými žáky se soustřeďovala především na rozšiřující učivo v jednotlivých předmětech, 

jejich přípravu na olympiády z vybraných předmětů v místních, okresních, popřípadě krajských 

kolech. 

Spolupráce s rodiči se uskutečňuje přes organizaci SRPDŠ.  Spolupráce se odvíjí v oblastech 

výchovné i výukové, řeší se připomínky z  řad rodičů k výuce a zaměření školy. Další sdružení na naší 

škole je Sportovní klub. V tomto klubu jsou zastoupeni jak žáci naší školy, tak také učitelé naší školy. 

Při ZŠ byla zřízena školská rada, která pracuje již od roku 2005. Školská rada je orgán školy 

umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet 

se na správě školy. Ve školním roce 2017/2018 byla  volba nové školské rady . 



 

Projekty 

 

V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu - BOS,  - Bez obav spolu. Tento projekt je zaměřen 

na rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Z toho 

projektu naše škola získala na poloviční úvazek školního asistenta, dále z tohoto projektu vystuduje 

učitelka MŠ logopedický kurz, dva pedagogové semináře zaměřený na rovný přístup ke kvalitnímu 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání na vyrovnání příležitostí dětí a žáků ze socioekonomicky 

znevýhodněného kulturně odlišného prostředí. Všechny tyto aktivity jsou zcela zdarma pro naši školu. 

I v letošním školním roce se naše škola zúčastnila projektu Sazka Olympijský víceboj. 

Prostřednictvím tohoto projektu podporují Český olympijský výbor a Sazka sportování dětí. Jeho 

hlavním cílem je, v průběhu běžných hodin tělesné výchovy, zapojit co nejvíce žáků do osmi 

měřitelných disciplín a zároveň je motivovat k tomu, aby sportovali i ve svém volném čase. Každé 

dítě si může najít sporty, které mu nejvíce vyhovují.   

Dále jsme zapojeni do projektu, který má dlouhodobější charakter. – Potřeby mateřských škol v rámci 

projektu OP VVV 2015-2020 a Potřeby základních škol v rámci projektu OP VVV 2015-2020. Tento 

projekt byl zahájen 1. 9. 2017.  Číslo projektu – cz.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005521 

 

Naši školu v současné době navštěvuje 206 žáků, z toho na 1. stupni 118 žáků, na 2. stupni 88 žáků. 

 

Výchovné poradenství: 

 

Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo základní školu 8 žáků, kteří měli IVP (individuální 

vzdělávací program). Na I. stupni mělo 9 žáků PO 1 (podpůrná opatření), dále PO 2 na I. stupni mělo 

6 žáků, jedna žákyně mě PO 3, na 2. stupni mělo 5žáků PO 2 a jeden žák PO 3. Škola spolupracuje 

s pedagogicko psychologickými poradnami a speciálními pedagogickými centry, která tito žáci 

navštěvují. U žákyně, která má PO 3 pracuje asistentka pedagoga. U žáka na 2. stupni s PO 3 asistent 

pedagoga není. 

 

Žáci s výchovnými problémy 

 

V průběhu školního roku řešila výchovná poradkyně a metodička patologických jevů ve spolupráci 

s třídními učiteli několik případů nevhodného chování (hrubé chování ke spolužákovi, poškození 

školního majetku). Při drobném porušení školního řádu proběhlo jednání pouze s žákem a třídním 

učitelem. Závažné přestupky byly řešeny se zákonnými zástupci žáka a jednání se zúčastnilo i vedení 

školy. Všechna jednání se zákonnými zástupci byla vedena v duchu spolupráce mezi školou a rodinou 

a měla pozitivní odraz v chování žáka. S dalšími podporovanými žáky spolupracuje školní asistentka. 

Od prosince 2017 výchovná poradkyně a ředitel školy spolupracují s rodiči deváťáků – schůzky 

k volbě povolání. 

 

Kariérové poradenství 

 

Po celou školní docházku třídní učitelé ve spolupráci s výchovnou poradkyní pomáhají žáků 

s výběrem dalšího vzdělávání. Tato pomoc je nejvýraznější během 8. a 9. ročníku. Výchovná 

poradkyně předává žákům informace o středních školách i odborných učilištích. Žáci 9. ročníku se 

zúčastnili Burzy škol v Táboře. Některé školy žáci v rámci Dnů otevřených dveří, projektových dnů a 

exkurzí navštívili.   

 

Talentovaní žáci 

 

Vzhledem k malému počtu žáků ve třídě učitelé snadno rozpoznají talentované žáky. Pro ně škola 

vytváří podmínky pro rozvoj jejich talentu. Žáci navštěvují zájmové kroužky, učitelé jim pomáhají 

v přípravě na soutěže a olympiády. V nich ve školním roce 2017/2018 získali žáci několik 

významných umístění. 



 

Prevence sociálně patologických jevů 

 

Prevence sociálně patologických jevů je realizována pomocí zařazení průřezových témat do 

tematických plánů jednotlivých předmětů, volbou vhodných akcí pro žáky, dalšího vzdělávání 

pedagogů a širokou nabídkou zájmových kroužků pro žáky. Preventistou sociálně patologických jevů 

je Mgr. Tereza Švecová. 

 

 

Školní družina a Školní klub při ZŠ a MŠ Jistebnice 

 

 

1. oddělení – 30 žáků 

Vychovatelka: Marie Rybaříková 

 

Na začátku školního roku byla stanovena pravidla chování v družině. Žáci byli seznámeni s činnostmi, 

které jim družina nabízí. Tak si každý mohl najít to, co ho nejvíce baví a zajímá. Výchovně vzdělávací 

činnost probíhala v naší družině, ale také v herně, na balkoně u družiny (při menším počtu žáků – hry 

Cukr, káva, Bystrozraký hráč), v tělocvičně (kvůli zájmovým kroužkům – hry Na rybáře, Molekuly). 

