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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram
Adresa:                  Školní 247, 262 31 Milín
Právní forma:          příspěvková organizace
IČO:                        70998868
IZO :                        114001626
Identifikátor školy:  600054501

Vedení školy:
ředitelka : Mgr. Jana Pižlová
zástupkyně ředitelky:  Mgr. Hana Sladovníková
kontakt:                     tel.:  318691134
                                  fax:   318691134
                                  e-mail: zs.milin@post.cz
                                  www.zsmilin.org

Zřizovatel:      
Zřizovatel : Obec Milín
Adresa:                    11.května 27, 262 31  Milín
Kontakt:                    tel.: 318691159
                                  fax: 318691159
                                  e-mail: obecmilin@volny.cz
                                  www.milin.cz

Školská rada
Předseda: Jiří Sláma
Zástupci zřizovatele: Jiří Sláma, Mgr. Alena Pacovská, Vojtěch Zeman
Zástupci školy: Mgr. Lenka Halušková, RNDr. Renata Křížková, Hana Toužimská, DiS.
Zástupci zákonných zástupců: Mgr. Monika Levíčková, Lenka Filipová, Jitka Slancová

V červnu 2011 proběhly volby a jmenování členů nové školské rady na období 2011 – 2014. 
Nová školská rada  od školního roku 2011/12 pracuje v tomto složení:
Předseda: Mgr Václav Trantina
Zástupci zřizovatele: Růžena Králová, Mgr. Vladimír Novotný, Mgr. Václav Trantina  
Zástupci školy: Mgr. Olga Černá, Mgr. Jana Falcmanová, Mgr. Pavlína Trgová
Zástupci zákonných zástupců: Jana Caisová, Lenka Filipová, Monika Levíčková         

http://www.zsmilin.org/
http://www.milin.cz/


CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola Milín se řadí mezi středně velké venkovské školy. Školní rok 2010/11 začal 

se 197 žáky v devíti třídách. Během školního roku se 4 žáci přistěhovali a 3 odstěhovali, takže 
školní rok skončil se 198  žáky. Na  prvním stupni bylo na začátku školního roku 111 žáků v pěti 
třídách (průměr na třídu 22,2 žáků), na druhém stupni bylo 86 žáků ve čtyřech třídách (průměr na 
třídu 21,5 žáků). Celkový  průměr na třídu byl 21,9 žáků.  Z 26 okolních měst, obcí a osad dojíždělo 
do školy 89 žáků, což je 45%.                                                    

 Do tří oddělení školní družiny docházelo 75 žáků.
Od 20. září 2010 se změnil režim školy – výuka začíná v 7.45 hodin a končí ve 14.45 hodin. 

Důvodem této  změny  byly  odjezdy  autobusů  přespolních  žáků.  V souvislosti  s  touto  změnou 
proběhla jednání se zřizovatelem o možnosti posunu příjezdu a odjezdu některých autobusových 
spojů. Jednání byla úspěšná, takže všichni žáci stihnou ráno být včas na vyučování a odpolední 
spoje jim navazují na konec výuky.

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), jedné počítačové učebně, v 
tělocvičně, gymnastickém sálku, ve školní dílně, ve cvičné kuchyni, na školním hřišti, ve venkovní 
učebně, na školním pozemku a ve sklenících. Žákům i učitelům je k dispozici školní knihovna. Na 
hodiny tělesné výchovy je využíván také 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 dvou učeben budoucích prvňáčků byly 
zakoupeny výškově stavitelné lavice. Na chodbách školy stále přibývá vybavení odpočinkových 
koutků. 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. Díky finanční podpoře RWE Gas Storage  byly zakoupeny nové šatní skříňky pro žáky. 
Staré  šatny  („klece“)  byly  vybourány,  prostředí  v  suterénu  školy  bylo  upraveno  a  byly 
nainstalovány šatní skříňky pro jednotlivé žáky.

O prázdninách byla provedena generální oprava stěn v průchodu ze školy do tělocvičny, kam 
zatékalo.  Stejný problém byl  i  v  průchodu do skleníku.  Stěny byly nově nahozeny.  Ve velkém 
skleníku byla okopána a zrekonstruována stěna, která byla podmáčená. Vzhledem ke stáří a stavu 
skleníků bude nutno uvažovat o jejich celkové rekonstrukci.

Generální opravou a údržbou prošla také plynová kotelna školy. Problémem stále zůstává 
jeden nefunkční bojler. Proběhla jednání se zřizovatelem o možnostech jeho nahrazení novým.

