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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola Milín se řadí mezi středně velké venkovské školy. Školní rok 

2008/2009 začal s 209 žáky v deseti třídách. Během školního roku se 5 žáků odstěhovalo a 
1 žákyně přistěhovala, takže školní rok skončil s 205  žáky. Na  prvním stupni bylo na začátku 
školního roku 115 žáků ( průměr na třídu 23 žáků ), na druhém stupni bylo  94 žáků ( průměr 
na třídu 18,8 žáků). Celkový  průměr na třídu byl 20,7 žáků.   Z 25 okolních měst, obcí a osad 
dojíždělo do školy 89 žáků,  což je 43%. Vzhledem k  velké  spádové oblasti a dosti 
vysokému počtu dojíždějících z různých směrů se musí ke spojení dětí přihlížet při 
sestavování rozvrhu i při organizování školních akcí a zájmové činnosti. 

 Do tří oddělení školní družiny docházelo 75 žáků.

Areál školy je tvořen hlavní budovou, tělocvičnou, skleníky, školním hřištěm a 
školním pozemkem. Je umístěn v klidném prostředí na okraji sídliště. Výuka se uskutečňuje 
v jedenácti  kmenových třídách, dvou odborných učebnách (chemie, přírodopis), dvou 
počítačových učebnách, ve školní knihovně, v tělocvičně, ve školní dílně, ve cvičné kuchyni, 
na školním hřišti, ve venkovní učebně, na školním pozemku a ve sklenících. V blízkosti školy 
je využíván sportovní areál TJ a hřiště u sokolovny. 

Součástí školy je školní družina, která  se nachází v samostatném objektu se třemi 
třídami, místností pro zájmovou a odpočinkovou činnost a velkou zahradou, kde si děti hrají a 
sportují. 

Třídy, tělocvična a ostatní prostory školy i ŠD jsou využívány také k zájmové 
činnosti.  Dohromady tvoří zařízení pro výuku, výchovu a zájmovou činnost ucelený areál, 
který dobře slouží svému účelu a každoročně je vylepšován. 

Školní jídelna je umístěna v přístavbě hlavní budovy a je samostatný právní subjekt.

Kromě běžné  údržby a oprav pokračovaly během školního roku a o prázdninách práce 
na zlepšování prostředí a vybavování učeben. Díky finanční podpoře RWE Gas Storage s.r.o 
a Obce Milín jsme zakoupili výškově stavitelné lavice do čtyř učeben druhého stupně. 
Všechny třídy prvního stupně  a jedna třída druhého stupně byly o prázdninách barevně 
vymalovány. Kanceláře školy dostaly novou barevnou malbu. Také šatny jsou barevně 
natřené. Velké změny nastaly ve školní družině. Již během školního roku došlo k malování 
a výměně starého nábytku v šatnách za nový – finance byly získány z prodeje dětských 
výrobků na předvánočním jarmarku, ze sponzorských darů a z Obce Milín. Na zahradě školní 
družiny byl odstraněn starý nefunkční bazének, opraveno sezení (dlažba, lavičky se stoly, 
zastřešení), zabudována nová prolézačka s houpačkou, obnoven trávník. 

Stejně jako v předchozích letech jsou úpravy a údržba zajišťovány ve spolupráci 
s Obcí Milín. Výzdobu ve třídách, ale třeba i natírání nábytku provádějí velmi aktivně 
vyučující a mnohdy s nimi i žáci, kteří si vlastními silami vytvořeného prostředí i více váží. 
Mnoho pro zlepšení prostředí ve škole se vytvořilo v rámci projektu Ekoškola – 



např. vymalování učebny dějěpisu v rámci Dne Země, květinová výzdoba chodeb, venkovní 
učebna apod.

Snažíme se stále dovybavovat školu učebnicemi a učebními pomůckami, i když 
finanční prostředky na jejich nákup jsou stále více omezovány. 

Personální zajištění výchovně-vzdělávacího procesu je stabilizováno. Pokud 
ke změnám ve sboru dochází, je to především z důvodu odchodu do starobního důchodu.

