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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@zsneveklov.cz

www: www.zsneveklov.cz  , 

 www.facebook.com/ZSNeveklov 
 

Součásti školy 

 
 

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.: ZŠ01/201, 3.aktualizovaná 
verze 

 

Základní 
škola 

Počet žáků 
k 1.9.2019 

Počet žáků k 
30.6.2020 

Počet tříd / 
oddělení 

I. stupeň 219 219 10 
II.stupeň 154 154 7 

Celkem 373 374 17 
    

Školní 
družina 

150 150 5 

http://www.zsneveklov.cz/
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3. MATERIÁLNĚ – TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ ŠKOLY 
 
Učebny a odborné pracovny: 

 17 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 

 
Vybavení: 

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

 počítačové stanice: k dispozici ve 2 učebnách, celkem 39 stanic 

 tablety: celkem 60 kusů – pořízeny z programu OPVVV – projekt 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012481: Základní škola Jana Kubelíka, 

Neveklov – výzva č. 02_18_063,  
 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)  
 
Ostatní: 

 školní zahrada 
 aula (257 míst k sezení) 

 zasedací místnost 
 knihovna a studijní centrum 

 školní družina – 5 oddělení 
 výchovně-vzdělávací centrum pro žáky II. stupně 
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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 

 
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. Galina Žďárská   učitelka 1.st. 

1.B Mgr. Radka Voříšková   učitelka 1.st. 
2.A Mgr. Naďa Kadeřábková  učitelka 1.st. 

2.B  Jana Vegrová    učitelka 1.st. 
3.A Mgr. Martina Mrhová   učiteka 1.st. 

3.B Mgr. Monika Nakládalová  učitelka 1.st. 
4.A  Mgr. Jiřina Humhalová   učitelka 1.st.     

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

5.B  Mgr. Renata Mošničková  učitelka 1.st.    
6.A  Mgr. Martina Šťástková   ředitelka školy    

6.B  Mgr. Marie Lexová   učitelka 2.st. 
7.A Mgr. Ivana Šmigelská   učitelka 2.st. 

Mgr. Kamila Sejková    učitelka 2.st. 

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

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

Učitelé bez třídnictví:       pracovní zařazení:   
Mgr. Soňa Mrázková    učitelka 1. a 2.st.    

PhDr. Jana Štěpánková    učitelka 2.st. 
Mgr. Alena Kotová    učitelka 2.st. 

Bc. Lucie Němcová    učitelka 1. a 2.st.  
Mgr. Petr Voříšek     učitel 2.st.   

Bc. Jiří Pazdera     učitel 2.st.  
Mgr. Martin Kadeřábek    učitel 2.st.  

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    
Mgr. Martina Mrhová   vychovatelka ŠD    

Asistent pedagoga:   
Lucie Brožková  

Jarmila Hunková     
Jitka Kozlová  

Bc. Lucie Stehlíková    
Alena Trnková    

Monika Vitejčková  
Monika Němcová 

Ostatní  
PhDr. Kristýna Klápová – školní psycholog 

Mgr. Tereza Vlachová – rodičovská dovolená 

Mgr. Markéta Ornová – rodičovská dovolená 
Mgr. Miluše Trnková – rodičovská dovolená 

Mgr. Petra Březinová – rodičovská dovolená 
 

 



 

 

 

 

 

 

5 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících školy 
Správní zaměstnanci:  pracovní zařazení:   

Petr Šmejkal     správce budov - školník    

Hana Zoulová    uklízečka    
Ivana Juračková    uklízečka   

Jana Švandová    uklízečka    
Ladislava Trumpichová   uklízečka   

Sportovní hala:    pracovní zařazení:   
Iva Krausová     uklízečka    

 

6. ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE A DALŠÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ 
 
Školení, seminářů a programů dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků se zúčastnili pracovníci (řazeno dle data):  

 Zaměstnanci školy: školení Bezpečnost a ochrana při práci, požární 
ochrana, 26.8.2019 

 Zaměstnanci školy: Práce s žákem s problémovým chováním, 
27.8.2019 

 Zaměstnanci školy: Základy první pomoci, 28.8.2019 
 Mgr. Pitelková Andrea: Rozumět dějinám, 11.10.2019 