Stejně jako v předchozích letech jsou úpravy a údržba zajišťovány ve spolupráci s Obcí 
Milín. Výzdobu ve třídách 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 ze státního rozpočtu na jejich nákup jsou stále více omezovány. Proto se snažíme hledat 
jiné zdroje financování. Byla podána žádost o finanční podporu v rámci projektu EU peníze školám. 
Realizace  projektu,  který  jsme  nazvali  stejně  jako  náš  ŠVP „Škola  je  náš  kamarád“  začala  v 
červenci  2011.  V rámci  tohoto  projektu  bude  škola  vybavena  novými pomůckami  a  výpočetní 
technikou. Pedagogové budou vytvářet nové výukové materiály pro využití při vyučování. 

Tradicí se již stalo zapojení naší školy do projektů Školní mléko a Ovoce do škol. Snažíme 
se tak přispět ke správné výživě žáků. V suterénu školy funguje již druhým rokem "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 za dva týdny zdarma ovoce, zeleninu nebo ovocné 
nápoje. 

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 2010/11 škola vyučovala podle následujících vzdělávacích programů:

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

2. stupeň 6. až 9. ročník - Školní vzdělávací program „Škola je náš kamarád“ č.j. 260/07

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

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

 Svět kolem nás, Praktika z biologie,  Konverzace v AJ
žáci si volí druhý cizí jazyk a další 2 volitelné předměty

8. ročník: druhý cizí jazyk - žáci pokračují ve zvoleném (ruský jazyk)
Svět kolem nás
žáci si volí 1 volitelný předmět

9. ročník: druhý cizí jazyk - žáci pokračují ve zvoleném (ruský nebo německý jazyk)
Sportovní hry, Svět kolem nás, Praktika z biologie, Konverzace v AJ
žáci si volí 2 volitelné předměty

Nepovinné předměty
1. stupeň: Náboženství

Pohybové a sportovní aktivity
2. stupeň: Náboženství

Pohybové a sportovní aktivity



POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

V devíti třídách učilo na plný nebo částečný úvazek celkem 15 učitelů. Přepočtený celkový 
úvazek byl 13,23.   Bez  kvalifikace byly vyučovány předměty v rozsahu 2,45 úvazku (18,5%). 
Kvalifikovaně bylo vyučováno 81,5% 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). Vzhledem k úpravám rozpočtu od ledna 2011 v oblasti nepedagogických 
pracovníků a  po jednání se zřizovatelem jsme museli přistoupit k úsporným opatřením. S jednou 
uklízečkou byl ukončen pracovní poměr, ostatním byl zkrácen pracovní úvazek. Celkový úvazek 
nepedagogických pracovníků byl pak 3,75. 

Údaje o vzdělání a odborné kvalifikaci pedagogických pracovníků
Učitelé 1. stupně
kvalifikovaní (VŠ - učitelství) 3 (60%)
nekvalifikovaní (SŠ) 2
celkem 5

Učitelé 2. stupně
kvalifikovaní (VŠ - učitelství) 9 (90%)
nekvalifikovaní (SŠ) 1 (ve školním roce 2011/12 dokončí studium učitelství 

na VŠ)
celkem 10

Vychovatelky ŠD
kvalifikovaní (VOŠ) 1
kvalifikovaní (SŠ – vychovatelství) 2

Věkové složení  pracovníků
Věk    Pedagogové Nepedagogové      Celkem
do 30 let 2 0 2
30 - 40 let 6 0 6
40 - 50 let 6 4 10
50 - důchodový věk 4 2 6
důchodový věk 0 1 1



ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
Zápis do 1. třídy se konal 22. ledna 2011. K zápisu se dostavilo 31 dětí, z toho 28  v řádném 

termínu a 3 děti 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.

Od února do června docházeli  1x měsíčně budoucí prvňáčci do školy, kde se pod vedením 
Mgr. Olgy Černé seznamovali s prostředím a režimem školy. V červnu proběhla schůzka pro rodiče 
budoucích prvňáčků, na které se dozvěděli všechny potřebné informace o nástupu dítěte do školy.  

Ve školním roce 2011/12 nastoupilo do první třídy 28 žáků. Vzhledem k velkému počtu dětí 
rozhodla ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem o rozdělení dětí do dvou tříd.

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
V tomto školním roce opouští naši školu z důvodu ukončení povinné školní docházky 26 

žáků, z toho 24 z devátého ročníku, l z osmého ročníku a 1 ze sedmého ročníku. Dále odchází 1 žák 
z pátého ročníku na osmileté gymnázium v Příbrami a 1 žák ze sedmého ročníku na šestileté 
gymnázium v Příbrami. Celkem tedy odchází na střední školy 28 žáků.

Stejně tak, jako v uplynulých dvou letech si mohli žáci podat až tři přihlášky na střední 
školy. Této možnosti plně využilo 12 žáků devátého ročníku, dvě přihlášky si podalo 10 žáků a jen 
jednu 2 žáci. Někteří byli přijati na všechny školy, kam podávali přihlášku. Po odevzdání 
Zápisových lístků jen na jednu školu, kterou si vybrali, se uvolnila potřebná místa, a tak mohli být 
přijati v prvním kole všichni žáci naší školy.