PŘEHLED  OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ
Ve školním roce 2008/09 škola vyučovala podle následujících vzdělávacích programů:

1. stupeň: 1. a 2. ročník – Školní vzdělávací program „Škola je náš kamarád“ č.j. 260/07

3. - 5. ročník – vzdělávací program Základní škola č.j. 16 847/96-2

2. stupeň 6. a 7. ročník - Školní vzdělávací program „Škola je náš kamarád“ č.j. 260/07

8. a 9. ročník - vzdělávací program Základní škola č.j. 16 847/96-2

Volitelné předměty

6. ročník: Svět kolem nás, Domluvíme se v Evropě, Sportovní hry

žáci si volí 1 volitelný předmět

7. ročník: druhý cizí jazyk (ruský a německý), Svět kolem nás, Domluvíme se v Evropě, 

Praktika z biologie, Sportovní hry

žáci si volí druhý cizí jazyk a další 2 volitelné předměty

8. ročník: Informatika, Ruský jazyk

oba volitelné předměty mají všichni žáci

9. ročník: Informatika, Ruský jazyk

oba volitelné předměty mají všichni žáci

Nepovinné předměty

1. stupeň: Náboženství

Pohybové a sportovní aktivity

2. stupeň: Náboženství

Pohybové a sportovní aktivity



POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

 V deseti třídách učilo na plný nebo částečný úvazek 18 učitelů. Některé úvazky byly 
kombinovány s vychovatelstvím ve ŠD. Přepočtený celkový úvazek byl 14,4.  Bez kvalifikace 
byly vyučovány předměty v rozsahu 2,3 úvazku. Kvalifikovaně bylo vyučováno 85% hodin.

  Ve školní družině pečovaly o 75 dětí  tři vychovatelky ŠD na celkový úvazek 2,3. 
Jedna  z  vychovatelak  během  školního  roku  dokončila  studium  vychovatelství,  takže 
kvalifikovanost ve školní družině je 100%.

Na úklid, údržbu, práce ve skleníku, topení a ekonomické činnosti bylo zaměstnáno 
sedm pracovníků na celkový úvazek 5,5.      

Ve školním roce 2008/09 došlo k významným personálním změnám ve škole. Ke dni 
31. října 2008 odešel do důchodu ředitel školy Mgr. Vladimír Novotný. Na jeho místo byla 
jmenována dosavadní zástupkyně ředitele Mgr. Jana Pižlová. Na místo zástupkyně ředitelky 
byla jmenována Mgr. Hana Sladovníková. K 1. lednu 2009 odešla do důchodu hospodářka 
školy Jana Benešová. Na její místo byla přijata Ing. Petra Danielová (DPČ na úvazek 0,25 ).

Údaje o pedagogických pracovnících

Učitelé 1. stupně

Mgr. Jana Dandová ZU Plzeň – 1. stupeň, TU 1. třída

Mgr. Olga Černá ZU Plzeň – 1. stupeň, TU 2. třída

Naděžda Sečanská SpgŠ Beroun – učitelství MŠ – TU 3. třída

Mgr. Lenka Halušková PF UK Praha – 1. stupeň – TU 4. třída

Eva Kotrbáčková G Sedlčany + 3 semestry PF České Budějovice – TU 5. tř.

Mgr. Milada Macháčková PF UK Praha – spec. pedagogika, učitelka, úvazek 0,590

Šárka Heinová PF UK Praha – vychovatelství, učitelka, úvazek 0,090

Učitelé 2. stupně

Mgr. Dagmar Rachová PF UK Praha – M – F, TU 6. třídy

Mgr. Pavlína Trgová PF Hradec Králové – M – Pg, TU 7. třídy

Mgr. Jiří Trnka PF UK Praha – Čj – Hv, TU 8.A, úvazek 0,590,

Ing. Hana Divišová Univerzita Pardubice – odborné předměty, TU 8.B

Mgr. Jana Falcmanová PF UK Praha – Čj – Vv, TU 9. třídy

Mgr. Vladimír Novotný PF UK Praha – Čj – Tv, ředitel školy (do 31. 10. 2008)

Mgr. Jana Pižlová PF České Budějovice – M – Bi, ZŘ, od 1. 11. 2008 ředitelka

Mgr. Jitka Čížková PF UK Praha – Rj – D, učitelka



RNDr. Renata Křížková MFF UK Praha – M – F, učitelka, úvazek 0,500

Mgr. Jiří Pižl PF Ostravská univerzita – odborné předměty, učitel, úv. 0,318

Mgr. Hana Sladovníková JČU Čes. Budějovice – odborné předměty, U, od 1.11.2008 ZŘ

