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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
Základní škola Milín je středně velkou školou s prvním a druhým stupněm. Současná             
budova školy byla otevřena pro výuku v roce 1959 a od té doby byla v několika etapách                 
rozšiřována a modernizována. K budově školy přibyla postupně tělocvična a přístavbou v 80.             
letech 20. století vznikla také školní jídelna a nové učebny. V posledních letech pak došlo na                
kompletní rekonstrukci tělocvičny, modernizaci vytápění a vzduchotechniky v obou         
objektech, energetických úspor se také dosáhlo systémem zateplení. V průběhu tohoto           
školního roku pak došlo k vybudování nových učeben v podkroví školy a k obnově              
vytápěného skleníku s přírodovědnou učebnou. Všechny prostory pro výuku jsou nyní           
přístupné bezbariérově díky výtahu propojujícímu všechna podlaží budovy. Novou         
dominantou budovy je z poslední dotační akce vybudovaná hvězdárna, která od školního            
roku 2019/2020 obohatí výuku žáků a přiláká do školy také veřejnost. Úpravy školní zahrady              
rozšířily možnosti výuky jak praktických činností, tak všech předmětů spojených s           
environmentálním vzděláváním. 

Kapacita podle školského rejstříku je 365 žáků, číslo, do jehož naplnění zbývá dostatečná             
rezerva. Škola svou polohou působí jako spádová pro širokou venkovskou oblast a přibližně             
40 % žáků do školy dojíždí z bydliště mimo obec Milín. Počet žáků oproti předchozímu               
školnímu roku opět vzrostl, když dosáhl 242. Žáci se vzdělávali ve 12 třídách, z toho 7 tříd                 
bylo 1. stupně. 

Součástí školy je školní družina a školní klub. Do tří oddělení školní družiny bylo přihlášeno               
75 žáků z 1. až 4. třídy. Školní klub je určen prvotně pro žáky 5. až 9. ročníku, ale vzhledem                    
k naplnění kapacity školní družiny jej letos opět navštěvovali i žáci 4. ročníku. Pro další               
školní rok byl vytvořen a zkolaudován nový prostor školního klubu v suterénu hlavní budovy. 

  

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 
Škola vyučuje obor Základní škola, kód 7901C01. 

  

POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
Díky finanční podpoře zřizovatele bylo opět možné nabídnout žákům prvního ročníku výuku            
ve dvou méně obsazených prvních třídách. Učitelský sbor tak zůstal celkem na počtu 19              
učitelek a 2 učitelů, dle úvazků přepočteno na 17,4. Všichni učitelé jsou pro svou práci               
kvalifikovaní, případně kvalifikaci získávají probíhajícím studiem. V učitelském týmu škola          
disponuje také speciálními pedagogy. 

Docházka žáků s podpůrnými opatřeními personálního charakteru vyžadovala zaměstnání 6          
asistentů pedagoga. V tomto roce škola naplno pocítila, jak obtížné je pro tuto mnohdy              
náročnou a odbornou práci zajistit kvalitního a kvalifikovaného zaměstnance. Přes velké           
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problémy v průběhu podzimu se situace stabilizovala a i na základě úprav doporučení             
školských poradenských zařízení jsme dokázali žákům poskytnout odpovídající podporu. 

Školní družina a školní klub poskytují své služby 4 vychovatelkami, které jsou k práci              
motivované a kvalifikované. I zde jim pak byla částečně poskytnuta podpora asistentkou            
pedagoga. 

Na úklid, základní údržbu, práce ve skleníku a na pozemku školy a ekonomické činnosti bylo               
zaměstnáno sedm nepedagogických pracovníků, většinou na částečný úvazek. Z prostředků          
zřizovatele byly hrazeny odměny na dohodu o provedení práce pro topiče. 

 

ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
Na základě dobré zkušenosti z předchozího roku jsme opět uspořádali akci nazvanou Zápis             
nanečisto, který proběhl v lednu 2018. Při něm měli zákonní zástupci budoucích žáků             
možnost konzultovat s pedagogy přípravu svých dětí na budoucí vstup do školy. Škola též              
podala vysvětlení o procesu žádostí o odklad, což prakticky eliminovalo případné problémy            
při skutečném zápisu ke školní docházce. 

Řádný zápis do 1. třídy se konal 3. dubna 2019. Vzhledem k určitým obtížím, které přinášela                
organizace zápisu v minulých letech v sobotu, jsme zvolili nově pro tuto akci středu. Ukázalo               
se, že to byla správná volba a překvapilo nás, že v pracovním dni uprostřed týdne zápis                
probíhá ve větší pohodě než na začátku víkendu. K zápisu se dostavilo 42 dětí, 35 dětí                
přišlo k zápisu poprvé a 7 dětí po jednoletém odkladu školní docházky. Na žádost              
zákonných zástupců doloženou potřebnými podklady rozhodl ředitel školy o odkladu povinné           
školní docházky o jeden rok u 16 dětí. Všem zbývajícím uchazečům bylo vydáno rozhodnutí              
o přijetí do 1. ročníku. Nový školní rok začal s 26 novými žáky v prvním ročníku. 

Do školy byli během letních prázdnin od dalšího školního roku přijati také další žáci vyšších                
ročníků, proto nový školní rok začal s celkovým počtem 244 žáků. 
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ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 
Ve školním roce 2018/2019 odchází z naší školy do středních škol 23 žáků, z toho 1 žák ze                  
7. třídy a 22 žáků z 9. třídy. Všichni byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. 

Do středních škol zakončených maturitní zkouškou odcházejí: 

SPŠ a VOŠ  Příbram - obor Stavebnictví - 1 žák 

                                   - obor Elektrotechnika - 1 žák 

SŠ Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí - obor Informační technologie - 1 žák 

SPŠ strojní a elektrotechnická České Budějovice - obor Elektrotechnika - 1 žák 

SOŠ a SOU Písek - obor Autotronik - 1 žák 

OA a VOŠ Příbram - Ekonomické lyceum - 1 žák 

SZŠ a VOŠ zdravotnická Příbram - obor Praktická sestra - 3 žáci 

                                                       - obor Masér ve zdravotnictví - 1 žák 

SOŠ pro administrativu EU Praha - obor Veřejnosprávní činnost- 2 žáci 

Pražská taneční konzervatoř a SOŠ - obor Hotelnictví - 1 žák 

OA, SPgŠ a JŠ Beroun - obor Předškolní a školní pedagogika - 1 žák 

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň - obor Obchodní akademie - 1 žák 

SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - obor Průmyslový design - 1 žák  

Šestileté gymnázium pod Svatou Horou - 1 žák  

Celkem odchází do středních škol zakončených maturitní zkouškou 17 žáků. 