Na střední školy s maturitou odchází z naší školy 20 žáků, do středních odborných učilišť 8 
žáků.
Rozmístění žáků do středních škol s maturitou:
- Gymnázium Legionářů (dříve Komenského) Příbram: 6 žáků
- Gymnázium pod Svatou Horou: 2 žáci
- Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
  Příbram -  Zdravotnické lyceum: 1 žák
- Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram
   Ekonomické lyceum: 1 žák
- Střední průmyslová škola Příbram

Stavebnictví: 2 žáci
- Integrovaná střední škola hotelového provozu,
  obchodu a služeb Příbram – Obchodník: 1 žák
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
  Dubno – Mechanik instalatérských a elektrotechnických
  zařízení budov: 1 žák
- Střední odborné učiliště Hluboš

Operátor dřevařské a nábytkářské výroby: 2 žáci
- Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice

Agropodnikání 1 žák



- Obchodní akademie, Střední pedagogická škola
  a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
  Beroun – Pedagogické lyceum: 1 žák
- Gymnázium pod Svatou Horou Příbram (šestileté) 1 žák
- Gymnázium Legionářů Příbram (osmileté) 1 žák

Rozmístění žáků do středních odborných učilišť:
- Integrovaná střední škola hotelového provozu,
  obchodu a služeb Příbram

Kuchař - číšník: 4 žáci
Aranžér: 1 žák

- Střední odborné učiliště Hluboš – Truhlář: 1 žák
- Střední odborné učiliště Petra Bezruče Sedlčany

Kuchař – číšník: 1 žák
- Odborné učiliště a Praktická škola Příbram

Prodavačské práce: 1 žák
.

        

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

             Výuka probíhala v 9 třídách, vyučovalo se podle platných vzdělávacích programů a podle 
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 24. 6. 2011 bylo 
potvrzeno, že osnovy dané naším školním vzdělávacím programem byly splněny.



Prospěch  a chování ve školním roce 2010/11
1. pololetí

Třída Celkem 
žáků Prospělo Vyznamenání Neprospělo Výchovná opatření 

1. 21 100% 20 0 0
2. 18 100% 18 0 2xNTU
3. 25 100% 21 0 0
4. 21 100% 16 0 0
5. 24 100% 13 0 2x NTU, 1x DTU
6. 22 100% 16 0 1xDTU
7. 26 96% 7 1 0

8. 16 87,5% 5 2 2x 2 z chování, 3x NTU, 
3xDTU

9. 24 100% 10 0  5x DTU, 2x 2 z chování
1. stupeň 109 100% 88 0 4xNTU, 1xDTU

2. stupeň 88 96,6% 38 3 3xNTU, 9xDTU, 
4x 2 z chování

Celkem 197 98,5% 126 3 7xNTU, 10xDTU, 
 4x 2 z chování

2. pololetí

Třída Celkem 
žáků Prospělo Vyznamenání Neprospělo Výchovná opatření 

1. 21 100% 21 0 0
2. 18 100% 18 0 1x NTU
3. 25 100% 24 0 0
4. 21 100% 17 0 2x NTU
5. 24 100% 13 0 0
6. 22 100% 14 0 3x NTU

7. 26 96% 8 1 6x NTU, 1x DTU, 
1x 3 z chování

8. 17 94% 5 1 3x NTU, 6x DTU, 
3x 2 z chování

9. 24 100% 10 0 5x NTU, 2x DTU, 5xPTU, 
1x 2 z chování

1. stupeň 109 100% 93 0 3x NTU

2. stupeň 89 98% 37 2
17x NTU, 9x DTU, 

4x 2 z chování, 1x 3 z 
chování, 5x PTU

Celkem 198 99% 130 2
20x NTU, 9x DTU,

4x 2 z chování,1x 3 z 
chování, 5x PTU



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

NTU, DTU a snížený stupeň (2, 3) 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 a za výbornou práci v ekotýmu.

Na konci školního roku byli 2 žáci hodnoceni známkou nedostatečnou. Tomáš Klapka (8. 
třída)  měl  nedostatečnou  z  matematiky.  Dne  29.  srpna  2011  vykonal  opravnou  zkoušku  s 
hodnocením dostatečný a postoupil do 9. ročníku. Helena Milisová (7. třída) byla na konci školního 
roku  hodnocena  stupněm nedostatečný  ve  třech  předmětech  (anglický  jazyk,  německý  jazyk  a 
matematika).  Opravné zkoušky nekonala.  Vzhledem k tomu,  že navštěvovala  základní  školu 9. 
rokem, podala přihlášku a Odborné učiliště a byla přijata.