 Mgr. Kadeřábek Martin: Metodika ICT pro učitele ZŠ, 22.10.2019 
 Mgr. Jersáková Iva: Mentoring a jeho využití ve škole, 22.10.2019 

 Mgr. Šťástková Martina: Mentoring a jeho využití ve škole, 
22.10.2019 

 PhDr. Štěpánková Jana, PhD.: Inspiromat cizích jazyků v obrazech, 
14.5. a 15.5.2020 

 

7. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ 

DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ  

DO ŠKOLY 
 
Počet prvních tříd 2 
Počet dětí přijatých do prvních tříd 48 

Z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) 6 

Počet odkladů pro školní rok 2020/2021 12 

 
Zápis dětí k povinné školní docházce se konal v průběhu dubna 

2020. Vzhledem k epidemiologické situaci proběhl zápis korespondenčně.  
Zapsáno bylo celkem 48 nových žáků, zákonní zástupci 12 dětí zažádali o 

odklad školní docházky.  
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8. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE 

CÍLŮ STANOVENÝCH VZDĚLÁVACÍMI 
PROGRAMY  
 

K 30. 6. 2020 převzalo vysvědčení 373 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.  
Od 11.3.2020 probíhala výuka distanční formou, kdy tematické a 

časové plány byly přizpůsobeny situaci a část učiva přesunuta do dalšího 
školního roku. Celkové hodnocení prospěchu žáků, chování a absenci žáků 

na konci školního roku 2019/2020 vykazuje následující tabulka: 
 

Třída Třídní učitel 

Žáků Prospěch Chování Absence 

C
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ě
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a
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í 

P
ro
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l 

N
e
p

ro
s

p
ě
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N
e
h

o
d

n
o
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e

n
 

I.A Mgr. Galina Žďárská 23 10 13 23 0 0 0 23 0 0 0 162 7,04 

I.B Mgr. Radka Voříšková 21 8 13 21 0 0 0 21 0 0 0 155 7,38 

II.A Mgr. Naďa Kadeřábková 16 6 10 16 0 0 0 16 0 0 0 170 10,62 

II.B Jana Vegrová 17 9 8 17 0 0 0 17 0 0 0 175 10,29 

III.A Mgr. Martina Mrhová 25 11 14 24 1 0 0 25 0 0 0 248 9,92 

III.B Mgr. Monika Nakládalová 26 10 16 25 1 0 0 26 0 0 0 378 14,54 

IV.A Mgr. Jiřina Humhalová 22 14 8 19 3 0 0 22 0 0 0 147 6,68 

IV.B Mgr. Zdeňka Kurešová 25 16 9 19 6 0 0 25 0 0 0 558 22,32 

V.A Mgr. Irena Šmejkalová 24 10 14 17 7 0 0 24 0 0 0 239 9,96 

V.B Mgr. Renata Mošničková 21 12 9 15 6 0 0 21 0 0 0 355 16,90 

VI.A Mgr. Martina Šťástková 23 14 9 9 14 0 0 23 0 0 0 293 12,74 

VI.B Mgr. Marie Lexová 22 13 9 7 15 0 0 22 0 0 0 220 10,00 

VIII.A Mgr. Čestmír Kouba 24 17 7 4 20 0 0 24 0 0 0 394 16,42 

VII.B Mgr. Andrea Pitelková 19 6 13 6 13 0 0 19 0 0 0 318 16,74 

VII.A Kamila Sejková 20 10 10 4 16 0 0 20 0 0 0 210 10,50 

VIII.B Ing. Marie Šaffková 21 9 12 8 13 0 0 21 0 0 0 188 8,95 

IX.A Mgr. Zuzana Findová 25 12 13 7 18 0 0 25 0 0 0 445 17,80 

Tříd: 17 Celkem / Počet 374 187 187 241 133 0 0 374 0 0 0 4655 12,28 
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Nabídka olympiád a soutěží dle jednotlivých vzdělávacích oborů: 

 
Vzhledem k uzavření škol od 11. března 2020 nebyly realizovány soutěže 

a olympiády v celém plánovaném rozsahu. Uskutečnily se pouze tyto 

soutěže a olympiády: 
 