 Do středních škol zakončených výučním listem odcházejí: 

SOU Hluboš - obor Opravář zemědělských strojů - 1 žák 

                     - obor Truhlář - 1 žák 

SOŠ a SOU Dubno - obor Strojní mechanik - 2 žáci 

Masarykova SŠ zemědělská  a VOŠ Opava - obor Zahradník - 1 žák 

ISŠ hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram - obor Cukrář 1 žák 

Celkem odchází do středních škol zakončených výučním listem 6 žáků.  
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
Výuka probíhala podle platných vzdělávacích programů a podle nich zpracovaných plánů           
učiva. Byly provedeny dílčí úpravy našeho školního vzdělávacího programu. Nejvýraznější          
změna byla v předmětu dějepis, kde jsme stanovili určité omezení rozsahu učiva starších             
období a naopak poskytli větší prostor pro výuku moderních dějin ve vyšších ročnících. Vše              
samozřejmě proběhlo v souladu s aktuálním RVP ZV. Nová verze ŠVP je platná od 1. 9.                
2018. Vzhledem ke skutečnosti, že naše škola využívá k hodnocení standardní klasifikační            
stupnici, můžeme výsledky vzdělávání posuzovat na základě přehledu prospěchu žáků.          
Učitelé naší školy se ale zároveň učí posuzovat i jiné stránky rozvoje osobnosti, které do               
známek vždy nedokážeme promítnout. Dalším velkým problémem je pohlížet na hodnocení           
sumativním způsobem (zjednodušeně řečeno počty jedniček, dvojek,..., pětek), který sám o           
sobě nezachycuje vývoj vzdělání u jednotlivce (formativní hodnocení). 

Prospěch a chování ve školním roce 2018/2019 

 

1. pololetí        

Třída 
Celkem 

žáků 

Prospělo s 
vyznamená

ním Prospělo Neprospělo 

Snížená 
známka z 
chování 

Průměrná 
absence 

omluvená 
Průměrná absence 

neomluvená 

1.A 14 14 0 - - 23 - 

1.B 15 15 0 - - 25 - 

2. 25 24 1 - - 20 - 

3. 23 18 5 - - 25 - 

4.A 16 14 2 - - 24 - 

4.B 17 15 2 - - 22 - 

5. 19 16 3 - - 22 - 

6.A 18 9 7 - 1 36 2,5 

6.B 18 11 7 - - 35 - 

7. 25 13 12 - - 49 - 

8. 29 13 15 - 1 65 - 

9. 22 8 14 - - 62 - 

1. stupeň 147 85% 14% - 1 25 0,31 
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2. stupeň 94 48% 51% - 1 53 0 

Celkem 241 71% 28% 0 % 2 34 0,21 

2. pololetí        

Třída 
Celkem 

žáků 

Prospělo s 
vyznamená

ním Prospělo Neprospělo 

Snížená 
známka z 
chování 

Průměrná 
absence 

omluvená 
Průměrná absence 

neomluvená 

1.A 14 13 1 - - 49 - 

1.B 15 14 1 - - 56 - 

2. 24 24 0 - - 35 - 

3. 23 21 2 - - 56 - 

4.A 16 14 2 - - 48 - 

4.B 17 12 5 - - 59 - 

5. 19 15 4 - - 44 - 

6.A 17 11 6 - - 61 0,47 

6.B 18 12 6 - - 79 - 

7. 25 13 12 - - 68 - 

8. 29 12 16 1 - 76 - 

9. 22 6 16 - - 98 - 

1. stupeň 145 86% 14% - - 51 0,06 

2. stupeň 94 46% 53% 1% - 80 0 

Celkem 239 70% 30% 0,42% - 61 0,04 
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ÚDAJE O PRIMÁRNÍ PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 

Ve školním roce 2018/2019 bylo 6 žáků v péči SPC a 19 žáků v péči PPP s druhým a                   
vyšším stupněm podpůrného opatření. U těchto žáků byl jako forma podpory uplatňován            
IVP, asistent pedagoga nebo pedagogická intervence.  

Ve spolupráci školního poradenského pracoviště probíhaly výchovné komise a preventivní          
aktivity k aktuální problematice - 3. třída, 8. a 9. třída. 

V září 2018 se uskutečnil Adaptační pobyt 6. A a 6.B v Nižboru.  

 

Závěrečná zpráva školního metodika prevence   

Primární prevence byla ve školním roce 2018 – 2019 realizována ve všech sledovaných             
oblastech a to jak vyučujícími ve výuce jednotlivých souvisejících předmětů, případně           
třídními učiteli, tak zároveň  programy od externích organizací.  

Přednášky a programy, které realizovaly externí organizace:  

Výukové pořady 

„Zdravá 5“  - o zásadách zdravé stravy 1. stupeň  

BESIP dopravní výchova 1. stupeň 

První pomoc – beseda 1. - 5. ročník  

 

Mgr. Sixta, Mgr. Kincl 

Dobré vztahy nejen  mezi chlapci a děvčaty  3. ročník 

ACET ČR z. s., Mgr. Ziesková  

„Piráti útočí“ 

(pohyb v kyberprostoru a prevence kyberšikany)  4. a 5. ročník  

 ABATOP, z. s., Mgr. Vladimír Vácha:  
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 Moderní je nekouřit 5. ročník  

 Bolest – nemoc jménem šikana 6. ročník 

 Tajemství Husových stop 6. ročník 

 Jak přežít dospívání 7. ročník 

 Srovnání světových náboženství 7. ročník 

 Reprod. zdraví a antikoncepce 8. ročník 

 Bible – kniha knih  8. ročník 

 Pornografie a kult těla (anorexie)  9. ročník 

 Bible – kniha knih  9. ročník 

  

Společnost niaArt s. r. o. – hraný příběh  

„Jsi nula“ (kyberšikana) 6. ročník 

„Chci to tak?“ (demokracie, výchova k odpovědnosti) 7. a  9.  ročník 

„Tak to prostě je“ (odmítání předsudků a stereotypů)                        8. ročník 

  

Policie ČR – Milan Kraft 

práce PČR, přestupky, trestné činy - beseda 8. - 9. ročník  

SVP Příbram, PhDr. Ptáčková 

Zdravý životní styl 8. ročník 

Mgr. Sixta, Mgr. Kincl 

Zdravé vztahy ve třídě 8. - 9. ročník  

Dobré vztahy mezi žáky, toleranci a spolupráci, by měla kultivovat i práce Školního             
parlamentu a Ekotýmu. Velké školní projekty pro zlepšení komunikace a vztahů byly Den             
Země, Květinový den a Tříkrálová sbírka. První i druhý stupeň se dále zapojily do projektu               
„Ovoce do škol“, který podporuje u žáků návyky zdravého stravování. Zdravé vztahy se             
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snažíme podpořit i organizováním ozdravných pobytů, lyžařského zájezdu, exkurzí a výletů.           
Adaptační pobyt pro 6. ročník se uskutečnil v září ve Stradonicích u Nižboru. 