Za pěkného počasí si žáci hráli v okolí školy a na hřišti za školou, podle možností chodili na 

vycházky. Využívali jsme nově nainstalovanou trampolínu. 

Naše oddělení bylo vybaveno dvěma počítači. Počítače jsme zapínali pouze na několik minut týdně, 

protože si myslíme, že by si žáci měli více hrát s hračkami a stavebnicemi. Tyto hry více rozvíjí 

fantazii, napomáhají komunikaci mezi žáky a utužují přátelské vztahy. 

Život v naší družině probíhá pospolitě mezi žáky 1. – 4. třídy. Neshody a rozepře byly řešeny 

okamžitě na místě. Žáci jsou vychováváni nejen vychovatelkou, ale i kolektivem, ve kterém si hrají a 

žijí. 

Velkým přínosem v družině je role asistenta pedagoga paní Jana Bechyně. Pomáhá nám tuto situaci 

zvládat za poledne (v době po vyučování). Dohlíží na žáky v herně, hraje si s nimi. 

 

Polední klid: Kreslení, vybarvování, vystřihování (rozvoj manuální zručnosti), námětové hry – na 

rodinu, na školu, na obchod, na stavitele, spontánní hry vymyšlené dětmi. Práce s časopisem Pusík, 

promítání pohádek na DVD hry dáma, kdo je kdo, stavebnice. 

 

Rekreační a sportovní činnost: Herna a terasa – stolní kopaná, hry s obručemi, švihadly, gumou. 

Tělocvična, dětské hřiště – pohybové a závodivé hry, hry rozvíjející obratnost, postřeh. Louka za 

školou – kopaná, bojové hry, stavba pevností, pouštění draků. Proběhl turnaj ve stolním fotbálku 

s odměnami. 

 

Přírodovědná a vlastivědná činnost: Vycházky – poznávání hub, sběr přírodnin, hledání pokladů 

lesa, krmení ovcí na Máchově farmě, vycházka po městě, vycházka k Betlému. 

 

Pracovní a výtvarná činnost: Tyto činnosti probíhají buď ve skupinkách, nebo individuálně, podle 

přání žáků. Práce s dostupným materiálem – modelínou, papírem, špejlemi, látkovými odstřižky, 

vlnou, bavlnkami a přírodním materiálem podle ročních období, různými technikami. Zhotovovali 

jsme věci na prodejní vánoční výstavu. Měli jsme v družině adventní stromek, pod kterým byly 

dárečky. Každý den jej dostal jeden žák. Dárky pro budoucí prvňáčky k zápisu do 1. třídy. 

Práce jsme vystavovali v družině, i v herně na nástěnce.  

 

Příprava na vyučování: Většinou didaktické hry, prvňáci si nepsali domácí úkoly, pouze žáci druhé 

třídy po domluvě s rodiči. 

 



Spolupráce s místní knihovnou: Celoročně jsme navštěvovali místní knihovnu, se kterou máme 

velmi dobrou spolupráci. Soutěžili jsme a půjčovali knihy do družiny. V červnu bylo celkové 

vyhodnocení. První tři žáci byli odměněni sladkou odměnou a ostatní dostali nanukový dort. 

 

2. oddělení – 30 žáků 

Vychovatelka: Vladimíra Kubecová 

 

V tomto školním roce došlo ke změně. Žáci 5. třídy pro velký počet přihlášených žáků ve 2. oddělení 

chodili do školního klubu. 

Výchovná práce byla celkem bezproblémová, vztahy mezi žáky dobré. Velký zájem měli žáci o 

pohybové vyžití, jak v herně, na hřišti, tak i v tělocvičně. Proto byly do výchovně vzdělávací činnosti 

často zařazeny soutěživé a pohybové hry. Ve velké míře byl využíván stůl na stolní tenis. V prosinci a 

lednu jsme uspořádali turnaj ve stolním tenisu. Odměny za soutěže nám poskytl ŠSK. Na jaře jsme 

uspořádali turnaj ve stolním fotbálku. Odměny u obou soutěží nám poskytl Školní sportovní klub. 

Mimo jiné měli žáci k dispozici 2 počítače, různé stavebnice, hry Cink, Abeceda, Duble. 

Při nárůstu žáků v družině, v době čekání na zájmové kroužky, nám část školního roku pomáhala 

asistentka pedagoga Jana Bechyně. 

 

 Odpočinková a rekreační činnost – promítání filmů pro děti na DVD, stolní hry (šachy, dáma, kdo 

je kdo), samostatné kreslení, četba knih, řešení logických úloh, hry se stavebnicemi, počítačové hry. 

Venku opékání buřtů (základy táboření), stavba pevností u plotu dětského hřiště. 

 

Pracovní a výtvarná činnost – oproti dřívějším létům se zmenšil zájem žáků o pracovní činnost. Je 

to asi tím, že někteří žáci chodí na kroužek tvoření a keramiku. Přesto jsme nějaké výrobky 

zhotovovali (náramky z gumiček, vyšívání, velikonoční dekorace). Práce s papírem, přírodninami, 

odstřižky, práce s vlnou (bambule, panenky). 

Velikonoce – výroba přáníček, malování vajíček. 

Vánoční dílna – zhotovení vánoční dekorace na prodejní vánoční výstavu. Občanům v pečovatelském 

domě jsme vyrobili dárky, které předali žáci z pěveckého sboru. Zapojili jsme se do jarního úklidu 

v prostorách hřiště za školou. 

