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                                  fax:   318691134

                                  e-mail: zs.milin@post.cz

                                  www.zsmilin.org
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Vzhledem k tomu,  že  Mgr.  Monika  Levíčková  nastoupila  od  1.  9.  2012 do školy jako 
učitelka, ukončila členství ve školské radě. Místo ní se členkou školské rady stala MUDr. Renata 
Maňasová.

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


CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Základní škola Milín se řadí mezi středně velké venkovské školy. Školní rok 2011/12 začal 
se 197 žáky v deseti třídách. Během školního roku se 3 žáci přistěhovali a 2 odstěhovali,  takže 
školní rok skončil se 198  žáky. Na  prvním stupni bylo na začátku školního roku 111 žáků v šesti 
třídách (průměr na třídu 18,5 žáků), na druhém stupni bylo 86 žáků ve čtyřech třídách (průměr na 
třídu 21,5 žáků). Celkový  průměr na třídu byl 19,7 žáků.  Školní rok ukončilo na 1. stupni 113 žáků 
a na 2. stupni 85 žáků. Z 28 okolních měst, obcí a osad dojíždělo do školy 85 žáků, což je 43,3%. 

 Do tří oddělení školní družiny docházelo 75 žáků.

Od 1. září 2011 začal fungovat školní klub pro žáky 5. až 9. ročníku. Klub má provoz ráno 
před vyučováním (hlavně využíván dojíždějícími žáky) a odpoledne (zájmové činnosti a sportovní 
aktivity). 

Výuka začíná v 7.45 hodin a končí ve 14.45 hodin. Důvodem začátku výuky před osmou 
hodinou jsou odjezdy autobusů přespolních žáků. 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.  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.  

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 1. stupně byly zakoupeny 
výškově stavitelné lavice. Tímto jsme završili celkovou výměnu starých lavic ve škole za výškově 
stavitelné. Na chodbách školy stále přibývá vybavení odpočinkových koutků. Za finance získané 
sběrem starého papíru a hliníku jsme do 2. poschodí pořídili relaxační vaky, ve kterých děti mohou 
odpočívat během přestávek. 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.

Společnými silami žáků a učitelů vznikla během školního roku klubovna pro školní klub. 
Místnost,  ve  které  dosud  sídlila  školní  knihovna,  byla  vyklizena  a  žáci  ji  s  pomocí  učitelů 
vymalovali a nastěhovali nový nábytek.

„Malá“ učebna informatiky byla nevyužitá, proto jsme se rozhodli přeměnit ji na „učebnu 
plnou informací“. Je zde umístěno 10 počítačů s přístupem na internet a celá stěna polic s naučnými 
knihami. Tuto učebnu je možno využívat v jakékoli hodině, kdy žáci budou sami aktivně vyhledávat 
a třídit informace.

Ke zlepšení možnosti využití počítačů a internetu ve třídách byla v 2. poschodí instalována 
kabelová počítačová síť. 

Hlavní prázdniny začaly velkým ničivým krupobitím, které značně poškodilo střechu školy 
a skleníky, rozbitá byla také okna ve škole a ve školní družině. Střechu a okna se podařilo opravit 
ihned, skleníky do konce prázdnin pouze částečně. 

O  prázdninách  byla  provedena  oprava  prasklého  vodovodního  potrubí  a  drobné 
instalatérské, zednické, malířské a elektrikářské práce. 



Velkou opravou a údržbou prošla  také plynová kotelna školy – 2 kotle  byly po zimě v 
havarijním stavu. Problémem stále zůstává jeden nefunkční bojler. Proběhla jednání se zřizovatelem 
o možnostech jeho nahrazení novým.

Problematickými zůstávají také skleníky školy. Vzhledem k jejich stáří a stavu bude nutno 
uvažovat o celkové rekonstrukci. 

Na jaře proběhla ve školní družině generální oprava střechy, kterou zatékalo do tříd.