Ladislava Patáková SpgŠ Beroun – vychovatelství, učitelka,úvazek 0,318

Vychovatelky ŠD

Hana Toužimská, DiS. VOŠPg Beroun – vychovatelství, vedoucí vychovatelka

Šárka Heinová PF UK Praha – vychovatelství, vychovatelka, úvazek 0,892

Ladislava Patáková SpgŠ Beroun – vychovatelství, vychovatelka, úvazek 0,375

Údaje o nepedagogických pracovnících

Marta Mišincová školnice

Jana Matoušková uklízečka

Jitka Baštýřová uklízečka

Lenka Šrůtová uklízečka

Eva Šafránková zahradnice, úvazek 0,810

Vladimír Novotný topič, úvazek 0,150

Jana Benešová hospodářka, úvazek 0,600, do 31.12.2008

Ing. Petra Danielová hospodářka, úvazek 0,250, od 1.1.2009

ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
Zápis do 1. třídy se konal 23. ledna 2009. K zápisu se dostavilo 27 dětí, z toho 23 

v řádném termínu a 4 děti po jednoletém odkladu školní docházky. Sedm zákonných zástupců 
dětí podalo žádost o odklad školní docházky a doložilo ji doporučením od dětského lékaře a 
PPP Příbram. Ve všech případech rozhodla ředitelka školy o odkladu povinné školní 
docházky o jeden rok. Všem zbývajícím zákonným zástupcům bylo vydáno rozhodnutí 
o přijetí jejich dětí do 1. ročníku. S výsledky zápisu byl seznámen také zřizovatel.

V měsíci dubnu se jeden chlapec odstěhoval. Do první třídy ve školním roce 2009/10 
nastoupilo 19 žáků.



ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
V tomto školním roce došlo ke změně v přijímacím řízení do středních škol a učilišť. 

Žáci si mohli podat až tři přihlášky. Předem slibované výhody tohoto opatření se změnily 
ve velký stres a zklamání rodičů i vycházejících žáků. Podle předpokladu byli někteří žáci 
přijati na dvě i tři školy, naopak někteří nebyli přijati nikam. Po odevzdání zápisových lístků 
přijatých žáků na jednu vybranou školu se uvolnila potřebná místa a nakonec byli všichni naši 
žáci umístěni takto:

Střední školy s maturitou:
Střední průmyslová škola Příbram – obor pozemní stavitelství 2 žáci
Gymnázium Komenského Příbram 3 žáci
Zdravotnické lyceum Příbram 2 žáci
Integrovaná škola Příbram  – střední škola hotelnictví a turismu 1 žák

         cestovní ruch 1 žák
  obchodník 1 žák

SOŠ SOU Dubno – strojník požární techniky 2 žáci

Odborná učiliště
Integrovaná škola Příbram – obor kuchař – číšník 4 žáci
Odborné učiliště Dubno – obor instalatér 1 žák
Odborné učiliště Hluboš – obor automechanik 1 žák
Odborné učiliště Sedlčany – obor kadeřnice 1 žák
Praktická škola Pod Šachtami – obor prodavačka 1 žák

        

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
             Výuka probíhala v 10 třídách, vyučovalo se podle platných vzdělávacích programů a 
dle nich zpracovaných plánů učiva.

Učitelé ve stále větší míře využívali ve výuce nových forem a metod práce (skupinová 
práce, projekty, kooperativní výuka). Běžnou součástí hodin se staly výukové programy na 
PC, využívání moderní výukové techniky a internetu.              

Při závěrečném projednávání výsledků vzdělávání v pedagogické radě dne 17. 6. 2008 
bylo potvrzeno, že osnovy dané vzdělávacím programem byly splněny.



Prospěch ve školním roce 2008/09

Třída
Celkem 

žáků
Prospělo Vyznamenání Neprospělo Výchovná opatření

1. 23 100% 23 0 0
2. 21 100% 19 0 0
3. 26 100% 23 0 3x pochvala TU, 1x NTU
4. 19 100% 15 0 7x pochvala TU, 1x NTU
5. 24 100% 17 0 6x pochvala TU, 1x DTU
6. 14 100% 5 0 1x NTU, 2x DTU
7. 24 100% 11 0 1x NTU

8.A 15 100% 6 0 1x pochvala TU, 1x NTU
8.B 19 95% 7 1 3x NTU, 1x 2 z chování
9. 20 95% 6 1 3x pochvala TU

1. stupeň 113 100% 97 0
16x pochvala TU, 2x NTU, 

1x DTU

2. stupeň 92 98% 35 2
4x pochvala TU, 5x NTU, 
2x DTU, 1x 2 z chování

Celkem 205 99% 132 2
20x pochvala TU, 7x NTU, 

3x DTU, 1x 2 z chování

Dva žáci na 2.  stupni ve druhém pololetí  školního roku byli  ohodnoceni známkou 
nedostatečnou – Milan Pelcner (8.B) z matematiky a Marie Blažová (9. třída) z matematiky a 
anglického jazyka. Milan Pelcner úspěšně vykonal opravnou zkoušku a výsledná známka z 
matematiky  byla  dostatečný.  Marie  Blažová  se  bez  omluvy  nedostavila  k  opravným 
zkouškám a její prospěch v obou předmětech zůstal nedostatečný.

