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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Název školy Základní škola Jana Kubelíka, Neveklov 
IČO 70990654 

IZO  102002479 
Právní forma příspěvková organizace 

Zřizovatel Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 
Neveklov 257 56 

  
Ředitelka školy Mgr. Martina Šťástková 

Zástupkyně ředitelky 
školy 

Mgr. Iva Jersáková 

 
Kontakty 
 
 Adresa: Školní 301, 257 56 Neveklov 

 Telefon: 317 741 790, 317 741 791 
 

E-mail:  skola.neveklov@centrum.cz

www:  www.zsneveklov.cz

 www.facebook.com/ZSNeveklov 
 

Součásti školy 

 

 

Základní 
škola 

Počet žáků 
k 1.9.2018 

Počet žáků k 30.6.2019 
Počet tříd / 
oddělení 

I. stupeň 222 220 10 
II.stupeň 137 135 6 

Celkem 359  355 16 
    

Školní 
družina 

120 120 4 
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ  
 

Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání 

79-01-C/01 Základní škola denní 9 r. 0 měs. 

 
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání – ZŠ Neveklov / 2007 – 2008, č.j.: ZŠ01/2017, 3.aktualizovaná 
verze 

 

3. MATERIÁLNĚ – TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

ŠKOLY 
 

Učebny: 
 16 kmenových tříd 

 odborné pracovny: jazykové učebny (3), přírodopis, fyzika-chemie, 
chemická laboratoř, výpočetní technika (2), hudební výchova, výtvarná 

výchova, keramická dílna, dílna šití, kovodílna, dřevodílna, cvičný byt 

 knihovna a studijní centrum  
 školní družina – 4 oddělení 

 výchovně-vzdělávací centrum pro žáky II. stupně 
 aula (257 míst k sezení) 

 
Vybavení: 

 interaktivní tabule: v 7 učebnách 
 jazykové učebny: multimediální učebny (sluchátka, interaktivní tabule) 

 počítačové stanice: k dispozici ve 3 učebnách, celkem 53 stanic 
 učebnice, materiály a pomůcky – dle finančních možností 

 
Sportovní zařízení:  

 sportovní hala – plně vybavená 
 venkovní sportoviště – zatravněné hřiště, volejbalové hřiště, tenisový 

kurt, vybavení pro atletické disciplíny (běh, doskok, vrh koulí)  
  

4. SPOLKY A ŠKOLSKÉ ORGÁNY    
 
Údaje o Spolku rodičů a přátel základní školy  

Předsedkyně: Mgr. Markéta Doušová 
Pokladní: Mgr. Květa Stránská 

Počet třídních důvěrníků: 16 
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Údaje o Školské radě 

Počet členů Školské rady: 3 
 za zřizovatele: Ladislav Trumpich 

 za pedagogické pracovníky: Mgr. Naďa Kadeřábková 

 za zákonné zástupce: Mgr. Markéta Doušová 
 

5. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI 
ŠKOLY 
 
Údaje o pedagogických pracovnících školy 

 
 třídní učitel:    pracovní zařazení:  

1.A Mgr. Naďa Kadeřábková  učitelka 1.st. 
1.B  Jana Vegrová    učitelka 1.st. 

2.A Mgr. Martina Vitejčková   učiteka 1.st. 
2.B Mgr. Monika Nakládalová  učitelka 1.st. 

3.A  Mgr. Jiřina Humhalová   učitelka 1.st.      

3.B  Mgr. Zdeňka Kurešová   učitelka 1.st.     
4.A  Mgr. Irena Šmejkalová   učitelka 1.st.      

4.B  Mgr. Renata Mošničková  učitelka 1.st.     
5.A  Bc. Lucie Stehlíková   učitelka 1.st.     

5.B  Mgr. Galina Žďárská   učitelka 1.st. 
     

6.A Mgr. Ivana Šmigelská,   učitelka 2.st. 
 Mgr. Kristýna Jindrová    učitelka 2.st. 

6.B Mgr. Andrea Pitelková   učitelka 2.st. 
7.A Mgr. Čestmír Kouba   učitel 2.st.  

7.B Mgr. Marie Šaffková   učitelka 2.st.  
8.  Mgr. Zuzana Findová   učitelka 2.st.     

9.  Mgr. Marie Lexová   učitelka 2.st.      
   

Učitelé bez třídnictví:       pracovní zařazení:    

Mgr. Soňa Mrázková    učitelka 1. a 2.st.    
PhDr. Jana Štěpánková    učitelka 2.st. 

Mgr. Petr Voříšek     učitel 2.st.   
Mgr. Kamila Sejková    učitelka 2.st.     

Bc. Jiří Pazdera     učitel 2.st.    
Mark Chawner     učitel 2.st. – rod. mluvčí 

 
Mgr. Iva Jersáková    zástupkyně ředitelky   

Mgr. Martina Šťástková    ředitelka školy   
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Školní družina:    pracovní zařazení:   

Jitka Kozlová    vedoucí vychovatelka  
Jana Vegrová    vychovatelka ŠD     

Lucie Brožková    vychovatelka ŠD    
Mgr. Galina Žďárská   vychovatelka ŠD  

Monika Vitejčková   vychovatelka ŠD 
Alena Trnková    vychovatelka ŠD    

 
Asistent pedagoga:   

Lucie Brožková      
Jitka Kozlová     

Alena Trnková    

Monika Vitejčková      
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Ostatní  

PhDr. Kristýna Klápová – školní psycholog 
Mgr. Tereza Vlachová – mateřská dovolená 

Mgr. Markéta Ornová – mateřská dovolená 

Mgr. Miluše Trnková – mateřská dovolená 
Mgr. Petra Březinová – mateřská dovolená 

Mgr. Martin Kadeřábek – výuka náboženství 
ThMgr. Kazimierz Duš – výuka náboženství 

 
Údaje o nepedagogických pracovnících školy 

 
Správní zaměstnanci:  pracovní zařazení:   