Jazyk a jazyková komunikace: 
Olympiáda v českém jazyce 

Olympiáda v anglickém jazyce 
Olympiáda v německém jazyce 

Člověk a příroda: 
Hledáme nejlepšího mladého chemika 

Chemická olympiáda 
Zeměpisná olympiáda 

Umění a kultura: 
Záložka do knihy spojuje školy 

Soutěž v tvoření adventních dekorací 
Matematika a její aplikace: 

Pythagoriáda 

Člověk a společnost: 
Ovládněte s námi trh 

Dějepisná olympiáda 
Člověk a zdraví: 

Atletická všestrannost 
Florbal 

Futsal 
 

9. VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ 

PORADENSTVÍ 
 

Výchovné poradenství 

 
Škola se věnuje žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, 

kteří potřebují podpůrná opatření 1. – 5. stupně. V tomto školním roce 
škola eviduje celkem 80 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

z toho 43 jich pracuje podle individuálního vzdělávacího plánu.  
V 9 skupinách pak probíhají hodiny pedagogické intervence, které 

vedou vyučující I. i II. stupně. Tři skupiny mají zařazený předmět 
speciálně pedagogické péče vyučovaný speciálním pedagogem Mgr. Naďou 

Kadeřábkovou. Žákům prvního stupně poskytuje škola i logopedickou péči 
pod vedením Mgr. Moniky Nakládalové. Na škole působí školní psycholog 

PhDr. Kristýna Klápová. Výchovná poradkyně Mgr. Zuzana Findová 
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.  
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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. Proběhly schůzky 
žáků 9. Tříd se zástupci středních škol – SOŠ A SZŠ Benešov a SZeŠ 

Benešov. 
 Žáci 8. tříd se zúčastnili exkurzí na střední školy. Navštívili 

benešovské střední školy – chlapci ISŠT a dívky SOŠ a SZŠ. Zúčastnili se 
besedy se zástupkyní Informačního a poradenského střediska pro volbu a 

změnu povolání. 
 Další exkurze zastavilo uzavření škol – vzhledem k platným 

hygienickým předpisům nebyla možná návštěva středních škol i besedy 
s žáky.  

 

10. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

Školní rok 2019 / 2020 ukončilo povinnou devítiletou školní 

docházku 27 žáků. Všichni žáci pokračují dále ve studiu na středních 
školách nebo středních odborných učilištích.  

15 žáků 9. třídy využilo možnosti docházky do školy od 11. května 
2020, kdy jim byla nabídnuta výuka českého jazyka a literatury a 

matematiky zaměřená na přípravu na přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky 
byly posunuty na 8. červen 2020 a zúčastnilo se jich 20 žáků. 

Z pátých tříd dělaly přijímací zkoušky 3 žákyně 9. června 2020.  

Jedna byla přijata, ale nevyužila tuto možnost a pokračuje ve studiu 
v šestém ročníku na naší škole. 

V prvním kole bylo přijato 17 žáků deváté třídy a druhého kola se 
zúčastnili 3 žáci. Na tříleté obory se hlásilo 7 žáků (2 z osmé třídy) a 

všichni byli přijati.  
Seznam škol, na které byli přijati vycházející žáci v roce 2019 -

2020: 
 

Škola Obor + počet přijatých 

Gymnázium Benešov Gymnázium /4/ 2 

Střední škola mediální grafiky a 

tisku, Praha  

Multimediální tvorba /4/ 

Reprodukční grafik /4/ 
1 
1 

Střední škola obchodní, České 

Budějovice 
Kosmetička /4/ 1 

Integrovaná střední škola 

technická, Benešov 

Elektrikář /3/ 

Automechanik /3/ 

Autoklempíř /3/ 

2 
2 
1 



 

 

 

 

 

 

9 

Střední škola managementu a 

služeb, Praha 
Kosmetička /4/ 1 

Střední škola spojů a informatiky, 

Tábor 
Digitální komunikace /4/ 1 

Střední odborná škola a Střední 

zdravotnická škola, Benešov 

Veřejnosprávní činnost /4/  

Sociální činnost /4/ 
2 

Obchodní akademie, Praha Cizí jazyky /4/ 1 

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Praha  
Kyberbezpečnost /4/ 1 