Čtyřem žákům s potvrzenou SPU – na základě odborného vyšetření v PPP Příbram – 
byl  na  žádost  rodičů  vytvořen  IVP,  který  respektoval  diagnostikovanou  SPU.  Tito  žáci 
společně s dalšími žáky s doznívajícími SPU navštěvovali speciální hodiny pod vedením Mgr. 
Milady Macháčkové,  ve kterých se pracovalo na odstranění nebo zmírnění poruchy učení. 
Práce s integrovanými žáky byla hodnocena na pedagogických radách.

V rámci srovnávání  výsledků a ověřování znalostí jednotlivců i tříd proběhlo v páté a 
deváté třídě testování Kalibro z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a humanitních 
a přírodovědných  znalostí.           

                                              



Údaje o zameškaných hodinách:

Celkový počet zameškaných hodin: 19 914

Počet omluvených hodin: 19 846

Počet omluvených hodin na 1 žáka:  96,8

Počet neomluvených hodin: 68

Počet neomluvených hodin na 1 žáka: 0,3

                     
                            

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Ve škole pracuje metodik sociálně patologických jevů – Mgr. Dagmar Rachová. 
Vypracovává ve spolupráci s ostatními členy pedagogického sboru Minimální preventivní 
program, který je každoročně vyhodnocován. Spolupracuje úzce s třídními učiteli při řešení 
výchovných problémů – záškoláctví, kouření, alkohol, drogy, šikana, kriminalita, 
vandalismus, týrání dětí a ohrožování výchovy. Pravidelně se účastní vzdělávacích akcí 
zaměřených na sociálně patologické jevy. Spolupracuje s PPP Příbram, Policií ČR, orgánem 
sociální péče, K-centrem Příbram, Střediskem výchovné péče.

Ve školním roce 2008/09 byly ve škole řešeny 3 závažné problémy:
kouření marihuany
krádež přehrávače MP4
krádež mobilního telefonu
Ve všech případech byla kontaktována policie, odbor sociálních věcí a rodiče žáků.

Ostatní přestupky žáků nebyly vážnějšího charakteru a byly řešeny s rodiči žáků. V 
žádném z případů se nejednalo o šikanu.

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Učitelé se účastnili vzdělávacích akcí pořádaných Zařízením pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků a Střediskem služby školám Nymburk – regionální centrum 
Příbram, akreditovaným zařízením pro DVPP Elrond o.s., Národním institutem pro další 
vzdělávání v Praze.

Přehled akcí a jména zúčastněných učitelů:
Legislativní změny a dokumentace školy Pižlová
Výukový program AJ Divišová, Sladovníková
Hliník – co sbírat Kotrbáčková



Práce v kruhu při hodinách AJ s malými dětmi Sladovníková
Změny právních předpisů Pižlová
Projektová výuka jazyků v praxi Sladovníková
Tvoříme s ekoateliérem – Veselé jaro Kotrbáčková
Tvorba vzdělávacího programu pro ŠD a ŠK Toužimská
Klíčové kompetence RVP a ŠVP Sladovníková
Internet jako zdroj informací, rad a inspirace pro učitele Sladovníková
Preventivní programy a aktivity škol v oblasti soc. pat. jevů Rachová
Zájmová činnost a příprava v ŠD Toužimská
Tvořivé činnosti v cyklu roku ve výuce Kotrbáčková
Výchovní poradci ZŠ Falcmanová
Změny v právních předpisech Pižlová
Stres a školní prostředí Falcmanová
IVP jako pomoc učitelům Halušková
(NE)KUP TO Sladovníková, Kotrbáčková
Budou nám známky stačit? Pižlová
Profesní příprava zástupce ředitele Sladovníková
Školení BOZP všichni zaměstnanci
Školení preventisty PO Kotrbáčková
Školení požární hlídky Trgová, Trnka

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY
NA VEŘEJNOSTI

Kulturní a divadelní představení

Měsíc Název akce Ročník

Září

Nejkrásnější hádanka – pohádka 
kino

KD Milín
1. a  2. stupeň

Vystoupení ukrajinského dětského souboru – písně 
a tance

KD Milín 1. a  2. stupeň

Princezna a kouzelná píšťalka 
divadelní 

představení
KD Milín

1. stupeň

Listopad Zahájení adventu KD Milín žáci z 2. stupně

Prosinec Když je čas Vánoc – Lední revue
Zimní stadion 

Příbram
1. stupeň

Květen Jak se léčí princové – pohádka Divadélka KOS KD Milín 1. stupeň
Červen Pohádky – vystoupení žáků ZUŠ KD Milín 1. a  2. stupeň