Dvěma 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: 20 094
Počet omluvených hodin: 19 912
Počet omluvených hodin na 1 žáka: 100,5
Počet neomluvených hodin: 182
Počet neomluvených hodin na 1 žáka: 0,92

                     

                            
ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Ve škole pracuje školní metodik prevence – 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 2010/11 byly ve škole řešeny tyto problémy:
•šikana (9. třída)
•neomluvené hodiny u dvou žáků (z toho u jednoho žáka byl kromě rodičů kontaktován i 
odbor soc. péče a policie)
•natáčení videa s tématikou šikany v prostorách školy

V všech případech byli kontaktováni rodiče žáků.
Ostatní přestupky žáků nebyly vážnějšího charakteru a byly řešeny s rodiči žáků. 

Pro žáky byly ve školním roce 2010/2011 uskutečněny tyto akce:
30.9. 2010 přednáška o kyberšikaně, pro 1. a 2. stupeň  PhDr. Mgr. Jan Traxler

      23. 2. 2011 Láska ano děti ještě ne   pro 8. a 9. třídu v Příbrami
      červen pro 2. stupeň videokazeta „Řekni drogám ne“, která měla tyto části:
                                          a/ Nejlepší droga je sport
                                          b/ Alkohol a cigarety jsou také drogy
                                          c/ Drogy problém všech
                                          d/ Drogy a kriminalita
                                          e/ Nemoc a zdraví
Problém negativních jevů byl probírán s žáky na třídnických hodinách a ve výuce předmětů.
V chemii v 9. třídě je jedno celé téma věnováno drogám. Žáci měli připravené referáty a po nich se 
o dané tematice diskutovalo.

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, PPP Příbram.

 Školení ve školním roce 2010 – 2011
Jméno vyučujícího Název semináře

Mgr. Jana Falcmanová Zpráva ze speciálně pedagogického vyšetření

Mgr. Lenka Halušková Zpráva ze speciálně pedagogického vyšetření

Eva Kotrbáčková Zpráva ze speciálně pedagogického vyšetření

Mgr. Ilona Křížovská Učitelská angličtina 
- Zábavná výuka angl. mluvnice - Grammar is fun !

Mgr. Pavlína Trgová Projekt EU peníze školám 
- Jak vyplnit projektovou žádost v aplikaci Benefit

RNDr. Renata Křížková Projekt EU peníze školám 
 - Jak vyplnit projektovou žádost v aplikaci Benefit

Mgr. Jana Falcmanová Aktiv výchovných poradců ZŠ

Hana Toužimská  DiS. Písničky, hudba a pohyb

Mgr. Ilona Křížovská Project, Read and Discover

Mgr. Jana Falcmanová Poruchy autistického  spektra

Mgr. Pižlová Jana Školská legislativa 
-Změny ve školských i obecných právních předpisech



Mgr. Ilona Křížovská Učitelská angličtina
- Začátky čtení a psaní v angličtině

Eva Kotrbáčková Rozvíjíme čtenářskou gramotnost na 1. st. ZŠ 
- Řekni mi, co čteš ?

Eva Kotrbáčková Jak zajistit bezpečnost dětí a žáků při školních a mimoškolních 
akcích

Mgr. Pižlová Jana Školská legislativa - Právní otázky v činnosti ředitele

Naděžda Sečanská Rozvíjíme čtenářskou gramotnost ve vyučovacích předmětech 
prvouka, přírodověda, vlastivěda

Eva Kotrbáčková Rozvíjíme čtenářskou gramotnost ve vyučovacích předmětech 
prvouka, přírodověda, vlastivěda

Mgr. Hana Sladovníková Environmentální výchova a průřezová témata na klíč : Babo raď, 
Dobré ráno, Nízká Lhoto, Ahoj kamarádi,máme vás rádi

Eva Kotrbáčková Jarní výtvarná dílna – Ekoateliér

Mgr. Hana Sladovníková II. setkání koordinátorů ekologické výchovy Středočeského 
kraje – Les jako průřezové téma

Mgr. Hana Sladovníková Ekopolis

Naděžda Sečanská Dyskalkulie – projevy dyskalkulie a reedukace

Mgr. Lenka Halušková Dyskalkulie – projevy dyskalkulie a reedukace

Eva Kotrbáčková Program GLOBE – vegetační pokryv

Mgr. Pižlová Jana Program GLOBE – vegetační pokryv

Eva Kotrbáčková Prostorová tvorba a její proměny 
- Netradiční zpracování papíru a odpadového materiálu

Mgr. Ilona Křížovská Učitelská angličtina/ Motivace studentů v 21. století    
 - Motivating Students in the 21st Century (A1-B1)

Naděžda Sečanská Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole

Eva Kotrbáčková Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole

Mgr. Dagmar Rachová Setkání školních metodiků prevence

Naděžda Sečanská Hodnocení žáků se specifickými poruchami učení, jeho 
možnosti a úskalí