Pavel Kraus     správce budovy    
Hana Zoulová    uklízečka    

Ivana Juračková    uklízečka   
Jana Švandová    uklízečka    

Ladislava Trumpichová   uklízečka   
 

Sportovní hala:    pracovní zařazení:   

Petr Šmejkal    správce budovy       
Iva Krausová     uklízečka      

 
 

6. ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE A DALŠÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ 
 

Školení, seminářů a programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
se zúčastnili pracovníci:  

 
Zaměstnanci školy: školení Bezpečnost a ochrana při práci, požární ochrana, 

Ing. Josef Vondra, 30.8.2017 

Pedagogičtí pracovníci školy: Spolupráce asistenta pedagoga a učitele, 
akreditace MŠMT, č.j. MSMT – 6991/2018-2-371 

Pedagogičtí pracovníci školy: Práce s žákem s problémovým chováním, 
akreditace MŠMT, č.j. 7071/2018-1-286 

Brožková Lucie: Vzdělávací program Vychovatelství – vychovatel, pedagog 
volného času 

Findová Zuzana, Mgr.:  Burza nápadů učitelů matematiky II, akreditace 
MŠMT, č.j. MSMT–28505/2017-1-1138 
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Findová Zuzana, Mgr.: Klima třídy, akreditace MŠMT, č.j. MSMT–5944/2018-

2-240 

Jersáková Iva, Mgr.: Právní minimum pro pedagogické pracovníky v praxi 

Jersáková Iva, Mgr.: Specifické formy práce s nadanými dětmi, akreditace 

MŠMT, č.j. MSMT – 10145/2016-2-256 

Jindrová Kristýna, Mgr.: Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím 

obrazových materiálů, akreditace MŠMT, č.j. MSMT – 14215/2018-1-551 

Kadeřábková Naďa, Mgr.: Hyperaktivní žák s poruchou pozornosti – možnosti 

pedagogické intervence, akreditace MŠMT, č.j. MSMT-900/2017-1-230 

Kadeřábková Naďa, Mgr.: Reedukace specifických poruch učení – příklady 

z praxe, akreditace MŠMT, č.j.:11218/2016-2-411 

Kotová Alena, Mgr.: Aplikace nového značení dle předpisů ve výuce chemie 

III, akreditace MŠMT, č.j. MSMT-15488/2016-1-443 

Lexová Marie, Mgr.: Jak na globální témata ve výuce českého jazyka, 

občanské výchovy a matematiky, akreditace MŠMT, č.j. MSMT-35803/2013-1 

Mošničková Renata, Mgr.: Výuka žáků se specifickými poruchami učení – 

projevy obtíží v jednotlivých předmětech a možnosti řešení podpory, 
akreditace MŠMT, č.j. MSMT-7073/2018-1-395 

Pitelková Andrea, Mgr.: Klima třídy, akreditace MŠMT, č.j. MSMT–

5944/2018-2-240 

Stehlíková Lucie, Bc.: Výuka žáků se specifickými poruchami učení – projevy 

obtíží v jednotlivých předmětech a možnosti řešení podpory, akreditace 
MŠMT, č.j. MSMT-7073/2018-1-395 

Šaffková Marie, Ing.: Klima třídy, akreditace MŠMT, č.j. MSMT–5944/2018-2-
240 

Šťástková Martina, Mgr.: Aktivní učitel – inovativní metody výuky cizích 
jazyků, akreditace MŠMT, č.j. MSMT–991/2018-2-58 

Šťástková Martina, Mgr.: Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na 
úrovni školy, ČŠI, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000751 

Šťástková Martina, Mgr.: Letní škola pro pedagogy ZŠ /Hodnotové 
vzdělávání, škola Cyril Mooney  – Líný učitel, třídní klima, spolupráce s žáky 

a rodiči – Zážitkový  kurz první pomoci pro pedagogy/, MAP vzdělávání 2, 
reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008601 

Štěpánková Jana, PhDr.: Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím 

obrazových materiálů, akreditace MŠMT, č.j. MSMT – 14215/2018-1-551 

Trnková Alena: Program celoživotního vzdělávání Studium v oblasti 

pedagogických věd – vychovatelství 
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Žďárská Galina, Mgr.: Výuka žáků se specifickými poruchami učení – projevy 

obtíží v jednotlivých předmětech a možnosti řešení podpory, akreditace 
MŠMT, č.j. MSMT-7073/2018-1-395 

 

7. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ 
ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM 

PŘIJETÍ DO ŠKOLY 

 

Počet prvních tříd 
Počet dětí 
přijatých 

do prvních tříd 

Z toho počet dětí 
starších 6ti let 

(nástup po 
odkladu) 

Počet odkladů pro 
školní rok 

2017/2018 

2 45  10 5 
 

Zápis dětí k povinné školní docházce se konal 4. dubna 2019. Zapsáno 

bylo celkem 45 nových žáků, zákonní zástupci 5 dětí zažádali o odklad školní 
docházky. Příští rok se otevřou dvě první třídy. 

Škola organizovala v červnu před zahájením aktuálního školního roku 
schůzku pro rodiče. Představily se budoucí třídní učitelky Mgr. Galina Žďárská 

a Mgr. Radka Voříšková. V 1.B třídě bude také asistent pedagoga paní 
Monika Němcová.  Rodiče byli seznámeni s vnitřním řádem školy, s chodem 

školní družiny a s organizováním volnočasových aktivit.  
 

  

8. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH 

VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY  

 
K 30. 6. 2018 převzalo vysvědčení 360 žáků školy. V tomto školním 

roce všechny třídy pracovaly podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání – ZŠ Neveklov / 2007 – 2008, který byl rozpracován do 
tematických a časových plánů pro jednotlivé předměty. Obsahová náplň 

vyučovacích hodin byla vyučujícími v průběhu roku promýšlena tak, aby byly 
cíle vyučovacích hodin splněny. 

