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1 Úvod

Blíží se doba, kdy se naplní šest let od chvíle, kdy jsem se stal ředitelem Základní školy
Milín. Je tedy čas, abych se ohlédl za tímto uplynulým obdobím a porovnal současný stav
s dobou, kdy jsem do Milína přišel. Východiskem mi bude koncepce rozvoje školy, kterou
jsem předložil v rámci konkurzního řízení v roce 2016. Druhou částí tohoto dokumentu pak
bude nová koncepce rozvoje pro další šestileté období.

2 Cíle, jichž jsme dosáhli

1. Počet žáků školy vzrostl z 223 v roce 2016 na 280 v roce současném. Z porovnání
s demografickým vývojem spádové oblasti školy vyplývá, že nárůst počtu žáků v ZŠ
Milín vysoce převyšuje vývoj počtu bydlících dětí. Potvrzuje tedy rostoucí zájem o
docházku místních dětí a deklarovanou snahu vedení, aby naše škola byla pro
místní obyvatele dostatečně atraktivní.

2. S rostoucím počtem žáků došlo k rozšíření školní družiny na 4 oddělení a
rozsáhlejší provoz školního klubu v nových prostorách suterénu školy. Úspěchem
pro školní klub byla i cesta k vybudování jeho nových prostor, kdy se spojily síly a
vůle zřizovatele, sponzorství dodavatele plynu a především místních obyvatel
(rodičů žáků školy).

3. Došlo ke sloučení organizace se Školní jídelnou Milín, čímž se její administrace
zjednodušila a přinesla efektivnější řízení ve prospěch kvalitní a oceňované práce
jejích zaměstnanců.

4. Materiální vybavení školy se díky čerpání evropských fondů v rámci různých
programů a zvýšené důvěře zřizovatele v efektivní využívání jím přidělené dotace
výrazně zlepšilo. Škola tak nyní disponuje např. 16 interaktivními tabulemi či panely
(oproti původním čtyřem), ostatní učebny jsou vybaveny alespoň dataprojektory a
plátnem. Spolupráce se zřizovatelem na projektu vybudování odborných učeben a
všeobecného zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání přinesla přeměnu podkroví
školy v pět odborných učeben a zázemí, konektivitu školy podle současných
standardů, obnovu školního skleníku s přírodovědnou učebnou, úpravy pozemku
školy pro výuku i každodenní trávení velké přestávky, vybudování školní hvězdárny
a další. Zaměstnanci školy stejně jako její žáci mají k dispozici více potřebné
techniky a pomůcek (notebooky, tablety, mikroskopy, binokulární lupy, laboratorní
pomůcky, výukové karty, knihy atd.).

5. Výše uvedené přineslo vytvoření příjemného a inspirativního prostředí pro žáky i
zaměstnance školy.

6. Řízení školy se v duchu současného poznání o efektivitě managementu proměnilo
více ve “vedení”. Uvážlivé využívání elektronických nástrojů, především pro
komunikaci a sdílení potřebných informací, šetří čas zaměstnanců a zajišťuje
vysokou efektivitu této součásti práce pedagogů.

7. Vedle modernějšího webu školy pomáhá nahlédnout do jejího života veřejnosti
obnovená činnost facebookového profilu školy.

8. Hodnocení práce vedení školy jejími pedagogy (Kalibro 2021) mimo jiné dokládá,
že si velmi cení efektivity porad. Dále zaměstnanci oceňují, že vedení školy
maximálně usiluje o to, aby mohli co nejvíce času věnovat samotné výuce a nebyli
zatěžování nadměrnou administrativní prací. To je možné kromě jiného také tím, že
jsem jako ředitel školy zřídil pozici asistentky ředitele.

9. Velký důraz klademe na další vzdělávání, realizujeme pravidelně společná školení
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celé sborovny a umožňujeme prakticky bez omezení DVPP podle potřeb našich
zaměstnanců.

10.Časové, prostorové a finanční zajištění neformálních aktivit výrazně přispělo k
dobrým vztahům mezi zaměstnanci. Dobré klima se pak odráží i v efektivní
společné práci na dokumentech školy (školní řád, školní vzdělávací program) a v
dalších oblastech života školy.

11. Ředitel školy a jeho zástupce sami absolvují mnoho seminářů a školení pro
prohloubení kvalifikace. Zástupce ředitele absolvoval i studium pro vedoucí
pracovníky škol, v letech 2021 až 2023 jsme společně zapojeni v unikátním
programu Ředitel naživo.

12.Škola je otevřená rodičům, kteří přicházejí jako odborníci do výuky nebo jako
asistenti při akcích především mimo budovu školy. V době mimo covidová omezení
pak do školy přicházeli s veřejností besedovat zajímavé osobnosti různých oborů
(dr. Jiří Grygar, prof. Josef Fanta, Miroslav Hřebecký, Tomáš Feřtek, dr. Eva
Burdová a další).

13.Naši zaměstnanci připravují výukový program pro partnerské mateřské školy s
využitím našich prostor. Nadále pokračuje spolupráce s CVA Milín, kam naši žáci
docházejí na zajímavé programy. Rozvíjí se také spolupráce s místní farností, v
poslední době nejvíce sportovními a duchovními aktivitami, které žákům školy
poskytuje přímo místní farář Jan Böhm.

14.Škola je dějištěm seminářů a školení přístupných i pro pedagogy z jiných škol. Ve
spolupráci s dalšími subjekty (např. organizací Skaut Slivice nebo Obcí Milín) pak
probíhá ve škole také zájmové vzdělávání.

15.Pedagogický sbor je složen z 90 % kvalifikovanými zaměstnanci, ostatní si
kvalifikaci doplňují studiem.

16.Reflexe vlastní pedagogické práce a její srovnání se zjištěními a doporučeními
MŠMT a ČŠI přinášejí stále větší soulad s potřebami našich žáků. Klademe stále
větší důraz na kompetence, dovednosti žáků a jejich praktické využití.

17.Orientaci ve složitém světě a schopnosti efektivně komunikovat ve společnosti
pomáhá zavedení nových předmětů - etické výchovy a dramatické výchovy.

18.Navýšení počtu hodin výuky tělesné výchovy, četné mimoškolní aktivity, ozdravné
pobyty, “školy v přírodě”, školní výlety, lyžařské kurzy i na prvním stupni i
každodenní pobyt o velké přestávce na školní zahradě přispívají k fyzické i duševní
kondici žáků a podporují kladný vztah k pohybu.

19.Měníme styl výuky tak, aby i nadaní žáci byli motivováni k aktivitě. Zvýšila se
nabídka meziškolních soutěží (olympiád apod.) a zapojení našich žáků v nich.

20.Nabídka výuky cizích jazyků se rozšířila o románský jazyk - španělštinu. Podle
šetření ČŠI došlo na naší škole též ke zvýšení kvality výuky angličtiny.

21.S využitím finančních prostředků EU se v tomto a příštím roce zúčastní pět
pedagogů zahraniční stáže. Pravidelnou akcí školy (po době protiepidemických
omezení) bude exkurze 9. ročníku do partnerské obce Ledro v severoitalských
horách.

3 Cíle, které zůstaly nebo byly přehodnoceny

1. Výuka není plánována formou měsíčních a týdenních plánů. Pokračujeme v
tradičním pojetí rozvržení práce na základě školního vzdělávacího programu.

2. Nedošlo k vybudování moderního školního hřiště. Díky iniciativě obyvatel Milína,
zástupců obce i školy však již existuje projekt a obec začala na své náklady s
přípravnými pracemi.
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3. Škola zatím nerealizovala plnohodnotnou “zahradní slavnost”. Spolek rodičů ZŠ
Milín, žáci 9. ročníku a učitelé školy však hledají společnou cestu, jak takové
setkání zorganizovat.

4. Praktická aktivita žáků v duchu mediální výchovy zůstává úkolem i pro další období.
5. Výměnné pobyty se žáky zahraniční školy zatím neproběhly. Kontakty, které získají

učitelé při vlastních stážích, by však mohly přinést žádoucí změnu.
6. Propojení žáků školy formou patronů starších nad mladšími jsme zatím

neuskutečnili. Je to cesta, kterou budeme nadále zkoumat a diskutovat především
se samotnými žáky.

7. Činnost školního parlamentu přes velké nasazení určeného pedagoga nepřinášela
očekávané výsledky. Činnost byla ukončena s konstatováním, že na základní škole
tento formát neodpovídá vyspělosti žáků. Žáci mají nadále prostor pro účast na
dění školy v rámci programu Ekoškola a všeobecně díky vstřícné komunikaci
pedagogů školy.

4 Koncepční záměry pro další období

Na prvním místě budu usilovat o zachování kvalit, které v současné době škola má.
Budoucí vývoj pak budu podřizovat naplnění vize školy, formulované a sdílené našimi
pedagogy:

Naše škola je bezpečné, tolerantní a otevřené prostředí, kam chodí žáci rádi a se
zájmem. Díky poznání sebe, společnosti a světa umí najít vlastní cestu životem.

Jak vyplynulo z dotazníkového šetření určeného žákům, rodičům i zaměstnancům školy,
jsou oblasti možného rozvoje do velké míry sdílené a vnímané s obdobnou naléhavostí.
Logicky tedy budou v popředí mého zájmu v nadcházejícím období. Konkrétně se jedná o
následující:

1. navázat úzkou spolupráci s dalšími školami jako možnost inspirace, v případě
zahraničí pak cíl pro výjezdy našich učitelů a žáků

2. usilovat o zapojení rodilých mluvčí do výuky cizích jazyků
3. neustále hledat a používat takové metody práce, aby dopad na učení každého žáka

byl co největší (například ve smyslu od frontální výuky k výuce aktivní, badatelsky
orientované apod.)

4. stát se školou, která bude inspirovat ostatní a svou činností bude kultivovat i širší
okolí

5. zachovat a rozvíjet spolupráci se ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem
6. vést nadále zaměstnance školy k tomu, aby svým osobním příkladem žili vizi školy

a měli touhu se neustále rozvíjet
7. vybudovat multifunkční hřiště
8. rekonstruovat toalety, ke splachování využívat dešťovou vodu
9. pokračovat v obnově nábytku a vybavení školy
10.obnovit elektroinstalace v objektu školy i školní družiny

Závěrem této stručné zprávy chci poděkovat za spolupráci všem těm, kteří přispěli k
úspěšné proměně školy, a vyjádřit odhodlání v započaté práci pokračovat. Klíčovým
faktorem budoucího úspěchu pak je, stejně jako dosud, plná podpora vedení školy ze
strany jejího zřizovatele.
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