Eva Kotrbáčková Hodnocení žáků se specifickými poruchami učení, jeho 
možnosti a úskalí

Mgr. Lenka Halušková Hodnocení žáků se specifickými poruchami učení, jeho 
možnosti a úskalí

Mgr. Ilona Křížovská Hodnocení žáků se specifickými poruchami učení, jeho 
možnosti a úskalí

Mgr. Lenka Halušková Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí se SPU

Mgr. Hana Sladovníková EU peníze školám – seminář pro příjemce

Mgr. Pižlová Jana Výjezdní seminář pro ředitele škol

Mgr. Dagmar Rachová Výuka chemie a bezpečné školní experimenty v soudobých 
podmínkách ZŠ



Mgr. Dagmar Rachová Kázeň a klima školy

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

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

Všichni zaměstnanci Školení BOZP a PO

Kotrbáčková  Eva Odborná příprava preventisty požární ochrany

Mgr. Trgová Pavlína Školení požární hlídky

Mgr. Jiří Trnka Školení požární hlídky

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

RNDr. Křížková Renata Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků

Mgr. Hana Sladovníková Specializovaná činnost v oblasti EVVO – koordinátor EVVO

RNDr. Křížková Renata Koordinátor ŠVP

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY
NA VEŘEJNOSTI

Akce ve školním roce 2010/ 2011

Filmová a divadelní představení, koncerty

Vystoupení ruského souboru 4. – 9. třída

 RANGO - film 1. – 9. třída

Vánoční koncert LŠU 1. – 9. třída

Exkurze a výlety

Úřad práce Příbram 9. třída

Ekocentrum  ve Vlašimi, Konopiště 2. třída

Ekocentrum  ve Vlašimi, zámek Berchtold a 
skanzen Vysoký Chlumec 3. třída

Exkurze - Hornické muzeum v Příbrami – mineralogická expozice 9. třída

Exkurze  - Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem 9. třída



Ozdravný pobyt  Šumava – Lovci mamutů 4. třída, 
výběr 6. – 9. třída

Šumava – Nové Hutě – čarodějnický víkend 4. třída, 
výběr 6. – 9. třída

Vlašim – muzeum, výstup na Blaník 5. třída

Vlašim – muzeum, zámecký park 1. třída

Ozdravný pobyt  Zalužany 1., 2., 5. třída

Ozdravný pobyt zaměřený na cyklistiku a sporty - Vodňany 3. třída

Sklárny Nižbor, Praha – Království železnic 6. a 9. třída

Exkurze Praha – letiště Praha, Dobříš – barokní zámecká zahrada 6. a 8. třída

Pochod Milínskem 22. ročník Cykloturistický kroužek, 
akce pro veřejnost

Poznávací zájezd do Anglie  6. – 9. třída

Výukové programy

Dny techniky na SPŠ Příbram 9. třída

Besip – The Action Besip Tour 2010 8. a 9. třída

Planeta Země 3000 – Země známá neznámá – Česká republika 6. – 9. třída

Člověk a příroda – EVVO Merlin 1. – 9. třída

Tonda Obal na cestách - O třídění odpadů - Ekokom 1. – 9. třída

Anglické představení divadla The Bear  - Jackie and the Giant 1. – 5. třída

Anglické představení divadla The Bear - The Alien  Grammar Show 6. – 9. třída

Hurá na hrad – výchovně vzdělávací a zábavný pořad 1. – 5. třída

Vývoj divadla - výchovně vzdělávací a zábavný pořad 6. – 9. třída

Láska ano,  děti ještě ne 8. a 9. třída

Dopravní výchova, dopravní hřiště 4. a 5. třída

Tajemné sovy – EVVO  Merlin 1. – 9. třída

Mláďata  - EVVO Merlin 1. – 9. třída



Výtvarné soutěže 

U nás v Kocourkově 9. třída

Psi nejsou naším celým životem, ale díky nim je náš svět úplný 6., 7. třída

V jaké zvířátko bych se chtěl na jeden den proměnit 5., 6., 7. třída

Twister  výtvarná akademie ŠD

Pod modrou oblohou – Radost -  soutěž PC 8. třída

Projekty

7 DIVŮ  MILÍNSKA 
celoroční projekt zaměřený na poznávání významných míst v blízkém okolí Milína

STONOŽKOVÉ  DNY     9.11 – 11.11.
podpora hnutí Na vlastních nohou, stonožková hymna, vánoční přání 
vybraná částka 3688,- Kč

LOVCI MAMUTŮ – 4. třída a výběr žáků 6. – 9. třídy, týdenní pobytový projekt na Šumavě

ŠKOLNÍ PLES – stužkování žáků 9. třídy, společenské chování, tance

DEN ZEMĚ – LES 
Mezinárodní rok lesů 2011, sběry papíru, hliníku, baterií, elektro, víček od PET, celoškolní 
výtvarná soutěž na téma LES, soutěž o nejlepší sovu ( odpadové materiály), ekologický pořad 
Merlin – Tajemné sovy, úklid školního pozemku a okolí školy, úklid v lese

RECYKLOHRANÍ   září - červen

FINANČNÍ GRAMOTNOST – 9. třída, hospodaření v domácnosti, banky, úvěry, úroky

EKOŠKOLA  září - červen
celoroční mezinárodní projekt ( Sdružení TEREZA) zaměřený na environmentální výchovu
sledované oblasti ve škole : energie, voda, odpady, prostředí školy, šetrný spotřebitel

GLOBE – mezinárodní program zaměřený na sledování ovzduší, půdy, vody, vegetace

HASIČI – 4. třída – návštěva u hasičů v Příbrami, požáry a autonehody

EXPEDICE     4P – O původu věcí - Ekocentrum Vlašim     říjen a květen             6. třída  

OVOCE DO ŠKOL   září - červen
 projekt MŠMT, celoroční, žáci 1. stupně dostávají zdarma ovoce, zeleninu a ovocné nápoje, 
podpora zdravé výživy

ŠKOLNÍ MLÉKO  září – červen         prodej dotovaných mléčných výrobků

ADOPCE NA DÁLKU – podpora indického chlapce



Humanitární akce

Stonožka – podpora Hnutí na vlastních nohou

Fond Sidus – pomoc nemocným dětem z Pediatrické kliniky v Motole a z Dětské kliniky 
fakultní nemocnice v Olomouci

Píšťalky    1850,-

Humanitární sbírka šatstva – pomoc sdružení Za komíny

Tříkrálová sbírka – vybráno ZŠ  3408,-   a  ŠD   2309,-

Květinový den – český den proti rakovině, spolupráce s OÚ Milín

Ostatní akce

Pásmo pohádek – maňáskové divadlo pro 1. stupeň 9. třída

Ukázka bojových umění 6., 7., 8., 9. třída

Čerti v MŠ a ŠD 9. třída

Šachy – školní kolo šachového turnaje

Zahájení ADVENTU – jarmark       27.11. 1.  – 9. třída

Vánoční vystoupení  
Dům s pečovatelskou službou v Solenicích, vánoční 
vystoupení, předávání dárečků

žáci 6. – 9. třída

Výstava betlémů v MŠ Milín 1.- 9. třída

Testování TAKTIK 4. – 9. třída

Testování ESKALÁTOR – podzim a jaro, čtenářská 
gramotnost, anglický jazyk

4.- 9. třída

Testování  KALIBRO
 ČJ, AJ, M, Humanitní, Přírodovědný test 5. a 9. třída

Fotografování tříd 1. třída, 1. – 9. třída

Zápis do 1. třídy 22. ledna

Běžecké závody 1. – 9. třída

Lyžařský výcvik – Zadov 7. třída

Plavecký výcvik 1. – 4. třída

Úsměv na tváři 
komponovaný pořad pro dětské domovy z celé ČR 1. – 9. třída



Návštěva knihovny v Milíně 1. – 8. třída

Kyberšikana – počítačová kriminalita 1. a 2. stupeň

Řekni ne drogám 2. stupeň

Airsoft 5. – 9. třída

EKOKOM – Děti dětem aneb s odpady hravě – program 
pro MŠ Milín a Pečice, 1. a 2. třída ZŠ Milín 9. třída

Akademie 1. – 9. třída

Výstava kaktusů 1. – 9. třída

Rozloučení s devátou třídou na OÚ Milín 9.třída

Sporty

Přespolní běh       5. 10. 1. – 9. tř.

Minifotbal   12.10.

Vybíjená      12.1. I. kat. Ch    3. ve skupině

Vybíjená      20.1. I. kat.  D     2. ve skupině

Šachy           23.11. I. kat.   5. místo

Vybíjená – otevřená   23.3. II. kat.    

Vybíjená  dívky          29.3. II. kat.

Mc Donald´s cup        27.4.  I. kat.     2. místo

Volejbal dívky            28.4. III. a IV. kat.

Mc Donald´s cup        4. 5. II. kat.     