Motivaci k mimoškolnímu vzdělávání a kvalitnímu trávení volného času se snažíme           
zvyšovat návštěvou filmových a divadelních představení, koncertů, muzeí, archivu, besed,          
účastí na olympiádách, sportovních soutěžích, školním plaváním, zájmovými kroužky,         
besídkami, výstavami, výtvarnými soutěžemi, hudebními pořady, projektovými dny aj. Tyto          
akce pak slouží i k propojení činností jednotlivých tříd, ke spolupráci s rodiči a zapojení do                
běžného života obce. 

Volný čas a pozornost našich žáků se snažíme také směřovat k budování zájmu o historii i                
současný život v Evropě a to např. celoškolním projektem „Italský den“ - spolupráce s Valle               
di Ledro. 

Pro žáky ze sociálně slabých rodin se podařilo zajistit dotované „Obědy pro děti“. 

  

Uskutečnilo se i několik besed pro rodiče, učitele i žáky. 

Mgr. M. Štáfková – Motivy, sociální sítě, závislosti 

Ze žáků školy bylo v roce 2018 – 2019 

● 11 dětí v péči psychologa 

●  6 dětí v péči psychiatra 

● 3 děti docházely průběžně do SVP Příbram 

Konkrétní rizikové chování žáků ve škole 

Vyučující dávali písemnou zprávu o závažných rizikových jevech ve svých třídách           
metodikovi  prevence a tyto jsme dále sledovali. 

Pro důslednější prevenci záškoláctví jsme do školního řádu vložili systémové opatření k            
řešení docházky a klasifikace. Při absenci více než 33,3% v některém z předmětů ukládá              
Školní řád žákovi vykonat „Doplňkovou zkoušku“ z daného předmětu. Toto opatření se po             
jednom roce jeví jako účinné. 

Na zjišťování klimatu ve třídách jsme zadali dotazníky B3 a B4. Vyhodnotila je výchovná              
poradkyně a byly konzultovány s třídními učiteli. 

Drobné přestupky byly řešeny třídními učiteli přímo s žáky, nebo jejich rodiči (chování,             
nekázeň, drobné incidenty mezi žáky). Závažné přestupky byly řešeny vedením školy, v            
případě potřeby za účasti rodičů a dotčených učitelů. 

Bylo svoláno několik výchovných komisí.  Některých se účastnil pracovník OSPOD Příbram. 
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Při větších potížích se soužitím žáků ve třídách jsme využili spolupráce s externími lektory a               
připravili pro žáky programy podle konkrétních potřeb. 

Pro budoucí 6. ročníky byl připraven adaptační pobyt v září 2019. 

Pro příští školní rok jsme se ucházeli o grant O2 Chytrá škola na podporu preventivních               
aktivit, ale náš projekt bohužel nebyl podpořen. Všechny preventivní programy byly hrazeny            
z prostředků SRZŠ (rozpočet 15 000,- pro šk. rok 2018 - 2019 ) nebo z prostředků školy. 

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
Pedagogové a zaměstnanci školy se zúčastnili vzdělávacích akcí pořádaných především          
akreditovanými vzdělávacími organizacemi. Formou školení nebo seminářů si svou         
kvalifikaci prohlubovali všichni pedagogičtí pracovníci, celkem čtyřikrát proběhlo školení         
celého pedagogického sboru, zejména v rámci aktivit projektu Šablony I, na pozvání vedení             
školy bylo jednou provedeno školení České školní inspekce na téma využití testů PIRLS pro              
rozvoj gramotnosti.  

11 pedagogických pracovníků školy absolvovalo akreditovaný kurz Zdravotník zotavovacích         
akcí a bylo tak proškoleno v poskytnutí první pomoci.  

Mimo školení hromadná též proběhla školení individuální, v naprosté většině vycházel výběr            
školení ze zájmů a potřeb zaměstnanců na základě jejich výběru v souladu s potřebami              
školy. Pracovníci školy v tomto školním roce strávili na individuálních školeních téměř tisíc             
hodin.  

Na základě potřeby školy si zvyšoval kvalifikaci výchovný poradce školy, zástupce ředitele            
školy se účastnil studia pro ředitele, které pořádal NIDV Plzeň. Ředitel školy se účastnil              
dlouhodobého kurzu strategického řízení a plánování. 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
Naše základní škola patří jistě mezi školy, které hledají způsoby, jak výuku zpestřit mnoha              
různými způsoby. Nejde v první řadě o to, prezentovat školu veřejnosti, ale zprostředkovat             
žákům školy další znalosti a dovednosti, které by tzv. klasickou výukou ve třídách nenabyli. 

S finanční podporou projektu tzv. Šablon I. škola zorganizovala odborně zaměřená           
tematická setkání s rodiči svých žáků a veřejnosti. Uskutečnily se tak zajímavé besedy na              
různorodá témata – závislosti nejen látkové (mobily, sociální sítě) - adiktoložka M. Štáfková,             
současnost a trendy ve vzdělávání - T. Feřtek, krásy vesmíru - J. Grygar a environmentální               
téma o životě současných Brd se zoologem D. Fišerem. Pro značný zájem o tyto besedy i ze                 
strany návštěvníků ze širšího okolí máme v úmyslu do Milína opět zajímavé hosty pozvat i v                
dalším školním roce. 

V tomto školním roce uspořádala škola opět oblíbenou akci Vánoce ve škole určenou             
především rodičům žáků. Novým prvkem bylo hudební vystoupení zaměstnanců školy          
(nejen učitelů), které tak odstartovalo pravidelná setkávání s hudbou mezi kolegy. V dubnu             
připravili v terénu starší žáci naší školy program v rámci Dne Země pro ostatní spolužáky,               
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kterého se ale také zúčastnily děti z milínské mateřské školy. Pro kohokoli, kdo navštíví              
Milín, žáci 8. třídy vytvořili quest Žabí skok. Již druhou hrou tohoto typu tak rozšířili možnosti                
aktivního trávení volného času v přírodě v naší obci. 