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. 

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. V rámci projektu EU Peníze školám škola získala finanční prostředky na 
zlepšení podmínek pro výuku. Učitelé v rámci tohoto projektu vytvářejí a ověřují ve výuce výukové 
materiály (pracovní listy, interaktivní cvičení apod.). Všichni prošli školením o využití interaktivní 
tabule ve výuce. Ve školním roce 2011/12 jsme zakoupili dvě interaktivní tabule, 28 počítačů do 
učebny informatiky, multifunkční tiskárnu, pomůcky pro cizí jazyky a prvouku, knihy do školní 
knihovny. Staré počítače z počítačové učebny jsme umístili do tříd, kde jsou k dispozici pro výuku. 

Tradicí se již stalo zapojení naší školy do projektů Školní mléko, Ovoce do škol a Zdravé 
zuby. Snažíme se tak přispět ke správné výživě žáků. V suterénu školy funguje již třetím rokem 
"Svačinka" -  místo,  kde si  děti  o přestávce mohou zakoupit  mléčné výrobky (v rámci  projektu 
Školní mléko) i další sortiment zboží - džusy, pitíčka, cereální sušenky. V rámci projektu Ovoce do 
škol dostávají žáci prvního stupně  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 2011/12 škola vyučovala podle následujících vzdělávacích programů:

1. stupeň: 1. až 5. ročník – Školní vzdělávací program „Škola je náš kamarád“ č.j. 260/07

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 jazyk)

 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 nebo německý jazyk)

Svět kolem nás

žáci si volí 1 volitelný předmět



9. ročník: druhý cizí jazyk - žáci pokračují ve zvoleném (ruský jazyk)

Svět kolem nás, Praktika z biologie

žáci si volí 2 volitelné předměty

Nepovinné předměty

1. stupeň: Náboženství

Pohybové a sportovní aktivity

2. stupeň: Náboženství

POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

V deseti třídách učilo na plný nebo částečný úvazek celkem 17 učitelů. Přepočtený celkový 
úvazek byl 14.  Bez kvalifikace byly vyučovány předměty v rozsahu 3 úvazků (21,5%). Na prvním 
stupni  bylo  bez  kvalifikace  vyučováno 45 hodin  (2,045 úvazku)  a  na  druhém stupni  21 hodin 
(0, 955 úvazku). Kvalifikovaně bylo vyučováno 78,5% hodin.

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

Ve školním klubu  pracovaly  3  vychovatelky  na  celkový  úvazek  0,375.  Kvalifikovanost 
vychovatelek školního klubu je 52%.

Na úklid,  údržbu,  práce ve skleníku,  topení a ekonomické činnosti  bylo zaměstnáno pět 
nepedagogických pracovníků na celkový úvazek 3,75.

Údaje o vzdělání a odborné kvalifikaci pedagogických pracovníků

Učitelé 1. stupně

kvalifikovaní (VŠ - učitelství) 3

nekvalifikovaní (SŠ) 2

celkem 5

Učitelé 2. stupně

kvalifikovaní (VŠ - učitelství) 10

nekvalifikovaní (SŠ) 2

celkem 12

Vychovatelky ŠD

kvalifikovaní (VOŠ) 1

kvalifikovaní (SŠ – vychovatelství) 2

celkem 3



Vychovatelky ŠK

kvalifikovaní (SŠ - vychovatelství) 2

nekvalifikovaní (SŠ) 1

celkem 3

Věkové složení  pracovníků

Věk    Pedagogové Nepedagogové      Celkem

do 30 let 2 0 2

30 - 40 let 5 0 5

40 - 50 let 7 3 10

50 - důchodový věk 3 1 4

důchodový věk 2 1 3

ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

Zápis do 1. třídy se konal 21. ledna 2012. K zápisu se dostavilo 32 dětí, z toho 28  v řádném 
termínu a 4 děti po jednoletém odkladu školní docházky. Osm zákonných zástupců dětí podalo 
žádost o odklad školní docházky a doložilo ji doporučením od pedagogicko-psychologické poradny 
a 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.