Výukové pořady

Měsíc Název Akce Ročník

Říjen
Zpátky do Evropy 

Divadlo
KD Milín

Dravci Hřiště Sokol 1. a  2. stupeň
Výstava k 90. výročí vzniku ČR KD Milín 1. a  2. stupeň

Listopad Den Zdraví SZŠ Příbram 9. ročník
Láska ano, dítě ještě ne Kino Příbram 8. a 9. ročník

Prosinec

Hudební  pořad  „ROCK“ KD Milín 5. – 9. ročník

Výstava betlémů 
Zámeček 
Příbram

9. ročník

Planeta Země 3000 - BRAZÍLIE Kino Příbram 7. a 8. ročník

Únor
Beseda o Františku Nepilovi 
(Dr. Chládková)

Knihovna 
Milín

9. ročník

Březen
Drogy – Negativní vliv drog na kriminalitu 
mládeže

Kino Příbram 2. stupeň

Duben
Dopravní výchova ZŠ Milín 4. ročník

Výuka na dopravním hřišti
Dopravní hřiště 

Příbram
4. a 5. ročník

Červen Příběh PRAŽSKÉHO HRADU Praha 4. a 5. ročník

Humanitární akce

Měsíc Akce
Listopad Vánoční přání – Na vlastních nohou  STONOŽKA 2. stupeň

Únor Charitativní sbírka – Občanské sdružení PÍŠŤALKA 1. a  2. stupeň
Duben Charitativní sbírka – Fond SIDUS 1. a  2. stupeň

Projekty

Měsíc Akce Ročník
Celoroční Časopis „ FČELIČKA“ 9.ročník
Celoroční Projekt EKOŠKOLA všichni
Celoroční Projekt RECYKLOHRANÍ všichni

Říjen Týden lesů 1. a  2. stupeň
Prosinec Advent ve škole – Čerti a Mikuláš 1. a  2. stupeň
Leden Africké dny 1. a  2. stupeň

Únor Běžecké závody na lyžích 1. a  2. stupeň
Masopust a maškarní karneval 1. a  2. stupeň

Duben Den Země 1. a  2. stupeň
Květen 50. výročí naší školy 1. a  2. stupeň



Školní výlety a exkurze

Měsíc Akce Ročník
Říjen Hvězdárna Ďáblice 4. a 5. ročník

Květen

Zámek Červená Lhota 2. a 3. ročník
Památník Vojna

Památník A. Dvořáka na Vysoké
8. A  a  8. B

Hvězdárna Petřín 6., 7., 8. B, 9. ročník
Planetárium Praha 2. a 3. ročník

Červen

Blatná – zámek, obora – daňci, Březnice 1. ročník
Plavecký bazén Příbram 6. ročník

Techmania science centre, Nebílovy 7. a 8.B
Hasiči Příbram 2. a 3. ročník

Památník Strž K. Čapek  
Křečovice J. Suk 

8. A  a  8. B

Olympiády a přírodopisné soutěže 

Měsíc Akce ročník Umístění

Únor Konverzační soutěž v AJ – okresní kolo 7. a 9.
Magdaléna Divišová 

8. místo, Lucie 
Šafránková 13. místo

Olympiáda v ČJ – školní kolo 8. A a  8. B

Duben

Nakresli mi svou planetu – soutěž VEOLIA 4. třída

Matematická olympiáda 5. - 8.r.

Anna Sekaninová 
7. místo, Michaela 
Tesková 9. místo, 

Magdaléna Divišová 
1. místo, 

Václav Rach 4. místo

Pythagoriáda 7. r.
Magdaléna Divišová 

8. místo

Květen

Biologická olympiáda – okresní kolo 
Příbram

2 žáci 8. ročníku
František Hovanjec 

13. místo, 
Václav Rach 7. místo

Příroda ČR – soutěž družstev 
6. a 7. ročník 
8. a 9. ročník 

2. místo
2. místo

Červen
Poznej ekosystémy středních Čech soutěž 

družstev

4. a  5. ročník  
6. a  7. ročník  
8. a  9. ročník   

4. místo
8. místo
3. místo



Ostatní akce

Měsíc Akce Ročník

Září
Fotografování ZŠ Milín 1. ročník

Cyklistický výlet – rozhledna Studený 
vrch

žáci 8. A  a  8. B

Říjen Cyklistický výlet - Boubín žáci 8. A  a  8. B

Listopad

Mezinárodní veletrh jazyků 
EXPOLINGUA

Praha žáci 7. a 8. ročníku

Vystoupení divadelního kroužku Divoši 
- Vánoce

DD Březnice

Prosinec

Vánoční besídka ZŠ Milín 1. a  2. stupeň
Vystoupení žáků v Domově 

s pečovatelskou službou - Solenice
Solenice žáci 8.B

Mikulášský koncert ZŠ Milín žáci 2. stupně
Adventní koncert Kostel Milín žáci 2. stupně

