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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola Milín se řadí mezi středně velké venkovské školy. Školní rok 2009/10 začal 

s 203 žáky v deseti třídách. Během školního roku se 2 žákyně přistěhovaly, takže školní rok skončil 
s 205  žáky. Na  prvním stupni bylo na začátku školního roku 107 žáků v pěti třídách (průměr na 
třídu 21,4 žáků), na druhém stupni bylo 96 žáků v pěti třídách (průměr na třídu 19,2 žáků). Celkový 
průměr na třídu byl 20,3 žáků.  Z 24 okolních měst, obcí a osad dojíždělo do školy 88 žáků, což je 
43%.                                                    

 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 nejvíce o prázdninách práce na 
zlepšování prostředí a vybavování učeben. Do učebny výtvarné výchovy a do učebny budoucích 
prvňáčků  byly  zakoupeny  výškově  stavitelné  lavice.  Do  tříd  druhého  stupně  byly  instalovány 
počítače  s  připojením  na  internet.  Na  chodbách  školy  stále  přibývá  vybavení  odpočinkových 
koutků. Žáci 8. a 9. ročníků vyrobili pod vedením Jany Falcmanové magnetické tabule s deskovými 
hrami a umístili je na chodby. Tyto hry našly velkou oblibu hlavně u žáků 1. stupně. Výzdoba školy 
se stále aktualizuje, žáci i  návštěvníci školy mají stále k dispozici informace o dění ve škole z 
nástěnek, panelů i výrobků, které žáci vytvořili v rámci vyučovacích hodin a projektů. 

Snažíme se přispět ke správné výživě žáků. V suterénu školy byla otevřena "Svačinka" - 
místo, kde si děti o přestávce mohou zakoupit mléčné výrobky (v rámci projektu Školní mléko) i 
další sortiment zboží, které dodává firma Laktea - džusy, pitíčka, cereální sušenky. V rámci projektu 
Ovoce do škol dostávají žáci 1. stupně jednou týdně zdarma ovoce, zeleninu nebo ovocné nápoje. 

O  prázdninách  byla  provedena  oprava  parketové  podlahy  v  ředitelně,  oprava  parket  v 
učebně  chemie  a  opravy  lina  v  chodbě  u  tělocvičny.  Bylo  dokončeno  barevné  natření  šaten 
1. stupně. Generální opravou prošlo dřevěné obložení stěn  v tělocvičně. 

Celkovou opravou a údržbou prošla také plynová kotelna školy. V rámci úspor energie jsme 
se rozhodli odpojit od topení jeden ze skleníků, který v zimě nebyl plně využíván. Zbytek rostlin, 
které v něm rostly, byl přestěhován do vytápěných skleníků.

Velké změny nastaly ve školní družině. Všechny třídy jsou barevně vymalovány, ve dvou 
třídách byla  nutná  oprava  parketové  podlahy (po zatečení  vody došlo  k vyboulení  parket).  Na 
podlahách jsou nové podlahové krytiny - lino a koberce. Na zahradu školní družiny přibyla nová 
prolézačka se skluzavkou. Staré nefunkční prolézačky a betonové skruže byly odstraněny. Místo 
starých vrat na zahradu byla nainstalována nová.

Práce  během  školního  roku  probíhaly  i  na  školním  pozemku.  Byly  vybudovány  nové 



rozvody vody s kohouty na školní zahradě. Bylo opraveno potrubí a rozvody vody ve skleníku 
"Japan".

Stejně jako v předchozích letech jsou úpravy a údržba zajišťovány ve spolupráci s Obcí 
Milín. Výzdobu ve třídách, ale třeba i natírání nábytku a úpravu školního prostředí, provádějí velmi 
aktivně vyučující a  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.

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 2009/10 škola vyučovala podle následujících vzdělávacích programů:

1. stupeň: 1. až 3. ročník – Školní vzdělávací program „Škola je náš kamarád“ č.j. 260/07
4. a 5. ročník – vzdělávací program Základní škola č.j. 16 847/96-2

2. stupeň 6. až 8. ročník - Školní vzdělávací program „Škola je náš kamarád“ č.j. 260/07
9. ročník - vzdělávací program Základní škola č.j. 16 847/96-2

Volitelné předměty
6. ročník: Svět kolem nás, Sportovní hry

žáci si volí 1 volitelný předmět
7. ročník: druhý cizí jazyk (ruský)

 Svět kolem nás, Praktika z biologie, Sportovní hry
žáci si volí druhý cizí jazyk a další 2 volitelné předměty

8. ročník: druhý cizí jazyk - žáci pokračují ve zvoleném (ruský a německý jazyk)
Sportovní hry, Praktika z biologie
žáci si volí 1 volitelný předmět

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 14,36.  Bez kvalifikace 
byly vyučovány předměty v rozsahu 2,454 úvazku (17%).  Kvalifikovaně bylo vyučováno 83% 
hodin.

