
 

 

 

 

              

 

 

Základní škola a Mateřská škola 

Jistebnice 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

 školní rok 2016/17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



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 

 

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  

2016/17 9 205 22,8 14,6  

 

 

- 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   268 

v tom:  

v mateřských školách 64 

1. stupeň ZŠ 117 

2. stupeň ZŠ 87 

 

 

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. Anna Picková 

2. třída Mgr. Lenka Bartoňová – metodik prevence 

3. třída Mgr. Julie Pešková 

4. třída Mgr. Pavla Nováková, Eliška Urbanová 

5. třída Mgr. Tereza Švecová 

6. třída Mgr. Pavla Vonešová - kordinátor ŠVP 

7. třída Mgr. Kamila Kumžáková  

8. třída Mgr.  Miloslava Kolihová – výchovný poradce 

9. třída Mgr. Jaroslava Nováková - bezpečnostní technik 

bez třídnictví: Mgr. Pavla Vonešová - koordinátor ŠVP 

bez třídnictví: Mgr. Jiří Kozelka - IC 

bez třídnictví: Mgr. Romana Švestková 

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 

Uklízečka-Marie Vitmanová 

 

Počet tříd Celkový počet Počet dětí na 

 dětí jednu třídu 

3 68 22,7 



 

Přehlede pracovníků MŠ: 

 

Vedoucí učitelka-Alena Součková 

Učitelka-Olga Vavříková 

Učitelka- Jindřiška  Řičicová 

Učitelka- Mgr. Klára Vonešová 

Učitelka: Marcela Slabá, od 1. 3. 2017 

Školnice-Věra Kubecová 

Školnice-Jaroslava Podzimková 

 

Celková kapacita : 

                               - Základní školy 250 žáků 

                               - Mateřské školy 64 žáků 

                               - Školní jídelny 450 jídel 

                               - Školní družiny a Školního klubu 166 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 

13  3 4 5 2 5 

Přep. úvazky 13  2,3 4 4,6 2 5 

 

 

 

Prospěch žáků na škole: 

 

 

 

Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo 

     

1. 25 24 0 1 

2. 24 24 0 0 

3. 24 22 2 0 

4. 26 18 8 0 

5. 20 11 9 0 

Celkem 119 99 19 1 

za 1. st.     

6. 20 10 10 0 

7. 27 9 17 1 

8. 22 9 13 0 

9. 17 5 12 0 

Celkem 86 33 52  1 

za 2. st.     

 

 

 



 

 

 

Snížený stupeň z chování: 

 

Stupeň chování Tento škol. 

rok 

 

 Počet Procento 

 2 0 0,0  

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 

11 0 5 1 

Celkem 11 Celkem  6 

 

 

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:   Lenka Bartoňová: Seminář Hv – Tábor 7. 10. 2016, seminář 2. – 5. 

stupeň podpůrných opatření  - ZŠ Jistebnice, seminář Netradiční pomůcky – Tábor 10. 

4. 2017, seminář – Dílna čtení – Tábor 29. 5. 2017, setkání školních metodiků 

prevence – PPP Tábor – 27. 9. 2016 a 24. 5. 2017, Presto – krajský projekt – České 

Budějovice – 17. 1. 2017. 

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

  Tereza Švecová: 2. – 5. stupeň podpůrných opatření – ZŠ Jistebnice, 

                         doškolovací lyžařský kurz – 19. 3. – 22. 3. Krkonoše,         

Julie Pešková: Lidské tělo v pohybu s hudbou – podzimní zpívání – 7. 10. 2016 

Tábor, seminář – Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně – 11. 11. 

2016 – ZŠ Jistebnice, seminář – Zkušenosti k respektování – 2. – 3. 12. 2016 – 

Vodňany, seminář – Zkušenosti k respektování – 10. 2. – 11. 2. 2017 – Vodňany, 

seminář – BOS – Bez obav spolu – 8. 6. 2017 – Tábor. 

Kamila Kumžáková: seminář – Sloh všemi smysly – Praha, seminář – Práce 

s chybou v českém jazyce – Praha, Koučink třídního učitele – Praha, Čtenářská 



gramotnost – Tábor, seminář – Tvorba PLPP v rámci podpůrných opatření 1. stupně – 

ZŠ Jistebnice.  

Jiří Kozelka: Webinář – Bakaláři on-line –matrika – 2. 9. 2016, Zvas Tábor – školní 

šablony – 7. 9. 2016 Tábor, Tvorba PLPP v rámci podpůrných opatření 1. stupně – 11. 

11. 2016 ZŠ Jistebnice, 6. 4. 2017 - Adnministrace podpůrných opatření (NIDV) – 

České Budějovice, INSPIS – testování – 1. 2. – 9. 6. 2017 – ZŠ a MŠ Jistebnice. 

 Pavla Vonešová : Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvného stupně – 11. 

11. 2016 ZŠ Jistebnice, seminář metoda WOW – 19. 9. 2016, seminář – 5 minutes 

short activities – Oxford univerzity press – 12. 10. 2016, sloh bez obav – 25. 10. 2016 

– Tábor, seminář – čtenářsky podnětné prostředí ve škole – Tábor – 24. 4. 2017,  

seminář – Inspirace pro rozvíjení čtenářství v hodinách Čj – Tábor – 27. 4. 2017, 

Kniha zábavně – formy práce s knihou aneb co se dá všechno v hodině stihnout. – 

Tábor – 29. 5. 2017                                                                                                 

Jaroslava Nováková: Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření 1. stupně – 11. 11. 

2016 – ZŠ Jistebnice. 

Romana Švestková:  Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření 1. stupně – 11. 11. 

2016 – ZŠ Jistebnice, seminář WOW – 19. 9. 2016 – Bechyně, seminář – Oxford – 

České Budějovice, seminář – Zkušenosti k respektování – 2. – 3. 12. 2016 – Vodňany, 

seminář – Zkušenosti k respektování – 10. 2. – 11. 2. 2017 – Vodňany, seminář – BOS 

– Bez obav spolu – 8. 6. 2017 – Tábor, dlouhodobé studium – Koordinátor ŠVP – 

Praha – květen 2017   

Miloslava Kolihová:  Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření 1. stupně – 11. 11. 

2016 – ZŠ Jistebnice, průběžná školení PLPP, IVP, Inkluze, - PPP Tábor, PO, IVP, 

PLPP – 19. 6. 2017 Tábor.                                                             

Dušan Petržel: Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření 1. stupně – 11. 11. 2016 – 

ZŠ Jistebnice,  Zvas Tábor – 2. 9. 2016 – školní šablony, seminář – BOS – Bez obav 

spolu – 8. 6. 2017 – Tábor. seminář – Zákon o pedagogických pracovnících v praxi 

škol a školských zařízení, 16. 6. 2017, České Budějovice. 

Jana Nováková: Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření 1. stupně – 11. 11. 2016 

– ZŠ Jistebnice,  Zvas Tábor – 2. 9. 2016 – školní šablony, seminář – BOS – Bez obav 

spolu – 8. 6. 2017 – Tábor, seminář – Zákon o pedagogických pracovnících v praxi 

škol a školských zařízení, 16. 6. 2017, České Budějovice 

 

 

 

 Přehled úrazovosti za rok 2016/2017 

 

Úrazy žáků: 14 úrazů  3 úrazy  ŠD, ŠK 

    6 úrazů  při hodinách Tv 

    1 úraz  školní výlet 

 

Celkem 9 úrazů z toho na  1. stupni 7  úrazů 

    2. stupni 7  úrazů  

 

Pracovní úrazy:   1 úraz  - Lenka Bartoňová, náraz nohy do židle, zlomený prst u nohy                                                                                                                                         

 

 

 

 



 

 

 Česká školní inspekce 

 

 

Ve školní r oce 2016/2017 proběhlo šetření České školní inspekce. ČŠI začala svoji činnost od 13. 3.  

2017 a končila činnost 16. 3. 2017. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu 

a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou, mateřskou školou a školní družinou. Ze 

závěrečné zprávy byla naše škola, školka, družina, školní klub a školní jídelna hodnocena kladně. 

Zpráva ČŠI je uložen a na webových stránkách naší školy. 

Dále v měsíci květnu 2017 proběhlo na naší škole plošné testování žáků 9. třídy. Žáci byli testováni 

z těchto předmětů: Matematika, Anglický jazyk, Zdraví životní styl. Škola se umístnila v první třetině 

všech testovaných škol české republiky.    

 

 

 

 

Školní rok 2016/2017  - 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 devítitřídní. 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 tabule + 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). Na II. stupni jsme zakoupili 8 nových počítačů, do učebny přírodopisu a chemie 1 notebook. 

Novou školu jsme vybavili novou tiskárnou.  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 deváté třídy při celoplošném testování ČŚI najednou, 

bez dělení na skupiny. 

V tomto roce jsme rovněž zabezpečili hlavní server Synology repasovaným zdrojem UPS a zakoupili 

další UPS zdroj do učebny VT – kvůli ochraně internetového připojení. Ve sborovně staré školy byla 

zapojena přepěťová ochrana počítače. 

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. Za 

období 2015-2016 nakoupila škola SW cca za 27 tisíc Kč a HW přes 200 tisíc Kč. Ve školním roce 

2016-2017 pořídila škola pro účely vzdělávání HW za více než 200 tisíc Kč. Operační systémy téměř 

všech počítačů byl přeinstalován na W10. 

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. 

 

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 přepracování našeho ŠVP podle nového Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání, kde jsme zapracovali vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými 

opatřeními, dále vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. Toto nové ŠVP platí od 1. 9. 

2016. 

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, atletický a 

basketbalový kroužek. 

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 2016 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 29. 6. 2017. 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 uklízely 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. 

 

Školská rada 

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.  

 

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. Během roku jsme díky tomuto projektu získali 

výhru 20 000 Kč na sportovní vybavení. Tuto cenu jsme obdrželi od českých olympioniků – Mirky 

Topinkové Knapkové, Ivety Vacenovské, Šárky Kašpárkové a Štěpána Janáčka.   

Dále jsme připravili projekt, který bude mít 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 bude zahájen 1. 9. 2017.  

 

 

Naši školu v současné době navštěvuje 205 žáků, z toho na 1. stupni 119 žáků, na 2. stupni  

86 žáků. 

 

Výchovné poradenství: 

 

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo základní školu 8 žáků, kteří měli IVP (individuální 

vzdělávací program). Na I. stupni měli 4 žáci PO 1 (podpůrná opatření), dále PO 2 na I. stupni mělo 6 

žáků, jedna žákyně mě 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. 

 



 

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. 

O listopadu 2016 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 2016/2017 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. Lenka Bartoňová. 

 

 

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 (jen omezeně v úterý a v pátek, 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. 

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. 

 

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. Dárky pro budoucí prvňáčky k zápisu do 1. třídy. 

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

Letos v dubnu jsme uspořádali pro žáky naší školy v družině Velikonoční tvoření.  

 

Příprava na vyučování: Většinou didaktické hry, prvňáci si nepsali domácí úkoly, pouze druháci 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. 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. 

 

 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 – práce s papírem, přírodninami, odstřižky, práce s vlnou (bambule, 

panenky). Velikonoce – výroba přáníček, malování vajíček. 

Vánoční dílna -  zhotovení vánoční dekorace na prodejní vánoční výstavu. Dárky pro budoucí 

prvňáčky – krabička ve tvaru šneka 

Zapojili jsme se do jarního úklidu v prostranství hřiště za školou. 

 

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

 

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

čtenářské gramotnosti. Výtvarná soutěž na téma Já ilustrátor, v listopadu soutěžní odpoledne (ve 



zručnosti, znalosti pohádek, luštění křížovky, přírodovědné znalosti). Na závěr celoroční 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. Turnaje mezi žáky ve 

stolním tenisu, šachy a stolní kopané. O turnaje je čím dál menší zájem, hrají je akorát žáci 6. a 7. 

třídy. Soutěže ve znalosti dopravních značek, a řešení křižovatek. Procvičování první pomoci, 

uzlování, topografie. 

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.   

 

Problém 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 

 

 

 

Kulturní akce, soutěže, exkurze, projekty v letošním školním 2016-2017: 

 

Exkurze 1. stupeň: 



 

Sladovna Písek – 13. 12. 2016 (Vánoční tvoření) – 1. – 5. třída 

Sladovna Písek – 6. 4. 2017 (Velikonoční tvoření, výstava) – 1. – 5. třída  

Výstavy: Objevárium – Leonardo, Kreativní laboratoř, Laboratoř:barvy 

Síň Richarda Laudy – Jistebnice, 16. 6. 2017, (Vl) – 4. třída 

 

 

 

Exkurze 2. stupeň: 

 

Výukový program – Ikaros – 30. 9. 2016 – 6. – 7. třída, (Čj, Vv) 

Sladovna Písek – 5. 10. 2016 – Tiskařství – 6. třída 

Sezimovo Ústí – Robotizace – 5. 1. 2017, 7. třída (F) 

Sezimovo Ústí – 21. 12. 2016 – COP – volba povolání – 8. a 9. třída 

Tvrz Vlksice – 7. 10. 2016 – 8. a 9. třída, (D, Vv) 

Praha – Vyšehrad, - 8. třída – 31. 5. 2017, (D) 

Praha – Neviditelná výstava – 20. 10. 2016, 9. třída, (Ov) 

Tábor – 19. 10. 2016 – Burza škol – 9. třída 

 

 

 

Projekty 1. stupeň: 

 

Roční období – 1. třída, (Prv) 

Ćásti lidského těla + smysly – 1. třída (Prv) 

Povolání – 1. třída (Prv + Čj) 

Listopad – 2. třída (Ćj) 

Moje knížka – 2. třída (Ćj) 

Výživa – 2. třída (Prv) 

Lidské tělo – 2. třída (Prv) 

Některé tvrdé souhlásky – 2. třída Čj) 

Násobení dělení – 2. třída (M) 

My Family, My Friends, Easter, Christmas, Hallowen, My Favourite food and drink, Have fun with 

devils,  - 3. třída (Aj) 

Znaky života rostlin – 3. třída (Prv) 

Životní cyklus obojživelníků – 3. třída (Prv) 

Źivotní cyklus hmyzu – 3. třída (Prv) 

Gruffalo, Christias, Easter, Halloween, Have fun with devils! My fauourite food and drink, Fashion 

show, My frond, How to make a sandwich?  

- 4. třída (Aj) 

Biologie rybníka – 4. třída (Přv) 

Gruffalo, Famous People, Christmas, Faster, Halloveen, Have fun with devils! Animals, Fair tale – 5. 

třída (Aj) 

Česká republika – kraje – 5. třída (Vl) 

Všechny cesty vedou nakonec stejně k nám – 5. třída (Vl) 

Lidé kolem nás – 5. třída (Vl) 

Sluneční soustava – moje planeta – 5. třída (P5v) 

Elektrický obvod – 5. třída (Přv) 

Elektrotechnika – 5. třída (Přv) 

Naše ZOO – 5. třída (Přv) 

Tělesa v našem životě 5. třída (M) 

Třídíme odpad 5. třída (Přv) 

 

 



  

 

Projekty 2. stupeň 

Opera, opereta – 6. třída – (Hv) 

Christmas, Easter, Hallowen, Have fun with devils!, My frond, My family, My pet, My Down, 

Animals – 6. třída (Aj) 

Zdravý životní styl a zdravá výživa – 6. třída (Rv) 

Přírodní a kulturní bohatství – 7. třída (Hv) 

Zdravá výživa, Zdravý životní styl, Recepty – 7. třída (Aj) 

Státy Ameriky, Jak se dostanu.., Film, Tradice Indie – 8. třída (Aj) 

Populární zpěvák, Životní prostředí, Můj oblíbený sport, Různé tradice, Různá náboženství – 8. třída 

(Aj)) 

Swing, jazz – 8. třída (Hv) 

Miláček – Guy de Maupassant – 9. třída (Čj) 

 

 

Sportovní soutěže 1. stupeň: 

 

OVOV – Tábor – 29. 3. 2017 4. třída (Buchtelová Veronika, Barešová Karolína, Herout Daniel, Fara 

David, Bočanová Tereza, Trpková Silva) 

Atletický přebor Táborska – 1. – 5. třída – Tábor – 21. 6. 2016 – 10 . místo – nejlepší umístnění:  

Vybíjená Tábor – 23. 2. 2016  –  4. – 5. třída, - 16. místo, Lukáš Malý, Filip Novák, David Fara, 

Tomáš Fara, František Čítek, Samuel Antl, Adam Lhotka, Vojtěch Popelka, Jakub Smeták, Radim 

Samec, Petr Vostřák 

 

 

Sportovní soutěže 2. stupeń: 

 

Okresní přebor ve florbalu mladší žáci: 9. 11. 2016 – 8. místo, hala TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí 

Okresní přebor v basketbalu starší žáci: 7. 3. 2017 – 4. místo, sokolovna v Soběslavi. 

Okresní kolo v basketbalu starší dívky: 6. 4. 2017 – 2. místo, sportovní hala ZŠ Tábor, Helsinská 

Krajský přebor v basketbalu starší dívk: 10. 4. 2017 – 6. místo, sportovní hala Borotín 

Okresní kolo ve fotbalu starší žáci: 21. 4. 2017 – 10. místo, umělá tráva Na Soukeníku v Sezimově 

Ústí 

Atletický přebor Táborska – 6. – 9. třída – Tábor 20. 6. 2017 – 22. 6. 2017 – 17. místo 

 

 

Kulturní akce 1. stupeň: 

 

Záchranná stanice Ikaros – Jistebnice, 1. – 5. třída – 30. 9. 2016 

Beseda v knihovně – Jistebnice 1. třída, 11. 10. 2016 

Děti dětem – koncert – ZŠ Jistebnice, 1.- 5. třída – 21. 12. 2016 

Vánoční besídka – ZŠ Jistebnice, 1. třída - 22. 12. 2016 

Divadlo Božejovice –  Hrátky s čertem - 1. – 5. třída – 20. 3. 2017 

 Beseda v knihovně – Jistebnice, 1. třída – 30. 3. 2017 

 Divadlo Tábor – Proč mají sloni dlouhé choboty – 1. - 2. třída – 24. 4. 2017  

Divadlo v MŠ Jistebnice – Chytrá horákyně – 1. třída – 22. 5. 2017  

Školní besídka – Jistebnice – 1. 5. třída – 29. 5. 2017 

 Den dětí –jistebnice – 1. -5. třída – 1. 6. 2017 

Beseda v knihovně – Jistebnice – 2. třída, 10. 10. 2016 

Beseda se spisovatelkou I. Březinovou – 2. – 5. třída – 4. 4. 2017 

Beseda v knihovně – Jistebnice, 3. třída – 11. 10. 2016 

Beseda v knihovně – Jistebnice – 4. třída – 6. 10. 2016 

Beseda v knihovně – Jistebnice – 4. třída – 4. 4. 2017 



Beseda v knihovně – Jistebnice – 5. třída – 13. 10. 2016 

Oběžná dráha – Milevsko – 5. třída – 26. 5. 2017 

Divadlo Tábor – Zlatovláska – 3. – 5. třída – 27. 3. 2017 

Cvičení v přírodě: 1. – 5. třída 13. 9. 2016 

Śkolní výlet: Kamenice nad Lipou – Pohádková říše Fábula – 1. - 2. třída – 26. 5. 2017 

           ZOO Jihlava – 3. třída – 13. 6. 2017 

                      Mozolov – 4. třída – 15. 6. 2017 

                      ZOO Jihlava – 5. třída – 2. 6. 2017 

Dětský maškarní karneval – Jistebnice – 11. 2. 2017 

Výstava – J. V. Dušek – Makov – 2. – 5. třída 

Vánoční prodejní výstava – Jistebnice 

 

Kulturní akce 2. stupeň: 

 

Ikaros – výchovný pořad – 6. – 9. třída Jistebnice – 30. 9. 2016 

Kino Spekrum – Sezimovo Ústí – Anděl páně II. – 6. – 9. třída – 22. 12. 2016 

Divadlo Božejovice – Hrátky s čertem – 20. 3. 2017 – 6. - 9. třída 

Beseda v knihovně Jistebnice – 7. třída – 7. 11. 2016 

Než užiješ alkohol, užij svůj mozek – ZŠ Jistebnice – 24. 4. 2017 

Český středověk – divadelní představení – Tábrt – 26. 5. 2017 

Školní akademie – KD Jistebnice – 6. – 9. třída – 29. 5. 2017 

Výstava  J. V. Dušek – Makov – 8. – 9. třída – 27. 9. 2017 

Divadlo Tábor – Lékařem proti své vůli – 8. – 9. třída – 18. 10. 2016 

Beseda se zástupci školy Spojů a informatiky – 8. – 9. třída – 15. 12. 2016 

Divadlo Tábor – Listování – 8. – 9. třída – 15. 3. 2017 

Beseda – Alkohol  - 8. třída – 24. 3. 2017 

Beseda – Odboj za 2. sv. války – 8. – 9. třída – 31. 3. 2017 

 

  

Akce pěveckého sboru: 

 

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

– 26. 11. 2016 

Adventní koncert pěveckého sboru – Střezimíř – 18. 12. 2016 

Adventní koncert pěveckého sboru – 21. 12 2016 - Jistebnice 

Noc kostelů – vystoupení pěveckého sboru v kostele sv. Michaela v rámci této celostátní akce – 9. 6. 

2017 

 

 

Jiné aktivity na 1. stupni v tomto školním roce: 

 

 

Cvičení v přírodě – 1. -5. třída – 

Požární ochrana očima dětí  - 1. třída – bez umístnění 

Požární ochrana očima dětí – 2. třída – II. kategorie – 1. místo – Martin Podlesný, 2. místo Andre 

Tučková, 3. místo Viktorie Kozáková 

Požární ochrana očima dětí – 3. třída – III. kategorie – 1. místo Alena Horčičková, 3.  

místo Magdaléna Ryjáčková 

Požární ochrana očima dětí – 4. třída – 2. místo Lucie Kubecová 

Požární ochrana očima dětí – 5. třída -  1. místo Nikola Šmejkalová, 2. místo Adéla Procházková, 3. 

místo – Aneta Procházková, 3. místo Žaneta Němečková 

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

 

 



Jiné aktivity na 2. stupni v tomto školním roce: 

 

Soutěž mladých zdravotníků – 6. třída – Magdaléna Mašková, Václav Studenovský, Marie Máchová – 

5. a  6. místo – 18. 5. 2017 Tábor 

ZVVL – Moninec – 20. – 24. 2. 2017 – 7. třída 

Soutěž mladých zdravotníků – 7. třída – Michal Popelka, Tereza Řezáčová – 5. – 6. místo – 18. 5. 

2017 

Pythagoriáda – okresní kolo – 5. – 13. místo Vojtěch Brtna, Tereza Řezáčová, 20. – 22. místo Tomáš 

Korbel 

Pythagoriáda – Magdalena Mašková – 6. třída – 37. – 46. místo, 

Požární ochrana očima dětí: - 1. místo Leontýna Dohnalová, 2. místo Kateřina Pazourková, 3. místo 

Nela Márová – všichni 8. třída. 

Požární ochrana očima dětí: 1. místo David Ruber, 2. místo Hana Rodorová, 3. místo Marie Máchová 

Požární ochrana očima dětí – Krajské kolo: literární soutěž 

1. místo Barbora Haláčková – 8. třída 

2. místo Veronika Trpková – 8. třída 

3. místo Dominik Fůra – 8. třída 

Požární ochrana očima dětí – Krajské kolo – výtvarná soutěž 

2. místo Barbora Haláčková – 8. třída 

Požární ochrana očima dětí – literární soutěž: 1. místo Dominik Fůra, 2. místo Veronika Trpková, 3. 

místo Barbora Haláčková – všichni 8. třída 

 

 

Olympiády a jiné soutěže ve školním roce: 

 

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů, okresní kolo, Tábor – 10. 5. 2017- Mladší kategorie: 2. místo: 

Dvid Ruber- 6. třída, Fíla Tomáš – 6. třída, Mašková Magdaléna 6. třída, Svatošová Michaela 5. třída. 

Starší kategorie: 3. místo:  Dvořák Jan Marek – 9. třída, Fíla Lukáš - 9. třída, Kratochvílová Lucie – 9. 

třída, Pazourková Kateřina – 8. třída 

Soutěž mladých zdravotníků, okresní kolo, Tábor, 18. 5. 2017- starší kategorie: 5. místo: Studenovský 

Václav – 6. třída, Máchová Marie – 6. třída, Mašková Magdaléna – 6. třída, Řezáčová Tereza – 7. 

třída, Popelka Michal – 7. třída 

Zeměpisná olympiáda: Kratochvílová Lucie – 12. místo, 9. třída, Poledne David – 9. třída, Ruber 

David – 18. místo, 6. třída, Mašková Magdaléna – 20. místo, 6. třída 

Dějepisná olympiáda: Paurová Michaela – 9. místo, 8. třída, Dohnalová Leontýna – 18. místo, 8. třída, 

Loudová Vendula – 30. místo, 8. třída 

Jihočeský zvonek: - Školní kolo: I. Kategorie: 1. místo – Amálie Dvořáková 

         2. místo- Tereza Bočanová 

         3. místo- Veronika Mrázková 

         II. Kategorie: 1. místo- Leontýna Dohnalová 

          2. místo- Michaela  Paurová 

          3. místo Lucie Procházková 

 

Jihočeský zvonek: – Okresní kolo: Stříbrné pásmo – Amálie Dvořáková, Michaela Paurová, Leontýna 

Dohnalová 

 

                                         

 

 

 

 

 

 



Mateřská škola 

 

 
                
                       

Charakteristika školy : 

 

Mateřská škola je součástí společného zařízení Základní škola a Mateřská škola Jistebnice 

 

Zřizovatel MŠ je Městský úřad Jistebnice 

 

Ředitel MŠ Jistebnice: Mgr. Dušan Petržel 

 

Vedoucí učitelka: Alena Součková 

 

Učitelky MŠ: 

 

Marcela Slabá 

 

Mgr. Klára Vonešová 

 

Jindřiška Řičicová 

 

Olga Vavříková 

 

Školní asistent: Mgr. Tereza Šindelářová 

 

Nepedagogické pracovnice 

 

Věra Kubecová 

 

Jaroslava Podzimková 

 

 

Počet pedagogických pracovníků na plný úvazek 4. Od října 2016 dochází na 2 hodiny do MŠ školní 

asistentka Mgr. Tereza Šindelářová. Od března 2017 nastupuje plně kvalifikovaná p. uč. Marcela 

Slabá s úvazkem 0,6. V MŠ pracují dále 2 provozní zaměstnanci. 

 

 

Ve školním roce 2016 – 2017 byly opět otevřeny 3 třídy, celkem bylo zapsáno 68 dětí. Během 

školního roku se 1 dítě odstěhovalo . 

 

I.třída  3 – 4  leté děti  počet zapsaných dětí 21 

       Myšky             / chlapci 10 děvčata 11 / 

 

II.třída  4 – 5  leté děti počet zapsaných  dětí 24  

       Kytičky            / chlapci 12 děvčata 12 / 

 

III. třída 5 –7 leté děti počet zapsaných dětí 23  

      Žabičky            / chlapci 12 děvčata 11 / 

 

Zápis do MŠ na školní rok 2017/2018 proběhl ve dnech 10.5. – 11. 5.b 2017. Bylo zapsáno 16 

nových dětí.  



Děti ze III. třídy byly u zápisu do 1. třídy ZŠ ve dnech 11.4 – 12. 4. 2017. Zápisu se zúčastnilo 17 

dětí. Do ZŠ bylo zapsáno 15 dětí. Jeden chlapec a 1 dívka mají roční odklad školní docházky. 

               

      

Také v letošním roce jsme postupovali podle ŠVP, který jsme upravovali v souvislosti se změnami a 

rozšířením některých zákonů a podle novelizovaného RVP PV. Pracovali jsme podle stávajícího plánu 

s drobnými změnami podle situací a možností. 

Především jsme plnili úkoly a cíle předem stanovené a dbali jsme při tom hlavně na potřeby a 

požadavky dětí, na vzniklou situaci a dané možnosti. 

Při své práci jsme využívali doplněk RVP PV „Konkretizované očekávané výstupy“, které nám velice 

pomáhaly při plánování činností a hodnocení svojí práce a hodnocení výsledků, kterých dosáhly děti. 

 

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků MŠ: 

 

1. Školení pracovníků BOZP – všichni zaměstnanci 

2. Konference – Mateřská škola a její aktuální problémy – ved. učitelka Alena Součková 

3. Školení – práce na interaktivní tabuli – 4 učitelky 

4. Školení na víkend META – Děti s odlišným mateřským jazykem – 1 učitelka  

 

Přehled úrazovosti za rok 2016/2017 

 

Úrazy dětí  0 

Úrazy dospělých 0 

 

Hlavní cíle v letošním školním roce: 

 

I. třída 

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

Rozvíjet zdravé sebevědomí, sebejistotu, tvořivost a podporovat zdraví dětí. Naučit je základním 

schopnostem a dovednostem důležitým pro celý život. 

 

II. třída: 

Chceme vytvořit dětem takové prostředí, aby pro ně byl každý den příjemným dobrodružstvím na 

cestě ke stále dokonalejšímu poznávání světa a rozvoji jejich osobnosti. 

 

III. třída: 

Chceme, aby se děti do MŠ těšily, byly tvořivé a samostatné, aby nabyly hodně dovedností a návyků, 

které jsou důležité pro jejich celý život. 

 

Podmínky ke vzdělávání – plnění záměrů 

Věcné podmínky 

 

- pořízení dvou afrických šneků Oblanka do akvarií (environmentální výchova) 

- nové koberce do II. a III. třídy 

- zakoupení interaktivní tabule 

- zakoupení noteboku 

- obohacení sortimentu hraček, stavebnic a tvůrčího materiálu 

- obohacení knihovny školní i dětské 

- obohacení pomůckami na logopedii 

 

Životospráva 

 

- absolvovat 10 lekcí plaveckého výcviku v bazénu v Táboře 

- úpravy na školní zahradě – posypání atrakcí, opravy dřevěných prvků, pravidelné sečení trávy 



 

Aktivity V MŠ 

 

V letošním školním roce byly v provozu tyto kroužky: 

 

Placený kroužek – ZUMBY 

Placený kroužek MNI JOGY 

Placenou KERAMIKU – děti zde vytvářely dárečky k vánocům, svátku matek 

Kroužek Hry na zobcovou flétnu – p. uč. bezplatně učila hrát na zobcovou flétnu. 

Všechny tyto aktivity probíhaly v odpoledních hodinách.  

V tomto školním roce jsme se snažili zaměřit na výuku logopedie, na všechny kategorie dětí, které to 

potřebovaly. Ved. učitelka se už dlouhá léta stará o správnou výslovnost dětí v MŠ, hlavně budoucích 

školáků. P.uč. zpracovala projekt – Rozhýbej svůj jazýček a řeč nám otevře oči. Tento projekt byl 

vybrán a MŠ obdržela částku  30 000Kč, na zakoupení logopedických pomůcek. 

 

 

Spolupráce s rodiči 

 

Spolupracovali jsme hodně s rodiči. Každý den měli rodiče možnost pohovořit s p. uč. o jejich dítěti, 

co zajímavého se událo. Na nástěnkách v šatnách byli informováni o tom co se každý den děti učí, co 

tím sledujeme vytvořit. Také si prohlédli na jiných nástěnkách výtvory svých dětí. Další spolupráce 

probíhala při třídních schůzkách. Během těchto třídních schůzek se rodiče seznámili s režimem v MŠ, 

co budeme s dětmi dělat, na co se v letošním roce zaměříme, nejenom při výuce, ale i např. 

preventivní vyšetření zraku dětí, čištění zubů v předškolní třídě. 

Další spolupráce s rodiči probíhala při různých akcích, jako byly besídky, různé oslavy svátků. 

Několik maminek nám napeklo dobroty na různé akce – vánoční besídku, karneval, rozloučení 

s předškoláky. 

První akce dětí spolu s rodiči proběhla ve II. třídě. Společně s rodiči pouštěli draky, opékali vuřty, 

hráli různé soutěže. 

Druhá podobná akce proběhla ve III. třídě – Dýňování – Halloween – dlabání a zdobení dýní a 

slavnostní rozsvěcení s písničkami a básničkami. 

Třetí akce proběhla v I. třídě na vánoce, kde si ti nejmenší užili spolu s rodiči vánoční atmosféru 

s písničkami, básničkami a hrou s novými hračkami pod stromečkem. 

V měsíci květnu proběhly besídky ke Dni matek s pásmem básniček, písniček a tanečků. V předškolní 

třídě i hrou na flétnu a tanečky. Každá maminka dostala keramický dáreček a přáníčko, které ji 

vyrobilo její dítě. 

 

Spolupráce s Městským úřadem Jistebnice 

 

- vítání nových občánků – děti předvedly pásmo básniček, písniček a hru na zobcovou flétnu 

- roznášení přáníček k vánocům od dětí z MŠ 

- informace rozhlasem (zápis do MŠ) 

- péče pracovníků Měst .úřadu  Jistebnice o zahradu MŠ (sekání trávy, celková úprava) 

- pomoc pracovníků Měst. úřadu Jistebnice při různých činnostech (stěhování nábytku) 

- rozloučení s předškoláky a dárečky pro ně 

 

 

Spolupráce s PPP v Táboře, logopedickými lékaři 

 

- odklady školní docházky 2 

- problematická dívka  1 

- logopedická péče  14 

 



Radíme se hlavně o odkladech školní docházky, o opravě logopedických vad u jednotlivých dětí a o 

dětech s problémovým chováním 

 

 

Spolupráce se ZŠ 

 

- návštěva předškoláků v ZŠ – ukázky práce s živými exotickými zvířaty ( environmentální 

výchova) 

- návštěva 1. třídy s předškoláky (ukázky práce prvňáčků) 

- donáška přáníček do ZŠ 

- návštěva maškarního průvodu dětí z MŠ ve škole na nižším stupni.  

 

Kulturní akce v roce 2016/2017 

 

Září 

 

-divadelní agentura Kašpárek – Křemílek a Vochomůrka 

 

Říjen 

 

-divadelní agentura Divadlo na cestě – O Palečkovi 

 

Listopad 

 

-divadelní agentura Okýnko – Jak se uspává příroda 

 

Únor 

 

-divadelní agentura Kašpárek – O nafoukané Meluzíně 

 

Březen 

 

-divadelní agentura Okýnko – O Pomněnce, Vzpomněnce a Zapomněnce 

 

Duben 

 

-divadelní představení v divadle v Táboře – Proč mají sloni chobot? 

 

Květen 

 

-divadlo kouzel – Pojďte, budeme kouzlit společně 

-divadelní agentura Divadlo na cestě – Chytrá Horákyně 

 

Červen 

 

-divadelní představení p. Daňhela – Jak se dělá kapela 

 

Výtvarné soutěže 

 

- výtvarná soutěž s dopravními tématikou – Děti na silnici, z Tábora přivezli diplom 2 děti ze 

II. třídy – Gabriela Posingerová, Radek Ťoupal 

- výtvarná soutěž s mysliveckou tématikou – Červen měsíc myslivosti – v této okresní soutěži 

získala 3. místo ve své kategorii Barbora Pešková ze III. třídy 



- výtvarná soutěž – Hnutí BRONTOSAURUS s tématikou – Máme rádi přírodu- A jak ji 

zachráníme? V celorepublikové soutěži z 659 prací bylo vybráno 34 prací a naše 2 dívky ze 

III. třídy se umístily na 1. místě Stela Bláhová a na 2. místě Eliška Vaňková 

- výtvarná soutěž s tématikou – Požární ochrana očima dětí – v místním kole dětí získalz ve své 

kategorii: I. Kategorie M1- 1. místo Jindřich Dlouhý, 2. místo Tuan Hung Duong, 3. místo 

Matěj Tomeček, v I. Kategorii M2 – 1. místo Ema Svatošová, 2. místo Stela Bláhová, 3. místo 

Eliška Vaňková 

 

Výlety 

 

- předškoláci absolvovali výlet do ZOO v Táboře 

 

Exkurze  

 

V měsíci březnu celá MŠ navštívila Městskou knihovnu v Jistebnici. 

 

 

 

Péče o zdraví 

 

- preventivní screeningové vyšetření očí dětí prováděla – Prima Vizus1 

 

Další aktivity 

  

- oslavy MDD – opékání vuřtů, soutěže, odměny 

- rozloučení s předškoláky za účasti p. starosty Mgr. V. Maška, ředitele ZŠ a MŠ Mgr. D. 

Petržele a rodičů 

- nainstalování tabla předškoláků 

 

 

                                                                                    Alena Součková, vedoucí učitelka MŚ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