 

Příprava na vyučování – vypracování domácích úkolů pod dohledem p. vychovatelky. 

 

Přírodovědná činnost – Při hrách venku žáci pozorovali život v přírodě – narození ptačích mláďat, 

život v trávě. Kromě toho sledovali zemědělské práce na polích za školou. 

 

Spolupráce s místní knihovnou – výtvarné soutěže v průběhu roku, půjčování knih. Podpora 

čtenářské gramotnosti. Výtvarná soutěž na téma – Co mám na světě nejraději, od listopadu do května, 

společná četba knihy Deník vodnice Puškvory se soutěžními otázkami. V červnu jsme celoroční 

spolupráci zakončili vyhodnocením projektu a malým občerstvením. Na závěr celoročního soutěžení 

bylo předání odměn třem nejlepším žákům a sladká odměna v podobě nanukového dortu. 

 

Při nárůstu žáků v družině v době čekání na zájmové kroužky nám letos pomohla asistentka učitele 

paní Jana Bechyně. 

 

Školní klub – 30 žáků 

Vedoucí vychovatelka: Marcela Šmejkalová 

 

Školní klub byl využíván především žáky dojíždějícími z okolních vesnic. Největší časový prostor byl 

věnován odpočinkovým, rekreačním a zájmovým činnostem. Také přípravě na vyučování, hlavně ráno 

a při dělených hodinách. V době polední přestávky za pěkného počasí hodně využíváme trávník před 

školou k pohybovému využití. 



Odpočinková a rekreační činnost – Lepení papírových modelů z časopisu ABC a jejich četba, 

luštění křížovek, a osmisměrek, šachy, hry s písmeny, Rummy, Kris-kros, scrable, Dostihy a sázky, 

stolní kopaná, stolní tenis, Dračí hrad, sledování TV nová hra Česko - junior. Za pěkného počasí jsme 

se žáky využívali travnatý plácek před starou školou. Hráli tam kopanou, badminton, vybíjenou, 

skákali gumu. Pořádali jsme turnaje mezi žáky ve stolním tenisu, šachy a stolní kopané. Největší 

zájem o turnaje měli žáci 5. 7. a 8. třídy. Sladké odměny sponzorovalo SRPDŠ. 

Příprava na vyučování – většinou vypracování domácích úkolů, projektů a opakování učiva. 

Spolupráce se školní knihovnou – podpora čtenářské gramotnosti – půjčování knih do klubu. 

Rozhovory se žáky o škodlivosti drog, kouření, alkoholu a nebezpečí různých druhů šikany – jak se 

proti tomu bránit. 

Vánoční prodejní výstava – koule – ozdoby, paličkované ozdoby, linecké pečivo, věnce a svícny ve 

spolupráci s p. uč. Kumžákovou. Roznášení vánočních přání sponzorům, do prodejen a na instituce.  

V oblasti zájmového vzdělávání se mohli žáci v rámci klubu zapojit do řady zájmových kroužků, kde 

měli možnost realizovat své zájmy a záliby. 

Přehled zájmových kroužků: Sborový zpěv, Sportovní hry 1. stupeň, Hra na kytaru, Výtvarný kroužek, 

Angličtina hrou, Sportovní hry 2. stupeň, Paličkování, Zumba, Hra na flétnu, Zdravotnický kroužek, 

Keramický kroužek, Tvoření.   

Letos v měsíci říjnu se poprvé školní družina a školní klub zapojil do česko-slovenského  projektu – 

Záložka do knihy spojuje školy. Téma zhotovení záložek bylo Tajuplný svět knižních příběhů. Byla 

nám přidělena slovenská škola ZŠ Mnichova Lehota. Žáci se s chutí pustili do kreslení. Vyměnili 

jsme 50 záložek. Kromě toho jsme poslali žákům nějaké sladkosti, knihy v češtině, pexesa a brožury o 

Jistebnici. Od nich jsme dostali něco podobného. Tvůrci záložek byli odměněni. 

 

Největší problém ve školním klubu je vulgární vyjadřování žáků 

 

Činnosti, na kterých se podílely vychovatelky: 

 

- vánoční prodejní výstava (všechny) 

- dětský maškarní karneval (M. Šmejkalová, M. Rybaříková) 

- příprava žáků 7., 8., 9., tř.  na Dopravní soutěž mladých cyklistů, hasičskou soutěž (M. 

Šmejkalová), soutěž Mladý zdravotník, dokaž, že umíš (Mgr. Marie Horčičková, M. 

Šmejkalová) 

- stolní tenis a šachy (M. Šmejkalová) 

- příprava oslav MDD na 1. stupni ZŠ (M. Rybaříková, M. Šmejkalová) 

 

Materiální vybavení: 

 

- vyřešit špatnou akustiku v herní hale družiny 

- shánět průběžně spotřební materiál 

- vybavit 2. Oddělení  ještě jedním počítačem 

 

Velké poděkování SRPDŠ za nákup her a hraček do družiny a klubu v hodnotě 10 000 Kč. Žáci 

dostali hry jako dárek pod stromeček 

 

 

 

 

Kulturní akce, soutěže, exkurze, projekty v letošním školním 2017-2018: 

 

Exkurze 1. stupeň: 

 

Sladovna Písek – 13. 12. 2017 (Vánoční tvoření) – 1. – 5. třída 

Beseda v Městské knihovně v Jistebnici – 3. 10. 2017 – 1. třída 



Beseda v Městské knihovně v Jistebnici – 5. 10. 2017 – 2. třída 

Beseda v Městské knihovně v Jistebnici – 26. 2. 2018 – 2. třída 

Beseda v Městské knihovně v Jistebnici – 10. 10. 2017 – 3. třída 

Beseda v Městské knihovně v Jistebnici – 27. 2. 2018 – 3. třída 

Beseda v Městské knihovně v Jistebnici – 24. 10. 2017 – 4. třída 

Beseda v Městské knihovně v Jistebnici – 27. 2. 2018 – 4. třída 

Beseda v Městské knihovně v Jistebnici – 13. 3. 2018 – 5. třída 

 

 

Exkurze 2. stupeň:     

 

Praha – Národní divadlo, filmové představení IMAX – 6. třída – říjen 2017 

Londýn – tematický zájezd – 6., 7., 8., a 9. třída – 21. 1. – 2. 2. 2018 

Terezín – 8. a 9. třída – květen 2018 

Tábor – Husitské muzeum, podzemí, Muzeum čokolády – 7. třída – 18. 4. 2018(D) 

Příbram – Hornické muzeum – 7. třída – 2. 5. 2018(D) 

Praha – Imaginatorium + muzeum útrpného práva – 7. třída – 5. 6. 2018(D) 

Praha – Národní divadlo – 8. třída – 2. 11. 2017 (Čj, D) 

ZVVZ Milevsko – 8. třída – 9. 5. 2018 (F, M) 

Tábor – burza škol – 9. třída – 18. 10. 2017 

České Budějovice - Planetárium, Vzdělání a řemesla – 9. třída – 23. 11. 2017 

Temelín – 9. třída – 14. 6. 2018 (F) 

 

 

Projekty 1. stupeň: 

 

Kostel v našem městě – 1., 2., 3., třída (Prv) 

Zdravé zuby – 1., 2., 3., třída (Prv) 

Třídíme odpad – 3. třída (Prv) 

Já člověk – 3. třída (Prv) 

Velikonoční hody – 4. třída (Vv, Čj) 

Pravěk, život v pravěku – 4. třída (Vl, Vv) 

Den v přírodě – 5. třída (Přv) 

Hallowenké hrátky – 5. třída (Čj, Aj) 

Čerti ve škole – 5. třída (Čj, Vv, Vl) 

Vánoční veselí – 5. třída (Čj, Vl, Vv) 

Velikonoční škola – 5. třída (Čj, Vl, Vv) 

Čarodějnický rej – 5. třída (Čj, Vl, Vv) 

Planety – 5. třída (Čj, Vl) 

Zajímavosti ČR – modely – 5. třída (Čj, Vl) 

Můj život – 5. třída (Aj) 

Má rodina – 5. třída (Aj) 

Volný čas – 5. třída (Aj) 

 Mé město – 5. třída (Aj) 

Tajuplný svět knižních příběhů 5. třída (Čj, Vv) 

 

 

  

 

Projekty 2. stupeň 

 

Komiks – 6. třída (AJ) 

Má škola – 6. třída (Aj) 

Popis postavy – 6. třída (A) 



Denní rutina – 6. třída (Aj) 

Můj domov – 6. třída – (Aj) 

Dopis – obrázkové písmo – 6. třída (Čj) 

Počasí – 7. třída (Aj) 

Jídlo – 7. třída (Aj) 

Nehoda – 7. třída (Aj) 

Životní prostředí – 7. třída (Aj) 

Lidové písně – 7. třída – (Hv) 

Romantismus – 8. třída (Hv) 

Televizní program – 8. třída (Aj) 

Popis krajina – 8. třída (Aj) 

Londýn – 8. třída – (Aj) 

USA – 8. třída – (Aj) 

Televizní program – 8. třída (Aj) 

Popis krajiny – 9. třída (Aj) 

Moderní hudba – 9. třída (Hv) 

New York – 9. třída (Aj) 

Výhody a nevýhody studování – 9. třída (Aj) 

California – 9. třída (Aj) 

Sport – 9. třída (Aj) 

 

 

 

Sportovní soutěže 1. stupeň: 

 

Štafetový pohár Tábor – 17. 4. 2018 – 1., 2. 3., 4., 5. třída  

Atletický přebor Táborska – 13. 6. 2018 – 1. 2., 3., 4., 5. třída – David Fara 2. místo běh na 800m, 

celkové umístění škol – 10. místo 

Přespolní běh Tábor – 22. 9. 2017 – 5. třída – David Fara 2. místo, Lukáš Malý 12. místo, Ondřej 

Urban 26. místo 

Vybíjená Tábor – 8. 2. 2018 – 5. třída – 10. místo 

Okresní přebor v basketbalu Tábor – 4. 5. 2018 – Veronika Buchtelová, Karolína Barešová, Daniel 

Herout, Šimon Šindelář, David Fara, Tomáš Fara, Ondřej Urban, Lukáš Malý – 1. místo 

OVOV – Tábor – 29. 3. 2018 – Barešová Karolína 2. místo, Fara David 2. místo, Trpková Silva 4. 

místo, Herout Daniel 6. místo, Buchtelová Veronika 8. místo, Bočanová Tereza 18. místo 

OVOV – Tábor – krajské kolo – 17. 5. 2018 Karolína Barešová 9. místo, David Fara 12. místo 

 

 

Sportovní soutěže 2. stupeń: 

 

Přespolní běh Tábor – 21. 9. 2017 – 4. místo starší žákyně, 6. místo starší žáci  

Okresní přebor ve florbalu mladší žáci: 9. 11. 2017 – 2. místo, hala TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí 

Okresní přebor v basketbalu starší žáci: 1. 3. 2018 – 7. místo, sokolovna v Soběslavi. 

Okresní kolo v basketbalu starší dívky: 21. 3. 2017 – 2. místo, sportovní hala ZŠ Tábor, Helsinská 

Okresní kolo ve fotbalu starší žáci: 20. 4. 2018 – 10. místo, umělá tráva na Soukeníku v Sezimově 

Ústí 

Atletický přebor Táborska – 6. – 9. třída – Tábor 12. 6. 2018 – 14. 6. 2018 – 15. místo, nejlepší 

umístění – běh 4x60m – 3. místo – Tomáš Ruber, Patrik Vavřík, Patrik Irovský, David Kubec 

Táborské okruhy – cyklistika – Tábor Komora – 1. místo z 19 škol, nejlepší umístnění 8. třída – 

Štěpán Hynšt – 3. místo, 9. třída – 2. místo Ondřej Němeček, 3. místo Pavel Podlesný 

 

 

 

 



Kulturní akce 1. stupeň: 

 

Výstava o historii domů v Jistebnici – Jistebnice – 11. 9. 2017 – 1., 2., 3., 4., 5. třída 

IKAROS – Jistebnice – 15. 9. 2017 -  1., 2., 3., 4., 5., třída 

Koncert – Děti dětem – Jistebnice – 21. 12. 2017 – 1., 2., 3., 4., 5., třída 

Vánoční besídka – Jistebnice – 22. 12. 2017 1. 2., 3., 4., 5. třída 

Kostel – betlém Jistebnice – 9. 1. 2018 – 1., 2., 3., 4., 5. třída 

Beseda o animovaném filmu – Jistebnice – 29. 1. 2018 – 2., 3., 4., 5. třída 

Dopolední cirkusové představení klauna – Jistebnice – 15. 3. 2018 – 1. třída 

Divadlo O. Nedbala Tábor – Sněhurka – 26. 3. 2018 – 1. třída 

Divadlo O. Nedbala Tábor – 14. 5. 2018 – 4. třída 

Cimbálová skupina Réva – KD Jistebnice – 9. 5. 2018 1. 2., 3., 4., 5. třída 

Divadlo O. Nedbala Tábor – Baba Jaga aneb Petruška a Ivánek – 14. 5. 2018 

 Školní besídka KD Jistebnice – 23. 5. 2018 – 1. 2., 3., 4., 5. třída 

Oběžná dráha – KD Milevsko – 25. 5. 2018 1. třída 

 

 

 

Kulturní akce 2. stupeň: 

 

Výstava o historii domů v Jistebnici – 11. 9. 2017 – 6., 7., 8., 9., třída 

IKAROS – výchovný pořad – 6. 7. 8., 9., třída – 15. 9. 2017 

Divadlo O. Nedbala Tábor – Gazdina roba – 24. 10. 2017 – 8. třída 

Anglické divadlo – Tábor – 5. 11. 2017 – 6., 7., 8., 9. třída 

Kino Sezimovo Ústí – Pohádka pro Emu – 22. 12. 2017 – 6. 7., 8., 9. třída 

Kostel – beseda – Jistebnice – 9.1 2018 – 6., 7., 8., 9. třída 

Divadlo O. Nedbala Tábor – Jak žil J. Verne – 11. 1. 2018 – 7. třída 

Literární beseda – autorské čtení – M. Fischarová – 21. 12. 2017 – 8. třída 

Beseda o animovaném filmu – Jistebnice – 29. 1. 2018 – 6., 7., 8., 9., třída 

Divadlo O. Nedbala Tábor – Papua – 13. 3. 2018 – 7. třída 

Beseda – 2. Sv. válka – E. Švocová – 11. 4. 2018 – 8. třída 

Listování cz - . Jak být klukem, holkou – Divadlo O. Nedbala Tábor – 13. 4. 2018 8., 9. třída 

Městská knihova Jistebnice – beseda – M. Bittnerová – 27. 4. 2018 – 8., 9. třída 

Školní besídka KD Jistebnice- 23. 5. 2018 – 6., 7., 8., 9. třída 

Divadlo O. Nedbala Tábor – Deník Anny Frankové – 23. 5. 2018 – 8., 9. třída 

Beseda – Drogová závislost – Jistebnice – 13. 6. 2018 – 7. třída 

 

Akce pěveckého sboru: 

 

Vystoupení s vánočním programem u příležitosti rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Jistebnici 

– 2. 12. 2017 

Pěvecký sbor zazpíval seniorům v Domě s pečovatelskou službou v Jistebnici. Na programu byly 

vánoční písně a koledy – 11. 12. 2017 

Adventní koncert pěveckého sboru  - 20. 12. 2017 – Jistebnice 

Koncertní zájezd pěveckého sboru do Toul ve Francii – 29. 3. – 1. 4. 2018 

Koncert věnovaný Svátku matek v kostele sv. Havla ve Střezimíři – 12. 5. 2018-09-11 

Noc kostelů – vystoupení pěveckého sboru v kostele sv. Michaela v rámci této celostátní akce – 25. 5. 

2018 

Pěvecký sbor zazpíval hymnu na 9. celostátním setkání vodních skautů – Lipno nad Vltavou – 7. – 10. 

6. 2018 

 

 

 

 



Jiné aktivity na 1. stupni v tomto školním roce: 

 

 

Cvičení v přírodě – 1. -5. třída – 27. 9. 2017 – 29. 9. 2017 

Požární ochrana očima dětí  - 1. třída – výtvarná soutěž II. kategorie – Jan Pešek – 3. místo 

Výtvarné dílny – Jistebnice – 24. 2017 – 1., 2., 3., 4., třída 

Vánoční jarmark – 2. 12. 2017 – Jistebnice – 1., 2., 3., 4., 5., třída 

Školní výlet – České Budějovice – Hopsárium – 4. 6. 2018 – 1. třída 

Požární ochrana očima dětí – 2. třída – II. kategorie – 1. místo – Olga Bočanová, 2. místo Eva Farová  

Požární ochrana očima dětí – 3. třída – III. kategorie – Andrea Tučková 

Požární ochrana očima dětí – 4. třída – 1. místo Anna Tesříková, 2. místo Zuzana Řezáčová 

Den dětí – Jistebnice – 1. 6. 2018 – 1. – 5. třída 

Školní výlet – Praha – Jump arena, Cinema city – 4. 6. 2018 – 2. 3. třída 

 Školní výlet – Zábavný park Misákulum – Milovice – 7. 6. 2018 – 4. – 5. třída  

Sběr papíru – 1. – 5. třída – po celý školní rok 

Jihočeský zvonek – 19. 3. 2018. – Jistebnice – školní kolo“ I. kategorie – 1. místo Tereza Bočanová, 

2. místo Veronika Mrázková, 3. místo Anna Tesaříková 

Jihočeský zvonek – okresní kolo – Divadlo O. Nedbala Tábor – 22. 3. 2018 – stříbrné pásmo – Tereza 

Bočanová – I. kategorie 

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře v Městské knihovně v Jistebnici – 5. 6. 2018 

 

 

Jiné aktivity na 2. stupni v tomto školním roce: 

 

Literární soutěž – Adéla Martínková – 1. místo, Bára Haláčková, Michaela Paurová – čestné uznání 

Matematický klokan – Jistebnice 

Požární ochrana očima dětí – literární soutěž – 3. místo Anežka Brtnová 8. třída 

Požární ochrana očima dětí – Pazourková Kateřina, Martínková Adéla, Trpková Veronika – čestné 

uznání – 9. třída 

Sběr papíru – 6. – 9. třída – po celý rok 

Jihočeský zvonek – školní kolo – 19. 3. 2018 – Jistebnice – II. kategorie – 1. místo Nikola Šmejkalová 

6. třída, 2. místo Amálie Dvořáková 6. třída, 3. místo Špallová 6. třída 

III. kategorie – 3. místo Michaela Paurová 9. třída 

IIII. kategorie – 1. místo Adéla Martínková N. 9. třída, 2. místo Leontýna Dohnalová 9. třída, 3. místo 

Lucie Procházková 

Jihočeský zvonek – okresní kolo – 22. 3. – Tábor, Divadlo O. Nedbala“ stříbrné pásmo Nikola 

Šmejkalová  

Školní výlet 6. třída – Jump arena – Praha – Petřín 

Školní výlet 7. třída – 5. 6. 2018 – Imaginatorium – Praha – únikové hry 

Školní výlet 8. třída – 6. 6. 2018 – Quensland – Praha – zážitkové hry 

Školní výlet 9. třída – rafty – Sázava  

 

 

Olympiády a jiné soutěže ve školním roce: 

 

 

Anglická olympiáda – Jakub Smeták 6. třída – 3. místo 

Dějepisná olympiáda – Veronika Loudová 9. třída – 9. místo, Michaela Paurová 9. třída – 10. místo. 

Adéla Martínková N. 9. třída - 15. místo 

Zeměpisná olympiáda – 6. třída Petr Vostřák  – 12. místo, Matěj Pazourek – 22. místo 

                                          7. třída Magdaléna Mašková – 7. místo, David Ruber – 15 místo 

                                          9. třída Leontýna Dohnalová – 19. místo, Adéla Martínková – 24. místo 

Matematická olympiáda – Adéla Martínková – 10. – 12. místo, Dinh Dao Duc – 7. – 9- místo 



Olympiáda z českého jazyka – 9. třída -  Adéla Martínková N. – 17. místo, Leontýna Dohnalová 30. 

místo 

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo Tábor – kategorie mladších žáků – 4. místo – 

Štěpánka Mašková 5. tř., Michaela Svatošová 6. tř., Vojtěch Popelka 6. tř., Matyáš Pinc 6. tř., 

Kategorie starší žáci – 4. místo Magdaléna Mašková 7. tř., Kateřina Svatošová 8. tř., Tomáš Fíla 7. tř., 

Petr Novák. 

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo Tábor – kategorie mladších žáků – 9. místo Viktorie 

Kozáková 3. tř., Kateřina Haláčková 4. tř. Alena Horčičková 4. tř., Marie Máchová 7. tř., Jana 

Kotalíková 6. tř., Štěpánka Mašková 5. tř. 

 

 

                                                                                                         připravil 

                                                                                        Dušan Petržel, ředitel školy 

                                       

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva o činnosti MŠ 

Školní rok 2017 – 2018 
Základní škola a Mateřská škola Jistebnice 

Kostelní 93, 391 33 Jistebnice 

Charakteristika školy 

Základní škola a mateřská škola je v právním subjektu. Je součástí společného zařízení ZŠ Jistebnice, 

školní stravovna při ZŠ Jistebnice. Zřizovatelem školy je městský úřad Jistebnice.  

 

Ředitel ZŠ a MŠ Jistebnice: Mgr. Dušan Petržel 

Vedoucí učitelka MŠ od 1. září 2017 Alena Součková, od 1. března 2018 Olga Vavříková 

 

Počet pedagogických pracovníků 

Na plný úvazek jsou 4 učitelky, jedna učitelka na 0,9 %, školní asistent na 0, 5 % a dvě provozní 

pracovnice též na plný úvazek. 

Učitelky MŠ: Bc. Alena Maňáková 

                        Bc. Markéta Vojnarovičová 

                        Jindřiška Řičicová 

                        Jana Bechyně          

Školní asistent:      Mgr. Tereza Šindelářová 

Provozní zaměstnanci:  Věra Kubecová 

                                          Jaroslava Podzimková 

Školník: p. František Nehonský 

 

Ve školním roce 2017/2018 bylo zapsáno 70 dětí. Z toho jeden chlapec s cizí státní příslušností. 

Chlapec se zapojil do kolektivu bez větších problémů, ostatní děti ho mezi sebe přijaly. Učitelky s ním 

pracovaly individuálně, v případě potřeby i podle připravených plánů pedagogické podpory. Zákonní 

zástupci dítěte zažádali u zápisu do 1. třídy o odklad školní docházky o jeden rok. Ředitel školy po 

obdržení zprávy z pedagogicko-psychologické poradny souhlasí s odkladem. 

  

První třída - Berušky - 2,5leté až 4leté děti – počet zapsaných 23, z toho 9 děvčat a 14   chlapců. 

Cíl práce: Chceme, aby se děti do mateřské školy těšily, byly samostatné a tvořivé a z mateřské školy 

si přinášely nové prožitky. 

 

Druhá třída - Myšky - 4leté až 5leté děti -  počet zapsaných 22, z toho 11 děvčat a 11 chlapců. 

Cíl práce: Přejeme si, aby dítě bylo v MŠ spokojené, mělo radost ze své vytvořené práce a z mateřské 

školy odcházelo domů plné nových zážitků. 

 

Třetí třída - Kytičky - 5leté až 7leté děti - počet zapsaných 25, z toho 14 děvčat a 11 chlapců. 

Cíl práce: Naším přáním je, aby se dětem v MŠ líbilo a měly na léta strávené v MŠ hezké vzpomínky. 

Chceme dovést každé dítě k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti. 

Rozvíjet zdravé sebevědomí, sebejistotu, tvořivost a podporovat zdraví dětí. 

 

V tomto školním roce ředitel ZŠ a MŠ Jistebnice žádal město o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě 

mateřské školy z 24 dětí na 28 dětí. Výjimka byla povolena. 

 

Evaulace ŠVP 

V každém školním roce usilujeme o naplňování cílů našeho ŠVP. Všechny učitelky hodnotí ŠVP 

pozitivně. Umožňuje jim být kreativní a vytvářet třídní vzdělávací plán s integrovanými bloky dle 

potřeb a požadavků dětí i učitelek. Na pedagogické radě jsme se dohodli, že budeme pokračovat ve 

výchovně vzdělávací práci podle stávajícího ŠVP i ve školním roce 2018 – 2019. Neustále se snažíme 

dostupnými prostředky o vylepšování vnitřního i venkovního prostředí školky. V průběhu školního 

roku odešly dvě učitelky. Nově přijaté učitelky splňují veškeré předpoklady pro zdárný a úspěšný 

chod naší MŠ. 



 

Údaje o vzdělávání pedagog. pracovníků 

Učitelky využívaly samostudia ke zvyšování odborné připravenosti. Během celého školního roku se 

vzdělávaly. Program vzdělávání byl akreditován MŠMT. Absolvovaly školení ze ŠABLON pod názvy 

aktivit 1. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin 

                                                 2. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 

                                                 3. Čtenářská pregramotnost v rozsahu 16 hodin 

                                                    

Zápisy 

Zápis do 1. třídy ZŠ proběhl ve dnech 11. 4. a 12. 4. 2018. Byl slavnostní událostí pro dítě i rodiče. 

Děti si počínaly zdařile, své vědomosti, znalosti a dovednosti se snažily předat paní učitelce, jak 

nejlépe uměly. Zápisu se zúčastnilo 24 dětí. Odloženou školní docházku z důvodu nedostatečné 

zralosti mají 2 děti. 

 

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2018 – 2019 se konal 9. května a 10. května 2018. Bylo zapsáno 15 

dětí.  

 

Údaje o primární logopedické prevenci 

V oblasti této se učitelky z druhé a třetí třídy zaměřily na logopedické, jazykové chvilky s dechovým 

cvičením a gymnastikou mluvidel, jemnou motoriku, grafomotoriku a práci s textem. 

 

Přehled úrazovosti 

Počet úrazů dětí 1 /drobné poranění/ 

Počet úrazů dospělých 0 

Děti byly neustále poučovány, jak se bezpečně chovat, jak předcházet úrazům a to v každém ročním 

období a před začátkem jakékoli naplánované akce a před prázdninami. 

Věcné podmínky 

V období jarních prázdnin byla MŠ vymalována. Také provoz byl upraven. Od února je školka 

otevřena od 6:15 – 16:00 hodin, což je pro rodiče přínosem. Byla zakoupena nová automatická pračka 

a sušička na prádlo. Zaměstnanci města nám opravili plot před vstupem do MŠ a starali se o údržbu 

školní zahrady.  

 

Spolupráce s rodiči 

Rodiče měli možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů a akcí 

pořádaných MŠ. Měli právo spolupracovat při plánování programu MŠ, při řešení vzniklých 

problémů, byli informováni o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních potřebách. Ve všech 

třídách proběhly třídní schůzky. Společné setkání s rodiči pod názvem, Zábavné odpoledne 

s předškoláky, se konalo na začátku října. Rodiče měli možnost vnímat osobnost svého dítěte ve 

skupině. Další zdařilá akce pro rodiče byla vánoční besídka a posezení u stromečku. Děti předvedly 

tanečky, zarecitovaly básničky a zazpívaly koledy. Také v květnu jsme ve všech třech třídách 

prožívali úžasné odpoledne s rodiči. Děti si pozvaly maminky, aby jim poděkovaly za lásku a pro 

potěšení jim vyrobily dárky ke Dni matek. Na závěr školního roku se předškoláci sešli se svými 

učitelkami a rodiči na školní zahradě, aby uzavřeli právě končící školní rok. Zahradní slavnosti se 

zúčastnil i pan ředitel školy a pan starosta města. Děti vystoupily s krátkým kulturním programem a 

pak následovalo pasování na školáka. Každý předškolák obdržel z rukou učitelek, ředitele a starosty 

města gratulaci a drobné dárky. Také se konal pro rodiče koncert hry na zobcovou flétnu. 

 

Spolupráce s veřejností, zřizovatelem 

 Seznamování veřejnosti s děním v MŠ v místním jistebnickém zpravodaji 

 Vystavení tabla v obchodním domě budoucích prvňáčků 

 Návštěva MLK 

 Vítání občánků 



 Slavnostní rozloučení předškoláků 

 Údržba budovy a školní zahrady 

 

Spolupráce s PPP a ZŠ 

 Radíme se o odkladech školní docházky 

 Radíme se o dětech s problémovým chováním 

 Návštěva předškoláků v 1. třídě 

 Navštěvujeme společně divadelní představení a výchovné programy 

 

Zábavné činnosti a aktivity v MŠ 

Nový školní rok byl zahájen 4. září. Na uvítanou byla nejmladším dětem sehrána maňásková scénka, 

Jak Kuba s Kačenkou přišli poprvé do mateřské školy. V září děti z předškolní třídy začaly jezdit na 

plavecký výcvik do Tábora. Během jednotlivých lekcí se děti pod vedením lektorek seznámily 

s vodním prostředím formou her a zábavy. Představení s živými zvířaty, ve spolupráci se ZŠ, 

bylo shlédnuto 6. září. V říjnu zavítalo do mateřské školy divadlo na cestě a zahrálo pro všechny děti 

pohádku O Sněhurce. Byly také zahájeny kroužky - hra na flétnu, kroužek mini jógy, zumby a 

keramický kroužek. Pravidelně také probíhal kroužek logopedické prevence ve druhé a třetí třídě. Na 

podzim jsme se také vydali na exkurzi sádek na Tisovou. V listopadu přišly děti do obřadní síně 

Jistebnice na tradiční vítání občánků s krátkým kulturním programem. Pečení a zdobení perníčků 

neodmyslitelně patří k Vánocům. Tuto činnost si děti mohly vyzkoušet při námětových hrách, Na 

pekaře, Na cukráře. S rodiči jsme se sešli na vánoční besídce, kde děti předvedly tanečky, zarecitovaly 

básničky a zazpívaly koledy. Na začátku února se děti zúčastnily výtvarné soutěže na téma, Děti na 

silnici. Smyslem soutěže bylo připomenout dětem nebezpečí na silnicích, které hrozí každému, kdo 

nedodržuje pravidla silničního provozu. Týden od 5. 2. -9. 2. byl v naší mateřské škole ve znamení 

masopustního veselí. V jednotlivých třídách proběhly karnevaly. Tančilo se, soutěžilo.  Na tučný 

čtvrtek maminky svým dětem připravily masky a za hudebního doprovodu se masopustní průvod 

vydal za svými kamarády do základní školy, školní jídelny, obchodního domu a dále do města 

Jistebnice. V březnu navštívily děti městskou knihovnu. Na cirkusovém představení klaun Ferdinand 

předvedl dětem žonglování. Zimu jsme v mateřské škole zakončili výrobou Moreny. Každé dítě 

přiložilo ruku k dílu, ať už vystřihováním, malováním. Potom jsme se všichni vydali k potoku, 

Smutný, kde byla za odříkání básně vhozena do vody.  Naším společným přáním bylo, aby uplavala a 

přišlo opravdové jaro. Na jaře opět zavítalo divadlo s pohádkami, děti se zapojily do výtvarné soutěže, 

Požární ochrana očima dětí, Myslivecké soutěže. 30. dubna byla na školní zahradě oslava čarodějnic. 

Opékali jsme buřty, zpívali, tancovali, plnili čarodějnické úkoly a zaříkávali všechno zlo. Zkrátka 

čarodějnická oslava jak má být. Také jsme se připojili ke Dni Země. Děti pomáhaly s úklidem v  okolí 

mateřské a základní školy. V květnu jsme ve všech třech třídách prožívali úžasné tvořivé odpoledne 

s rodiči. Děti si pozvaly rodiče, aby jim poděkovaly za lásku a pro potěšení jim vyrobily dárky. MDD 

jsme slavili na školní zahradě, paní učitelky připravily a organizovaly soutěže. Děti mohly prokázat 

své sportovní dovednosti. Začátkem června předškoláci zavítali do 1. třídy základní školy a shlédli 

ukázkovou vyučovací hodinu. Pondělní odpoledne 11. 6. bylo v mateřské škole slavnostní. 

Předškoláci se se svými učitelkami a rodiči sešli, aby uzavřeli právě končící školní rok. Zahradní 

slavnosti se zúčastnil i pan ředitel školy a pan starosta města. Děti vystoupily s krátkým kulturním 

programem a pak následovalo pasování na školáka. Každý předškolák obdržel z rukou učitelek, 

ředitele a starosty města gratulaci a drobné dárky. Konal se také koncert hry na zobcovou flétnu. Děti 

byly velmi snaživé a předvedly své hudební dovednosti. Školní rok 2017 - 2018 děti z druhé a třetí 

třídy ukončily výletem do Pohádkové kovárny Selibov. V sousedství Tálínského rybníka si uprostřed 

vesničky Selibov daly dostaveníčko víly, hastrmani a další kouzelné bytosti. Nejmladší děti se vydaly 

do sadů hledat poklad. 

                                                                                       Zapsala: Olga Vavříková, vedoucí učitelka MŠ 

                                                                                                            