Ve  školní  družině  pečovaly  o  75  dětí   tři  vychovatelky  ŠD  na  celkový  úvazek  2,27. 
Kvalifikovanost ve školní družině je 100%.

Na úklid, údržbu, práce ve skleníku, topení a ekonomické činnosti bylo zaměstnáno sedm 
nepedagogických pracovníků na celkový úvazek 5,15 ( z toho 0,6 úvazek zahradnice byl hrazen z 
prostředků zřizovatele).      

Údaje o pedagogických pracovnících
Učitelé 1. stupně
Mgr. Lenka Halušková PF UK Praha – 1. stupeň – TU 1. tř., plný úvazek
Mgr. Jana Dandová ZU Plzeň – 1. stupeň, TU 2. tř., plný úvazek
Mgr. Olga Černá ZU Plzeň – 1. stupeň, TU 3. tř., plný úvazek
Naděžda Sečanská SpgŠ Beroun – učitelství MŠ – TU 4. tř., plný úvazek
Eva Kotrbáčková G Sedlčany + 3 semestry PF Č. Budějovice – TU 5. tř., plný úvazek
Mgr. Milada Macháčková PF UK Praha – spec. pedagogika, učitelka, úvazek 0,682
Šárka Heinová PF UK Praha – vychovatelství, učitelka, úvazek 0,136
Učitelé 2. stupně
Mgr. Ilona Křížovská PF JČU České Budějovice - 1. stupeň, TU 6. tř., plný úvazek
Mgr. Dagmar Rachová PF UK Praha – M – F, TU 7. tř., plný úvazek
Mgr. Pavlína Trgová PF Hradec Králové – M – Pg, TU 8. tř., plný úvazek
Mgr. Jiří Trnka PF UK Praha – Čj – Hv, TU 9.A, úvazek 0,590,
Mgr. Jana Falcmanová PF UK Praha – Čj – Vv, TU 9.B, plný úvazek
Mgr. Jana Pižlová PF České Budějovice – M – Bi, ředitelka, plný úvazek
Mgr. Jitka Čížková PF UK Praha – Rj – D, učitelka, úvazek 0,772
RNDr. Renata Křížková MFF UK Praha – M – F, učitelka, úvazek 0,590
Mgr. Jiří Pižl PF Ostravská univerzita – odborné předměty, učitel, úvazek 0,272
Mgr. Hana Sladovníková JČU Čes. Budějovice – odborné předměty, zástupce ředitele, plný úv.
Ladislava Patáková SpgŠ Beroun – vychovatelství, učitelka, úvazek 0,318
Vychovatelky ŠD
Hana Toužimská, DiS. VOŠPg Beroun – vychovatelství, vedoucí vychovatelka, plný úvazek
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, plný úvazek
Jana Matoušková uklízečka, plný úvazek
Jitka Baštýřová uklízečka, plný úvazek
Lenka Šrůtová uklízečka, úvazek 0,8
Eva Šafránková zahradnice, úvazek 0,6
Vladimír Novotný topič, úvazek 0,150
Ing. Petra Danielová hospodářka, úvazek 0,6

Věkové složení  pracovníků
Věk    Pedagogové Nepedagogové      Celkem
do 30 let 1 0 1
30 - 40 let 6 1 7
40 - 50 let 6 3 9
50 - důchodový věk 5 2 7
důchodový věk 0 1 1

ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
Zápis do 1. třídy se konal 23. ledna 2010. K zápisu se dostavilo 24 dětí, z toho 18  v řádném 

termínu a 6 dětí po jednoletém odkladu školní docházky. Tři zákonní zástupci dětí podali žádost o 
odklad školní docházky a doložili ji doporučením od dětského lékaře. 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.

Ve školním roce 2010/11 nastoupilo do první třídy 21 žáků.

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
V letošním školním roce probíhalo rozmisťovací řízení stejným způsobem jako loni, tedy 

žáci si mohli opět podávat až tři přihlášky do středních škol. Byli jsme už poučeni loňskou situací, a 
proto jsme rodiče upozorňovali na možná úskalí. Přesto se někteří žáci a rodiče ani letos nevyhnuli 
stresu, který vyplýval ze skutečnosti, že někteří žáci byli přijati až na tři školy, ti méně úspěšní 
bohužel na žádnou. Po odevzdání zápisových lístků se však uvolnila na školách potřebná místa, a 
tak bylo nakonec úspěšně rozmístěno všech 35 žáků takto:



Do středních škol s maturitou:

SOŠ Březnice
• agropodnikání – 2 žáci
• sociální činnost – 1 žák

Ekonomické lyceum Příbram – 2 žáci
Ekonomické lyceum Praha 1  - 1 žák
Střední zdravotnická škola Příbram

• zdravotní asistent – 1 žák
• zdravotnické lyceum – 3 žáci

Integrovaná střední škola
• cestovní ruch – 3 žáci
• obchodník – 1 žák

Střední průmyslová škola Příbram
• stavebnictví – 2 žáci
• elektrotechnika – 3 žáci

Gymnázium Příbram VII – 3 žáci
Gymnázium Pod Svatou Horou – 2 žáci
SOU Dubno – autotronik – 1 žák
SOŠ veterinářství České Budějovice – 1 žák
SPgŠ Beroun – předškolní a mimoškolní pedagogika – 1 žák
SOŠ gastronomie Vlašim – 1 žák

Do učebních oborů:

Integrovaná škola Příbram – cukrář – 1 žák
SOU Hluboš – truhlář – 1 žák
Waldorfská škola – umělecký kovář a zámečník – 1 žák
SOU Blatná – autoelektrikář – 1 žák
SOU Sedlčany – kadeřník – 1 žák
SOU Praha – Chuchle – jezdec a chovatel koní – 1 žák
SOU Liběchov – zahradnické práce – 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  stále  více  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 21. 6. 2010 bylo 
potvrzeno, že osnovy dané naším školním vzdělávacím programem byly splněny.



Prospěch ve školním roce 2009/10

Třída Celkem 
žáků Prospělo Vyznamenání Neprospělo Výchovná opatření (1. a 2. 

pololetí)
1. 19 100% 19 0 0
2. 24 100% 24 0 0
3. 21 100% 17 0 3x NTU, 1x 2 z chování
4. 25 100% 16 0 4x NTU
5. 19 100% 15 0 1x NTU, 1x DTU
6. 24 100% 9 0 5x NTU

7. 14 100% 6 0 9x NTU, 6x DTU,
4x 2 z chování

8. 24 100% 13 0 1x NTU, 5x DTU, 1x PTU
9.A 16 100% 8 0 1x NTU, 1x DTU

9.B 19 100% 3 0 1x NTU, 1x 2 z chování,
1x PTU

1. stupeň 108 100% 91 0 8x NTU, 1x DTU, 
1x 2 z chování

2. stupeň 97 100% 39 0 17x NTU, 12x DTU, 
5x 2 z chování, 2x PTU

Celkem 205 100% 130 0 25x NTU, 13x DTU,
 6x 2 z chování, 2x PTU

NTU - napomenutí třídního učitele, DTU - důtka třídního učitele, PTU - pochvala třídního 
učitele

NTU, DTU a snížený stupeň (2) z chování byly uděleny zejména za nevhodné chování při 
vyučování,  ke  spolužákům  a  k  vyučujícím,  za  neplnění  školních  povinností  a  za  neomluvené 
hodiny. PTU byly uděleny za reprezentaci školy v soutěžích.

Na konci školního roku nebyl nikdo hodnocen známkou nedostatečnou. Opravné zkoušky se 
nekonaly.

Šesti 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. Žáci 4. až 9. ročníku si otestovali své vědomosti a dovednosti v on-line 
testování  ESKALÁTOR  -  čtenářská  gramotnost  a  anglický  jazyk.  Někteří  žáci  se  zapojili  do 
testování TAKTIK - všeobecné znalosti.          



Údaje o zameškaných hodinách:
Celkový počet zameškaných hodin: 20 675
Počet omluvených hodin: 20 637
Počet omluvených hodin na 1 žáka: 100,67
Počet neomluvených hodin: 38
Počet neomluvených hodin na 1 žáka: 0,19

                     
                            

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,Centrem adiktologických 
služeb (bývalé K-centrum Příbram), Střediskem výchovné péče.

Ve školním roce 2009/10 byly ve škole řešeny tyto problémy:
krádež peněženky
neomluvené hodiny u dvou žáků
V obou případech byli kontaktováni 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 VISK - ZDVPP Nymburk, 
akreditovaným zařízením pro DVPP Elrond o.s. Příbram, Národním institutem pro další vzdělávání 
v Praze.

 Školení ve školním roce 2009 – 2010
Jméno Název semináře

Mgr. Pižlová Jana BOZP a PO vedoucí zaměstnanci

Mgr. Sladovníková Hana Projektová výuka jazyků v praxi – Čtěte náš zpravodaj

Mgr. Halušková Lenka Specifické poruchy učení – komplexní přístup k diagnostice a 
reedukaci

Kotrbáčková Eva Zdravotník zotavovacích akcí – doškolovací kurz 

Mgr. Halušková Lenka Jak na čtení

Kotrbáčková Eva Netradiční výtvarné techniky



Toužimská Hana  DiS. Náplň a organizace školní družiny 
ŠVP ZV

Mgr. Pižlová Jana Kolokvium ředitelů

Mgr. Rachová Dagmar Matematika a její aplikace na 2. st. - Geometrie nejen s tužkou a 
papírem

Mgr. Falcmanová Jana Přiblížit se žákům – Řešení  konflikt. situací mezi žáky a mezi ž. 
a učitelem

Mgr. Křížovská Ilona Vyprávění, příběhy a pohádky v hodinách angličtiny 
( Storytelling in primary classes )

Mgr. Křížovská Ilona Pracovní listy pro konverzaci v angličtině 1

Mgr. Křížovská Ilona Podzim a zima v hudbě a pohybu/ Bude zima, bude mráz

Mgr. Halušková Lenka Vybrané kapitoly z dětské psychopatologie pro učitele 1. st

Toužimská Hana  DiS. Hry s padákem, stuhami a šátky

Mgr. Falcmanová Jana Prevence soc. patol. jevů – techniky tmelení třídního kolektivu 
aneb má smysl si se třídou „hrát“ ?