Do kapitoly aktivit školy samozřejmě zapadá pořádání mnoha exkurzí a pobytových akcí. Se             
žáky tak organizujeme jinou formu výuky při pobytech ve středních Čechách, v Jizerských             
horách, na Šumavě, na lyžařském výcvikovém kurzu, díky zapojení do projektu GLOBE pak             
také mnozí žáci poznávají další místa ČR a setkávají se s aktivními vrstevníky z jiných škol                
(environmentální projekty). Tradiční aktivitou je organizace sběru papíru, hliníku, PET víček,           
baterií, tonerů a drobného elektra, z jehož výtěžku pak přispíváme žákům na další aktivity              
nebo pořizujeme nové vybavení. 

Pravidelně se účastníme soutěží pořádané AŠSK. Velkého úspěchu letos dosáhla děvčata z            
1. stupně v přespolním běhu. V okresním kole zvítězila a v krajském kole tento úžasný               
výsledek potvrdila. Dále jsme se zúčastnili soutěží ve florbalu. Za zmínku stojí vítězství dívek              
6. a 7. ročníku v okrskovém kole. Na podzim ještě proběhl basketbalový turnaj. Štafetový              
pohár, Pohár rozhlasu a atletická všestrannost jsou atletické soutěže, kterých jsme se            
zúčastnili na jaře. 

V průběhu celého roku využívá mnoho ročníků, především z 1. stupně, spolupráci s             
milínskou knihovnou (Centrem volnočasových aktivit) a Hornického muzea Příbram. Žáci          
naší školy se tak seznamují s kulturou regionu v širších souvislostech a zároveň posilují              
povědomí o tom, co jim blízké okolí na tomto poli nabízí. 

 

Zhodnocení EVVO ve školním roce 2018/2019 
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je ve škole realizováno na základě           
dlouhodobého plánu EVVO na léta 2017 až 2022. Dle tohoto plánu popisujeme aktivity a              
výsledky v jednotlivých oblastech: 

Výuka 
Na druhém stupni vyučujeme přírodopis s ekologickým zaměřením, žáci 9. ročníku           
absolvovali volitelný předmět praktika z biologie. 

Žáci se na vycházkách seznamují s přírodou blízkého okolí Milína, zakládají herbáře rostlin i              
další sbírky přírodnin (hmyz, nerosty a horniny apod.), ve třídách i na chodbách vznikají              
koutky přírody, které se vztahují k právě probíranému učivu v různých třídách a ročnících. 

Výuka v učebně v přírodě a na školní zahradě byla ve školním roce 2018/19 omezena               
stavebními úpravami školy. Na zahradu bylo možno chodit až ke konci školního roku, a to               
omezeně pouze na její část. 

Ve školním roce proběhly exkurze (Hornické muzeum Příbram, památník Vojna, iQLANDIA           
Liberec, Písek), výlety a vycházky do přírody (okolí Milína, questy) a ozdravné pobyty             
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(adaptační kurz v Nižboru, lyžařský výcvik na Šumavě, Jizerské hory, Slovensko - Vysoké             
Tatry, Itálie – Ledro). 

Ve školním roce 2018/19 proběhly dva výukové programy a odborné přednášky. Pro celou             
školu to byl výukový program Tonda Obal na cestách, ve kterém si žáci připomněli význam               
třídění a recyklace odpadů. Dalším programem byl EDUBUS (výukový autobus). Pro žáky 6.             
ročníku byl připraven program o robotice, žáci 7. a 8. ročníku se seznámili se suchým ledem. 

Tradicí na naší škole jsou na podzim a na jaře sběrové akce. Letos se sběry uskutečnily                
pouze na podzim. Sbírali jsme papír (5 377 kg), hliník (290 kg), baterie (12 961 kusů) a víčka                  
od PET lahví (193 016 kusů). Papír a víčka odebírá firma FII GROUP s.r.o., hliník firma                
Ligmet a.s., baterie a vysloužilé elektrospotřebiče odevzdáváme v rámci projektu          
Recyklohraní. 

Projekt Recyklohraní se také v naší škole již zabydlel. Ve školním roce 2018/19 naše škola               
odevzdala k recyklaci 184 kg baterií a 350 kg elektrozařízení. V rámci projektu žáci se svými                
učiteli splnili 4 úkoly: Pojďte udělat skvělou reklamu na třídění baterek a elektra!, Vytvořte              
BATERKOŽROUTA, S rýmy nejsou šprýmy aneb příběhy vysloužilého elektra a Člověče           
nezlob se a recykluj!. Za splnění úkolů i sebrané odpady škola získala body, za které byly                
pořízeny odměny a pomůcky pro žáky. 

Škola je zapojena do mezinárodních projektů Ekoškola, Mladí reportéři pro životní prostředí            
a GLOBE. Aktivity těchto projektů zařazují učitelé do výuky různých předmětů – nejen             
přírodovědných. 

Další projekty, do kterých je škola dlouhodobě zapojena, jsou Ovoce do škol a Školní mléko.               
Oba přispívají ke zdravější výživě dětí. 

Pořádáme vlastní projektové dny – nejvýznamnějším je Den Země. V tomto školním roce             
připravili žáci 8. a 9. ročníku terénní hru pro žáky nižších tříd. Kromě hry probíhal úklid                
různých částí Milína, akce „Ukliďme si svoji třídu“ a žáci vyráběli zeměkoule, které jsou              
vystaveny v CVA Milín a později budou zdobit vstup do školní hvězdárny. 

Škola má v ZOO Plzeň adoptovaná dvě zvířata – damana kapského a želvu zelenavou.              
Každoročně pořádá školní družina společně s ekotýmem bazárek (letos byl čepicový) a            
výtěžek posílá do ZOO jako příspěvek na chov těchto zvířat. Zbylé finance z bazárků byly na                
konci školního roku použity na výukový program o zvířatech (surikaty, plazi, hmyz a další)              
pro všechny žáky školy. Badatelsky orientované vyučování (BOV) se již trvale zabydlelo na             
naší škole. Prostřednictvím badatelsky orientovaného vyučování rozvíjíme u žáků         
dovednosti v různých školních předmětech. 

Provoz školy 
Ve škole se snažíme o třídění a minimalizaci odpadu (papír, plasty, hliník, bioodpad, sklo,              
PET víčka, nebezpečný odpad, směsný odpad). 