V červnu proběhla schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, na které se dozvěděli všechny 
potřebné informace o nástupu dítěte do školy.  

Během letních prázdnin se tři děti odstěhovaly a budou navštěvovat jinou školu.

Ve školním roce 2012/13 nastoupilo do první třídy 21 žáků. 

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

V tomto školním roce opustilo ZŠ v Milíně 13 žáků 9. třídy, l žák 5. třídy a 1 žák 7. třídy. Celkem 
odešlo na střední školy 15 žáků.

Oproti loňskému roku došlo ke snížení počtu přihlášek ke studiu na středních školách ze tří 
na dvě. 12 žáků využilo možnosti podat přihlášku na dvě střední školy, 3 žáci pouze na jednu.

Po ukončení přijímacího řízení se nám potvrdilo, že dvě přihlášky ke studiu na středních 
školách jsou dostačující. Všichni žáci byli přijati v prvním kole.



Žáci nastoupili do těchto středních škol:

Odborná učiliště
SOU Hluboš – obor truhlář: 3 žáci
Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb

− obor cukrář: 1 žák
− obor aranžér: 1 žák

Střední školy s maturitou
Střední průmyslová škola – obor strojírenství: 1 žák

− obor elektrotechnika: 1 žák
− obor pozemní stavitelství a architektura: 1 žák

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice
− obor agropodnikání: 1 žák

Gymnázium Legionářů Příbram: 1 žák
Střední zdravotnická škola Příbram
 – obor masér sportovní a rekondiční: 1 žák
Střední pedagogická škola Beroun
 – obor předškolní a mimoškolní pedagogika: 1 žák
Vojenská SŠ a VOŠ Ministerstva obrany Moravská Třebová 
- obor technické lyceum: 1 žák
Gymnázium Legionářů Příbram (osmileté): 1 žák
Gymnázium pod Svatou Horou (šestileté): 1 žák

.

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

             Výuka probíhala 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, interaktivní tabule a internetu.  Učitelé v hojné míře využívali vlastních 
výukových materiálů vytvořených v rámci projektu  EU Peníze školám.         

Při závěrečném projednávání výsledků vzdělávání v pedagogické radě dne 20. 6. 2012 bylo 
potvrzeno, že výstupy a cíle dané naším školním vzdělávacím programem byly splněny. 



Prospěch  a chování ve školním roce 2011/12

1. pololetí

Třída
Celkem 

žáků
Prospělo Vyznamenání Neprospělo Výchovná opatření 

1.A 14 100% 14 0 0

1.B 14 100% 14 0 0

2. 21 100% 21 0 0

3. 17 100% 17 0 0

4. 25 100% 20 0 1xNTU

5. 21 100% 13 0 1xNTU

6. 28 100% 16 0 0

7. 20 100% 11 0 0

8. 23 95,7% 7 1
1x2 z chování, 2x DTU, 

4xNTU, 4xPTU

9. 14 92,9% 4 1
2x2 z chování, 2xNTU, 

4xPTU

1. stupeň 112 100% 99 0 2xNTU

2. stupeň 85 97,6% 38 2
3x2 z chování, 2xDTU, 

6xNTU, 8xPTU

Celkem 197 99% 137 2
3x2 z chování, 2xDTU, 

8xNTU, 8xPTU

2. pololetí

Třída
Celkem 

žáků
Prospělo Vyznamenání Neprospělo Výchovná opatření 

1.A 14 100% 14 0 0

1.B 14 100% 14 0 0

2. 22 100% 21 0 1xDTU, 1xNTU

3. 17 100% 17 0 1xNTU, 1xDTU

4. 25 100% 17 0 1xNTU

5. 21 100% 12 0 3xNTU

6. 28 100% 16 0 1xNTU

7. 21 100% 11 0 1xDTU

8. 23 100% 6 0 4xDTU, 7xPTU

9. 13 100% 4 0 1x3 z chování, 2xPTU

1. stupeň 113 100% 95 0 2xDTU, 6xNTU

2. stupeň 85 100% 37 0
1xNTU, 5xDTU, 1x3 z 

chování,9xPTU

Celkem 198 100% 132 0
1x3 z chování, 7xDTU, 

7xNTU, 9xPTU



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, za krádež, lhaní, za 
používání mobilního telefonu ve škole a za neomluvené hodiny. PTU byly uděleny za vzorné plnění 
uložených úkolů, za práci v redakčním týmu školního časopisu a za výbornou práci ve školních 
projektech.

Na konci školního roku nebyl žádný žák hodnocen známkou nedostatečnou.

Třem žákům s potvrzenou specifickou poruchou učení – na základě odborného vyšetření v 
Pedagogicko-psychologické  poradně  Příbram  –  byl  na  žádost  rodičů  vytvořen  individuální 
vzdělávací plán, který respektoval diagnostikovanou poruchu 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. Žáci 5. a 9. ročníku absolvovali 
celoplošné testování z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.

Porovnání výsledků našich žáků s výsledky v celé České republice

5. ročník

Předmět

Testování Kalibro Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd

ZŠ Milín - % 
úspěšnosti

ČR - % úspěšnosti
ZŠ Milín - % 

úspěšnosti

% škol v ČR, které 
dosáhli stejných 

výsledků jako ZŠ 
Milín

Český jazyk 59,5 68,2 60,9 62

Matematika 35,9 52 50 47

Anglický jazyk 53,2 64,2 54,2 62

Humanitní základ 52,6 60,8 - -

Přírodovědný 
základ

63,5 66,7 - -

9. ročník

Předmět

Testování Kalibro Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd

ZŠ Milín - % 
úspěšnostii

ČR - % úspěšnosti
ZŠ Milín - % 

úspěšnosti

% škol v ČR, které 
dosáhli stejných 

výsledků jako ZŠ 
Milín

Český jazyk 57 57,8 63,1 72

Matematika 52,5 56,2 43,3 64

Anglický jazyk 60,2 62,4 48,5 62

Humanitní základ 59,8 60,4 - -

Přírodovědný základ 55,5 56,1 - -

Ekonomické 
dovednosti

63 67,3 - -



Údaje o zameškaných hodinách:

1. pololetí 2. pololetí
Celkem za školní rok 

2011/12

Počet omluvených 
hodin 7 278 8 654 15 932

Počet omluvených 
hodin na 1 žáka 36,944 43,707 80,465

Počet neomluvených 
hodin 0 2 2

Počet neomluvených 
hodin na 1 žáka 0 0,010 0,010

Celkový počet 
zameškaných hodin 7 278 8 656 15 934

                     

ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Ve škole pracuje školní metodik prevence – Mgr. Pavlína Trgová. 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.

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Metodik prevence vypracoval Minimální preventivní program zaměřený na rizikové jevy:
1. záškoláctví
2. šikana
3. rizikové chování v dopravě
4. kriminalita a vandalismus
5. užívání návykových látek   /tabák, alkohol, omamné látky/
6. týrání dětí a ohrožování výchovy
7. kyberšikana
8. poruchy příjmu potravy

Dále byl vypracován dokument Školní preventivní strategie

Škola vytvořila tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v 
realizaci preventivních aktivit, program je nejméně jednou ročně vyhodnocován , sleduje se 
účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit. Pro školu  je závazný a podléhá kontrole 
České školní inspekce.

 



Ve školním roce 2011/12 vyučující absolvovali školení na témata:

Dokumentace školního metodika prevence

Netolismus, gambling, kyberšikana

Poruchy příjmu potravy

Sebepoškozování a EMO styl

Metodik prevence se pravidelně účastnil pracovních setkání metodiků prevence pořádaných PPP 
Středočeského kraje.

Ve školním roce 2011/12 byly ve škole řešeny tyto problémy:

• nevhodné chování žáků 8. třídy k třídní učitelce
• krádež mobilního telefonu
• ubližování mladším spolužákům

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 2011/12 uskutečněny tyto akce:

 29.9. 2011 výukový pořad pro první stupeň Duhová pohádka

  5.6. 2012  přednáška Moderní je nekouřit pro 6. a 7. třídu

  7.6. 2012  přednáška Bolest – nemoc jménem šikana pro 8. a 9. třídu

Všichni žáci od 5. - 9. ročníku byli seznámeni s DVD Seznam se bezpečně, které se týká zásad 
pohybu dětí na internetu a kyberšikany.

Do školy byl zakoupen interaktivní výukový program Drogy trochu jinak,který žáci mohou 
využívat v různých předmětech a který seznamuje s problematikou drog z různých pohledů, používá 
hravou formu v podobě testů, kvízů křížovek apod.

Při odstraňování negativních jevů jsou nám nápomocny různé aktivity jak školní tak 
mimoškolní - filmová a divadelní představení, exkurze a výlety, výukové programy, soutěže, 
olympiády, celoškolní projekty, humanitární akce, sport, zájmové kroužky ve škole i mimo školu.  

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Učitelé se účastnili vzdělávacích akcí pořádaných těmito organizacemi a institucemi: VISK   
-  Vzdělávací institut Středočeského kraje, NIDV  - Národní institut pro další vzdělávání, 
DESCART V.O.S., ELROND o.s., KEV - Klub ekologické výchovy o.s., AKCENT COLLEGE,
Pedagogicko – psychologická poradna Středočeského kraje – pracoviště Příbram,  Oxford 
Professional Development, UK Praha, PF – Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství.



Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2011 – 2012

Jméno vyučujícího Název semináře

Mgr. Pavlína Trgová Dokumentace školního metodika prevence
Mgr. Pavlína Trgová Netolismus, gambling, kyberšikana
Mgr. Jana Falcmanová Kreativní techniky a jejich praktické využití – pletení z papíru
Mgr. Lenka Halušková Kreativní techniky a jejich praktické využití – pletení z papíru
 Eva Kotrbáčková Kreativní techniky a jejich praktické využití – pletení z papíru
Mgr. Hana Sladovníková Aktivizace žáků v biologii
Eva Kotrbáčková Sebepoškozování a emo styl
Mgr. Jana Falcmanová Aktiv výchovných poradců

Mgr. Ilona Křížovská
Oxford Professional Development for Primary Schools- 

• OK,so who ´s done thein homework? Listen Carefully

Mgr. Jana Falcmanová
Rozvíjíme čtenářskou gramotnost na 2. stupni ZŠ 
- Co sdělují média. Nechám se ovlivnit ?

Mgr. Pavlína Trgová Setkání školních metodiků prevence

Eva Kotrbáčková
Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ – Křížem 
krážem písemnými algoritmy početních operací 

Eva Kotrbáčková Poruchy příjmu potravy
Mgr. Lenka Halušková Vánoční inspirace – Hvězdičky, koule, přáníčka a svícny

Hana Toužimská DiS.
Povinná dokumentace v zájmovém vzdělávání 
– Vnitřní řád školní družiny, klubu

Ladislava Patáková
Povinná dokumentace v zájmovém vzdělávání 
– Vnitřní řád školní družiny, klubu

Mgr. Lenka Halušková Využití her pro rozvoj početních dovedností na 1. stupni ZŠ

všichni vyučující
SMART NOTEBOOK – využití interaktivní tabule ve výuce, 
tvorba výukových materiálů

Mgr. Ilona Křížovská Management školní třídy

Mgr. Jana Pižlová
Školská legislativa – aktuální změny ve školských i obecně 
platných právních předpisech/ Novela zákoníku práce

Mgr. Dagmar Rachová
Průběžné vzdělávání v EVVO – základní seznámení 
s problematikou   e- learningové studium

Mgr. Jana Dandová
Průběžné vzdělávání v EVVO – základní seznámení 
s problematikou   e- learningové studium

Mgr. Hana Sladovníková Změny právních předpisů ve školství od 1. ledna 2012

Mgr. Jana Pižlová
Školská legislativa – aktuální změny ve školských i obecně 
platných právních předpisech/ Novela školského zákona

Mgr. Hana Sladovníková
Setkání koordinátorů EVVO Středočeského kraje
 – Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny

Mgr. Ilona Křížovská Komunikace ve školní praxi
Hana Toužimská DiS. Komunikace ve školní praxi
Hana Toužimská DiS. Jak se hraje divadlo ?
Hana Toužimská DiS. Zdravotník zotavovacích akcí – doškolovací kurz

Mgr. Ilona Křížovská
Angličtina – metodický seminář pro pedagogy, metodiky 
a vedoucí předmětových komisí



Hana Toužimská DiS.
Inkluze v zájmovém a neformálním vzdělávání 
aneb „ už vím, jak na to“

Mgr. Olga Černá
Průběžné vzdělávání v EVVO – základní seznámení 
s problematikou   e- learningové studium

Naděžda Sečanská
Průběžné vzdělávání v EVVO – základní seznámení 
s problematikou   e- learningové studium

Mgr. Hana Sladovníková Setkání učitelů k projektu RECYKLOHRANÍ
všichni zaměstnanci Školení BOZP a PO
Kotrbáčková  Eva Odborná příprava preventisty požární ochrany
Mgr. Trgová Pavlína Školení požární hlídky
Mgr. Jana Dandová Školení požární hlídky
Mgr. Křížovská Ilona Učitelská angličtina – jazykově metodický kurz AJ /A2

Mgr. Hana Sladovníková
Koordinátor EVVO 
- Studium k výkonu specializovaných činností - specializovaná 
činnost v oblasti EVVO

RNDr. Křížková Renata
Koordinátor školního vzdělávacího programu 
- Studium k výkonu specializovaných činností 

Eva Kotrbáčková
Průběžné vzdělávání v EVVO – základní seznámení 
s problematikou   e- learningové studium

Mgr. Pavlína Trgová
Průběžné vzdělávání v EVVO – základní seznámení 
s problematikou   e- learningové studium

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY
NA VEŘEJNOSTI

Filmová a divadelní představení, koncerty

LIDICE – filmové představení 8. a 9. třída
Cimbálová muzika RÉVA – hudební pořad 1. – 9. třída
Vystoupení ruského souboru KONVALINKA 1. – 9. třída
Hudební pořad s Mikulášem – ZUŠ JJR 1. – 5. třída
Koncert pro 2. stupeň  ZUŠ JJR 6. – 9. třída
Hurá ! Jaro je tu – koncert ZUŠ JJR 1. – 4. třída
Brouk v hlavě – divadelní představení 9. třída
Přestupný rok – filmové představení 7.,8.,9. třída
Čertova nevěsta - filmové představení 1.- 6. třída

Exkurze a výlety

Úřad práce Příbram 9. třída
Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem – středověk, 
expozice muzea 

6. a 7. třída

Exkurze ekocentrum - Čapí hnízdo 7. třída
Výstup na Blaník 5. třída
Centrum volnočasových aktivit a okolí Milína 9. třída
Příbram 9. třída
Prevence kriminality- Muzeum policie ČR
a exkurze do České televize

6. a 7. třída



Výukové programy

Nicholas Winton – Síla lidskosti 8. a 9. třída
Planeta Země 3000 –  Čína – Říše mocného draka 6. – 9. třída
Duhová pohádka 1. – 4. třída
UTAH – prezentace o Utahu s rodilým mluvčím 6.  – 9. třída
První pomoc – záchranáři ze SZŠ Příbram 1. – 9. třída
Kde se vzaly Vánoce  1. – 5. třída
Tajemství stříbrného plátna  6. – 9. třída
Hasiči – SOU Dubno 6. – 9. třída
Vývoj světové rockové hudby ve 20. století 3. – 5. třída
Největší hvězdy pop music v proměnách moderní populární hudby 6. – 9. třída
Ptáci v naší zahradě – Sdružení ORNITA 1.- 9. třída
Kdo si hraje nezlobí 1. – 5. třída
Filmové melodie 6. – 9. třída
Moderní je nekouřit 6. a 7. třída
Bolest jménem šikana 8. a 9. třída
Dopravní výchova, dopravní hřiště 4. třída

Soutěže 

SOLASIDO – pěvecká soutěž 1. – 9. třída
Hravě žij zdravě 5. třída
Kouzelný oříšek 6. třída – 2 žáci
Pod modrou oblohou - vesmír 6. a 7. třída
Věnuj mobil 1. – 9. třída
Sběr papíru, PET víček  - FII Recycling 1. – 9. třída
Těžíme hliník z domácností - Votice 1. – 9. třída       5. místo

Olympiády

Astronomická olympiáda
7. třída  - 4 žáci
8. a 9. třída  - 15 žáků

Matematická olympiáda  Z5 M. Šestáková – úspěšný řešitel
Biologická olympiáda – školní kolo – kategorie C 16 žáků
Biologická olympiáda – školní kolo – kategorie D 12 žáků

Biologická olympiáda – okresní kolo – kategorie C
M. Ptáčková    15. místo 
K. Černá    32. místo 
M. Caisová     33. místo

Chemická olympiáda – školní kolo 9. třída – 2 žáci

Chemická olympiáda – okresní kolo
M. Tesková    15. místo 
L. Šedivá     21. místo



Projekty

RECYKLOHRANÍ   září – červen 
Celoroční recyklační projekt – zaměřený na třídění a recyklaci odpadů – baterie a 
elektrospotřebiče.
EKOŠKOLA  září - červen
Celoroční mezinárodní projekt ( Sdružení TEREZA) zaměřený na environmentální výchovu
sledované oblasti ve škole : energie, voda, odpady, prostředí školy, šetrný spotřebitel.
OVOCE DO ŠKOL   září – červen   /1. – 5. třída/
ŠKOLNÍ MLÉKO  
Celoroční projekt zaměřený na podporu zdravé výživy.
ZDRAVÉ ZUBY
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
Seznámení žáka se situacemi, se kterými se v životě člověk může setkat – povodně, požáry, 
úrazy v domácnosti. Čísla tísňového volání! Besedy – zdravověda a první pomoc.
VÁNOCE 
Advent, vánoční jarmark, výstava betlémů, dopis Ježíškovi, vánoční besídka.
ŠKOLNÍ PLES 
Slavnostní nástup a stužkování žáků 9. třídy, společenské vystupování – chování na plese, 
oblečení, tanec.
DEN ZEMĚ 
Ptáci – pták roku 2012 ( Tetřev hlušec ), hlasy ptáků, prezentace – Naši ptáci, 
výtvarná práce: plakát – Den ptactva, přednáška – Ptáci v naší zahradě,  portfolio, 
sběry a úklid okolí školy

Humanitární akce

Stonožka – podpora Hnutí na vlastních nohou, vybraná částka 3224,- Kč
Fond Sidus – pomoc nemocným dětem z Pediatrické kliniky v Motole a z Dětské kliniky 
fakultní nemocnice v Olomouci, vybraná částka  420,- Kč
Píšťalky     800,- Kč
Život dětem – Občanské sdružení  - vybraná částka   1420,- Kč
Tříkrálová sbírka – vybráno dětmi ZŠ 3 303,- