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9

Celkový počet Počet žáků na Počet žáků
žáků
jednu třídu
na učitele
210
23,3
16,2

- školní družinu a klub

Počet oddělení
Počet zapsaných žáků

Školní družiny Školní kluby
3
1
90
30

- mateřskou školu
Počet tříd
3

Celkový počet Počet dětí na
dětí
jednu třídu
66
22

- školní jídelnu
Celkový počet
stravovaných žáků
Žáků celkem
v tom:
v mateřských školách
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ

269
63
116
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. Tereza Seidl Juskovičová
2. třída Mgr. Julie Pešková
3. třída Mgr. Anna Picková
4. třída Mgr. Tereza Švecová – metodik prevence
5. třída Mgr. Veronika Maňáková
6. třída Mgr. Michaela Široká
7. třída Mgr. Romana Švestková – koordinátor ŠVP
8. třída Mgr. Jaroslava Nováková – bezpečnostní technik
9. třída Mgr. Kamila Kumžáková
bez třídnictví: Mgr. Miloslava Kolihová – výchovný poradce
bez třídnictví: Mgr. Jiří Kozelka – IC
bez třídnictví: Mgr. Blanka Kubů
učitel náboženství:
asistent pedagoga: Bc. Monika Mašková
asistent pedagoga: Bc. Kateřina Pecherová
asistent pedagoga: Marcela Šmejkalová, Mgr. Tereza Šindelářová
asistent pedagoga: Bc. Naďa Havlíčková
Vychovatelky:
Vedoucí vychovatelka-Marcela Šmejkalová, Mgr. Tereza Šindelářová
Vychovatelka-Vladimíra Kubecová
Vychovatelka- Marie Rybaříková
Vychovatelka- Bc. Kateřina Pecherová
Provozní zaměstnanci:
Účetní- Zdeňka Nehonská
Školník-František Nehonský

Uklízečka-Ludmila Burianová
Uklízečka-Marie Vitmanová
Přehlede pracovníků MŠ:
Vedoucí učitelka- Olga Vavříková
Učitelka- Jana Bechyně
Učitelka- Jindřiška Řičicová
Učitelka- Bc. Alena Maňáková
Učitelka: Markéta Plochová
Asistent pedagoga- Andrea Barešová
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:

Fyzické
osoby
Přep. úvazky

Základní škola
učitelé
vychovatelé
14
3
13,45

Mateřská škola
učitelé
prov. zam.
5
2

prov. zam.
4

2,8

4

5

2

Prospěch žáků na škole:

Ročník

Počet žáků

Prospělo s vyzn.

Prospělo

Neprospělo

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem
za 1. st.
6.
7.
8.
9.
Celkem
za 2. st.

22
16
27
27
26
118

21
16
25
16
22
100

0
0
2
11
4
17

1
0
0
0
0
1

29
22
17
24
92

18
8
11
3
40

11
14
6
21
52

0
0
0
0
0

Šk. jídelna
prov. zam.
5
5

Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování

Tento školní
rok
Počet
2
0

2
3

Procento
4,24
0,0

Celkový počet neomluvených hodin: 0

Vycházející žáci přijatí do škol:

SOŠ (střední školy s maturitou)+VG
I. kolo
II. kolo
13 + 2 /VG/
0
Celkem 13 + 2 /VG/

SOU (učební obory)
I. kolo
II. kolo
9
0
Celkem 9

Zvolený vzdělávací program a jeho č. j.:

Název

Číslo jednací

V ročníku

ŠVP ZŠ Jistebnice
ŠVP MŠ

ZSJIST/125/2016
ZSJI/189/2016

Ve všech ročnících
Ve všech ročnících

Vzdělávání učitelů:

Krátkodobé: Tereza Šindelářová: - Problematika romského vzdělávání - 20. 3. 2019
Tábor, Konference v rámci projektu – Bez obav spolu – 17. 4. 2019 České Budějovice
(komunikace s rodiči, inkluzivní vzdělávání romských žáků), První pomoc – ZŠ
Jistebnice, 15. 9. – 25. 1. 2019 – Inkluze + asistent pedagoga – ZŠ Jistebnice, Profesní
rozvoj pedagogů – inkluze I – 29. – 30. 10 2018, Profesní rozvoj pedagogů – inkluze
II – 16. – 17. 11. 2018, Školení první pomoci – ZŠ Jistebnice – MUDr. Kratochvíl
Anna Picková: Profesní rozvoj pedagogů – inkluze I., 29. – 30. 2018, Profesní rozvoj
pedagogů – inkluze II, 16. – 17. 11. 2018, Školení první pomoci – ZŠ Jistebnice –
MUDr. Kratochvíl, LVVZ – 7. třída – březen 2019
Tereza Švecová: Profesní rozvoj pedagogů – inkluze I – 29. – 30. 10 2018, Profesní
rozvoj pedagogů – inkluze II – 16. – 17. 11. 2018, Školení metodiků – 15. 5. 2019,
Školení první pomoci – ZŠ Jistebnice – MUDr. Kratochvíl
Julie Pešková: Profesní rozvoj pedagogů – Inkluze I. – 29. – 30. 10. 2018 – ZŠ
Jistebnice, Profesní rozvoj pedagogů – Inkluze II. 16. – 17. 11 2018 – ZŠ Jistebnice,
Vzdělávání pro uvádějícího učitele – Lídrem uvnitř – 15. – 16. 10. 2018 Vodňany,
Veselé počítání s hudbou a pohybem – 9. 11. 2018
O strašidlech a čarování s hudbou – 1. 3. 2019, Problematika romského vzdělávání –
20. 3. 2019 Vodňany, Konference projektu – Bez obav spolu – 17. 4. 2019, Hudební
výchova na ZŠ – herní náměty a činnosti – 25. 4. 2019, Školení první pomoci – ZŠ
Jistebnice – MUDr. Kratochvíl

Marie Rybaříková – Školení první pomoci – ZŠ Jistebnice – MUDr. Kratochvíl
Vladimíra Kubecová – Školení první pomoci – ZŠ Jistebnice – MUDr. Kratochvíl
Kamila Kumžáková: Profesní rozvoj pedagogů – Inkluze I. – 29. – 30. 2018 – ZŠ
Jistebnice, Profesní rozvoj pedagogů – Inkluze II. – 16. – 17. 11. 2018 – ZŠ
Jistebnice, Školení první pomoci – ZŠ Jistebnice – MUDr. Kratochvíl, Školní
čtenářské kluby 2. stupeň ZŠ: - Knižní punč – ZŠ Zborovská, Čtenářská dílna a rozvoj
čtenářské gramotnosti, Výtvarné aktivity využitelné v rámci rozvoje čtenářské
gramotnosti, Hurá na prázdniny
Jiří Kozelka: Profesní rozvoj pedagogů – Inkluze I. – 29. – 30. 2018 – ZŠ Jistebnice,
Profesní rozvoj pedagogů – Inkluze II. – 16. – 17. 11. 2018 – ZŠ Jistebnice, Školení
první pomoci – ZŠ Jistebnice – MUDr. Kratochvíl
Jaroslava Nováková: Profesní rozvoj pedagogů – Inkluze I. – 29. – 30. 2018 – ZŠ
Jistebnice, Profesní rozvoj pedagogů – Inkluze II. – 16. – 17. 11. 2018 – ZŠ
Jistebnice, Školení první pomoci – ZŠ Jistebnice – MUDr. Kratochvíl
Tereza Seidl Juskovičová: Angličtina – Jazyková škola Tábor – dlouhodobí kurz,
Profesní rozvoj pedagogů – Inkluze I. – 29. – 30. 10. 2018 – ZŠ Jistebnice, Profesní
rozvoj pedagogů – Inkluze II. 16. – 17. 11 2018 – ZŠ Jistebnice, Školení první pomoci
– ZŠ Jistebnice – MUDr. Kratochvíl
Romana Švestková: Profesní rozvoj pedagogů – Inkluze I. – 29. – 30. 2018 – ZŠ
Jistebnice, Profesní rozvoj pedagogů – Inkluze II. – 16. – 17. 11. 2018 – ZŠ
Jistebnice, Školení první pomoci – ZŠ Jistebnice – MUDr. Kratochvíl, Vzdělávání pro
uvádějícího učitele – Lídrem uvnitř – 15. – 16. 10. 2018 Vodňany, Problematika
romského vzdělávání – 20. 3. 2019 Vodňany, Konference projektu – Bez obav spolu
– 17. 4. 2019, Hudební výchova na ZŠ – herní náměty a činnosti – 25. 4. 2019,
Miloslava Kolihová: Burza škol – 9. třída – Tábor 2018, Projektové dny na SŠ spojů
a informatiky (Pobytový workshop) – 8. třída – Tábor, Hospodářský dvůr Bohuslavice
– 7. a 8. třída – 2019, Technika nás baví – COP Sezimovo Ústí – 8. Třída, Fyzika
trochu jinak – školení, Setkávání výchovných poradců – PPP Tábor – 2018/2019,
Profesní rozvoj pedagogů – Inkluze I. – 29. – 30. 2018 – ZŠ Jistebnice, Profesní
rozvoj pedagogů – Inkluze II. – 16. – 17. 11. 2018 – ZŠ Jistebnice, Školení první
pomoci – ZŠ Jistebnice – MUDr. Kratochvíl
Dušan Petržel: Profesní rozvoj pedagogů – Inkluze I. – 29. – 30. 10. 2018 – ZŠ
Jistebnice, Profesní rozvoj pedagogů – Inkluze – 16. – 17. 11. 2018 – ZŠ Jistebnice,
Školení první pomoci – ZŠ Jistebnice – MUDr. Kratochvíl
Jana Nováková: Profesní rozvoj pedagogů – Inkluze I. – 29. – 30. 2018 – ZŠ
Jistebnice, Profesní rozvoj pedagogů – Inkluze II. – 16. – 17. 11. 2018 – ZŠ Jistebnice
, Školení první pomoci – ZŠ Jistebnice – MUDr. Kratochvíl
Michaela Široká - Profesní rozvoj pedagogů – Inkluze I. – 29. – 30. 2018 – ZŠ
Jistebnice, Profesní rozvoj pedagogů – Inkluze II. – 16. – 17. 11. 2018 – ZŠ Jistebnice
Školení první pomoci – ZŠ Jistebnice – MUDr. Kratochvíl
Veronika Maňáková - Profesní rozvoj pedagogů – Inkluze I. – 29. – 30. 2018 – ZŠ
Jistebnice, Profesní rozvoj pedagogů – Inkluze II. – 16. – 17. 11. 2018 – ZŠ Jistebnice
Školení první pomoci – ZŠ Jistebnice – MUDr. Kratochvíl