Žáci se svými učiteli pečují o rostliny ve škole, ve skleníku a na školním pozemku. 
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Snažíme se o šetření energií (zhasínání světel) a vodou (kapající kohoutky, protékající            
záchody, nenechávat zbytečně téct vodu). 

Úklid okolí školy žáky byl letos omezen probíhající stavbou. 

Vzdělávání a spolupráce pedagogů 
Koordinátorka EVVO se účastnila seminářů k projektům Ekoškola, Mladí reportéři pro životní            
prostředí a GLOBE. V naší škole se konal seminář dobré praxe pro zapojené ekoškoly,              
kterého se zúčastnili učitelé a žáci z pěti dalších škol. Velmi aktivně se tohoto semináře               
účastnili žáci z našeho školního ekotýmu. 

Samozřejmostí je vzájemná spolupráce pedagogů při organizaci akcí s environmentálním          
obsahem. 

 

Materiální zajištění a financování EVVO 
Nové pomůcky a materiály pro EVVO jsou financovány z rozpočtu školy a z financí              
získaných při sběrové akci. Další věci získáváme také jako odměny za aktivity v projektu              
Recyklohraní. 

Zájmové vzdělávání, mimoškolní aktivity 
Ve škole působí přírodovědný kroužek Rosnička pro žáky 6. až 9. ročníku. V kroužku se žáci                
zabývají hlavně aktivitami z projektu GLOBE. Připravili, naplánovali a realizovali projekt           
„Čistíme nebo znečišťujeme?“, který pak prezentovali na GLOBE Games. 

Každoročně se žáci účastní biologické olympiády. V letošním roce se v kategorii D (6. a 7.                
ročník) umístili žáci v okresním kole na 6., 14. a 19. místě a v kategorii C (8. a 9. ročník) na                     
12., 19., 25. a 26. místě. 

Poprvé se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. Nejlepšího výsledku             
dosáhla Tereza Doubková z 8. třídy – 4. místo v okrese Příbram. 

Spolupráce 
Naše škola spolupracuje v oblasti EVVO s následujícími subjekty: 

OÚ Milín, CVA a knihovna E. Bořického Milín, MŠ Milín, ZŠ Rožmitál pod             
Třemšínem(společně se školním parlamentem), F.I.I. GROUP a Ligmet Lazsko (odvoz          
surovin při sběrových akcích), Tereza, vzdělávací centrum (Ekoškola, GLOBE, Mladí          
reportéři pro životní prostředí), ZOO Plzeň (adopce damana a želvy - ekotým a školní              
družina). 
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Prezentace a informování 
O svojí práci v oblasti EVVO pravidelně informujeme ve školním časopise „fčelička“, v             
Milínském zpravodaji a na webových stránkách školy. 

Ve všech třídách jsou EKOnástěnky, na kterých členové ekotýmu pravidelně informují o            
aktivitách v projektu Ekoškola. Všechny třídy si každoročně aktualizují svůj třídní ekokodex =             
pravidla, jak se ekologicky chovat ve škole a ve třídě.  

Školní družina ve školním roce 2018/2019 
 

Školní družina zajišťuje zájmové vzdělávání pro nejmladší žáky naší školy. Svou činnost řídí             
v souladu se vzdělávacím plánem a naplňuje ji mnoha zajímavými akcemi a projekty. 

Celoroční projekt školní družiny: Oslavujeme, slavíme. Celý školní rok byl věnovaný           
oslavám. Z kalendáře jsme zjistili nejrůznější svátky a vždy jim věnovali několik zajímavých             
aktivit. Společně jsme oslavili např.: Mezinárodní den čokolády (13.9.), Mezinárodní den           
zvířat (4.10.), 100 let založení republiky, Den poezie (16.11.), Mezinárodní den hor (11.12.),             
Světový den vody (22.3.), Den slunce (3.5.), Mezinárodní den koktejlů (13.5.)... 

Tradiční a oblíbené se staly také návštěvy kina. Shlédli jsme celkem 9 filmů pro děti.  

Centrum volnočasových aktivit jsme navštívili čtyřikrát. Děti si četly knihy v dětském oddělení             
knihovny, pohrály si v nízkoprahu a malovaly na chodník při akcích knihovny.  

5.10. Čepicový bazárek v ŠD. Bazárky pořádá družina společně s Ekotýmem. Výtěžky slouží             
k adopci damana kapského a želvy zelenavé ze ZOO Plzeň. Zbylé čepice jsme slavnostně              
odnesli do kontejneru na textil.  

2.-3.11. Strašidelné přespávání v ŠD s programem pro žáky 2. a 3. tříd.  

1.12. Adventní jarmark. Prodej výrobků a vánočních dekorací ve stáncích při zahájení            
Adventu v Milíně.  Celý listopad jsme věnovali vyrábění na jarmark. 

3.- 7. 12. Adventní jarmark v ŠD - doprodej. 

5.12. Mikulášská besídka - návštěva Mikuláše, čertů, andělů (žáci 9.třídy). 

12.12. Přednáška o kočkách - členové Spolku pro kočku. 

15.12. Vánoční besídka  koledy a dárky od Ježíška.  

7.-8.1. Tříkrálová sbírka 2019 - koledování v ulicích Milína.  

27.2. Maškarní karneval.  

13.5. Výlet ŠD  - výukový program Král Karel IV. přijíždí na zámek Březnice.  
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červen - Galerie na plotě. Výstava prací žáků ŠD na plotě.  

21.6. Den pro školní družinu - nová akce, kterou jsme připravili společně s žáky 8. třídy.                
Starší si pro mladší vymysleli spoustu zábavných her a soutěží, ze kterých si všichni něco               
odnesli.  

V ŠD mohli žáci navštěvovat kroužky: čtenářský klub, klub logických a deskových her,             
výtvarný kroužek, skupinové bubnování a  sportuj v družině.  

Školní klub ve školním roce 2018/2019 
  

Činnost školního klubu byla zahájena 5. 9. 2018 s počtem padesáti dětí. Nejvíce dětí je ze                
čtvrté a páté třídy. Většina jich navštěvuje klub o polední přestávce, kde čekají na odpolední               
vyučování. Ostatní děti tu tráví čas před kroužky nebo čekají na autobusové spojení. Dále              
také funguje ranní oddělení klubu, které se příští rok přesune z prostor družiny do budovy               
školy. 

Během roku jsme pořádali již druhý ročník pololetního turnaje v karetních hrách a turnaj v               
ping pongu. Vybírali jsme nejoblíbenější a nejhranější písničku. Odebírali jsme časopisy           
ABC a 21. století junior. Také se věnujeme výtvarným činnostem. Ve školním klubu jsme se               
letošní rok věnovali tématům: 

· zdravý životní styl a péče o zdraví, základy zdravovědy 

· možnosti trávení volného času – sport, kultura 

· dopravní výchova – bezpečně na kole i jako chodec 

Letošní rok je spojen s rekonstrukcí a přípravou nových prostor klubu. Velmi nás potěšily              
peněžité dary od některých rodičů a dobrovolné příspěvky vybrané na loňském adventním            
koncertě. Děti si také malovaly návrhy nového názvu a loga klubu. 

Činnost školního klubu byla ukončena 28. 6. 2019. 

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2018/2019 
Činnost školní družiny a školního klubu dále doplňují zájmové kroužky určené i dalším             
žákům naší školy. V tabulce je přehled kroužků, které byly realizovány.   

Název kroužku Komu byl určen 

Rosnička 6. až 9. třída 

Výtvarný od 1. třídy 

Sportovní hry 2. až 3. třída 
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Aranžování a vazba 6. až 9. třída 

Matematika po škole 9. třída 

Kaktusářský 1. až 9. třída 
  

 

Školní parlament ve školním roce 2018/2019 
 

Ve školním roce 2018/2019 pracoval v ZŠ Milín školní parlament pátým rokem. 

Hlavní koordinátorkou práce školního parlamentu byla Martina Štiplová, další koordinátorkou          
Jitka Vítková, která v této roli pracovala prvním rokem. 

V prvním školním týdnu jednala koordinátorka Martina Štiplová se žáky v 5.-9. třídách o              
jejich parlamentářích. Žáci se měli vyjádřit, zda jsou se svými zástupci v parlamentu             
spokojeni, a dát (či popřípadě zrušit) jejich mandát v následujícím školním roce. I sami              
parlamentáři se měli rozhodnout, zda chtějí v práci ve školním parlamentu pokračovat. Ve 4.              
třídách koordinátorka připravila žáky na volby do žákovského parlamentu, které v jejich třídě             
proběhnou. Nastínila způsob práce v žákovském parlamentu a činnosti, které se od příštích             
parlamenťáků čekají. Vyzvala zájemce o práci v parlamentu, aby se přihlásili do voleb             
(sestavili kandidátní listinu ve spolupráci s třídní učitelkou). 

Všichni současní parlamentáři byli podpořeni svými třídami a rozhodli se v práci ve školním              
parlamentu pokračovat. 

Volby do školního parlamentu připravovali sami parlamenťáci – rozdělili si úkoly, zajistili            
přípravu a tisk volebních lístků, přípravu volební místnosti, průběh voleb, sčítání hlasů i             
vyhlašování výsledků. 

Volby do školního parlamentu proběhly 10.10.2018 a ještě týž den byly slavnostně            
vyhlášeny výsledky voleb školním rozhlasem. Zástupci školního parlamentu poblahopřáli         
nově zvoleným parlamenťákům ze 4. třídy a předali jim jmenovací dekrety. 

 

Nově zvolení parlamentáři: 

4.A – Adéla Caisová, David Keřlík 

4.B – Karin Šímová, Lenka Vondráková 

 

Členové parlamentu, kteří pokračují v práci : 
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5. - Martina Jeníková, Tereza Průšová 

6.A – Kateřina Klementová, Veronika Lánová 

6.B – Karolína Peterková, Samuel Kaiser 

7. - Tereza Matějková, Kristýna Novotná 

8. - Tereza Doubková, Michaela Kučerová, Pavel Muzika 

9. Claudia Natana, Michaela Zelenková 

 

Seznamovací akce školního parlamentu Noc parlamenťáků proběhla 9.-10.11.2018. Jejím         
cílem bylo seznámit členy parlamentu navzájem, navodit atmosféru spolupráce a připravit           
plán práce pro tento školní rok. Parlamenťáci se dohodli, že schůzky parlamentu budou             
probíhat vždy jednou za čtrnáct dní ve středu od 13.20, délka schůzky bude dle potřeby,               
nejčastěji 45 minut. 

Při Noci parlamenťáků parlamenťáci vybírali téma první akce. Vybrali už jednou úspěšnou            
akci na téma barvy – Bláznivý modrý den. Ten proběhl 19.2. 2019. Úkolem všech bylo přijít                
v modrém oblečení a doplňcích. Parlamenťáci zorganizovali soutěž tříd v množství modrého            
oblečení a vyhlásili vítěze ve třech kategoriích – mladší žáci, starší žáci a učitelé. Smyslem               
akce bylo zažít legraci společně se všemi žáky školy. 

Ve druhém pololetí parlamenťáci zorganizovali další – tentokrát zcela novou akci –            
Písničkový týden. V týdnu 6.-10.5. 2019 během velkých přestávek pouštěli do rozhlasu            
písničky, které vybíraly jednotlivé třídy. Tato akce měla obrovský úspěch a žáci si vyžádali              
opakování v příštím roce. 

5. června proběhla poslední schůzka školního parlamentu ve školním roce 2018/2019.           
Parlamenťáci hodnotili svoji letošní práci a proběhlé akce jako úspěšné. Probírali očekávání            
do příštího školního roku. Koordinátorky poděkovaly parlamenťákům za odvedenou práci. 

Problémem práce ve školním parlamentu v tomto školním roce bylo složité stanovení            
termínů schůzek. Vzhledem k jinak postavenému rozvrhu nebylo možné pokračovat v           
obvyklém termínu (pátek), pozdější domluva nového termínu dělala problém některým          
parlamenťákům, kteří již měli domluvené jiné kroužky - z tohoto důvodu zcela přestala v              
parlamentu pracovat Blanka Petáková, mnoho parlamenťáků často odcházelo ze schůzek          
dříve. I proto se nepodařilo zorganizovat tolik parlamenťáckých akcí jako v předchozích            
letech. 
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Ostatní 
  

Žáci mají možnost navštěvovat sportovní kroužky organizované TJ Sokol 2 (volejbal,           
aerobic, cvičení dětí, florbal...) a TJ Ligmet (fotbal), pro jejichž činnost je po část školního               
roku nebo po jeho celou dobu využívána školní tělocvična. 