Mgr. Halušková Lenka Práce s chybou v českém jazyce na 1. st. ZŠ / chybami se člověk 
učí

Sečanská Naděžda
Práce s chybou v českém jazyce na 1. st. ZŠ / chybami se člověk 
učí

Mgr. Sladovníková Hana I. setkání koordinátorů ekologické výchovy Středočeského kraje

Mgr. Falcmanová Jana Netradiční hodiny ČJ a literatury I/ Mluvnice a sloh

Všichni vyučující  
První pomoc pro učitele – Základní norma zdravotnických 
znalostí

Mgr. Jana Falcmanová Netradiční hodiny českého jazyka a literatury II./ Mluvnice, sloh 
a literatura

Mgr. Halušková Lenka Etická výchova v praxi na ZŠ a SŠ

Mgr. Pižlová Jana Školení pro vedoucí pracovníky o požární ochraně

Kotrbáčková  Eva Odborná příprava preventisty požární ochrana

Mgr. Trgová Pavlína Mgr. Jiří 
Trnka Školení požární hlídky

Kotrbáčková Eva Metodický seminář - Zdravé zuby

Mgr. Sladovníková Hana Tvorba individuálního vzdělávacího plánu

Toužimská Hana  DiS. Tvořivé činnosti ve výuce 
a volnočasových aktivitách v cyklu roku III.

Mgr. Pižlová Jana Datové schránky, spisový a skartační řád



Kotrbáčková Eva Tvoříme s ekoateliérem

Mgr. Halušková Lenka Tvoříme s ekoateliérem

Mgr. Sladovníková Hana Biodiverzita a udržitelný rozvoj – Rok biodiverzity

Mgr. Černá Olina Doškolovací kurz instruktorů školního lyžování

Kotrbáčková Eva Jak na 1. stupni pracovat s informačními technologiemi

Mgr. Sladovníková Hana Školská legislativa / Právní otázky v činnosti ředitele školy

Mgr. Falcmanová Jana
Mgr. Sladovníková Hana
         Kotrbáčková Eva

Hodnocení žáků s SPU, jeho možnosti a úskalí

Mgr. Falcmanová Jana Výtvarné techniky KUMIHIMO ke Dni matek

Mgr. Křížovská Ilona Využití písniček a říkadel v angličtině

Mgr. Křížovská Ilona Oxford – Happy Afternoon

Mgr. Rachová Dagmar Aktivizační metody ve výuce chemie. Pokusy s přírodninami, 
potravinami a domácími přístroji

Kotrbáčková Eva Vzdělávací oblast matematika a její aplikace na 1. st. ZŠ / 
Rozvíjíme prostorovou představivost žáků

Toužimská Hana Dis.
Právní rámec zájmového vzdělávání a některé další předpisy - 
Klíče pro život- Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém 
vzdělávání

Mgr. Pižlová Jana Výjezdní seminář pro ředitele škol

Mgr. Křížovská Ilona ŠVP v praxi – Projektové vyučování na 2. st. ZŠ

Mgr. Falcmanová Jana Výchovní poradci ZŠ

Toužimská Hana DiS. Celostátní seminář pedagogických pracovníků škol. družin a 
šk.klubů

Heinová Šárka Celostátní seminář pedagogických pracovníků škol. družin a 
šk.klubů

Mgr. Křížovská Ilona Učitelská angličtina – jazykově metodický 
kurz AJ /A2

Všichni zaměstnanci Školení BOZP



ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY
NA VEŘEJNOSTI

Filmová a divadelní představení, koncerty

Kozí příběh - film 1. – 9. třída
Peklo s princeznou - film 1. – 9. třída
Pásmo pohádek  - film 1. a 2. třída
Mikulášovy patálie - film 1. – 9. třída
Dešťová víla - film 1. – 4. třída
Alenka v říši divů - film 1. – 9. třída
Ze starých pověstí – vystoupení divad. kroužku 2. – 9.třída
Zajíček a slepička – divadelní představení 1. stupeň
Vystoupení pěveckého souboru z Běloruska 1. – 9. třída
Vánoční koncert LŠU 1. – 9. třída
Výchovný koncert LŠU- Svátek zvířat 1., 3., 4., 5. třída
Klaun a jeho kamarádi – cirkusové vystoupení 1. stupeň
Josef a barevný plášť  - lední revue 1. stupeň
Pásmo pohádek – Káťa a Škubánek 1., 2. třída

Exkurze a výlety

Pražský hrad 5. a 6. třída
Dřevovýroba Wimmer Lazsko 8., 9.A a 9.B
Exkurze na letiště Praha 1. třída, 8. třída, 9.B
Úřad práce Příbram 9.A, 9.B
Planetárium Praha 5. - 9. třída
Jaderná elektrárna Temelín 8. a 9.A
Národní muzeum Praha – Příběh planety Země, výstava 
Světlo pro Prahu

7., 9.A a 9.B

Cykloexkurze Vysoká – památník, Vojna 8. třída
Exkurze Úpravna vody Hatě 8. třída
Exkurze HZS Příbram – hasiči a rychlá lékařská pomoc 1. a 3. třída
Hrad Křivoklát, Berounka , Újezd nad Zbečnem 9.A
Zámek Hluboš 9.A a 9.B
Zámek Hluboká  a ZOO Ohrada 4. a 5. třída
ZOO Praha 1. a 2. třída
Cykloexkurze – Naučná stezka Smolotely 8. a 9.A
ŠUMAVA – Trojmezí, Plešné jezero Cykloturistický kroužek
Podzimní toulky – pochod KČT Rožmitál Cykloturistický kroužek
Milín - Solenice Cykloturistický kroužek
Orlov – Tok Cykloturistický kroužek
Pochod Milínskem   21. ročník Cykloturistický kroužek - akce 

pro veřejnost



Výukové programy

Dravci 1. – 9. třída
Královna Orientu - Indie 7. , 8., 9.A, 9.B
POP MUSIC v proměnách populární hudby 5. – 9. třída
Dopravní výchova, dopravní hřiště 4. a 5. třída
Návštěva knihovny E. Bořického Milín 1. – 9. třída
Výukový pořad v Národním muzeu - ochrana 
živočichů 

7., 9.A a 9.B

Soutěže

Mladý Demosthenes – řečnictví, regionální 
kolo

2. místo     Kateřina Krejčová, 8. třída

TAKTIK – matematická soutěž 34. místo
SOS PLANETA ZEMĚ  -  VEOLIA 6. a 8. třída
Dárek pro Zemi - příroda, výtvarná 3., 4., 5. třída – 2. místo
Chráněná příroda ČR  - přírodovědná soutěž Kat. C ( 9.A a 9.B)        1. místo (Václav 

Rach, František Hovanjec, Matěj Kludský, 
Jiří Borzyk)

Konverzační soutěž Aj 10. místo   Magdaléna Divišová
Květy kolem nás  - fotosoutěž bez umístění
Co mi dala Ekoškola - literární soutěž Kateřina Krejčová, Karolína Štěpánková - 

obě 1. místo

Olympiády

Čj    školní kolo 31 žáků
Čj    okresní kolo Václav Rach - 15. místo, Petra Bayerová - 

16. místo
Biologická olympiáda   školní kolo 8  žáků
Biologická olympiáda   okresní kolo 3 žáci  - Václav Rach -  3. místo, Frnatišek 

Hovanjec - 6. místo, Magdaléna Divišová - 
16. místo  

Biologická olympiáda   krajské  kolo Václav Rach - 13. místo
Chemická  olympiáda    školní kolo 58 žáků
Chemická  olympiáda    okresní kolo Václav Rach -  2. místo, Jakub Sekanina -

15. místo,  Zdenka Bornová -  17. místo
Chemická  olympiáda    krajské kolo Václav Rach - 14. místo
Matematická olympiáda   okresní kolo Magdaléna Divišová - 2. místo,  Václav Rach 

- 6. místo
Astronomická olympiáda Václav Rach - 20. místo, Gabriela 

Huptychová - 22. místo, 
Michaela Hovorková  - 24. místo



Výtvarné soutěže

Hasiči 3. kat. – Matylda Šestáková  3.místo,  
4. kat. – Anna Štefanová   2. místo

Život v koruně stromu 5. – 9. tř.
Barevný popelářský vůz 5. tř.
Nejoblíbenější elektrospotřebič 5. tř.
S drakem v Krakově 4., 5., 6., 9. A, 9.B
Putování vody Terezie Mrázová – poděkování 
Co pro mě znamená voda 4., 5. tř.
Nejkrásnější Vánoce 8 prací ŠD
Namaluj svůj zmrzlinový svět  1. a 2. odd. ŠD
Terezín  - Chvíle, které otřásly světem skupinová práce žáků 6. - 9. třídy

Celoškolní projekty

Den bez aut - 22. 9., dopravní výchova, zdravověda, jízda zručnosti, cyklovýlety
Stonožkový týden - 12. - 16. 10., podpora hnutí Na vlastních nohou
Týden lesů - 19. - 23. 10., sběrové akce, výuka o  lese - starší žáci učí mladší
Čerti a Mikuláš - 4. 12., program 9. tříd pro ostatní žáky, nadílka
Masopust a karneval - 12. 2., masopustní tradice, maškarní karneval
Voda - 19. 3., koloběh vody, prezentace, pokusy, cesta vody do školy, exkurze v úpravně vody
Den Země - 23. 4., stanoviště s tématy Ekoškoly, šetrný spotřebitel - ekopředsevzetí, 

přednáška, anketa, přesazování květin, práce na pozemku
 Finanční gramotnost -   9.A , 9.B a 8. třída, červen, hospodaření v domácnosti, banky, úvěry, 

úroky,...
 Hasiči - 1. a 3. třída, 9. 6., záchranné složky, první pomoc, požáry, autonehody
Ekoškola - celoroční projekt
Po stopách dinosaurů -  3. třída a Rosnička, 23. - 30. 10., týdenní pobytový projekt na 

Šumavě, život  a druhy dinosaurů, životní podmínky
Ovoce do škol -  projekt  MŠMT, celoroční, žáci 1. stupně dostávají zdarma ovoce, zeleninu 

a ovocné nápoje, podpora zdravé výživy, doprovodné akce - výzdoba jídelny 
(ovoce, zelenina, plakáty zdravá výživa, projekt 3. třídy - zdravý jídelníček, 
propagace ovoce a zeleniny

Školní mléko - prodej dotovaných mléčných výrobků
 Ekoúklid v  ZŠ - vlastní ekologický projekt v rámci výzvy Sdružení Tereza, nákup 

ekologických čisticích prostředků, beseda, výstava
Adopce na dálku - podpora indického chlapce 



Humanitární akce

Stonožka  - podpora Hnutí Na vlastních nohou, vybráno 8 148,- Kč
Fond Sidus - pomoc nemocným dětem z Pediatrické kliniky v Motole a z Dětské kliniky 
Fakultní nemocnice v Olomouci. vybráno 1 150,- Kč
Labestra - Láska beze strachu, informační a osvětová kampaň spojená se sbírkou. Přináší 
informace a finanční prostředky v oblasti výchovy k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a 
partnerským vztahům, vybráno 999,- Kč
Humanitární sbírka šatstva - pomoc sdružení Za komíny
Tříkrálová sbírka - podpora adopce na dálku, vybráno v ZŠ 2 605,- Kč a v ŠD 1 530,- Kč
Květinový den - český den proti rakovině, spolupráce s Obcí Milín

Ostatní akce

Zahájení ADVENTU - jarmark 28. 11., ŠD, Rosnička
Vánoční vystoupení - Dům s pečovatelskou službou 
Solenice (vánoční písně, hudební nástroje, předání dárků 
a přáníček)

17. 12. - žáci 6. - 9. ročníku

Výstava betlémů v MŠ Milín 18. 12., 5. , 9.A a 9.B
Návštěva ve Střední škole při Velvyslanectví Ruské 
federace

27. 4., 9. A  a  9.B

Testování TAKTIK 10. - 14. 5., 4. – 9. třída
Testování ESKALÁTOR – čtenářská gramotnost, 
anglický jazyk

10. - 21. 5., 4.- 9. třída

Ozdravný pobyt LUČKOVICE 14. - 18. 6., 2. třída
Výstava kaktusů a sukulentů 25. 6., 1. - 9. třída
Fotografování tříd 7. 5. , 1. - 9. třída
Čarodějnice 30. 4., 9. B  pro 1. stupeň
Rozloučení s devátou třídou na OÚ Milín 24. 6., 9.A, 9.B
Zápis do 1. třídy 23. l.
Plavecký výcvik 1. – 4. třída
Přesnáška  -  Ropa (v rámci projektu Ekoúklid v ZŠ 
Milín)

15. 6., 8., 9.A, 9.B

Sport

Přespolní běh, 1. 10. 1. – 9. tř.
Minifotbal, 13. 10. IV. kat. Ch  -  1. ve skupině, 3. celkově
Basketbal, 12. 11. IV. kat D  - 4. ve skupině
Vybíjená, 13. 1. I. kat. Ch    3. ve skupině
Vybíjená, 21. 1. I. kat.  D
Šachy - okresní kolo, 24. 11. I- IV. kat.   ml.   2. místo, st.  6. místo
Šachy – krajské kolo, 10. 12. mladší žáci     7. místo
Basketbal, 24. 2. III. kat.
Vybíjená, 17. 3. II. kat.     2. místo



Pohár rozhlasu, 18. a 20. 5.      CH, D  6.  a 7. tř.,  8., 9. tř

Atletická všestrannost , 25. a 27. 5. 1.- 3. tř a 4. , 5. tř.
Mc Donald´s cup, 27. a 29. 5.   1.- 3. tř a 4. , 5. tř., 4. , 5. tř.   2 ve skupině
Minibasket, 9. 3. II. kat.  Ch
Mistrovství ZŠ v běhu na lyžích, 26. 1. celoškolní závody 

Akce a projekty školní družiny

Opičí dráha – překážkový běh, 7. - 11. 9. 1. - 3. oddělení
Projekt Indiáni v družině, říjen 1. - 3. oddělení
Návštěva knihovny  - k projektu Indiáni v družině, 20. 10. 30 dětí
Zábavné centrum Šneček, 6. a 13. 10. 1. - 3. oddělení
Návštěva knihovny  - program k Týdnu knihoven, 9. 10. 20 dětí
Hallowenská noc, 6. 11. 17 dětí
Knihovna Halloween, 10. 11. 16 dětí
Adventní jarmark , 28. 11. - 4. 12. 1. - 3. oddělení
Návštěva knihovny  - Advent, 8. 12. 30 dětí
Kouzelnické představení   - Waldini, 11. 11. 1. - 3. oddělení
Tříkrálová sbírka, 4. - 8. 1. 25 dětí
Návštěva knihovny – svátky v novém roce, 12. 1. 30 dětí
2. družinový ples, 27. 1. 1. - 3. oddělení
Projekt Domácí mazlíčci, únor 1. - 3. oddělení
Výstava desek o domácích mazlíčcích s prezentací pro žáky ZŠ, 23. 2. 15 dětí
Výlet do zverimexu v Příbrami, 5. 3. 14 dětí
Zvířátkový karneval, 9. 3. 1. - 3. oddělení
Návštěva dětí z MŠ, 2. 3. 1. - 3. oddělení
Návštěva knihovny – jaro, Velikonoce, 16. 3. 1. - 3. oddělení
Projekt Doprava, duben 1. - 3. oddělení
Návštěva knihovny  - doprava, 6. 4. 1. - 3. oddělení
Výlet do Příbrami vlakem, 5. 5. 15 dětí
Návštěva knihovny  - Valentýn, 11. 5. 24 dětí
Výlet ŠD do Plzně – loutkové divadlo Alfa, sbírka letadel, 25. 5. 1. - 3. oddělení
Družinový supertalent, 1. 6. 1. - 3. oddělení
Oslava dne dětí – zábavné odpoledne se soutěžemi, 4. 6. 1. - 3. oddělení
Beseda se zdravotníkem, 7. 6. 1. - 3. oddělení
Návštěva knihovny – bezpečnost, nenadálé situace, 1. pomoc, 8. 6. 25 dětí
Slavnostní vyhlašování výsledků celoroční soutěže ve sběru PET 
víček, 29. 6.

1. - 3. oddělení



Projekt Ekoškola

Ve školním roce 2009/10 pokračujeme v projektu - po obhájení mezinárodního titulu 
pokračujeme podle instrukcí a podle našeho Plánu činností, který stále rozšiřujeme a doplňujeme. 
Cílem naší práce je pokrok ve všech   4 oblastech Ekoškoly - Voda, Energie, Prostředí školy a 
Odpady. V roce 2009/10 jsme přibrali další oblast - Šetrný spotřebitel. 
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
•celoškolní projekt Týden lesů (19. - 23. 10.) - sběry, výtvarné soutěže, starší žáci uči 
mladší o lese, exkurze na pilu - Dřevovýroba Wimmer Lazsko 
•celoročně zlepšování prostředí ve škole - odpočinkové koutky na chodbách i ve třídách, 
barevné lavice a nábytek, výzdoba tříd a chodeb, barevné chodby, výzdoba školní jídelny
• literární soutěž Co mi dala Ekoškola - práce Karolíny Štěpánkové a Kateřiny Krejčové se 
umístily na 1. místě
•celoškolní projekt Voda 19. 3. - výtvarné práce, exkurze v úpravně vody, cesta vody do 
školy, výukové programy (prezentace, pokusy, soutěže)
•celoškolní projekt Den Země 23. dubna - soutěž pro žáky (oblasti Ekoškoly), přesazování 
květin, šetrný spotřebitel - přednáška, ekopředsevzetí a anketa, úklid okolí školy, práce na 
školní zahradě, sběr papíru, hliníku, baterií a elektrospotřebičů
•projekt Ekoúklid v ZŠ Milín -  zakoupení ekologických čisticích prostředků, přednáška o 
ropě, výstava eko a neeko čisticích prostředků
•příprava na obhajobu mezinárodního titulu Ekoškola na podzim 2010
•projekt Po stopách dinosaurů - 3. třída a Rosnička, týdenní pobyt na Šumavě, utužování 
spolupráce a vzájemných vztahů mazi žáky 1. a 2. stupně, výukový program

Zájmové kroužky

Název kroužku Vedoucí Komu je určen Termín konání 
Cykloturistický Trnka 6. – 9. třída pátek + víkendy
Pohybové hry Patáková 2. – 3. třída pondělí      13,30 – 15 hod.
Výtvarný Heinová 2. – 5. (6.) třída středa       13 – 14,30 hod.
Divadelní Vavřincová 

Štěpánková
2. – 9. třída středa       od 15 hod.

Country tance Koňasová 1. – 9. třída středa      13,30 – 14,30 hod.
Střelecký Suchan 3. – 9. třída pátek       16 – 17,30 hod.
Kaktusářský Hulák 1. -9. třída pátek 13 - 14 hod.

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  (Zdeněk Vošmik)



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, Příbramský deník
•internetové stránky školy
•informační panely - ve škole, vitrína před školou 
•projekty školy ve spolupráci s organizacemi v obci a pro veřejnost –  Tříkrálová sbírka, 
Stonožkový týden, Pochod Milínskem, Humanitární sbírka šatstva, Advent, Květinový den

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

Ve školním roce 2009/10 byla Českou  školní inspekcí provedena kontrola souladu našeho 
školního vzdělávacího programu Škola je  náš kamarád s Rámcovým vzdělávacím programem s 
tímto závěrem:
Srovnávací analýzou uvedeného dokumentu s platným zněním Rámcového vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání vbylo zjištěno: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola je 
náš  kamarád,  č.j.  260/07  je v  souladu  s  Rámcovým  vzdělávacím  programem  pro  základní 
vzdělávání.

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 - bylo splněno ve školním roce 2008/09
• kvalifikovanost učitelů cizích jazyků
• kvalifikovanost učitelů se specializovanými činnostmi – výchovný poradce, koordinátor 

ŠVP, metodik sociálně patologických jevů, koordinátor EVVO

Vzdělávání učitelů ve školním roce 2009/10:

Mgr. Hana Sladovníková – studium pro koordinátory EVVO (pokračuje dále ve šk. roce 2010/11)
Mgr. Ilona Křížovská - jazykový kurz Učitelská angličtina

ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

Ve školním roce 2009/10 byly předloženy následující projekty:
1. Školní projekt v rámci výzvy Sdružení Tereza ve spolupráci s Nadačním fondem 
POROZUMĚNÍ a společností MERO ČR a.s. - Ekoúklid v Základní škole Milín, celkový 
rozpočet 25 000,- Kč, projekt byl podpořen
2. Rozvojový program - Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 
v roce 2010, celkový rozpočet 13 000,- Kč, projekt nebyl podpořen

V současné době je zpracováván projekt v rámci výzvy Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost "EU - peníze do škol".

Vzhledem ke stáří budov školy je potřebná její rekonstrukce, zateplení, výměna oken, 
rekonstrukce tělocvičny. Projekty v těcho oblastech předkládá zřizovatel - Obec Milín. Při 
zpracování projektů škola úzce spolupracuje se svým zřizovatelem. Ve školním roce 2009/10 byly 
předloženy projekty na rekonstrukci tělocvičky (střecha, podlaha, zateplení) v rámci výzvy FROM 
Středočeského kraje - projekt nebyl podpořen a projekt na zateplení budovy školy a výměnu oken 
ve škole v rámci výzvy MŽP - projekt nebyl podpořen. V srpnu 2010 byl podán projekt na zateplení 
budovy školy a výměnu oken v rámci výzvy "Zelená úsporám". V současné době ještě není znám 
výsledek.

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, výukové programy pro ZŠ a ŠD
• 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
• ekocentrum Votice – organizování ekoakcí, besedy, školení, projekty
• Sdružení rodičů ZŠ Milín 
• organizace zajišťující DVPP – VISK ZDVPP Nymburk, Elrond o.s. Příbram, NIDV Praha
• PPP Příbram
• Středisko výchovné péče Příbram
• K-centrum Příbram
• ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem

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

život školy v průběhu školního roku 2009/10 jejími dílčími úspěchy i problémy. 
Školní rok byl rokem plným různých projektů,  akcí a soutěží.  Pro všechny zaměstnance 

školy i žáky to byl rok náročný. Myslím si, že se nám všem dohromady podařilo zvládnout úkoly 
dobře.

V tomto školním roce jsme vyučovali podle školního vzdělávacího programu Škola je náš 
kamarád, ověřili jsme si, kde ještě potřebuje "dopilovat" a provedli jsme v něm drobné úpravy.

Naším stálým cílem je  udržování  a  zlepšování  vztahů mezi  žáky,  žáky a  učiteli,  učiteli 
navzájem, učiteli a nepedagogy, učiteli a rodiči. Podporujeme vzájemné vztahy mezi mladšími a 
staršími  žáky  (organizování  akcí  staršími  pro  mladší,  společné  akce).  Náš  školní  vzdělávací 
program se jmenuje "Škola je náš kamarád". Chceme, aby se ve škole všichni cítili dobře a škola 
byla jejich skutečným kamarádem.
                                                                    
Vypracovala: Mgr. Jana Pižlová, ředitelka školy
                                                                                                  
 Projednáno na informativní poradě pedagogických pracovníků 
 Schváleno školskou radou dne:

Předáno: Obec Milín – zřizovatel
Školská rada