Celkové hodnocení prospěchu žáků, hodnocení chování a absence žáků 
na konci školního roku 2018/2019 vykazuje následující tabulka: 
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Třída Třídní učitel 

Žáků Prospěch Chování Absence 
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Σ CH D PV P N 
N
H 1 2 3 SLx Σ Σ 

I.A 
Mgr. Naďa 
Kadeřábková 

16 6 10 16 0 0 0 16 0 0 0 390 24,38 

I.B Jana Vegrová 17 9 8 17 0 0 0 17 0 0 0 477 28,06 

II.A Mgr. Martina Mrhová 26 12 14 26 0 0 0 26 0 0 0 829 31,88 

II.B 
Mgr. Monika 
Nakládalová 

26 11 15 25 1 0 0 26 0 0 0 895 34,42 

III.A Mgr. Jiřina Humhalová 21 13 8 17 4 0 0 21 0 0 0 625 29,76 

III.B Mgr. Zdeňka Kurešová 24 15 9 18 6 0 0 24 0 0 0 1117 46,54 

IV.A Mgr. Irena Šmejkalová 24 10 14 14 10 0 0 23 1 0 0 924 38,50 

IV.B 
Mgr. Renata 
Mošničková 

21 12 9 13 8 0 0 21 0 0 0 857 40,81 

V.A Bc. Lucie Stehlíková 22 13 9 12 10 0 0 22 0 0 0 815 37,05 

V.B Mgr. Galina Žďárská 23 13 10 14 9 0 0 23 0 0 0 850 36,96 

VI.A Kristýna Jindrová 20 10 10 5 15 0 0 20 0 0 0 690 34,50 

VI.B Mgr. Andrea Pitelková 20 6 14 7 13 0 0 20 0 0 0 799 39,95 

VII.A Mgr. Čestmír Kouba 21 14 7 2 19 0 0 21 0 0 0 876 41,71 

VII.B Ing. Marie Šaffková 19 9 10 7 12 0 0 18 1 0 0 990 52,11 

VIII.A Mgr. Zuzana Findová 28 15 13 10 16 2 0 28 0 0 0 1604 57,29 

IX.A Mgr. Marie Lexová 27 15 12 6 21 0 0 27 0 0 0 2167 80,26 

Tříd: 
16 

Celkem / Počet 
35
5 

18
3 

17
2 

20
9 

14
4 

2 0 
35
3 

2 0 0 14905 40,89 

 
Nabídka olympiád a soutěží dle jednotlivých vzdělávacích oborů: 

 
Jazyk a jazyková komunikace: 

Recitační soutěž 
Čtení sluší každému 

Soutěž o nejlepší projekt v anglickém jazyce 

Olympiáda v anglickém jazyce 
Olympiáda v německém jazyce 

 
Člověk a příroda: 

Hledáme nejlepšího mladého chemika 
Chemická olympiáda 
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Zlatá srnčí trofej  

Přírodovědný klokan 
Zeměpisná olympiáda 

Umění a kultura: 

Vánoční vázání 
Člověk a jeho svět: 

Helpíkův pohár 
Dopravní soutěž 

Matematika a její aplikace: 
Pythagoriáda 

Matematický klokan 
Pangea 

Logická olympiáda 
Matematická olympiáda 

Člověk a společnost: 
Ovládněte s námi trh 

Dějepisná olympiáda 
Člověk a svět práce: 

Zkusme si to! 

Člověk a zdraví: 
Minifotbal 

Helpík 
Atletické závody 

Florbalový turnaj ZŠ  
Fotbalový turnaj 

Turnaj ve florbale  
Futsal pro 2. stupeň  

Turnaj ve vybíjené 
Vybíjená 

Gymnastické závody 
 

9. VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ 

PORADENSTVÍ 

 
Výchovné poradenství 

 
Škola se věnuje žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, kteří 

potřebují podpůrná opatření. V tomto školním roce škola eviduje celkem 64 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, z toho 39 jich pracuje podle 
individuálního vzdělávacího plánu. V 7 skupinách pak probíhají hodiny 

pedagogické intervence, které vedou vyučující I. i II. stupně. Dvě skupiny 
mají zařazený předmět speciálně pedagogické péče vyučovaný speciálním 
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pedagogem Mgr. Naďou Kadeřábkovou. Žákům prvního stupně poskytuje 

škola i logopedickou péči pod vedením Mgr. Moniky Nakládalové. 
 Výchovná poradkyně se zúčastnila několika setkání výchovných 

poradců, mimo jiné zaměřené i na téma inkluze či vzdělávání žáků cizinců. 

Spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Benešově, 
Speciálními pedagogickými centry a rodiči jednotlivých žáků. Informuje 

pedagogický sbor o přiznaných podpůrných opatřeních těchto žáků a 
následná koordinuje práci s těmito žáky.  

 
Kariérní poradenství 

 
 Žáci 9. tříd se zúčastnili Přehlídky středních škol okresu Benešov. Byly 

jim předány informace o přijímacím řízení a materiály o středních školách, 
dnech otevřených dveří a obdrželi Katalog středních škol Středočeského kraje 

a Katalog středních škol Prahy. 
 Žáci 8. tříd se zúčastnili exkurzí na střední školy. Navštívili Střední 

odborné učiliště Sedlčany, kde si vyzkoušeli úkoly spojené s jednotlivými 
učebními obory, Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště ve Vlašimi 

a Střední průmyslovou školu ve Vlašimi. Zúčastnili se projektového dne na 

Střední zemědělské škole v Benešově. Proběhlo setkání se zástupci středních 
škol – Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Benešov, Střední 

zemědělská škola, Benešov a Obchodní akademie Neveklov. 
 