Střední odborné učiliště, Praha Kuchař – číšník /3/ 1 

Střední průmyslová škola grafická, 

Praha 1 
Design digitálních médií /4/ 1 

Střední odborná škola, Sezimovo 

Ústí 
Informační technologie /4/ 1 

Střední zdravotnická škola, Praha Kosmetička /4/ 1 

Gymnázium, Praha Gymnázium /4/ 1 

Střední zemědělská škola, Benešov 

Veterinářství pet specialista /4/ 

Zahradník /3/ 

Agropodnikání /4/ 

1 
1 
1 

Střední škola obchodní, České 

Budějovice 
Kosmetička /4/ 1 

Střední škola designu a umění, 

knižní kultury a ekonomiky, Praha 
Mediální grafika /4/ 1 

Střední průmyslová škola, Příbram Pozemní stavitelství /4/ 1 
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Výsledky žáků školy v centrálně 
zadávaných testech jednotné přijímací 

zkoušky 2020 z matematiky a z českého 
jazyka a literatury  

ČESKÝ JAZYK 

PŘIHLÁŠENI KONALI 
PRŮMĚRNÉ   

PERCENTILOVÉ 
UMÍSTĚNÍ 

CELÁ ČR 

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY 69068 66306 55,0 

UCHAZEČI O 6LETÁ GYMNÁZIA 5564 5342 48,3 

UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA 19299 18299 50,0 

ŠKOLA 

ŠKOLA CELKEM 22 21 × 

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY 20 19 56,6 

UCHAZEČI O 6LETÁ GYMNÁZIA 0     

UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA 2 2 70,2 

  

MATEMATIKA 

PŘIHLÁŠENI KONALI 
PRŮMĚRNÉ   

PERCENTILOVÉ 
UMÍSTĚNÍ 

CELÁ ČR 

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY 69068 66470 40,5 

UCHAZEČI O 6LETÁ GYMNÁZIA 5564 5348 42,0 

UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA 19299 18307 50,0 

ŠKOLA 

ŠKOLA CELKEM 22 21 × 

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY 20 19 42,5 

UCHAZEČI O 6LETÁ GYMNÁZIA       

UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA 2 2 39,3 

 

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 
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. 
Školní psycholog PhDr. Kristýna Klápová pracuje ve škole na 

částečný úvazek (školního psycholog pokračuje na škole díky projektu 
Šablony II - výzva č. 02_18_063 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 – Jak se učit 
pro žáky 6. a 7. ročníku, Osobní odpovědnost v 8.B, Láska a sex v 8. 

ročníku. 
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Žákům 9. tříd bylo nabídnuto i testové vyšetření (tzv. testy 

profiorientace) pro volbu studijní a profesní dráhy žáků. 14 žáků skládalo 
test rozumových předpokladů, osobnostních vlastností a struktury zájmů. 

Výsledky jim byly interpretovány jednotlivě či konzultovány společně 

s rodiči žáků. 
V době uzavření školy pracovala školní psycholožka společně 

s metodičkou prevence sociálně patologických jevů na plánu preventivních 
aktivit a programů pro příští školní rok. 

 
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.  
 

         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.).  

 
Nabídka zájmových útvarů pořádaných školou: 

Sportovní  Sportovní hry, gymnastika, florbal, atletika, basketbal, 

stolní tenis 

Rukodělné Drátování, keramika 

Hudební Sborový zpěv, flétna, klavír 

Přírodovědné  Včelařský, badatelský klub 

Matematické Příprava na přijímací zkoušky z matematiky, logický 

kroužek 

Umělecké  Čtenářský kroužek, dramatický kroužek 

Ostatní Logopedie, náboženství 

 
Ostatní volnočasové aktivity nabízené dalšími subjekty 

Výuka ZUŠ - hra na kytaru, flétnu, klavír, výtvarný obor 

Anglický jazyk (Jazykové studio Mgr. Jany Mužíkové) 

Dancing Crackers  

Sportovní hry (YMCA) 

Myslivecký kroužek 

Taekwon-do Ge-Baek Hosin Sool 

Royal Rangers Neveklov 

Předškolní gymnastika 

Kroužek lidových tanců a tradic K, S. Roušavé 

Klub v zahradě, Objevy v přírodě, Rukodělné techniky (Dešťovka) 
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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, aktuální informace na 

webových stránkách a facebooku školy a akce pořádané pro rodiče 

(koncerty a vánoční akademie). Komunikace během distanční výuky 
probíhala přes elektronickou žákovskou knížku v systému Škola online.  

 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. Všechna 
provinění řešili třídní učitelé ve spolupráci se školní psycholožkou, 

metodičkou prevence, výchovnou poradkyní a ředitelkou školy.  
 

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_18_063 (tzv. Šablony II). V rámci čtenářského klubu 

nakoupila školní knihovna nové knihy.  
Žáci 6. ročníku se zúčastnili soutěží Záložka do knihy spojuje školy a 

Souboj čtenářů. Bylo realizováno divadelní představení Pohádky z našeho 
statku pro žáky 1. stupně a Divadelní učebnice pro žáky 2. stupně. 

V březnu byl pro děti opět připraven projekt Březen – měsíc knihy a 
čtenářů. Jeho realizaci znemožnilo uzavření škol z důvodu mimořádného 

opatření.  
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Rozvoj matematické gramotnosti 
 

Rozvoj matematické gramotnosti a logického myšlení byl kromě 

výuky realizován i v dalších aktivitách – školních soutěžích a zájmové 
činnosti.  

Zapojili jsme se do Týdne vědy a techniky a navštívili Akademii věd 
ČR. Žáci 6. ročníku si vyzkoušeli únikovou hru na téma Globální hrozby, 

žáci 9. ročníku se zúčastnili akce Fakescape: Dokážeš uniknout 
dezinformacím? 

Z tradičních akcí se uskutečnila matematická olympiáda, logická 
olympiáda a matematická soutěž Pythagoriáda pro 5. ročník 

 
Environmentální výchova 

 
Environmentální vzdělávání je na naší škole dlouhodobě 

podporováno. Ve škole třídíme odpad. Speciální sběrné 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.  
Listopadové týdny byly věnovány sběru starého papíru, kterého se 

vybralo 4786 kg. 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 50 kg víček pro 
handicapovanou Veroniku Čichovskou. 

Žáci 9. ročníku navštívili v rámci exkurze antropologické muzeum, 
žáci 6. ročníku pražské Planetárium  

 Žáci 2. stupně se zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan, Chemické 
olympiády a soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR.  

Školní výlety se v tomto roce nekonaly. 
 

Multikulturní výchova 

 
Multikulturní výchova se 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 a Masopustu. 
Vánoční tradice si připomněli žáci 5., 6. a 7. tříd při návštěvě 

vánoční Prahy, 6.A měla možnost si prohlédnou i vánočně vyzdobené 
interiéry Pražského hradu. 

Žáci 8. ročníku navštívili hrad Český Šternberk, prohlídli si 
sázavskou sklárnu a zúčastnili se workshopu pískování v Centru 
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sklářského umění. Pro žáky 7. ročníku byla připravena exkurze po 

místních svatostáncích, při které se podívali do židovské synagogy, kostela 
Sv. Havla a prostor Církve bratrské. Žáci 6. ročníku se zapojili do soutěže 

Záložka do knihy spojuje školy a vyměnili si vyrobené záložky se 

slovenskou školou ZŠ s MŠ Kolta. 
 

Sportovní akce 
 

Žáci školy se účastní sportovních akcí školních i mimoškolních. 
Z těch školních se konal turnaj ve florbalu pro žáky 2. stupně a ve futsale 

pro 3. – 9. třídu. V mimoškolních akcích nás žáci reprezentovali v atletice 
(Atletická všestrannost), bronzové medaile získali mladší žáci na okresním 

kole florbalového turnaje a starší žáci na okresním kole sálové kopané.  
 