Pohár rozhlasu      19.5.  8. a 9. třída

Atletická všestrannost  9.6. 1., 2., 3. třída
 1. třída  3. místo a 3. třída 4. místo

Atletická všestrannost  16.6. 4., 5. třída



Akce školní družiny

Projekt RYTÍŘI          20.9.  - 5.11. 1. - 3. oddělení

Program knihovny      21.9. 30 dětí

Návštěva knihovny – program knihovny       26.10. 30 dětí

Výlet do zábavného centra Šneček     3.11. 21 dětí

Výlet do zábavného centra Šneček     9.11.  25 dětí

Příprava na jarmark      8.11. – 26.11. 1. - 3. oddělení

Vánoční jarmark         27.11. 1. - 3. oddělení

Mikulášská nadílka      3.12. 1. - 3. oddělení a 9. třída

Návštěva knihovny   - program   14.12. 30 dětí

Přání na OÚ Milín a v knihovně   21.12. 15 dětí

Vánoční besídka – Ježíšek    22.12. 1. - 3. oddělení a 9. třída

Tříkrálová sbírka   2011       5. – 11.1. 30 dětí

Projekt RESTAURACE     13.1. – 25.2. 1. - 3. oddělení

Návštěva knihovny – program- výroba hromniček   1.2. 25 dětí

Maškarní karneval      15.3. 1. - 3. oddělení

Návštěva knihovny – program – povídání o jaru     25.3.  15 dětí

Vyrábění a příprava na velikonoční výstavu   28.3. – 18.4. 1. - 3. oddělení

Akce knihovny – malování na chodník        5.4. 1. - 3. oddělení

Pěvecká soutěž   SUPERSTAR     květen 1. - 3. oddělení

Stavebnicový den              24.5. 1. - 3. oddělení

Nácvik tanečního vystoupení Lady Gaga na akademii  -        
                                                                        duben, květen 18 dětí

Koloběžkové závody         10.5. 1. - 3. oddělení

Oslava Dne dětí – vodní hrátky     31.5. 1. - 3. oddělení

Návštěva knihovny – vycházka k nové knihovně 30 dětí

Stanování v ŠD    10.6. – 11.6. 30 dětí



Soutěž, olympiáda Účast Umístění Vyučující
SOS biodiverzita (VEOLIA) 7.tříd. Sladovníková

Olympiáda v ČJ – školní kolo 8., 9. třída Falcmanová

Olympiáda v ČJ – okresní kolo Divišová 2. místo Falcmanová

Olympiáda v ČJ – krajské kolo Divišová 8. - 9. místo Falcmanová

Matematická olympiáda – školní kolo

5. třída – 1 žák Trgová

6. třída – 1 žák Rachová

7. a 8. třída – 4 žáci Rachová

9. třída – 1 žák Trgová

Matematická olympiáda – okresní kolo Divišová 2. místo Trgová

Matematická olympiáda – krajské kolo Divišová 5. - 6. místo Trgová

Pythagoriáda 5., 6., 7., 8. třída Trgová, Rachová

Chemická olympiáda – školní kolo 9. třída – 4 žáci Rachová

Chemická olympiáda – okresní kolo

Divišová 2. místo Rachová

Walenková 6. místo Rachová

Peták 9. místo Rachová

Nusl 10. místo Rachová

Chemická olympiáda – krajské kolo Divišová 12. místo Rachová

Astronomická olympiáda – školní kolo 7., 8., 9. třída Rachová

Astronomická olympiáda – 1. kolo Čiháková 6. místo Rachová

Borzyková 12. místo Rachová

Šedivá 12. místo Rachová

Divišová 2. místo Rachová

Walenková 2.místo Rachová

Astronomická olympiáda – 2. kolo Čiháková 30. místo Rachová

Borzyková 25. místo Rachová

Šedivá 29. místo Rachová

Divišová 7.místo Rachová

Walenková 14.místo Rachová

Konverzační soutěž v AJ – okresní kolo Divišová 4. místo Pižlová

Příroda se probouzí (Lesu zdar) 4. třída Sladovníková

Biologická olympiáda D – okresní kolo Kroužecký 10. místo Pižlová

Holánková 17. místo Pižlová

Holánek 21. místo Pižlová

Biologická olympiáda C – okresní kolo Divišová 1. místo Pižlová

Walenková 10. místo Pižlová

Nusl 17. místo Pižlová

Biologická olympiáda C – krajské kolo Divišová 4. místo Pižlová



Zájmové kroužky

Název kroužku Vedoucí Komu je určen Termín konání 

Cykloturistický Trnka 6. – 9. třída pátek + víkendy

Pohybové hry Patáková 1. – 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.

Rybářský Knížek 1. - 9. třída čtvrtek od 15 hodin

Žáci mají možnost navštěvovat sportovní kroužky organizované TJ Sokol 2 (volejbal, 
aerobic, cvičení dětí, florbal) a TJ Ligmet (fotbal).

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

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 www.zsmilin.org
- 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 dnech 18.  -  20.  října 2010 byla Českou školní inspekcí provedena kontrola s těmito 
závěry:

Základní škola Milín, okres Příbram vykonává svoji činnost v souladu s rozhodnutím o 
zařazení do rejstříku škol a školských zařízení.

Škola účelně využívá finanční zdroje pro realizaci vzdělávacích programů, aktivně se 
zapojuje do celostátních i mezinárodních programů.

Školní vzdělávací programy v nabídce školy splňují požadavky školského zákona. Škola 
zajišťuje bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků, podporuje jejich zdravý psychický a fyzický 
vývoj. Vede žáky k zodpovědnému vztahu ke svému okolí. Škola systematicky umožňuje žákům 
rovný přístup ke vzdělávání. Zajišťuje podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Personální podmínky umožňují realizaci vzdělávacích programů. Příležitosti k rozvoji má 
škola v materiálním zajištění vzdělávání – zvláště v oblasti prostředků ICT.

Ve většině sledovaných hodin bylo opomíjeno vedení žáků k sebehodnocení, nevyužité 
příležitosti byly zjištěny také v podpoře  výuky prostřednictvím diferencovaných činností a 
didaktické techniky. V průběhu vzdělávání škola podporuje u žáků rozvoj klíčových kompetencí i 
jejich osobnosti. K obohacování obsahu vzdělávání přispívá cíleně rozvíjená spolupráce se 
zřizovatelem a dalšími partnery.

Stanovená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou většinou dodržována. V 
systému sledování a vyhodnocování školní úspěšnosti žáků a v oblasti kontrolní činnosti má škola 
prostor k rozvoji řídící práce. Další příležitostí k rozvoji je možnost založení žákovského poradního 
orgánu.

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, v roce 2008 jsme jej úspěšně obhájili, v roce 2011 se nám podařilo jej 
obhájit podruhé. 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.

Na jaře 2011 se škola zapojila do mezinárodního projektu GLOBE. GLOBE je dlouhodobý 
mezinárodní program, do kterého je zapojeno 112 zemí ze všech kontinentů. Nabízí žákům 
praktické postupy pro zkoumání a pozorování životního prostředí v okolí školy. Vede ke spolupráci 
žáků a pedagogů, přirozeně podporuje u žáků zájem o přírodovědné předměty. Vede žáky k 
využívání výzkumných metod a výsledků vlastního bádání k identifikaci a řešení environmentálních 
problémů ve svém okolí. Koordinátorem GLOBE je Mgr. Jana Pižlová.



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 2010/11:

Mgr. Hana Sladovníková – studium pro koordinátory EVVO 
Mgr. Ilona Křížovská - jazykový kurz Učitelská angličtina
RNDr. Renata Křížková – koordinátor ŠVP

ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

Ve školním roce 2010/11 byly předloženy následující projekty:
•projekt „Škola je náš kamarád!“ v rámci výzvy EU Peníze školám, 
    celková částka 1 170 000,- Kč, projekt byl podpořen, realizace červenec 2011 – prosinec 2013
•projekt „Modernizujeme učebnu fyziky a chemie“ v grantovém řízení Oranžová učebna 2011 –  

Nadace ČEZ, celková částka 130 000,- Kč, 
     v současné době ještě není znám výsledek grantového řízení
•projekt „Nové šatny pro žáky“ z grantového programu RWE Gas Storage, 
    celková částka 280 000,- Kč, projekt byl podpořen
•projekt v rámci grantové výzvy Sdružení Tereza a Provident Finantial, s.r.o. pro školy 
    zapojené v mezinárodním projektu Ekoškola ZAPojte se! Zelená Akce s Providentem, 
    název projektu „Zlepšujeme si prostředí před školou i za školou“, celková částka 26 000,- Kč, 

projekt nebyl podpořen

Vzhledem ke stáří budov školy je potřebná jejich 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 2010/11 byl 
předložen projekt na celkovou rekonstrukci školy (půdní vestavba, družina ve školní budově, 
rekonstrukce učebny ve skleníku). 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,...)
•Mateřská škola Pečice – pořádání akcí pro děti
•Sdružení Tereza – projekt Ekoškola, projekt Globe
•Hnutí Na vlastních nohou
•Sdružení rodičů ZŠ Milín 
•organizace zajišťující DVPP – VISK ZDVPP Nymburk, Elrond o.s. Příbram, NIDV Praha
•PPP Příbram
•Středisko výchovné péče Příbram
•Centrum adiktologických služeb (bývalé K-centrum Příbram)

•ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem
•TJ Sokol Milín 2
•farnost Slivice - Milín (Tříkrálová sbírka)



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

život školy v průběhu školního roku 2010/11 jejími dílčími úspěchy i problémy. 
Školní rok byl rokem plným různých projektů, akcí a soutěží. Vyvrcholením aktivit byla 

červnová školní akademie – program plný hudby, tance i mluveného slova doplněný výstavou o 
životě školy.Pro všechny zaměstnance školy i žáky to byl rok náročný. Myslím si, že se nám všem 
dohromady podařilo zvládnout úkoly dobře.

Ve školním roce 2010/11 jsme vyučovali již čtvrtým rokem 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 dne 3. 10. 2011

 Schváleno školskou radou dne 19. 10. 2011

Předáno: Obec Milín – zřizovatel školy
Školská rada