Vánoční vystoupení 
Divadlo 

Příbram, Pečice
žáci 2. stupně

Úřad práce Příbram 9. ročník

Únor / Březen Lyžařský výcvik
Šumava - 
Churáňov

7. ročník

Duben Malování na chodník
Knihovna 

Milín
1., 2., 3. ročník

Květen Fotografování ZŠ Milín 1. a  2. stupeň
Divadlo patří dětem Příbram žáci 2. stupně

Květen / Červen Škola v přírodě
Šumava - 
Churáňov

1. ročník a 8.A

Výtvarné soutěže 

Měsíc Akce ročník

Únor
Voda bez hranic – výtvarná soutěž -  Minist. zemědělství 8 obrázků  2. ročník

Vajíčko šlo na vandr - celostátní soutěž
1 práce 8. A - 2. místo

 a  1 práce  8. B

Březen
Kniha a já – výtvarná soutěž – DDM Šumná 5 obrázků  2. ročník

Svět babiček a dědečků - výtvarná soutěž – ADRA 5 obrázků  2. ročník
Máme rádi přírodu -  výtvarná soutěž Brontosaurus 2. a 5. ročník

Duben
Požární ochrana očima dětí 2009 3. – 5. ročník

Nebezpečné hry dětí 7. ročník
Ekofór 1. – 9. ročník

Červen Permoník - výtvarná soutěž - Votice 5. ročník



Sportovní soutěže

Měsíc Akce Ročník Umístění

Říjen

Přespolní běh 1. – 9. ročník
Malá kopaná - okrsek 8. a 9. ročník - chlapci 1. místo

Malá kopaná – okresní kolo 8. a 9. ročník - chlapci 1. místo
Florbal – okresní kolo 4. a 5. ročník 4. místo

Listopad Šachy – školní kolo 1. - 9.
Šachy – okresní kolo 1. - 5. 5. místo

Leden
Vybíjená 2. a 3. ročník - chlapci

3. místo ve 
skupině

Vybíjená 1. – 3. ročník - dívky
2. místo ve 

skupině

Únor

Vybíjená 4. a 5. ročník
4. místo ve 

skupině

Minibasket 4. a 5. ročník
6. místo ve 

skupině
Lyžařské závody – školní kolo 1. – 9. ročník

Duben Coca – cola cup 6. – 9. ročník 1. místo

Květen

Mc Donald ´s  cup 1. – 3. ročník 5. místo
Malá kopaná – krajské kolo 8. – 9. ročník 9. místo

Coca – cola cup 6. – 9. ročník 4. místo
Pohár rozhlasu 6.  a  7. ročník
Pohár rozhlasu 8. a  9. ročník

Atletická všestrannost 1. – 3. ročník
Atletická všestrannost 4. a  5. ročník

Akce školní družiny

Měsíc Akce

Září Opičí překážkový běh
Zábavné centrum šneček - výlet

Říjen Zábavné centrum šneček - výlet
Noc v ŠD - Halloween

Listopad Slavnost světla neboli pochod malých broučků
Ekokvíz na zahradě ŠD

Prosinec

Vánoční jarmark – zahájení adventu v Milíně
Mikulášská nadílka

Beseda s P.J.  Richterem
Vánoční besídka

Leden Tříkrálová sbírka 2009
1. družinový ples

Březen Jeníček a Mařenka

Květen

Míčohraní
Jarmark – prodej výrobků při Dni dětí v MŠ

50. výročí školy – beseda s bývalými vychovatelkami ŠD
Ukázka exotických hadů - beseda

Červen Cyklovýlet do Žežic, jízda na koních



Projekt Ekoškola
Ve školním roce 2008/09 pokračujeme v projektu - po získání mezinárodního titulu 

pokračujeme podle instrukcí a podle našeho Plánu činností. Cílem práce je pokrok ve všech 
4 oblastech - Voda, Energie, Prostředí školy a Odpady. Hlavním cílem ve školním roce 
2008/09 bylo obhájit mezinárodní titul – podařilo se! Dne 6. listopadu 2008 proběhl ve škole 
odborný audit. V prosinci jsme obdrželi skvělou zprávu – titul byl obhájen. 25. června 2009 
se zástupci školy zúčastnli slavnostního předávání titulů v budově Senátu v Praze. 
Činnosti v rámci Ekoškoly:

• pravidelné schůzky Ekotýmu 1x měsíčně
• sběr papíru (2x ročně) 
• sběr hliníku – soutěž Sbíráme hliník z našich domácností (2x ročně)
• zapojení do projektu Recyklohraní – sběr baterií a elektrospotřebičů
• zakoupení dalších nádob na třídění odpadů ve škole 
• organizování celoškolního projektu Týden lesů – sběr papíru, vytvoření lesa z 

odpadových materiálů, básně na téma les, sázení stromků, zařazení tématu lesa do 
výuky

• spolupráce s ekocentry v Chrašticích a Voticích
• celoročně zlepšování prostředí ve škole - odpočinkové koutky na chodbách i ve 

třídách, barevné lavice a nábytek, výzdoba tříd a chodeb, barevné chodby
• příprava na obhajobu mezinárodního titulu – vypracování žádosti a povinných příloh
• projekt Den Země 24. dubna

úklid okolí školy, práce na školní zahradě, sběr papíru a hliníku, malování učebny 
dějepisu

Zájmové kroužky

Název kroužku Vedoucí Pro koho je kroužek 
určen

Termíny schůzek

Výtvarný Šárka Heinová 2. - 4. třída čtvrtek 15 - 16.30
Střelecký Ladislav Suchan 3. - 9. třída Pátek 16 – 17.30
Rosnička Jana Pižlová 6. - 9. třída Středa 13.30 - 15
Poznej sám sebe Jana Falcmanová 8. třída Středa 13 – 14.30 

(1x za 14 dní)
Dovedné ruce Jana Růžková 2. - 5. třída (i chlapci) Úterý 12 – 13.30
Country tance, step Eva Koňasová 1. - 9. třída Čtvrtek 15 - 17
Cykloturistický Jiří Trnka 6. - 9. třída Pátek  + víkendy
Divadelní Hana Vavřincová, 1. - 9. ročník Středa 15 – 16.30
Sportovní hry Ladislava Patáková 3. třída Pondělí 13.30 - 15



Kroužky mimo školu:
Volejbal - pondělí 17.30 - 19  (Alena Pacovská)
Aerobic - pondělí 17 – 18 , středa 17 - 18  (Šárka Nosákovcová)
Fotbal - přípravka a žáci (pokyny dle trenérů)
Cvičení dětí – středa 16.30 – 18 (Eva Šafránková)
Florbal – čtvrtek 16.30 – 18 (Monika Levíčková)

Ve škole má pobočku ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem. Vyučují se zde 
hudební obory (hra na hudební nástroj) a výtvarné obory (keramika).

Prezentace školy na veřejnosti
• pravidelné informace o činnosti školy v Milínském zpravodaji
• pravidelné informace o akcích školy v regionálním tisku - Periskop
• internetové stránky školy
• informační panely 
• projekty školy ve spolupráci s organizacemi v obci a pro veřejnost – Masopust, 

Den Země, Týden lesů, Tříkrálová sbírka, Stonožkový týden
• akce u příležitosti oslav 50. výročí otevření školní budovy – 30. května 2009
− Den otevřených dveří ve škole a školní družině
− výstava o historii školy v Milíně
− setkání s významnými osobnostmi ve škole – zřizovatel, odbor školství, bývalí 

ředitelé a učitelé, starostové okolních obcí, zástupci milínských organizací
− slavnostní akademie – tříhodinový program v sále KD, pěvecká, taneční, hudební a 

dramatická vystoupení žáků, pěvecký soubor bývalých členek
− jubilejní 20. ročník Pochodu Milínskem
− vydání almanachu k 50. výročí otevření školní budovy
− upomínkové předměty 
− prodejní výstava výrobků žáků

ÚDAJE  O  VÝSLEDCÍCH  INSPEKČNÍ  ČINNOSTI  PROVEDENÉ 
ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

Ve školním roce 2008/09 nebyla na škole provedena pracovníky ČŠI inspekce.



ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 
MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ

Škola je zapojena do Hnutí Na vlastních nohou, což je mezinárodní dobrovolná 
humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Hlavní organizátorkou 
projektu v naší škole je Mgr. Jana Falcmanová. Děti malují vánoční přání a posílají je do 
celého světa. Během Stonožkového týdne získávají finanční prostředky pro nemocné a 
postižené děti v Česku i jinde ve světě.