Ostatní akce 
 

S činností Sboru dobrovolných hasičů v Neveklově se seznámili žáci 
7. ročníku, finanční gramotnost procvičili žáci 9. třídy na soutěži Ovládněte 

s námi trh, žákyně 8. ročníku reprezentovali školu na soutěži v tvoření 

vánočních dekorací. 
 Znalost cizího jazyka využili žáci při účasti na olympiádách 

v anglickém i v německém jazyce. Konala se olympiáda dějepisná, 
zeměpisná i olympiáda z českého jazyka. 

 
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. Na akci 
s názvem Oživlé kostely zazněly koledy a vánoční písně v kostelech na 

Chvojínku, v Bělici, v Hoděticích a v Neveklově. 
 

 
 

Činnost žákovského parlamentu 
 

Ve škole je podporována spolupráce mezi třídami. Ve škole funguje 
žákovský parlament, který na pravidelných setkání organizuje aktivity a 

soutěže pro žáky školy. V žákovském parlamentu má zastoupení každá 
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třída jím zvoleným předsedou, popř. jeho zástupcem. Jednotlivé třídy pak 

organizují pro své spolužáky různé akce a soutěže.  
 

Klub mladého diváka 

 
Stejně jako předchozí roky i letos byl na naší škole zřízen Klub 

mladých diváků pro vybrané žáky 2. stupně. Z původních 4 představení se 
podařilo zrealizovat pouze dvě.  

První představení s názvem Nebe – peklo bylo v divadle V Dlouhé, 
druhé Muži ve zbroji aneb Celý svět je bojištěm bylo v Žižkovském divadle 

Járy Cimrmana. Vzhledem k mimořádným opatřením členové klubu již 
nemohli navštívit muzikál Galileo v divadle Hybernia a hru Želary v divadle 

Rokoko. 

 

 
 

Reprezentace školy: 
 

Okresní kolo: 
 

Matematická olympiáda  
18. místo: Denisa Boučková 

 
Zeměpisná olympiáda 

9. místo: Karolína Nováková 
11. místo: Jan Bors 

16. místo: Vilém Nešpor 

19. místo: Daniel Heinrich 
 

Olympiáda v anglickém jazyce 
10. místo: Markéta Kindlová 

11. místo: Jan Vitvar 
 

Olympiáda v německém jazyce: 
5. místo: Veronika Trnková 

6. místo: Vilém Nešpor 
 

Dějepisná olympiáda 
12. místo: Daniel Heinrich  
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23. místo: Vilém Nešpor 

25. místo: Aneta Bárová 
 

Sálová kopaná 

3. místo: družstvo starších žáků 
 

Florbalový turnaj  
3. místo: družstvo chlapců 4. – 5. tříd 

 
Atletická všestrannost žáků a žákyň 1. – 5. tříd 

1. třída:  2. místo: Tomáš Hoke 
3. třída:  3. místo: Ondřej Holub 

2. místo: Nikola Mlejnková 
4. třída:  1. místo: Lukáš Pešánek 

1. místo: Aneta Rabiňáková 
5. třída:  2. místo: Nicolas Vovsík 

1. místo: Barbora Benešová 
 

Atletická všestrannost žáků a žákyň 6. – 9. tříd 

6. místo: starší žáci 
6. místo: starší žákyně 

z toho: 
2. místo: Kristýna Kohoutková (800 m) 

 

13. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ 

ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 

ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
 
Ve školním roce 2019 – 2020 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 31.12.2019 včetně převodu zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 

386 845,90 Kč za rok 2019 do rezervního fondu. 

 Přehled čerpání rozpočtu ukazuje tabulka: 
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15. DALŠÍ ÚDAJE O ZAPOJENÍ 

ŠKOLY 
 

Škola není zapojena do mezinárodních programů. 
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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 

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. 
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Škola ve školním roce 2019/2020 realizovala projekt v rámci výzvy 

č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 
Šablony pro MŠ a ZŠ II.  

V rámci projektu byly financovány tyto šablony: 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

21 

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: 

 
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. 

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. 
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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 2019/2020 byla projednána v pedagogické radě dne 

________________. 
 

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Jana Kubelíka, Neveklov 
za školní rok 2019/2020 byla schválena Školskou radou dne 

________________. 