 

10. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

Školní rok 2018-2019 ukončilo povinnou devítiletou školní docházku 27 

žáků z 9. třídy. Všichni žáci pokračují dále ve studiu na středních školách 
nebo středních odborných učilištích.  Na osmileté gymnázium odchází 2 žáci 

z 5. tříd /Gymnázium Sedlčany/. 
Seznam škol, na které byli přijati vycházející žáci v roce 2018 – 2019: 

 

Škola Obor + počet přijatých 

Gymnázium Sedlčany Gymnázium /8/ 2 

Hotelová škola Poděbrady Hotelnictví /4/ 1 

Hotelová škola Praha 10 Podnikání v turismu /4/ 1 

Integrovaná střední škola technická, 
Benešov 

Elektrikář /3/ 
Automechanik /3/ 

1 
4 

Obchodní akademie Neveklov   
Cizí jazyky /4/ 
Informatika /4/ 

1 
2 

Střední odborná škola a střední 
odborné učiliště, Beroun - Hlinky 

Opravář motorových vozidel /3/ 1 

Střední odborná škola a Střední Veřejnosprávní činnost /4/  4 



 

 

 

 

 

 

11 

zdravotnická škola, Benešov 

Střední odborné učiliště stavební, 
Benešov 

Aranžér/3/ 
Instalatér /3/ 

1 
1 

Střední odborné učiliště, Sedlčany Opravář zemědělských strojů /3/  1 

Střední průmyslová škola 
elektrotechnická, Praha 2, 

Elektrotechnik /4/ 1 

Střední průmyslová škola grafická, 
Praha 1 

Design digitálních médií /4/ 1 

Střední průmyslová škola stavební 
Josefa Gočára, Praha 4 

Architektura /4/ 1 

Střední průmyslová škola, Vlašim Stavebnictví /4/ 1 

Střední zdravotnická škola a vyšší 
odborná škola zdravotnická, Příbram 

Masér sportovní a rekondiční /4/ 
Zdravotnické lyceum /4/ 

1 
1 

Střední zemědělská škola, Benešov Jezdec a chovatel koní /3/ 2 

Vyšší odborná škola a Střední 
odborná škola, Březnice 

Sociální činnost /4/ 1 

 
 

 
 

 

11. PREVENCE SOCIÁLNĚ 
PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 

Prevence sociálně patologických jevů byla realizována během běžné 
výuky, v zájmových kroužcích a mimoškolních aktivitách a také při 

jednorázových akcích a projektových činnostech. Hlavním cílem bylo 
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předcházet projevům rizikového chování, nabídnout žákům možnosti 

aktivního trávení volného času, zdokonalování jejich schopností ve zvládání 
stresových a krizových situací a zejména vytváření pozitivního klimatu na 

škole během celého školního roku.  

Podporujeme spolupráci jednotlivých tříd. Třídy mají zástupce 
v žákovském parlamentu a organizují různé akce pro ostatní (např. 6.B 

připravila Pohádkovou stezku pro žáky 1. tříd). 
 

Školní psycholog PhDr. Kristýna Klápová pracuje ve škole na částečný 
úvazek (pozice školního psychologa byla vytvořena na škole díky projektu 

Šablony I - výzva č. 02_16_02 z operačního programu OP VVV. Činnost 
školního psychologa zahrnovala konzultační, poradenské a intervenční práce, 

diagnostiku a depistáž a metodickou pomoc učitelům. Paní psycholožka také 
organizovala a vedla výchovné programy – pro 6.A třídu program Komunikuj 

a Hodná třída 6.A, pro 6.B program Noví spolužáci, program Pravidla ve třídě 
pro 7.A a pro 7.B třídu projekt Dobrá třída.  Pro žáky 8. tříd vedla blokově 

vyučování – besedu na téma láska, sex a vztahy. 
 

             Ve škole je i schránka důvěry. Žáci mají možnost využít klasické 

schránky v prostoru školy, e-mailového kontaktu na ředitelku školy či 
stránek projektu Nenech to být (NNTB), který pomáhá v boji proti šikaně a 

vyloučení z kolektivu. V tomto roce proběhl i výchovně hudební program 
Bubny pro vás zaměřený na boj proti šikaně. 

 
V rámci podpory bezpečnosti a předcházení rizikům se žáci školy 

účastnili cvičení i projektových dnů. Ve spolupráci se Sborem dobrovolných 
hasičů Neveklov jsme nacvičili opuštění budovy a evakuaci poraněných osob.  

Proběhly i tradiční zdravotně preventivní programy. Žáci 1. tříd se 
zapojili do projektu Veselé zoubky ve spolupráci s DM drogerií. Pro žáky 1. a 

2. tříd byla připravena Škola Zdravé 5, která žáky seznámila se zásadami 
zdravého stravování. Na program navázali žáci 3. ročníku Nakupováním se 

Zdravou 5. V 5. třídách tradičně absolvují žáci interaktivní přednášku o první 
pomoci od organizace Helpík o.s.  

V průběhu roku jsme se věnovali také drogové problematice. Pro žáky 

6. tříd byl připraven blok s názvem Proč s tím vlastně někdo začíná?. Žáci 2. 
stupně absolvovali preventivní program HIV/AIDS/DROGY. Díky osobním 

zkušenostem lektora poznali, kam může vést závislost na drogách.  
 

             Jako prevenci nabízí škola také celou řadu zájmových útvarů a 
mimoškolních aktivit v rámci snahy nabídnout dětem smysluplné trávení 

volného času. V nabídce těchto činností spolupracujeme i s ostatními 
organizacemi (YMCA, Jazykové studio Jany Mužíkové, Základní umělecká 

škola Votice, atd.).  
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Název kroužku jméno vedoucího 

Včelařský Přemysl Petrák 

Atletika Jiří Čermák 

Sportovní hry Mgr. Martin Kadeřábek (YMCA Neveklov) 

Tvoření z přírodních materiálů Mgr. Radka Voříšková 

Keramika  Mgr. Radka Voříšková 

Textilní techniky Mgr. Art Květa Pavlíčková   

Matematika pro 9. roč. Mgr. Zuzana Findová 

Florbal 1. st. Mgr. Irena Šmejkalová, Petr Šmejkal 

Florbal 2. st. Mgr. Irena Šmejkalová, Petr Šmejkal 

Taekwondo Šárka Opičková (Go Baek Hosin Scool) 

Keramika  Mgr. Radka Voříšková 

Tvoření z přírodních materiálů Mgr. Radka Voříšková 

Myslivecký Ludmila Brabcová 

Školní časopis Mgr. Andrea Pitelková 

Stolní tenis Mgr. Alena Kotová 

Drátování Mgr. Radka Voříšková 

Gymnastika Mgr. Renata Mošničková 

Výběrová gymnastika Mgr. Renata Mošničková 

Atletika 1. st. Jiří Čermák 

Sborový zpěv Ing. Marie Šaffková 

Logický klub Mgr. Iva Jersáková, Mgr. Zuzana Findová 

Čtenářský klub Mgr. Kamila Sejková 

 
Pro úspěšný průběh vzdělávání žáků je klíčová spolupráce s rodiči. 

Rodiče mohou školu kdykoliv navštívit. Základní aktivity komunikace s rodiči 
tvořily individuální a třídní schůzky s rodiči (nejméně dvakrát ročně), den 

otevřených dveří školy, aktuální informace na webových stránkách a 
facebooku školy a akce pořádané pro rodiče (koncerty a vánoční akademie). 

  Během školního roku se vyskytlo několik přestupků proti školnímu řádu 
Byly evidovány následující projevy rizikového chování: vztahové problémy 

mezi žáky, slovní útoky, vulgární vyjadřování, kouření, podezření na 
záškoláctví. Všechna provinění řešili třídní učitelé ve spolupráci se školní 

psycholožkou, metodičkou prevence, výchovnou poradkyní a ředitelkou 
školy. Některá byla řešena ve spolupráci s odborníky, kteří se podílejí na 

prevenci rizikového chování (Pedagogicko-psychologická poradna Benešov, 

Městský úřad Benešov – odbor sociálních věcí a zdravotnictví). 
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12. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 

NA VEŘEJNOSTI 

 
Aktivity školy: 
 

Rozvoj čtenářské gramotnosti 
 

Čtenářská gramotnost na škole je podporována nejen v rámci výuky. 

Žáci školy mají možnost navštěvovat školní knihovnu a půjčovat si vybrané 
tituly. 

I v tomto školním roce probíhal čtenářský klub pro žáky školy. Činnost 
klubu byla financována z dotačních zdrojů – operační program OP VVV, výzva 

č. 02_16_022 (tzv. Šablony I). V rámci čtenářského klubu nakoupila školní 
knihovna nové knihy. Inventář školní knihovny obohatily i svazky, které 

škola získala darem od rodičů.   
V březnu byl pro děti opět připraven projekt Březen – měsíc knihy a 

čtenářů. Žáci se  seznámili s projektem Čtení pomáhá a Celé Česko čte 
dětem. V průběhu celého měsíce pak navštěvovali knihovny – městskou i 

školní, žáci 7. tříd pak i knihovnu Strahovského kláštera a Národní knihovnu. 
Dramatický kroužek připravil pro mladší spolužáky divadelní provedení 

známých pohádek. Součástí akcí bylo i tradiční Čtení do ouška, kdy starší 
spolužáci četli těm mladším ve školní družině a ve školce. Proběhla i recitační 

soutěž, ve které žáci všech ročníků přednesli jimi vybrané básně a vítězové 

reprezentovali školu na soutěži Dětská scéna Benešovska 2019. 
Novinkou byla soutěž pro I. i II. stupeň – Literární riskuj, ve kterém 

žáci prokázali své znalosti. Poslední březnový víkend se konala tradiční Noc 
s Andersenem, kterou pořádala YMCA Neveklov v prostorách základní školy. 

 
Rozvoj matematické gramotnosti 

 
Rozvoj matematické gramotnosti a logického myšlení byl kromě výuky 

realizován i v dalších aktivitách – školních soutěžích a zájmové činnosti. 
Velkou měrou se v této oblasti prosadil logický klub (činnost klubu byla 

financována z dotačních zdrojů – operační program OP VVV, výzva č. 
02_16_022, tzv. Šablony I). Dále se jednalo o soutěže v luštění sudoku, 

konal se šachový turnaj a proběhly tradiční akce (Klokan, Pythagoriáda, 
Logická olympiáda).  

 

Environmentální výchova 
 

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty byl 
pro školní rok 2018/2019 naplněn. Ve škole třídíme odpad. Speciální sběrné 
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nádoby na plasty, papír a elektrozařízení jsou umístěny u vchodu prvního i 

druhého stupně. 
V průběhu celého školního roku žáci pracovali v projektu Recyklohraní. 

Zapojili se do sběru baterií, tonerů a malých elektrospotřebičů. Průběžně 

pracovali na plnění úkolů, které s projektem souvisí. Žáci 6.B své mladší 
spolužáky z 2. ročníku seznámili s pravidly recyklace baterií.  

Listopadové a dubnové týdny byly věnovány sběru starého papíru. 
Výtěžek byl použit v rámci projektu Adopce na dálku na vzdělávání 

ugandského chlapce Luky Okecho. Zapojili jsme se i do sběru plastových 
víček. Dětem se podařilo nasbírat 283,3 kg víček pro handicapovanou 

Veroniku Čichovskou.  
Žáci 2. stupně navštívili projekci filmu A Plastic Ocean v neveklovském 

kině. Následovala beseda, při které žáci diskutovali o znečišťování vody. 
Zároveň jsme se zapojili do soutěže Ministerstva zemědělství o nejlepší fotku 

na téma " Voda pro všechny". 
V měsíci dubnu jsme se zapojili do environmentálních projektů Ukliďme 

svět, ukliďme Česko. Žáci se svými učiteli vydávali do města Neveklova a 
jeho okolí a uklízeli na dané trase. Podařilo se tak vysbírat odpadky kolem 

školy a školního areálu, trasu od školy k náměstí, okolí kostela, dětské hřiště 

u zdravotního střediska, lokalitu neveklovského parku, Sýkorec a studánku v 
Koutech. Odpad byl následně uložen do sběrného dvora v Neveklově. 

 V rámci dubnové environmentální výuky jsme se zúčastnili i oslav Dne 
Země. V našem případě to znamenalo, že každá třída vyrazila do přírody.  

V okolí Neveklova poznávali žáci stromy, keře a byliny, učili se, jak se chovat 
v přírodě a jak přírodu chránit.  

 Žáci 7. a 9. tříd navštívili pražskou zoologickou zahradu. Třída 7.B 
finančně podpořila a stala se adoptivním rodičem na jeden rok dikdika 

Kirkova a mary slaništní.  
 Žáci 2. stupně se zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan, Mladý 

zahrádkář, Agroolympiáda a Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR.  
V květnu a červnu se konaly školní výlety a zájezdy. Žáci navštívili 

různá místa od zábavních parků po hrady a zámky.  
 

Multikulturní výchova 

 
Multikulturní výchova se během školního roku promítala téměř do 

všech předmětů. Navíc probíhaly i další aktivity a činnosti zaměřené zejména 
na poznávání kulturní diference a lidské vztahy. 

Pokračoval projekt Adopce na dálku, kterým žáci školy podporují ve 
studiích ugandského chlapce Luku Okecho.  

Během celého roku byly připomínány tradice a zvyky nejen české, ale i 
zahraniční. Žáci se seznámili s tradicemi Halloweenu, sv. Martina, Adventu, 

Mikuláše, Vánoc, Valentýna, Masopustu, Velikonoc či pálení čarodějnic.  
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 Připomněli jsme si i 100 let od vzniku Československa. Učitelé a žáci v 

dobovém oblečení prožívali v pátek 26.10. období první republiky. Den 
zahájila ředitelka školy projevem v rozhlase zakončeném československou 

státní hymnou. Navazovala krátká přednáška Mgr. Michala Sejka o vzniku 

Československa. Učitelé si pro I. i II. stupeň připravili program v podobě 
workshopů týkajících se doby před sto lety. Žáci se ocitli mimo jiné na poště 

či spořitelně, prohlédli si módní salón a zacvičili v Sokole. Přestávky zpestřila 
prvorepubliková hudba z rozhlasu či dobový fotoateliér. Završením 

projektového dne bylo uvítání prvního československého prezidenta T. G. 
Masaryka, který přijel žáky pozdravit na svém koni. Pan prezident se poté 

společně se žáky II. stupně přesunul na neveklovské náměstí, kde po 
několika slovech pana starosty Ing. Jana Slabého, zástupci tříd slavnostně 

položili květiny k památníku 1. světové války.  
V rámci výročí pak 6. třída navštívila na pražském Vítkově expozici 

Křižovatky české státnosti, žáci 4.B si prošli  historické centrum Prahy  a žáci 
7. tříd si prohlédli Strahovský klášter. V pátek 15. 3. navštívily třídy 6.A a 

8.A Císařskou konírnu na Pražském hradě, kde ČNB pořádala unikátní 
výstavu 100 let československé koruny.  

V předvánočním čase se žáci 1. - 3. tříd naší školy účastnili poutavého 

povídání pod názvem "Dědečku vyprávějte, tetičko zazpívejte". A název nás 
nezklamal. O tom,. jak se slavily Vánoce před 80 lety vyprávěl "děda" 

Miroslav Pospíchal v rozhovoru s panem Tomášem Trávníčkem. Povídání 
doplnila paní učitelka Marie Kozáková-Hřebíčková zpěvem vánočních písní a 

koled., do kterého se mohly zapojit také naše děti. Zazněly i zajímavé 
dotazy. Program doplnila výstava Betlémů a ochutnávka vánočního cukroví.  

Naše škola se zapojila do projektu Ježíškova vnoučata. Děti vyráběly 
vánoční přáníčka, které jsme pak odeslali do Českého rozhlasu. 

 

 
  

Mezi další akce pak patří Maraton na kolečkách, který se konal 
v Centru sociálních služeb Tloskov. Žáci 6. tříd si díky exkurzi do muzea 

v Jílovém u Prahy vyzkoušeli středověká řemesla v rámci programu Ora et 
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labora. Žáci 7. Tříd navštívili Strahovský klášter a knihovnu, žávi 4.B pak 

prošli historické centrum Prahy.  
Závěr školního roku tradičně patří školním výletům, kdy žáci školy 

poznali různé regiony a oblasti naší republiky. 

 
Sportovní akce 

 
Žáci školy se účastní sportovních akcí školních i mimoškolních. Z těch 

školních se konal turnaj vybíjené, florbalu i v sálové kopané. V mimoškolních 
akcích nás žáci reprezentovali v atletice (Pohár rozhlasu, Atletická 

všestrannost, Čokoládová tretra), v gymnastice (z krajského kola postoupily 
dvě závodnice do republikového finále), ve florbale a ve fotbale. 

Reprezentanti a reprezentantky naší školy ve florbalu dostali před 
Vánoci dárek. Jeli se podívat na mistrovství světa do pražské O2 Areny, kde 

viděli dva napínavé zápasy špičkové úrovně.  
Ve spolupráci se Sokolem Neveklov proběhlo i tradiční Předtaneční 

vedené panem Karlem Maršálkem. 
Zapojili jsme se do projektu Škola v pohybu, kdy trenéři fotbalu Matěj 

Voráček s kolegou Miroslavem Bodnárem předvedli žákům trošku jinou 

hodinu tělesné výchovy.   
 

Ostatní akce 
 

V sobotu 1. září jsme oslavili 20. výročí otevření nové školní budovy. 
Vzpomínali jsme na 1. září 1998 a podívali jsme se i dál do historie školy v 

Neveklově. Zazpíval pěvecký sbor školy a otevřely se zajímavé výstavy. Celý 
následující týden pak probíhal doprovodný program zahrnující koncerty či 

den otevřených dveří. Při této příležitosti byla slavnostně otevřena nová 
školní zahrada. 

V průběhu školního roku jsme spolupracovali i se společností Posázaví 
o.p.s., která získala finance i na dvě akce určené žákům školy. Finanční 

gramotnost podpořil program Velká rodinná rada od společnosti Besedárium 
určený pro 5. ročník, v rámci programu Good MUD / Good Mood navštívili 

žáci 9. tříd Muzeum umění a designu v Benešově. 

 
Činnost žákovského parlamentu 

 
Ve škole je podporována spolupráce mezi třídami. Ve škole funguje 

žákovský parlament, který na svých pravidelných setkání organizuje aktivity 
a soutěže pro žáky školy. V žákovském parlamentu má zastoupení každá 

třída jím zvoleným předsedou, popř. jeho zástupcem. Jednotlivé třídy pak 
organizují pro své spolužáky různé akce a soutěže. V tomto školním roce to 

byl např. turnaj ve vybíjené pro 1. i 2. stupeň či zábavná stezka s úkoly pro 
1. stupeň. 
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Klub mladého diváka 

 
Stejně jako předchozí roky i letos měli členové Klubu mladých diváků, 

vybraní žáci 2. stupně, možnost zhlédnout celkem 4 představení v pražských 

divadlech. 
Na podzim jsme navštívili divadlo Spejbla a Hurvínka, kde jsme viděli 

představení Ve dvou se to lépe… Na začátku nového 2019 jsme se podívali 
do Rokoka a užili si divadelní představení Čapek. V březnu jsme zavítali do 

vily Na Štvanici, kde se odehrála hra Já jsem Krabat. Poslední divadelní 
zážitek tomto školním roce, návštěva pražského divadla Na Fidlovačce s 

představením situační komedie Familie, spojený s návštěvou muzea Karla 
Zemana se uskutečnil na začátku května. 

 
Školní časopis 

 
Tento školní rok začal vycházet i školní časopis s názvem Měsíčník. 

V časopise informovali o akcích, které probíhají ve škole. Informace doplnili 
rozhovorem s členy pedagogického sboru nebo osobností města, 

informacemi o zájmových útvarech či stránkou zábavy. Každá třída obdržela 

vždy jeden výtisk časopisu. 
 

Dětský pěvecký sbor  
 

Při Základní škole byl zřízen dětský pěvecký sbor. Žáci školy pod 
vedením Ing. Marie Šaffkové a za doprovodu pana Františka Sejka pravidelně 

reprezentovali školu na různých akcích. 
Nejvíce pěvecký sbor vystupoval v předvánočním čase. Hned dva 

koncerty proběhly v Orlickém Podhůří, následoval tradiční koncert v kostele 
na Chvojínku a společně s kapelou Candles uspořádali vánoční koncert v aule 

školy.   
V květnu sbor zazpíval při svěcení kapličky kardinálem Dukou ve 

Stranném, v červnu se uskutečnilo tradiční Zpívání pod lipami, benefiční 
koncert, jehož výtěžek směřuje na opravu neveklovského kostela. 

 

Reprezentace školy: 
 

Okresní kolo: 
 

Matematická olympiáda  
10. – 12. místo: Ondřej Douša 

 
Zeměpisná olympiáda 

9. místo: Daniel Heinrich 
12. místo Jindřich Kudrna 
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14. místo: Zbyněk Gacksch 

28. místo: Kateřina Gruberová 
 

Olympiáda v anglickém jazyce 

2. místo – Ema Stránská 
11. místo – Nela Salavcová 

 
Mladý zahrádkář 

2. místo – Zbyněk Gacksch 
 

Agroolympiáda – soutěž družstev 
1. místo – Filip Hašek, Petr Mikuláš, Daniel Šusta, Vojtěch Gruber 

3. místo – Lucie Boučková, Kristýna Kohoutková, Zbyněk Gacksch, Markéta 
Kášová 

 
Agroolympiáda – soutěž jednotlivců 

1. místo – Daniel Šusta 
2. místo – Vojtěch Gruber 

3. místo – Petr Mikuláš 

 
Florbal 

SK Florbal Cup 2018  
2. místo: družstvo žáků 1.- 4. tříd  

Z toho: 1. místo: Nicolas Vovsík (vedení míčku mezi kužely) 
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Florbalový turnaj  

2. místo: družstvo chlapců 4. – 5. tříd 
 

Florbalový turnaj „O neveklovský měšec“ 

3. místo: družstvo chlapců 6. a 9. tříd 
 

Atletická všestrannost 
2. místo: Martin Špitalik (čtyřboj) 

4. místo: Jakub Bulín (čtyřboj) 
4. místo: družstvo chlapců 8. a 9. tříd 

 Z toho: 1. místo: Matěj Křížek (vrh koulí) 
                    1. místo: Tomáš Procházka (60 m) 

5. místo: družstvo dívek 8. a 9. tříd 
Z toho: 2. místo: Kristýna Kohoutková (vrh koulí) 

9. místo: družstvo mladších žáků a žákyň Neveklov A 
14. místo: družstvo mladších žáků a žákyň Neveklov B 

Z toho: 1. místo: Matěj Šubrt (běh na 50 m a skok daleký) 
     1. místo: Patrik Jakoubek (běh na 50 m a skok daleký) 

   1. místo: Nikola Mlejnková (hod míčkem a skok daleký) 

   1. místo: Barbora Benešová (hod míčkem) 
 

 
 
Pohár rozhlasu 

3. místo: družstvo žáků 6. a 7. tříd  
 Z toho: 1. místo: Martin Špitalik (60 m) 

11. místo: družstvo žáků 8. a 9. tříd  
Z toho: 1. místo: Matěj Křížek (vrh koulí) 
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Krajské / regionální kolo: 

 
Špindlerovští mušketýři 

1. místo v kat. žákyně II mistr:  Andrea Hasmanová 

3. místo žákyně III mistr: Magdaléna Chmelířová 
4. místo v kategorii žákyně II mistr: Aneta Rabiňáková 

4. místo v kategorii žákyně II: Emílie Čermáková 
4. místo žákyně IV mistr: Rozálie Svobodová 

 
Sportovní gymnastika ASPV 

1. místo starší žákyně IV: Rozálie Svobodová  
4.místo starší žákyně III: Nella Salavcová  

  
Republikové kolo: 

 
Sportovní gymnastika ASPV 

12. místo: Rozálie Svobodová 
24. místo: Nella Salavcová 

 

 

13. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ 

INSPEKCÍ 
 
Ve školním roce 2018 – 2019 na škole neproběhla inspekční činnost. 

 

14. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O 

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

Základní škola jako příspěvková organizace zřizovaná Městem Neveklov 

hospodaří s příspěvkem na provoz od zřizovatele a příspěvkem poskytnutým 

krajem. 

Rada města Neveklov schválila účetní závěrku základní školy k 31.122018 

včetně převodu zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 156 155,19 Kč za rok 

2018 do rezervního fondu. 
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15. DALŠÍ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY 
 
Škola není zapojena do mezinárodních programů. 

 
Škola je zapojena do těchto projektů a programů: 

 
Ovoce a 

zelenina do 
škol 

 

Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož 

cílem je přispět k trvalému zvýšení 
spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit 

správné stravovací návyky ve výživě 
dětí a tím zároveň bojovat proti dětské 

obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou 

žáci prvního i druhého stupně 
základních škol. 

Školní 
mléko 

 

Cílem projektu Mléko do škol je 
podpora zdravé výživy a zvýšení 

spotřeby mléka a mléčných výrobků. 
Tento projekt je určen žákům prvního i 

druhého stupně základních škol. 
Recyklohraní 

 

Recyklohraní je školní recyklační 

program pod záštitou MŠMT České 
republiky, jehož cílem je prohloubit 

znalosti žáků v oblasti třídění a 
recyklace odpadů a umožnit jim osobní 

zkušenost se zpětným odběrem baterií 
a použitých drobných elektrozařízení. 

   

Zdravé zuby 

 

Program Zdravé zuby je komplexní 
celoplošný výukový program péče o 

chrup určený pro prevenci zubního kazu 
u dětí na prvním stupni základních škol. 

Jedná se o nejdéle realizovaný program 
takového rozsahu pro děti mladšího 

školního věku, nejen v oblasti prevence 
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zubního kazu, ale v oblasti ochrany a 

podpory zdraví vůbec. 
Klub 

mladých 

diváků 

 

Klub mladých diváků (KMD) je jedinou 

institucí v České republice, která nabízí 

žákům 2. stupně základních škol a 
studentům středních škol divadelní 

představení v různých pražských 
divadlech na základě spolupráce s jejich 

vyučujícími. 
   

Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
Škola ve školním roce 2018/2019 realizovala 

projekt v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol 
formou projektů zjednodušeného vykazování – 

Šablony pro MŠ a ZŠ I.  
V rámci projektu byly financovány tyto 

šablony: 
- Poskytnutí personální podpory - školního 

psychologa 

- Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené 
na inkluzi 

- Čtenářský klub a Klub zábavné logiky a 
deskových her 

- Doučování žáků ohrožených školním 
neúspěchem 
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16. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S 

ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 

ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A 

DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ 

ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Spolupráce s ostatními školami: 

 
Mateřská škola Neveklov, Pod Radnicí 67 

Mateřská Škola Maršovice, Maršovice 70 
 

Základní umělecká škola, Votice, Malé náměstí 362 
Jazykové studio Mgr. Jany Mužíkové, Neveklov, Domov mládeže, Školní 303 

Obchodní Akademie Neveklov, Školní 303 
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131  

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vlašim, Zámek 1/1 
Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997 

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 
Střední průmyslová škola Vlašim, Komenského 41  

 
Spolupráce s ostatními organizacemi a partnery: 

 

Asociace 
bezpečná škola 

 

Škola spolupracuje s Asociací 
bezpečná škola, jejíž posláním 

je pomoci k řešení bezpečnosti 
školských zařízení.  

Centrum 
sociálních služeb 

Tloskov 

 

Centrum sociálních služeb zve 
na své akce i žáky školy. Jedná 

se o akce propojující výchovu 
ke zdraví s etickou a 

pohybovou výchovou. 
Kino Neveklov 

 

Žáci školy navštěvují během 

školního roku promítání filmu 
v kině. 

Město Neveklov 

 

Škola dlouhodobě úspěšně 
spolupracuje se zřizovatelem. 

Tradicí jsou besedy se 

starostou města a návštěvy 
městského úřadu. 
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Městská knihovna 

Neveklov 

 

Žáci navštěvují městskou 

knihovnu, seznamují se 
s prostory, knižním fondem  a 

provozem knihovny. 

Plavecká škola 
Benešov 

 

Městská sportovní zařízení 
realizují výuku plavání pro 

žáky 2. a 3. tříd. 

Okresní 
myslivecký spolek 

Benešov 

 

Spolupráce probíhá pravidelně 
formou přednášek a besed 

s žáky na téma příroda a 
ochrana přírody a životního 

prostředí. 
Podblanické 

ekocentrum 

 

Žáci školy jsou pravidelnými 

návštěvníky ekocentra 
Českého svazu ochránců 

přírody Vlašim. 
Posázaví o.p.s. 

 

Posázaví o.p.s. zajišťuje 

správní a finanční záležitosti 
pro místní akční skupinu, 

kterou zřizuje jako své územní 
pracoviště / organizační 

složku. 

Úřad práce 
Benešov 

 

Úřad práce poskytuje 
informace o možnostech 

středního vzdělávání žáků a 
pomáhá žákům při volbě 

budoucího povolání. 
YMCA Neveklov 

 

YMCA Neveklov ve spolupráci 

se základní školou organizuje 
volnočasové aktivity pro žáky 

školy.  

 

 

 
Výroční zpráva o činnosti Základní školy Jana Kubelíka, Neveklov za 

školní rok 2018/2019 byla projednána v pedagogické radě dne 

________________. 
 

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Jana Kubelíka, Neveklov za 
školní rok 2018/2019 byla schválena Školskou radou dne 

________________. 