 V naší škole má pobočku ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem. Vyučují se zde               
hudební obory (hra na hudební nástroj), výtvarné obory (keramika) a taneční obor (klasický             
a moderní tanec). 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ 
ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
V uplynulém školním roce ČŠI žádnou přímou kontrolu nevykonala, poslední kontrola           
proběhla v roce 2016. ČŠI v roce 2018/2019 testovala žáky 8. ročníku v přírodovědné              
gramotnosti, výsledky našich žáků téměř přesně odpovídaly celostátnímu průměru. 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
  

Údaje o hospodaření jsou zpracovány za kalendářní rok 2018 a dle platné vyhlášky č.              
15/2005 Sb. pro účely výroční zprávy k 30. 6. 2019. Základní škola Milín hospodařila v roce                
2018 jako příspěvková organizace. Zřizovatel Obec Milín poskytuje prostředky na provoz           
školy. Prostředky na NIV jsou převáděny z KÚ Středočeského kraje (prostředky na platy,             
zákonné odvody a ONIV). 

  

Hospodaření školy za období leden až červen 2019 

 

NÁKLADY      

Čerpání dotace SR   7 341 486,17 Kč  

z toho:  platy a odvody  7 190 019,22 Kč  

 ONIV   123 346,95 Kč  

 doprava plavání  28 120,00 Kč  

Čerpání dotace šablony  166 923,31 Kč  
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Čerpání darů   26 902,00 Kč  

Čerpání rezervního fondu  39 801,00 Kč  

Náklady hrazené žáky:  386 169,70 Kč  

Lyžařský výcvik, ozdravné pobyty, kroužky, 

programy pro žáky, náklady z úplaty ŠD a ŠK 
  

    

    

      

Čerpání provozní dotace  1 661 655,91 Kč  

z toho:  materiál   128 580,02 Kč  

 energie   447 373,61 Kč  

 opravy a údržba  175 427,93 Kč  

 cestovné    40 193,00 Kč  

 služby   256 586,08 Kč  

 mzdy    335 587,00 Kč  

 odvody   120 961,00 Kč  

 zákonné sociální náklady 275 083,72 Kč  

 ostatní náklady-pojištění 21 769,00 Kč  

 odpisy TZ   89 760,00 Kč  

 odpisy DDHM  2 652,00 Kč  

 náklady z DDHM  9 604,55 Kč  

Náklady související s doplňkovou činností:  

 energie   24 000,00 Kč  

 materiál   1 251,00 Kč  

NÁKLADY CELKEM   9 648 189,09 Kč  

VÝNOSY CELKEM   11 065 539,55 Kč  
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Hospodářský výsledek k 30.6.2019 činí 1 417 350,46 Kč  

      

Nevyčerpaná provozní dotace   802 474,33 Kč  

(na rekonstrukci školního klubu)    

Zisk z vedl. hospod. činnosti  136 932,00 Kč  

Nevyčerpaná dotace SR  411 730,83 Kč  

(na učebnice a pomůcky)    

Nevyčerpané příspěvky od žáků 66 213,30 Kč  

(úhrady žáků za zájmové vzdělávání na vybavení a výdaje ŠD a ŠK)  

      

 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 
MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
  

Naše škola je zapojena do tří mezinárodních projektů - Ekoškola, Mladí reportéři pro životní              
prostředí a GLOBE, jejichž koordinátorem je vzdělávací centrum Tereza. S Terezou           
spolupracujeme od roku 1996. 

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program, v rámci kterého se žáci učí o            
environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory            
energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Program je určen pro               
celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy a veřejnosti. V programu             
Ekoškola pracujeme od roku 2001, v roce 2006 jsme získali mezinárodní titul Ekoškola, v              
roce 2008 jej škola obhájila, v roce 2011 se jej podařilo obhájit podruhé a v roce 2014                 
potřetí. Na jaře 2019 nás čekala další obhajoba titulu, ale po dohodě s koordinátorkou z               
Terezy jsme obhajobu vzhledem k probíhajícím stavebním úpravám školy odložili o jeden            
rok. Ve školním roce 2018/19 došlo ke změně ve vedení projektu na naší škole,              
koordinátorkou Ekoškoly se stala Jana Pižlová. Ve školním ekotýmu kromě ní pracují další tři              
pedagogové a 20 žáků od 2. do 9. ročníku. Ekotým se schází pravidelně vždy poslední               
čtvrtek v měsíci v 7 hodin (tento čas nevyhovuje – je příliš krátká doba na řešení problémů a                  
plánování). Ve školním roce proběhlo 9 schůzek, na nichž byly připomenuty hlavní oblasti             
Ekoškoly, kterými se naše škola zabývá (Odpady, Energie, Voda, Prostředí školy, Šetrný            
spotřebitel). Probrali jsme také 7 kroků k Ekoškole, ve třídách proběhla anketa a hlasování o               
podobě budoucího nového celoškolního ekokodexu (zvítězil návrh cesta s ukazateli k cíli).            
Ekotým se podílel na projektech Recyklohraní, sběrová akce, Den Země. Ve školním roce             
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2018/19 se ekotým zaměřil na téma odpady, ekotýmáci znovu poučili své spolužáky o             
nutnosti a významu třídění odpadů. Také pedagogové byli znovu poučeni a požádáni o             
spolupráci. Pro školní rok 2019/20 jsme společně naplánovali analýzu současného stavu           
školy ve všech oblastech Ekoškoly, plánování a zlepšování stavu a vytvoření nového            
celoškolního ekokodexu. 

Naše škola se ve školním roce 2018/19 stala jednou z 12 pilotních škol v České republice,                
které se zapojily do projektu Mladí reportéři pro životní prostředí a ověřovaly metodiku,             
kterou připravilo vzdělávací centrum TEREZA. Pro program jsme vybrali 8. a 9. třídu. Žáci              
hledali problémy související s životním prostředím naší obce, snažili se hledat řešení a             
hlavně o problému informovali veřejnost. Osmáci řešili problém černých skládek v okolí            
Milína a zpracovali o něm reportážní video a fotografie. Deváťáci natáčeli video o zchátralém              
milínském nádraží, fotili psí výkaly na ulicích a napsali reportážní článek o zbytečnosti             
„igelitek“ na nákupy. Pilotní ročník jsme zvládli na výtečnou.  

Kategorie reportážní video: 
11 – 14 let – video Černá skládka – 3. místo (tým 8. třídy) 
15 – 18 let – video Milínské nádraží – 3. místo (tým 9. třídy) 

 Kategorie reportážní článek: 
15 – 18 let – Igelitové tašky v obchodech? Zbytečnost! - 3. místo (autorka Kristýna 
Melicharová)  

Kategorie reportážní fotografie: 
jako nejlepší ze všech došlých fotografií byla hodnocena fotografie Černá skládka (autorka 
Natálie Gregušová) 

 

Od roku 2011 je škola zapojena do mezinárodního programu GLOBE. GLOBE je            
dlouhodobý mezinárodní program, který nabízí žákům praktické postupy pro zkoumání a           
pozorování životního prostředí v okolí školy a díky tomu přirozeně podporuje u žáků zájem o               
přírodovědné předměty. Vede žáky k využívání výzkumných metod a výsledků vlastního           
bádání a k identifikaci a řešení environmentálních problémů ve svém okolí. Koordinátorem            
GLOBE je Mgr. Jana Pižlová. Letošní vrcholná mezinárodní akce všech “Gloubáků” GLOBE            
Games se konala od 30. května do 2. června v Kadani. Za naši školu se jí zúčastnilo pět                  
žáků. Čtyři z nich – Pavlína Lánová, Veronika Lánová, Daniel Klouda a Klára Majerová –               
tvořili tým, který prezentoval na žákovské vědecké konferenci projekt “Čistíme nebo           
znečišťujeme?”. Na projektu pracovali společně s kolegy z kroužku Rosnička od ledna 2018.             
Zabývali se vlivem čistících prostředků na růst rostlin, porovnávali EKO a NEEKO čističe.             
Projekt měl velký ohlas u žáků i učitelů z jiných škol. Pátou žákyní, která se GLOBE Games                 
zúčastnila, byla Kristýna Melicharová. Ta po celou dobu konání akce působila jako            
novinářka. Celé dny dělala společně s novináři z dalších škol rozhovory s různými lidmi (se               
zástupkyní americké ambasády anglicky), fotila, psala, tiskla, roznášela noviny. Pro všechny           
zúčastněné žáky byly GLOBE Games velikou zkušeností a žáci zde načerpali novou            
inspiraci pro svou další badatelskou práci. 
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ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 

Již v roce 2016 škola uzavřela smlouvu o spolupráci se Vzdělávacím institutem            
Středočeského kraje o vybudování Centra přírodovědného vzdělávání Milín. Nově         
vybudované a rekonstruované prostory školy financované díky schválené dotaci z          
evropských fondů (IROP) a spoluúčasti zřizovatele (investora) budou sloužit také tzv.           
univerzitě třetího věku. Vzhledem k ukončení stavebních prací až v samém závěru školního             
roku se posune i plánovaný začátek programu celoživotního učení. 

 

ÚDAJE O PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

  

 Ve školním roce 2018/2019 byly předloženy nebo realizovány následující         
projekty: 

· Společně to zvládneme – operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č.             
02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, celková požadovaná         
dotace 696 417,- Kč, projekt byl podpořen a realizován ve dvou uplynulých školních letech.              
Řídící orgán přijal Závěrečnou zprávu o realizaci a projekt tím byl uzavřen. Prostředky byly              
tedy využity na zkvalitnění výuky množstvím školení pedagogů, tandemovou výukou,          
sdílením zkušeností s jinými školami, pořádáním čtenářských a herních klubů, uspořádáním           
besed s odborníky a nákupem pomůcek a drobné techniky. V červnu 2019 jsme pak podali               
žádost o dotaci z obdobné výzvy a projekt nazvali Společně to zvládneme II. Vyhodnocení              
žádosti má proběhnout do prosince 2019.  

  

·      Plavání – dotace MŠMT na úhradu dopravy žáků na plavecký výcvik do Příbrami 

příjmy  čerpáno 1-6/2019  

28 120,00 Kč  28 120,00 Kč 

 

Vybudování nových prostor školního klubu z bývalé kotelny a uhelny školy. Tuto investiční             
akci jsme ve škole chystali přibližně rok, za který byla připravena projektová dokumentace,             
získáno stavební povolení a shromažďovali jsme potřebné finanční prostředky. Zřizovatel          
celý projekt zaštiťoval a nakonec poskytl rozhodující část potřebných finančních prostředků.           
Níže uvádíme přehled zdrojů financování. Od září 2019 je již klub plně využíván našimi              
žáky. 
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obec  888 672,18 Kč 

škola (zisk z 
hospodářského výsledku) 

 143 580,31 Kč 

innogy GasNet s.r.o.  150 000,00 Kč 

jednotliví dárci dohromady 30 670,00 Kč 

adventní koncerty 8 295,00 Kč 

   

celkem  1 221  217,49 Kč 

 

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ 
VE VZDĚLÁVÁNÍ 

  

Spolupráce s odborovou organizací 

 K 1. lednu 2012 ukončila ve škole svoji činnost odborová organizace. 

  

Partneři školy, spolupracující organizace 

 Obec Milín – zřizovatel školy a partner při organizování akcí 

CVA Milín, – společné akce, výstavy, exkurze, besedy, výukové programy pro ZŠ a             
ŠD 

 Mateřská škola Milín – pořádání akcí pro děti MŠ (Mikuláš, Den Země, divadlo,...) 

Sdružení Tereza – projekt Ekoškola, projekt Globe 

Sdružení rodičů při ZŠ Milín 

organizace zajišťující DVPP  (VISK, Elrond, NIDV a další) 

 PPP Příbram 

 SPC Příbram 

 Středisko výchovné péče Příbram 
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ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem 

TJ Sokol Milín 

TJ Ligmet Milín 

 farnost Slivice – Milín 

Ochrana fauny ČR - Ekocentrum Hrachov u Sedlčan 

 ZŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem 

  

Ve vazbě na projekt půdní vestavby, vybudování hvězdárny, rekonstrukce skleníku a           
úprav školní zahrady, který škole zajistil kvalitní podmínky pro výuku přírodovědných           
předmětů, ICT a jazyků, kde je žadatelem o dotaci Obec Milín, uzavřela škola smlouvy o               
budoucí spolupráci s následujícími subjekty: 

Mateřská škola Milín 

Mateřská škola Pečice 

Základní škola a mateřská škola Solenice 

VOŠ a SOŠ Březnice 

Dětský domov Solenice 

Orlíček Přední Chlum, o.p.s. 

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) 

V blízké budoucnosti tak dojde k využití nově vybudovaných prostor pro vzdělávání od             
předškolního věku až po seniory (VISK). 

 

V období hlavních prázdnin poskytla škola své prostory a potřebné zaměstnance k realizaci             
příměstských táborů, organizovaných Obcí Milín. Na půdě školy tak proběhly programy           
nazvané Škola hrou a částečně Adventure. 

  

Vypracoval: Mgr. Pavel Kopecký 
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Předáno: Školské radě dne ……. 

  

  

Školskou radou schváleno: 
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