Škola pracuje v projektu Ekoškola, ve kterém se nám podařilo v roce 2006 získat 
mezinárodní titul Ekoškola a v roce 2008 jsme jej úspěšně obhájili. 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. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní 
ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, 
která se snaží posléze naplnit. Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, 
učitelů, vedení školy a veřejnosti. Hlavním koordinátorem Ekoškoly byla do roku 2009 Mgr. 
Jana Pižlová, nyní je to Mgr. Hana Sladovníková.

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

V rámci celoživotního vzdělávání usilujeme zejména o splnění těchto cílů:
− kvalifikovanost učitelského sboru
− splnění kvalifikace vedoucích pracovníků
− kvalifikovanost učitelů cizích jazyků
− kvalifikovanost učitelů se specializovanými činnostmi – výchovný poradce, 

koordinátor ŠVP, metodik sociálně patologických jevů

Vzdělávání učitelů ve školním roce 2008/09:
Šárka Heinová – dokončení studia na PF UK Praha, obor vychovatelství                                  

 – doplnění kvalifikace
Mgr. Hana Sladovníková – absolvování kurzu Profesní příprava zástupce ředitele           

(NIDV Praha – 2009)
Mgr. Jana Pižlová – absolvování Studia pro ředitele škol a školských zažízení                  

(NIDV Praha - 2008)



ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

Ve školním roce 2008/09 pokračovala realizace projektu Hurá z lavic do přírody!, 
který byl  finančně podpořen  v rámci Rozvojového programu Podpora EVVO ve školách v 
roce 2008. Celkový rozpočet projektu byl 99 500,- Kč, z toho podpora MŠMT činila 84 000,- 
Kč.

Ve školním roce 2008/09 byly předloženy následující projekty:
1. Rozvojový program Podpora EVVO ve školách v roce 2009 – projekt Učíme se v 

přírodě, celkový rozpočet 61 800,- Kč, z toho podpora MŠMT 45 500,- Kč, projekt 
nebyl podpořen

2. Grantový program RWE Gas Storage – projekt Nové vybavení učeben, celkový 
rozpočet 270 000,- Kč, z toho požadováno z grantu 180 000,- Kč, projekt byl 
podpořen, finance byly použity na nákup nového výškově stavitelného nábytku do tříd 
2. stupně

3. Grantový program RWE Transgas net, s.ro. - projekt Výuka cizích jazyků (jazyková 
učebna), celkový rozpočet 500 000,- Kč, projekt nebyl podpořen

4. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – projekt Rozvoj mezipředmětových vztahů 
– člověk v souvislostech, celkový rozpočet 1 912 585,- Kč, projekt nebyl podpořen

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI 
PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

Spolupráce s odborovou organizací

Ve škole pracuje odborová organizace, která v současné době má  9  členů (z toho 5 
pracujících a 4 důchodce). Předsedkyní ZO OS je Mgr. Jitka Čížková. Vztahy mezi 
zaměstnavatelem a odborovou organizací upravuje Kolektivní smlouva. 

Partneři školy, spolupracující organizace

− Základní škola Březnice – naše škola je partnerem v projektu financovaném z OP VK 
( Efektivní výuka matematiky na základní škole)

− Obec Milín – zřizovatel školy a partner při organizování akcí

− Knihovna Milín – společné akce, exkurze, besedy



− sdružení Za komíny – společné akce

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

− sdružení Tereza – projekt Ekoškola

− Hnutí Na vlastních nohou

− ekocentra – Zelená pumpa, Votice – organizování ekoakcí, besedy, školení, projekty

− Sdružení rodičů ZŠ Milín 

− organizace zajišťující DVPP – ZDVPP Nymburk, Elrond o.s. Příbram, NIDV Praha

− PPP Příbram

− Středisko výchovné péče Příbram

 ZÁVĚR
Ve výroční  zprávě  o  činnosti  školy jsem se  pokusila  na  základě  uvedených faktů 

ukázat život školy v průběhu školního roku 2008/09 s jejími dílčími úspěchy i problémy. 

Školní  rok  byl  rokem  změn  –  změna  vedení  školy,  změna  hospodářky  školy, 
ověřování  vzdělávacího  programu v dalších ročnících.  Byl  to také rok velkých událostí  – 
oslavy  50.  výročí  otevření  školní  budovy,  obhajoba  mezinárodního  titulu  Ekoškola.  Pro 
všechny zaměstnance školy i žáky to byl  rok velmi náročný. Myslím si,  že se nám všem 
dohromady podařilo zvládnout úkoly výborně. 

                                                                    

Vypracovala: Mgr. Jana Pižlová, ředitelka školy

                                                                                                  

                                                                                           

 Projednáno na informativní poradě pedagogických pracovníků 5.10. 2009
 

Schváleno školskou radou dne:

Předáno: Obec Milín – zřizovatel

Školská rada