Přehled úrazovosti za rok 2018/2019
Úrazy žáků: 24 úrazů

11 úrazů při Tv, 13 úrazy při běžných činnostech

Celkem 19 úrazů z toho na

1. stupni
2. stupni

8 úrazů
16 úrazů

Pracovní úrazy:

0 úrazů

Česká školní inspekce
V tomto školním roce neproběhla žádná kontrola ze strany ČŠI

Školní rok 2018/2019 - 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 svačiny 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.
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 – 3 interaktivní tabule + ostatní učebny dataprojektor s počítačem a
plátnem. 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.
V tomto školním roce jsme naplno přešli na zabezpečený SQL server, což bylo podmínkou GDPR.
Z téhož důvodu je kontakt s veřejností pro všechny zaměstnance relizován maily s doménou
zsjistebnice.cz
Operační systémy všech počítačů byly přeinstalovány na W10. Vyučující využívají materiálů
z portálů „Ve škole“. „DŮM“, „Záchranný kruh“, „Fred“ a další. Zároveň můžeme využívat
připravovaného portálu InspiS Set e-lering a i veškeré uvolněné didaktické materiály TIMSS pro
čtvrtou třídu. 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.

V plánu je počítáno do budoucna větší zapojení učitelů ve využití potenciálu správního systému Bakaláři.
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 aktualizaci 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.
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:tři 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 tři oddělení, v ŠD1 pracují žáci, kteří
navštěvují 1. a 2. ročník ZŠ, dále ŠD2 a ŠD3, zde jsou žáci 3. 4. a třídy. Žáci 5. třídy a 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, jsou 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“.
Ochrana člověka za mimořádných událostí proběhla 24. 6. 2019. Během tohoto dne proběhla
evakuace školy, orientace v terénu, zásady bezpečného pobytu v přírodě, první pomoc, přivolání
lékařské pomoci, obsah evakuačního zavazadla. Tato akce proběhla bez úrazu.
Den Země proběhl 26. 6. 2019. 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.

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
I 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
V tomto školním roce jsme připravili projekt – Šablony II. – je zaměřený na ZŠ, MŠ a ŠD a ŠK. Číslo
projektu 02.3X/0.0/0.0/18_063/0013035. Tento projekt začneme realizovat od 1. 9. 2019.
Naši školu ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo 212 žáků, z toho na 1. stupni 119 žáků, na 2.
stupni 93 žáků.
Výchovné poradenství:
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. V letošním školním roce máme na naší škole několik žáků
s PO. PO1 – 2 žáci, PO2 – 15 žáků PO3 – 6 žáků. Na ZŠ máme 23 žáků s PO. 4 žáci mají
přiděleného asistenta 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.
Od prosince 2018 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 žákům
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 2018/2019 získali žáci několik
významných umístění.
Práce s nadanými žáky se soustřeďovala především na rozšiřující učivo v jednotlivých předmětech.
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.
Pořízení drobného majetku – školní rok 2018/2019
Nová škola: tiskárna Kyocera – sborovna, barevná inkoustová tiskárna – sborvna, notebook – T.
Šindelářová, klekačka
Stará škola: Data projektor – učebna Vv, elektrický sporák – cvičná kuchyně, notebook – počítačová
učebna, in teraktivní tabula učebna Ch a Př
Stavební úpravy a opravy na ZŠ a MŠ v roce 2018/2019
Rekonstrukce toalet na staré škole v 1. poschodí – zima, jaro 2019
Výměna dřevěných oken za plastová okna ve školní jídelně – červenec 2019
Výměna osvětlení ve školní tělocvičně 23 světel – srpen 2019
Školní družina a Školní klub při ZŠ a MŠ Jistebnice
Stav žáků v ŠD, ŠK

ŠD1

začátek šk. roku
přihlášeni
30 TK (18ch,12d)

v průběhu šk. roku
odhlášeni
0

ŠD2

30 TK (20ch,10d)

ŠD3
ŠK

v průběhu šk. roku
přihlášeni
0

stav na konci šk. roku
30 TK (18ch,12d)

2ch

2d

30 TK (18ch,12d)

30 TK (17ch,13d)

1ch

1ch

30 TK (17ch,13d)

30 TK (16ch,14d)

1ch

1d

30 TK (15ch,15d)

Výchovně vzdělávací činnost školní družiny a klubu probíhala podle celoročního plánu, podle
ŠVP školní družiny a klubu a vycházela z potřeb a zájmů dětí.

I. oddělení ŠD
Vychovatelka: Marie Rybaříková
Nově příchozí 1. tř. je živá a hlasitá. Na kolektiv nových dětí si zvykla rychle a dobře. Na začátku
roku jsme hráli seznamovací hry: „ Na rozhlas“, „ Vedle mne si sedne…“, chodili na procházky.
Děti rády kreslí barvami (vodové, tempery), které jim nabízím, když je v družině pouze jedna třída
nebo později odpoledne při nižším počtu dětí.
Ve 2 .třídě je několik (4) hochů, s nimiž je nutno řešit neustálé handrkování i fyzické napadání jeden
druhého. Dokáží vyvolat konflikt při čemkoli.
II. oddělení ŠD
Vychovatelka: Vladimíra Kubecová
V oddělení převažují děti z 3. tř., které jsou ještě hravé (chlapce převážně baví tématické hry se
stavebnicemi, hry na PC, děvčata hry s panenkami, hra na školu, kreslení a tvoření). Je zde i několik
chlapců, kteří vyžadují pohybovou aktivitu, podobně jako kluci ze 4. třídy, což je jim umožněno pod
dozorem v herně.
Oddělení navštěvuje klidná a bezproblémová skupina dětí, bez agresivních sklonů a používaných
vulgarismů, po které se mi, s mým odchodem do důchodu, bude stýskat. Jsou moji poslední.
III. oddělení ŠD
Vychovatelka: Bc. Kateřina Pecherová
Ve 3. oddělení jsou žáci klidní, bez sklonů k agresivitě. Chlapci se spíše věnují pohybovým hrám,
děvčata ráda hrají stolní a deskové hry, skládají origami, luští křížovky, hledají rozdíly (časopis
Míša), vybarvují obrázky.
Oddělení má zázemí v tzv. herně. Herna je prostorná místnost, kde je největší hluk, protože se zde
schází děti ze všech oddělení. Žákům je zde k dispozici stolní tenis, stolní fotbal, plyšový míč, se
kterým hrají fotbal, vybíjenou a podobné hry. Je tu také místo pro odpočinek a relaxaci, a to na
prostorných pohovkách a křeslech. Velkým mínusem je špatné odhlučnění!!!
Jediným problémovým chlapcem je žák 2. tř., se kterým jsme řešili drobné krádeže peněz.
Činnosti všech oddělení:
V družině probíhaly turnaje ve stolním tenisu. Tělocvična je pro družinu, bohužel, volná pouze
v pátek. Když bylo pěkné počasí, využívali jsme hřiště za školou. Na podzim jsme si tam upekli vuřty.
V zimě, pokud byl sníh, chodili jsme na kopeček před školu sáňkovat, bobovat, stavět iglú apod. Na
plátno (v klidové místnosti) jsme si přes PC promítali filmy a pohádky.
Oproti dřívějším létům se zmenšil zájem žáků o pracovní činnosti. Přesto jsme nějaké výrobky
zhotovili např. zajíčka – stojánek na tužky jako dárek pro budoucí prvňáčky, dekorativní předměty na
prodejní vánoční výstavu a také svým blízkým, na velikonoce papírové dekorace, zápichy.
V březnu vypukla šnečí mánie, rozdávání mláďat oblovky žravé + informace o chovu, péči, zhotovení
terárií pro vlastní chov doma.
Celoročně probíhá výborná spolupráce s místní knihovnou. Podpora čtenářské gramotnosti
půjčováním knih do družiny. Pravidelné návštěvy se soutěžemi a hrami. Výtvarná soutěž na téma
Příroda okolo nás. Zhotovení 26 ks dekorativních vánočních váziček pro obyvatele pečovatelského
domu.
Školní klub

Vychovatelka: Mgr. Tereza Šindelářová
Školní klub byl využíván především žáky dojíždějícími z okolních obcí, od 5. do 9. třídy. Největší
časový prostor v klubu byl věnován odpočinkovým, rekreačním a zájmovým činnostem. Také přípravě
na vyučování, hlavně ráno a při dělených hodinách.
Za pěkného počasí jsme se žáky využívali travnatý plácek před starou školou. Hráli tam kopanou,
badmington, vybíjenou, skákali gumu aj. Vyčistil se i prostor sousedního dvorku, kam se daly lavičky,
dívky zde paličkovaly a odpočívaly. Dále je v jednání se SRPDŠ umístění betonového pingpongového
stolu a zakoupení piknikových dek.
Pořádali jsme turnaje mezi žáky ve stolním tenisu a stolní kopané. Největší zájem o turnaje měli žáci
6., 7. a 8. třídy. Sladké odměny sponzorovalo SRPDŠ.
Dívky velmi rády a ochotně kreslily, jedna inspirovala další a postupně svými výtvory vyzdobily klub.
Připravovali jsme se na Soutěž Mladých cyklistů. Poznávali jsme dopravní značky, řešili provoz na
křižovatkách, procvičovali první pomoc, vyplňovali testy na PC.
Spolupráce se školní knihovnou (půjčování knih do klubu, možno zapůjčit domů) - podpora čtenářské
gramotnosti.
Rozhovory se žáky o škodlivosti drog, kouření, alkoholu a nebezpečí různých druhů šikany (jak se
proti tomu bránit).
Vánoční prodejní výstava: perníčky, vánočky, šité ozdoby, věnce a svícny ve spolupráci s p. uč.
Kumžákovou).
Roznášení vánočních přání sponzorům, do prodejen a na instituce.
Problém je vulgární vyjadřování stále mladších dětí.
Soutěže:
Soutěž ve stolním tenisu – okresní kolo (17. 10. 2018), Tábor
2. místo: Tomáš Fíla 8. tř., Petr Novák 8. tř., Jakub Dušek 9. tř., Vít Martínek 8. tř.
Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo (21. 5. 2019), Tábor
St. kat.: 2. místo: Tomáš Fíla 8. tř., Petr Novák 8. tř., Magdalena Mašková 8. tř., Nela Nováková 8. tř.
Ml. Kat.: 1. místo: Jakub Mikeš 5. tř., Tereza Nováková 5. tř., David Fara 6. tř., Martina Šachová 6. tř.
krajské kolo (29. 5. 2019), Jindřichův Hradec
Ml. Kat.: 5. místo: Jakub Mikeš 5. tř., Tereza Nováková 5. tř., David Fara 6. tř., Martina Šachová 6.
tř.
Soutěž Mladý zdravotník – okresní kolo (9. 5. 2019), Tábor
Na soutěž připravovala žáky Mgr. Marie Horčičková.
St. kat.: 7. místo: Magdalena Mašková 8. tř., Marie Máchová 8. tř., Tereza Bočanová 6. tř.,
Ondřej Urban 6. tř., Jana Kotalíková 7. tř.
Ml. kat. I.: 3. místo: Ondřej Vaněk 4. tř., Marie Urbanová 4. tř., Viktorie Kozáková 4. tř.,
Kateřina Haláčková 5. tř., Magda Sklenářová 4. tř.
Ml. Kat. II.: 8. místo: Alena Horčičková 5. tř., Daniela Mašková 3. tř., Jana Kubecová 3. tř., Jáchym
Peterka 3. tř., Františka Bartáková 3. tř.
Školní družina a školní klub se opět zapojily do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje
školy. Téma zhotovení záložek bylo Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice. Se slovenskou
školou ZŠ Mníchova Lehota jsme si vyměnili 50 záložek. Kromě toho jsme poslali žákům nějaké

sladkosti, knihy a pohádky v češtině, pexesa a brožury o našem okolí. Od nich jsme dostali něco
podobného. Tvůrci záložek byli odměněni.
V oblasti zájmového vzdělávání se mohli žáci v rámci školního klubu zapojit do řady
zájmových kroužků, kde měli možnost realizovat své zájmy a záliby.
Přehled zájmových kroužků
název kroužku
Sborový zpěv
Sportovní hry
Hra na kytaru
Výtvarný
Angličtina 2.tř.
Sportovní hry
Paličkování
Zumba
Angličtina hrou
Tvoření
Zdravotnický
Keramický

vedoucí kroužku
J. Pešková
A. Picková
E. Urbanová
E. Urbanová
M. Široká
D. Petržel
M. Šmejkalová
P. Brožovská
T. Juskovičová
T. Švecová
M. Horčičková.
V. Pincová

počet žáků v 1. pololetí
42
14
7
15
15
37
16
42
21
17
15
34

počet žáků v 2. pololetí
43
13
7
14
12
38
14
42
21
16
15
34

Činnosti na kterých se podílely vychovatelky :
- velikonoční výstava v Galerii 140 v Táboře (T. Šindelářová, V. Kubecová, V. Maňáková)
- vánoční prodejní výstava (všechny)
- výroba výzdoby sálu na karneval (M. Rybaříková, K. Pecherová, T. Šindelářová)
- dětský maškarní karneval (T. Šindelářová, V. Kubecová)
- příprava žáků 7., 8., 9. tř. na Dopravní soutěž mladých cyklistů (M. Šmejkalová, T.
Šindelářová),
- příprava oslav MDD na 1. stupni ZŠ (M. Rybaříková, K. Pecherová, T. Šindelářová)

Materiální vybavení:

-

vyřešit špatnou akustiku v herní hale družiny
shánět průběžně různý spotřební materiál na tvoření se žáky
zrekonstruovat a vybavit místnost školního klubu

Velké poděkování SRPDŠ za výbornou spolupráci.

Kulturní akce, soutěže, exkurze, projekty v letošním školním 2018-2019

1

Exkurze 1. stupeň:
Sladovna Písek – Včela 1. – 5. třída – 18. 12. 2018
Pražský hrad – Čj, M, Prv, Tv – 20. 11. 2018 – 1. až 5. tř.
Městská knihovna v Jistebnici - besedy

Exkurze 2. stupeň:
Vlak naděje – Milevsko – 11. 4. 2019 – 3., 7. tř. (Čj, D, Ov)
Letiště, Český rozhlas Praha – 2. 2. 2019 – 6., 7. tř.
Neviditelná výstava Praha – 7. třída – září 2018
Tonda obal - 3. 10. 2018 – 6. – 9. třída- (Př)
Sir Winton – Milevsko – 7. třída, 9. třída duben 2019 –(D, Ov)
ZOO – Praha – 18. 9. 2018 – 8. třída
Příbram – Svatá Hora – 23. 4. 2019 – 8. třída
Hospodářský dvůr Bohuslavice – 16. 5. 2018 – třída
Polsko – Krakov, Osvětim – 5. 5. – 6. 5. 2019 – 6. – 9. třída
Praha – Židovské muzeum, – 4. 10. 2018 – 9. třída – (Čj)
Projekty 1. stupeň:
Den v přírodě 1. tř. – Čj, M, Prv, Tv – 20. 9. 2018
Tonda obal na cestách – 1. – 5. tř. – Prv, - 3. 10. 2018
100 výročí od vzniku ČSR – 1. tř., 3., 4. tř. – Čj, M, Prv, Vv, - 24. 10. 2018
Halloween – 1. tř. – Čj, M, Prv, Pč, - 1. 11. 2018
1. Advent – 1. tř. – Čj, M, Prv, Vv – 3. 12. 2018
Barborky – 1. tř. – Čj, M, Prv, Pč, - 4. 12. 2018
2. Advent – 1. tř. – Čj, M, Prv, Hv – 10. 12. 2018
Veselé zoubky – 1. tř. – Prv, - 3. 4. 2019
Čerodějnice – 1. tř. – M, Čj, Prv, Tv – 30. 4. 2019
Den vítězství - 1. tř. – M, Čj, Prv, Vv – 7. 5. 2019
Den dětí – 1. tř. Prv, Vv – 31. 5. 2019
Dravci – ZŠ Jistebnice – 1. – 5. tř. – 6. 9. 2018
Cvičení v přírodě – 2. tř. – 20. 9. 2018
Veřejná knihovna – Návrat skřítků – 2. tř. 25. 10. 2018
Tvořivé dílny – 2. tř., 3., 4. tř. – 26. 11. 2018
Beseda s profesionálním hasičem – 2. tř., 3. tř. – 29. 1. 2019
Zdravé zuby – 2. tř. – 2. 4. 2019
Den dětí – 2. tř. 31. 5. 2019
Pamětní síň Richarda Laudy – 3. třída, 19. 9. 2018
Stezka Jistebnickými sady – 3. třída, 21. 9. 2018
Pozorování v přírodě – U vody, U lesa, V lese, Na louce – 3. tř.
Cvičení v přírodě – 21. 9. 2018, 4. tř.
Čarodějnice – 4. tř.
Halloween – 4. tř.
Pozorování v přírodě – Na podzim, V zimě, Na jaře, V létě – 4. tř.
Společenské vztahy a denní povinnosti – 4. tř.
Životní prostředí kolem nás – 4. tř.
Celoroční svátky, zvyky, pranostiky – 4. tř.
Kalendář přírody, předpověď počasí – 4. tř.
Státy Evropy – 5. třída – (Vl, Vv)

Kraje České republiky – 5. třída – (Vl, Vv, Čj)
Lidské tělo – 5. třída – (VvPřv, Tv)
Jak můžeme pomoci planetě Zemi – 5. třída – (Vv, Vl, Přv, Pč, Tv)
Vesmírné planety – 5. třída – (Vv, Přv, Pč)
Halloween – 5. třída – (Tv, Vv, Čj)
Advent – 5. třída – (Vv, Pč, Čj, Hv)
Tvořivá dílna – 5. třída – (Vv, Pč)
Čarodějnice – 5. třída – (Čj, Vv, Pč, Hv)
Cvičení v přírodě – 5. třída – (Vl, Přgv, Tv, Vv)
ŠD 1:
Kreslíme záložku pro děti na Slovensko – září, říjen 2018
Výrobky na vánoční prodejní výstavu
Dárky pro obyvatel Pečovatelského domu v Jistebnici – 13. 12. 2018
Výtvarná soutěž – Příroda okolo nás – říjen 2018
Dárky pro budoucí prvňáčky – duben 2019
Výrobky pro výzdobu sálu na dětský karneval – únor 2019
ŠD 2:
Kreslíme záložku pro děti na Slovensko – září, říjen 2018
Dárky pro obyvatele Pečovatelského domu v Jistebnici – 13. 12. 2018
Šnečí mánie – Oblovka africká – jak pečovat o obří šneky – březen 2019
Můj život, Pomáháme jeden druhému, Krásné město – 5. třída – (Aj)

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)
Můj život – 6. tř., Aj
Naše škola -6. tř., Aj
Naše město – 6. tř., Aj
Věda - 6. tř., Aj
Zvířata – 6. tř., Aj
Moje prázdniny – 6. tř., Aj
Má oblíbená hra – 6. tř., Aj
Nakupování – 6. tř., Aj
Volný den – 6. tř., Aj
Povolání – 6. tř., Aj
Počasí – 6. tř., Aj
Rok mého života – 6. třída – (Aj)
Zvíře, které mě zajímá – 6. třída – (Aj)
Zajímavý film – 6. třída – (Aj)
Můj školní život – 7. třída – (Aj)
Můj oblíbený recept – 7. třída – (Aj)
Obrázkový příběh o zvířeti – 7. třída – (Aj)

Mé oblíbené sporty – 8. třída – (Aj)
Můj oblíbený Tv program – 8. třída – (Aj)
Naše země – 8. třída – (Aj)
Evropa – 8. třída – (Aj)
Legendy Anglie – 9. třída – (Aj)
New York – 9. třída – (Aj)
Sametová revoluce – 9. třída – (Aj)
100 let republiky – 9. třída – (Aj, D)
Afrika 6. třída – (Z)
Austrálie – 6. třída – (Z)
Projektový den VOŠ ZŠ Tábor – 9. třída – (Př)
Současná česká literatura – 9. třída – (Čj)
Moderní hudba 21. století – 6. třída – (Hv)

Sportovní soutěže 1. stupeň:
MC Donald Cup – 10. 5. 2019 – 1. tř. Roman Vačlena
Přespolní běh – 25. 9. 2018 – Komora Tábor (Štěpán Švec, Ema Svatošová, Stela Bláhová) – 2. třída
Florbalový turnaj – 15. 1. 2019 – Chotoviny (Štěpán Švec) 2. třída – 5. místo
Odznak všestrannosti (OVOV) – 2. třída – 11. 4. 2019 - Tábor
MC Donald Cup – (Štěpán Švec, Jan Dolejš) – 2. třída – 10. 5. 2019
Štafetový pohár (Štěpán Švec, Stela Bláhová) – 23. 4. 2019 – 2. třída
Přespolní běh – 25. 9. 2018 – Komora Tábor (Matěj Severa, Jakub Hrazánek, Daniela Vaczulková –
3. místo) – 3. tř.
Florbal Chotoviny – 15. 1. 2019 (Marek Fara, Jan Popelka – 5. místo - 3. tř.
Odznak všestrannosti – 11. 4. 2019 (Jan Popelka, Marek Fara, Daniela Vaczulková ) – 3. tř.
Mc Donald Cup – 10. 5. 2019 (Jan Popelka, Vojtěch Tesařík, Jáchym Peterka, Eva Farová, Matěj
Severa, Jakub Hrazánek, Ivan Solařík, Lukáš Novák) – 5. místo
Florbalový turnaj v Chotovinách – 15. 1. 2019 –(David Němeček, Jan Šmejkal, Duong Tuank Ank) –
5. místo – 4. tř.
Odznak všestrannosti – 11. 4. 2019 (Karolína Němečková, Anna Vávrovská, Magdaléna Sklenářová,
Kateřina Komendová, Marie Urbanová, Zuzana Miňhová, Viktorie Kozáková) – 4. tř.
Štafetový pohár Tábor (David Němeček, Magdaléna Sklenářová, Adam Novák) – 23. 4. 2019 – 4. tř.
Mc Donald Cup – (David, Němeček, Štěpán Bláha, Roman Březnovský, Jan Pavel Janouch, Jan
Šmejkal) - 5. místo – 4. tř.
Přespolní běh – 5. třída – Komora – (Jakub Mikeš,EliškaSvatošová, Zuzana Řezáčová) – 25. 9. 2018
Florbalový turnaj – 5. třída – (Malý Marek, Bechyně Marek) – 15. 1. 2019
OVOV – odznak všestrannosti (Svatošová Eliška, Mikešová Anna, Nováková Tereza, Pincová
Dorothea, Bláhová Ema, Bendová Denisa, Řezáčová Zuzana) – 11. 4. 2019 – Tábor
Štafetový pohár – 5. třída – ( Bechyně Marek, Mikeš Jakub, Řezáčová Zuzana, Svatošová Eliška)
Tábor
Mc Donald Cup – (Mikeš Jakub, Bechyně Marek, Malý Marek) – 10. 5. 2019 – 5. třída – Tábor
ŠD 2:
Turnaj ve stolním tenisu – 3., 4. tř., - únor, březen 2019
Atletický přebor Táborska – 19. 2019
1. tř. – Vikrorie Pincová hod. krik m. – 13. místo
2. tř. – Stela Bláhová – běh na 50m – 13. místo
Štěpán Švec – běh na 50m – 7. místo
3. tř. – Daniela Vaczulková – běh na 50m – 12. místo, skok daleký – 11. místo
Jakub Hrazánek – běh na 500m – 10. místo, skok do dálky – 6. místo

Eva Farová – běh na 500m – 1. místo
4. tř. – Magdaléna Sklenářová – 50m – 9. místo, skok do dálky – 4. místo
David Němeček – běh na 50m – 10. místo
Zuzana Miňhová – běh na 600m – 8. místo
Adam Novák – běh na 600m – 9. místo
Sebastián Antl – skok daleký – 12. místo
5. tř. – Zuzana Řezáčová – běh na 50m – 5. místo
Marek Bechyně – běh na 800m – 13. místo
Eliška Svatošová – běh na 800m – 3. místo
Dorothea Pincová – skok daleký – 3. místo
Dominik J. Bastl – skok daleký – 2. místo
Sportovní soutěže 2. stupeń:
Přespolní běh – areál Komora – 25. 9. 2018
1.) Kategorie I. dívky 3. místo v družstvech: Daniela Vaczulková, Ema Svatošová, Stela Bláhová. Na

3. místě doběhla Daniela Vaczulková
Kategorie I. chlapci – 5. místo v družstvech: Jakub Hrazánek, Matěj Severa, Štěpán Švec. Na 3. místě
doběhl Jakub Hrazánek
Kategorie II. dívky – 2. místo v družstvech: Zuzana Řezáčová, Eliška Svatošová, Zuzana Miňhová
Kategorie II. chlapci – 10. místo v družstvech: David Němeček, Jakub Mikeš, Adam Novák
Kategorie III. dívky – 6. místo v družstvech: Silvie Trpková, Denisa Nováková, Karolína Barešová,
Aneta Procházková, Adéla Procházková
Kategorie III. chlapci – 9. místo v družstvech: David Fara, Lukáš Malý, Štěpán Dohnal, Ondřej
Urban, Radim Samec. Na 2. místě doběhl David Fara
Kategorie IV. dívky – 10. místo v mužstvech: Kateřina Svatošová, Aneta Komendová, Nikola
Komendová, Rozálie Prášková, Karolína Komasová
Kategorie IV. chlapci – 10. místo v mužstvech: Vojtěch Brtna, Štěpán Hynšt, Tomáš Korbel, Michal
Popelka, Václav Studenovský
2.) Běh večerním Táborem – 11. 10. 2018 – 1. místo Denisa Nováková – kategorie mladší žákyně
3.) Okresní přebor ve stolním tenise – 17. 10. 2018 Tábor – 2. místo v kategorii starší žáci – Jakub
Dušek, Tomáš Fíla, Petr Novák, Vít Martínek
4.) Okresní přebor – florbal – 15. 11. 2018 Sezimovo Ústí - 7. místo v kategorii mladší žáci:
Vojtěch Popelka, Petr Novák, David Fara, Lukáš Malý, Adam Lhotka, Adam Tuček, Šimon Šváb, Petr
Vostřák, Tomáš Fara, Lukáš Bednář, Tomáš Fíla
5.) Okresní přebor – florbal – 27. 11. 2018 Sezimovo Ústí – 10. místo v kategorii starší žáci: Michal
Popelka, Filip Bednář, Ondřej Dvořák, Jakub Dušek, Jan Černý, David Ruber, Vít Martínek, Václav
Studenovský, Štěpán Čítek
6.)Okresní přebor – florbal – 15. 1. 2019 Chotoviny – 6. místo
7.) Vybíjená - Tábor 21. 2. 2019 – chlapci 5. třída – 15 místo. Družstvo hrálo v tomto složení:
Němeček D., Šmejkal J., Podlesný M., Mikeš J., Malý M., Bechyně M., Pincová D., Nováková T.,
Řezáčová Z., Janouch J.
8.) Okresní přebor v basketbalu kategorie starší žákyně – Tábor 5. 3. 2019. – 5. místo. Družstvo
ve složení: Bára Burianová, Nikola Komendová, Aneta Komendová, Karolína Komasová, Kateřina
Svatošová, Nela Nováková, Magdalena Mašková, Natálie Nováková
9.) Okresní přebor v basketbalu kategorie starší žáci – Soběslav - 7. 3. 2019. – 11 místo. Družstvo
hrálo ve složení: Jakub Dušek, Patrik Vavřík, Tomáš Korbel, Jan Černý, Michal Popelka, David
Ruber, Tomáš Fíla, Petr Novák, Ondřej Dvořák Studenovský Václav
10.) Okresní přebor v basketbalu kategorie mladší žákyně – Tábor – 26. 3. 2019 – 4. místo.
Družstvo hrálo ve složení: Buchtelová Veronika, Barešová Karolína, Procházková Aneta,
Procházková Adéla, Svatošová Michaela, Nováková Denisa, Kolářová Veronika, Šmejkalová Nikola,
Irovská Natálie

11.) Okresní přebor v basketbalu kategorie mladší žáci – Tábor – 28. 3. 2019 - místo. Družstvo
hrálo ve složení: Fara David, Fara Tomáš, Malý Lukáš, Herout Daniel, Urban Ondřej, Lhotka Adam,
Pazourek Matěj, Tuček Adam
12.) Atletické závody (Barešová Karolína, Buchtelová Veronika, Fara David, Herout Daniel,
Trpková Silvie, Urban Ondřej) – Tábor
13.) Fotbal (Fara David, Fara Tomáš, Malý Lukáš, Peterka Štěpán – 6. třída, Buzek Richard, Dušek
Šimon, Vostřák Petr – 7. třída, Fíla Tomáš, Novák Petr, Dvořák Ondřej, Martínek Vít – 8. třída) –
Malšice, 6. 6. 2019
14.) Atletický přebor Táborska – 18.6 20. 6. 2019 – 22 škol, naše škola se umístnila na 14. místě –
nejlepší výkony: 1. místo hod kriketovým míčkem Adam Lhotka, David Fara – 4. místo běh na
1 000m, Tomáš Korbel – 8. místo skok do dálky, Amálie Dvořáková 9. místo běh na 60m, Běh 4x60m
ml. žáci – 13. místo, 4x60m ml. žákyně – 11. místo a 4x60m st. žákyně – 8. místo, Komendová Aneta
běh na 60m – 10. místo, Komenová Nikola běh na 60m – 12. místo
Kulturní akce 1. stupeň:
1 Divadlo – Královna Koloběžka první – DON Tábor – 1., 2., 3. tř. – 8. 10. 2018
Knihovna – Jistebnice – 1. tř. 15. 10. 2018
Smuteční síň – Výstava – Jistebnice – 1. tř. – 18. 10. 2018
Děti dětem – Jistebnice – 1.- 5. tř. 20. 12. 2018
Divadlo – Ferda Mravenec – DON Tábor – 1. – 5. tř. 1. 4. 2019
Smuteční síň – Jistebnice – 1. tř. – 4. 4. 2019
Knihovna – Jistebnice – 1. tř. – 29. 4. 2019
Školní akademie – Jistebnice – 1. – 5. tř. – 20. 5. 2019
Oběžná dráha – Milevsko – 1., 2., 4., 5., tř. 24. 5. 2019
Pasování na čtenáře – knihovna Jistebnice – 1. tř. – 13. 6. 2019
Beseda o knihovně – Jistebnice – 2. tř. – 18. 10. 2018
Výstava Klíček – 2., 3. tř. 23. 10. 2018
Výstava – Klíček – 2., 3., 4., 5., tř. – 4. 4. 2019
Školní výlet – Lipno nad Vltavou – 2. tř. – 4. 6. 2019
Beseda v knihovně – 3. tř., 16. 10. 2018, 30. 4. 2019
Vánoční besídka – 1. – 5. tř., 21. 12. 2018
Den dětí – 1. – 5. tř. - 31. 5. 2019
Školní výlet – 3. tř. – 4. 6. 2019
Beseda v knihovně – 9. 10. 2018, 2. 5. 2019 – 4. tř.
Výstava Klíček – 18. 10. 2018, 4. 4. 2019 – 4. tř.
Divadlo Tábor – České Vánoce Josefa Lady – 10. 12. 2018 – 4., 5., třída
Beseda – nebezpečí sociálních sítí (Mgr. Doubek) – 22. 2. 2019
Školní výlet – 30. 5. 2019 – 4. tř. – 3. tř.
Výstava Klíček – 5. třída – 17. 10. 2018 – Jistebnice
Beseda v knihovně – 5. třída – 23. 10. 2018 – Jistebnice
Založení ČR aneb z deníku pradědečka – 5. třída – 13. 12. 2018 – Jistebnice
Beseda v knihovně - 5. třída – 7. 5. 2019 – Jistebnice
ŠD2:
Výtvarná soutěž – Příroda okolo nás – říjen 2018
Besedy v knihovně – 15. 10., 19. 11. 17. 12. 2018, 4. 2. 25. 2. 18. 3., 29. 4., 20. 5. 2019
Adventní dílna – listopad 2018
Adventní trh – prodej výrobků – 1. 12. 2018, Jistebnice
Prodejna COOP – recitace, zpěv -5. 12. 2018
Dětský karneval v KD Jistebnice – organizace – 23. 2. 2019-06-20
Výrobky s velikonoční tematikou – Galerie 140 Tábor

Výrobky pro budoucí prvňáčky – duben 2019

Kulturní akce 2. stupeň:
Národní divadlo – Kytice – Praha, 6., 7.,tř. – 26. 2. 2019
Výstava Klíček – Jistebnice, 6. tř. – 9. tř. – 17. 10. 2018, 5. 4. 2019
Kyberšikana – beseda – ZŠ Jistebnice – 6. – 9. třída, 22. 2. 2019
Fantastická zvířata – filmové představení, S. Ústí, 6. – 9. tř., 20. 12. 2018
Vznik republiky – divadelní představení, 6. – 9. tř., ZŠ Jistebnice, 13. 12. 2018
Bílý tesák – DON Tábor, 6., 7., tř. – 4. 12. 2018
Stavovské divadlo – Netrpělivost srdce – 8. – 9. třída – 7. 11. 2018
Tajemný hrad v Karpatech – DON Tábor – 8. třída – 8. 1. 2019
Workshop SŠ spojů a informatiky – 5. 12. 2018 – 8. třída
Vánoční besídky – 6. – 9- třída – 21. 12. 2018 ZŠ Jistebnice
Burza škol – Tábor – 9. třída – 17. 10. 2018
Zahraniční zájezd Ostrava – Polsko – 3. 4. 5. 2019 – 6. – 9. třída
Beseda – Finanční gramotnost – ZŠ Jistebnice – 29. 4. 2019
Akce pěveckého sboru:
Pěvecký sbor vystoupil na vernisáži výstavy klientů Klíčku – 1. 10. 2018
Vystoupení s vánočním programem u příležitosti rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Jistebnici
– 2. 12. 2018
Pěvecký sbor vystoupil s vánočním programem v Domě s pečovatelskou službou v Jistebnici – 13. 12.
2018
Adventní koncert pěveckého sboru – 20. 12 2019 – Jistebnice
Pěvecký sbor vystoupil na vernisáži výstavy klientů Klíčku – 28. 3. 2019
Noc kostelů – vystoupení pěveckého sboru v kostele sv. Michaela v rámci této celostátní akce – 24. 5.
2019 v Jistebnici
Pěveckcký sbor vystoupil na vernisáži výstavy – Čtyř v Jistebnici – 13. 6. 2019
Jiné aktivity na 1. stupni v tomto školním roce:
Požární ochrana očima dětí – okresní kolo, kategorie ZŠ I - 1. místo – Barbora Pešková – 2. třída
Zdravotnická soutěž – 9. 5. 2019, 3. tř. (Františka Bartáková, Daniela Mašková, Jana Kubecová,
Jáchym Peterka)
Dopravní soutěž Tábor – 5. 6. 2019 (Jan Popelka, Eva Farová) – 3. tř., 6. místo
Zdrvotnická soutěž – 9. 5. 2019 (Ondřej Vaněk, Viktorie Kozáková, Marie Urbanová, Magdaléna
Sklenářová) – 4. tř.
Dopravní soutěž Tábor (Štěpán Švec, Stela Bláhová) – 5. 6. 2019 – 2. třída
Dopravní soutěž Tábor – (Adam Novák, Zuzana Miňhová) – 6. místo, 4. tř.
Zdravotnická soutěž – (Haláčková Kateřina, Horčicková Alena) – 3. místo – 9. 5. 2019 – Tábor
Dopravní soutěž – (Mikeš Jakub, Nováková Tereza) – 1. místo – postup do Krajského kola do J. H. –
5. místo
Pythágoriáda – (Vojtěch Souček – 4. místo, Pavlína Kratochvílová – 37. místo, Dopitová Kristýna –
38. místo, Bendová Denisa, Svatošová Eliška – 43, 44. místo, Alena Horčičková 52. místo)
Sběr papíru – 1. – 5. třída – po celý školní rok. 2018/2019
Jiné aktivity na 2. stupni v tomto školním roce:
Zdravotnická soutěž – Bočanová Tereza, Urban Ondřej – 9. 5. 2019

Jihočeský zvonek – okresní kolo – DON Tábor – stříbrné pásmo – Nikola Šmejkalová, okresní kolo –
DON Tábor – duo – stříbrné pásmo – Tereza Bočanová – Nikola Šmejkalová
Jihočeský zvonek – okresní kolo – Pařízková Vanda, Mrázková Veronika, Bočanová Tereza – 21. 3.
2019
Olympiády a jiné soutěže ve školním roce:
Atletický přebor Táborska, 1. – 5. třída, 19. 6. 2019, Tábor
Zeměpisná olympiáda (Vávrovský Matěj, Dohnal Štěpán), 20. 2. 2019
Olympiáda z Aj – Tábor – Jakub Smeták – 6. místo – 7. třída
Dějepisná olympiáda – 27. místo – Brtna Vojtěch 9. třída, 28. místo Mašková Magdaléna – 8. třída,
32. místo – Popelka Michal – 9. třída
Zeměpisná olympiáda – Kategorie A – 8. místo – Dohnal Štěpán – 6. třída, 15. místo Vávrovský
Matěj – 6. třída. Kategorie B – 8. místo Vostřák Petr – 7. třída, 27. Popelka Vojtěch – 7. třída.
Kategorie C – 13. místo Brtna Vojtěch – 9. třída, 30. místo – Popelka Michal – 9. třída
Olympiáda z českého jazyka – 32. místo – Anežka Brtnová – 9. třída
připravil
Dušan Petržel, ředitel školy

Zpráva o činnosti MŠ
Školní rok 2018 – 2019
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 stravovny při ZŠ Jistebnice. Zřizovatelem školy je městský úřad Jistebnice.

Ředitel ZŠ a MŠ Jistebnice: Mgr. Dušan Petržel
Vedoucí učitelka MŠ: Olga Vavříková

Počet pedagogických pracovníků
Na plný úvazek je 5 učitelek, školní asistent na 0, 75 % a 2 provozní pracovnice též na plný úvazek.
Učitelky MŠ: Olga Vavříková
Bc. Alena Maňáková
Markéta Plochová
Jindřiška Řičicová
Jana Bechyně
Školní asistent: Andrea Barešová
Provozní zaměstnanci: Věra Kubecová
Jaroslava Podzimková
Školník: František Nehonský
Ve školním roce 2018-2019 bylo zapsáno 66 dětí, z toho jeden chlapec s cizí státní příslušností a
jedna dívka se specifickými vzdělávacími potřebami. Děti s odkladem školní docházky měly vytvořen
PLPP a dívka se specifickými vzdělávacími potřebami individuální vzdělávací plán se zaměřením na
posílení jejích slabších stránek.

I. třída „Sluníčka“
Třídní učitelka: Markéta Plochová
Vedoucí učitelka: Olga Vavříková
Počet dětí: 20
2,5 – 4 leté děti: 9 dívek, 11 chlapců
Cíl: Naším přáním je, aby se dětem v MŠ líbilo, cítily se šťastně, spokojeně a bezpečně. Přejeme si,
aby péče o děti byla společně vytvořena cestou spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

II. třída „Berušky“
Třídní učitelka: Jana Bechyně
Počet dětí: 24
4 - 5 leté děti: 11 dívek, 13 chlapců
Cíl: Umožnit každému dítěti radostný pobyt v MŠ a podporovat rozvoj jeho osobnosti. Utváření
dobrých vztahů, týmové spolupráce a prohlubování již získaných poznatků.

III. třída „Myšky“
Třídní učitelka: Bc. Alena Maňáková
Učitelka: Jindřiška Řičicová
Asistent pedagoga: Andrea Barešová

Počet dětí: 22
5 – 6 leté děti: 10 dívek, 12 chlapců
Cíl: Chceme, aby děti byly ve školce spokojené a odcházely domů s novými příjemnými zážitky. Aby
dosáhly maximální samostatnosti, rozvíjely sebevědomí, tvořivost, přátelské vztahy a byly připraveny
na školní docházku.

Evaulace ŠVP
Ve školním roce 2018-2019 jsme pokračovali a pracovali podle vlastního ŠVP a TVP. Zaměřili jsme
se na zdraví, tělesný a duševní rozvoj dětí a radostné prožívání dětství. Ve výchově a vzdělávání jsme
se přizpůsobovali individualitám dětí. Pracovali jsme s dětmi formou nabídky činností a volili takové
způsoby práce, které jsou pro děti přirozené a vhodné. V novém školním roce 2019-2020 budeme
pracovat podle nového třídního vzdělávacího plánu.

Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků
Všechny učitelky se během školního roku vzdělávaly. Absolvovaly školení ze Šablon I ֦Osobnostně
sociální rozvoj předškolních pedagogů“, dále se zúčastnily dvou seminářů ֦O strašidlech a čarování
s hudbou“ a ֦Veselé počítání s hudbou a pohybem“. Vedoucí učitelka byla na týdenním setkání
učitelek na Vysočině v hotelu Luna v Koutech u Ledče nad Sázavou. Workshop byl věnován
environmentálnímu a polytechnickému vzdělávání v rozsahu 48 hodin. Odbornou připravenost si
učitelky zvyšovaly též formou samostudia.

Zápisy
Ve dnech 10. - 11. dubna proběhl zápis do 1. třídy ZŠ. Děti paní učitelce ukázaly jejich vědomosti a
dovednosti. Zápisu se zúčastnilo 21 dětí, z toho byly u 4 dětí podány žádosti o odklad školní
docházky, kterým bylo následně vyhověno. Odměnou budoucím prvňáčkům byly drobné dárky, které
si od zápisu odnesli.
Zápis dětí do MŠ na školní rok 2019-2020 se řídil Vyhláškou o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb..
Zápis proběhl ve dnech 6. a 7. května 2019 a bylo zapsáno 23 dětí. O individuální vzdělávání
nepožádal nikdo z rodičů.

Údaje o primární logopedické prevenci
Učitelky, asistentky logopeda, s dětmi individuálně pracovaly na rozvoji potřebných dovedností
(zaměřených na vady řeči). Dále spolupracovaly s logopedickou poradnou a také s rodiči.

Přehled úrazovosti
Počet úrazů dětí: 2 (v tělocvičně ZŠ; při pobytu venku)
Šlo o drobnější úrazy, děti byly okamžitě ošetřeny lékařem a byl
jim doporučen klidový režim.

Počet úrazů dospělých: 0
Děti byly neustále poučovány, jak se bezpečně chovat a předcházet úrazům, a to v každém ročním
období a před začátkem jakékoli naplánované akce a před prázdninami.

Věcné podmínky
Po dohodě s pracovním technikem, zaměstnancem Městského úřadu, panem F. Jelínkem, bylo v září
zabudováno dřevěné zábradlí ke schodům pro bezpečný vstup dětí na školní zahradu a opraveny hrací
prvky na školní zahradě.
Byla zakoupena duralová lehátka, matrace a lůžkoviny po třiceti kusech. Lehátka jsou s atestem
bezpečnosti a doporučena Českým zdravotním ústavem. V průběhu školního roku 2018 - 2019 byly
také zakoupeny nové hračky do třídy a na pískoviště.

Spolupráce s rodiči
Snažili jsme se vzájemně propojovat společenství mateřské školy s rodinným prostředím.
Naším cílem bylo navázat úzkou spolupráci s rodinou a snažili jsme se o to, aby ve vztazích
mezi učitelkami a rodiči panovala oboustranná důvěra, otevřenost a porozumění. Pro rodiče
byly pořádány třídní schůzky, besídky, ukázková hodina výchovné práce učitelky s dětmi,
tvořivé odpoledne, masopustní veselí, cesta za pokladem, stezka odvahy.

Spolupráce s veřejností, zřizovatelem







Seznamování veřejnosti s děním v MŠ prostřednictvím čtvrtletníku Jistebnický zpravodaj
Vystavení tabla budoucích prvňáčků v obchodním domě COOP
Návštěva Městské knihovny
Vítání občánků
Slavnostní rozloučení předškoláků
Údržba budovy a školní zahrady

Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a ZŠ









Radíme se o odkladech školní docházky
Radíme se o dětech s problémovým chováním
Spolupracujeme s poradkyní Mgr. M. Kolihovou
Sledování průběhu zápisu dětí do 1. třídy
Společná divadelní představení
Návštěva předškoláků na vyučovací hodině v 1. třídě ZŠ
Návštěva ve školní družině
Využívání školní tělocvičny

Stravování
Dětem s alergií byla zajištěna plnohodnotná strava s ohledem na konkrétní druhy alergie a zdravotní
omezení na základě potvrzení od pediatra. Pitný režim byl dostatečně zajištěn během celého školního
roku i v letních měsících.

Zábavné činnosti a aktivity v MŠ
ZÁŘÍ
Ve všech třídách se konaly třídní schůzky s rodiči. Jednalo se o informativní schůzky. Rodiče byli
seznámeni se školním řádem a s akcemi, které nás čekají do konce prosince. Také byly rodičům
nabídnuty kroužky pro děti, které začnou probíhat od října. S rodiči byla domluvena v 1. třídě
ukázková hodina s malými dětmi, ve 2. a 3. třídě tvořivá dílnička spojená s Bobříkem odvahy a ve
všech třídách vánoční posezení u stromečku.
ŘÍJEN
1. října do mateřské školy zavítalo již po několikáté malé divadlo „OKÝNKO“ z Českých Budějovic
s pohádkou Ospalá Káča. Děti poznaly jak ošklivé a škaredé je, když je někdo líný a naopak veselé a
pěkné je, když se promění v pilného a pracovitého člověka.
Předškoláci se 3. října zúčastnili programu na třídění odpadu s názvem TONDA OBAL NA
CESTÁCH. Lektorka seznámila děti s jednotlivými druhy odpadu, s příslušnými barvami kontejnerů
a také s tím, jak se odpady dále zpracovávají. Součástí lekce byla i hra, kde si děti prakticky
vyzkoušely správné třídění.

Nestárnoucí vyprávění o jelenu se zlatými parohy a malém Smolíčkovi mohly děti vidět 8. října.
Jevištní dramatizace klasické pohádky se dětem moc líbila.
Také jsme v tomto měsíci navštívili výstavu prací klientů Denního a týdenního stacionáře Klíček.
Výstava byla k vidění v bývalé smuteční síni v Jistebnici.

LISTOPAD
7. listopadu děti z 1. třídy MŠ pozvaly své rodiče a blízké do školky na podzimní pracovní tvoření.
Nejdříve děti předvedly, co se v mateřské škole od začátku školního roku naučily, potom společně
s maminkami vyráběly ježka a zdobily hnětýnky čokoládou a lentilkami, na kterých si velice
pochutnaly. Všechny výtvory byly zdařilé a děti i rodiče z nich měli radost.
Následující den, ve čtvrtek 8. listopadu, se v 16 hodin v budově MŠ uskutečnilo také podzimní tvoření
s rodiči dětí z 2. a 3. třídy. Děti s pomocí rodičů vyráběly skřítky a strašidýlka z dýní, lucerničky na
stezku odvahy a housenky z přírodnin. Od 17 hodin se konala stezka odvahy. Jednalo se o společnou
dobrodružnou akci. Na cestě se objevily Bílé paní, u kterých děti plnily úkoly a za splnění úkolu
dostaly sladkost a malou hračku. Jako orientace posloužily svíčky a lampióny. Na konci stezky
všechny děti obdržely diplom za statečnost. Akce měla velký úspěch jak u dětí, tak u rodičů. Už se
těšíme na další společnou akci!
Předškolní holčičky 17. listopadu přišly do obřadní síně Jistebnice na tradiční vítání občánků
s pestrým pásmem básniček a písniček. Obřadní síň se zaplnila malými dětmi a jejich rodiči.
PROSINEC
4. prosince si děti z 1. třídy připomněly bývalou tradici a zvyky Barborek. Přišly do MŠ v bílém
oblečení, vzaly si do ruky větvičku třešně, sladkosti a společně s učitelkou se vydaly na obchůzku za
dětmi do druhé třídy.
Každým rokem se těší děti z celé mateřské školy na Mikulášskou nadílku, která patří k tradičním
předvánočním zvykům. Jejich přání se vyplnilo 5. prosince, kdy do MŠ přišel Mikuláš s vysokou
čepicí, bílým plnovousem a nůší plnou dobrot. Doprovázeli ho čerti a andělé.
V týdnu od 11. do 14. prosince se v každé ze tří tříd MŠ konala vánoční besídka pro rodiče spojená s
dílničkou a posezením u vánočního stromečku.

LEDEN
Malé divadlo z Českých Budějovic tentokrát přivezlo pohádku Začarované písničky. Květuška
s Mařenkou rády zpívají písničky, to se však nelíbí zlé Ledové královně. Písničky začaruje. Dívky se
vydají do ledového zámku písničky zachránit.
Od pondělí 14. ledna do pátku 18. ledna se děti z mateřské školy zúčastnily lyžařského kurzu na
Monínci. Lyžování děti bavilo, instruktoři hravou metodou naučily děti správný lyžařský postoj,
obloučky, zatáčení, jak zabrzdit atd.
Zábavná první pomoc pro MŠ se konala 21. 1. 2019. Cílem programu bylo naučit děti základy první
pomoci takovým způsobem, aby i v nízkém věku všemu porozuměly a na konci odcházely plné
zážitků. Program byl rozdělen do dvou částí. První část programu provázel medvěd Teodor, který měl
potíže po tom, co spadl z kola a nikdo neslyší jeho volání o pomoc. Na místě je záchranář, který
společně s dětmi dává medvědovi rady, jak to celé vyřešit. Druhá část programu byla praktická, hravá.
Děti si hrají na záchranáře, dávají srdeční masáž plyšákovi, obvazují poranění a učí se jak postupovat
při popáleninách.

ÚNOR
Od 6. února začal kurz plavání pro předškolní děti v plaveckém bazénu Tábor. Jedná se o deset lekcí.
Děti se učí správně dýchat do vody, potápět se a splývat. Pomocí nadlehčovacích pomůcek, říkadel,
her a zábavy se děti také seznamují s typy plaveckých stylů a dovedností.
V rámci masopustního týdne, který každoročně paní učitelky s dětmi v MŠ připravují, se všichni
seznamují s lidovými tradicemi a zvyky masopustu. Ve třídách se pořádají dětské karnevaly, při
kterých nechybí rej masek a soutěživé hry. Také průvod veselých masopustních masek za hudebního
doprovodu se opět vydal na obchůzku do ZŠ, ŠJ a na náměstí 28. února.

BŘEZEN
V úterý 5. března 2019 navštívilo naši mateřskou školu Divadélko kouzel z Písku. Paní kouzelnice si
pro děti připravila zábavný program. Některé děti se s ní do kouzlení také zapojily.

Tradiční vynášení Moreny se v mateřské škole konalo 21. března, jako symbol odcházející zimy a
přicházejícího jara. Cestou k potoku nás doprovázely sluneční paprsky a děti zavzpomínaly na zimní
radovánky. Když Morena poklidně odplouvala, děti s paní učitelkami vítaly recitací básní a zpěvem
písniček jaro.

DUBEN
Všechny třídy MŠ navštívily jarní výstavu prací klientů Denního a týdenního stacionáře Klíček.
Předškolní děti se zúčastnily dopravní výuky, kterou vedli strážníci Městské policie Tábor. Dětem
byly zábavnou formou vštěpovány základní dopravní předpisy, které si vyzkoušely v praxi na
dopravním hřišti v Táboře 4. dubna.
V úterý 16. dubna vyrazily děti z MŠ na exkurzi do Požární zbrojnice Jistebnice. Starosta sboru B.
Němeček přivítal 51 dětí. Na pořadu dne byla prohlídka techniky i vybavení a předání cen z výtvarné
soutěže, Požární ochrana očima dětí. Děti se dozvěděly o náročnosti práce hasičů a odcházely se
spoustou zážitků.
27. dubna se opět předškolní děti zúčastnily vítání občánků na městské radnici. Připravily si pro
miminka a jejich rodiče pestrý program plný básní a písní s hrou na zobcovou flétnu.
Měsíc duben jsme ukončili společným sletem nejen čarodějnic, ale i čarodějů na školní zahradě. Děti
přišly do MŠ v krásných kostýmech. Ke svačině jsme si opekli buřta a pak za doprovodu písně upálili
čarodějnici. Celé dopoledne bylo plné zábavy, her a tance.

KVĚTEN
Zástupci předškoláků se ve středu 22. května účastnili Polisiády mateřských škol v Táboře, kterou
připravila Městská policie společně s Městem Tábor.
Děti absolvovaly různé sportovní disciplíny - kopání na bránu, hod do dálky, skok do písku, běh přes
překážky, přetahování lanem a další. Odměnou jim byl pohár, diplom a další drobné odměny.
V pátek 24. 5. 2019 vyrazily děti z 1. a 2. třídy MŠ se svými rodiči do přírody hledat poklad. Neměli
to vůbec jednoduché. Cestou museli splnit několik úkolů a vyluštit tajenku, kde je poklad schovaný.
Poklad byl schovaný na kopci Majdalena, kde na děti čekala sladká odměna. Zde měly učitelky pro
děti přichystané také různé hry a soutěže. Společně si také všichni zazpívali s kytarou při opékání
buřtů. Vše se podařilo na jedničku, bylo to pěkně strávené společné odpoledne.
MDD jsme v MŠ oslavili 31. května. Pro děti bylo připraveno zábavné a sportovní dopoledne na
školní zahradě. Děti plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Odměnou jim byly medaile, diplom,
sladkosti, pexeso a nafukovací balónek. Všichni jsme si užili krásného slunného dne.
V období od 20. 5. – 31. 5. v tomto školním roce vykonávaly na MŠ odbornou pedagogickou praxi
studentky Veronika Pešková a Veronika Trpková z Vyšší odborné školy sociální a Pedagogické školy
Prachatice.
Mateřská škola pozvala 31. května rodiče a nastávající předškoláky na Den otevřených dveří 1. stupně
ZŠ, kde bude v příštím školním roce 2019 - 2020 umístěna 3. třída MŠ, odloučené pracoviště.

ČERVEN
Děti viděly více než 30 druhů zvířat a dozvěděly se, že se zde zvířata léčí. Výlet se nám vydařil a děti
si ho užily.
Rozloučení s předškoláky proběhlo na školní zahradě v odpoledních hodinách 10. června Ve středu 5.
června jsme se vydali na školní výlet do Makova – záchranné stanice živočichů. 2019. Všechny děti
vystoupily před svými rodiči a pozvanými hosty s krátkým programem písniček, básniček, tanečků a
pohádek. V upomínku na mateřskou školu obdržely děti knihu Dášenka, odznáček PŘEDŠKOLÁK a
časopis ŠIKULA.
Vystoupení malých flétnistů se konalo v úterý 11. června 2019 v 1. třídě MŠ. Malí muzikanti zahráli
na konci školního roku svým rodičům pro potěšení písničky a skladby, které se během školního roku
naučil.
Budoucí prvňáčci se měli možnost podívat, jak probíhá vyučování v 1. třídě ZŠ. V úterý 18. června se
vydali za kamarády do 1. třídy a zjistili, co všechno se již naučili, jak se jim ve škole líbí. Po návratu
do mateřské školy si děti sdělovaly své první dojmy.
Zapsala: Olga Vavříková
vedoucí učitelka MŠ

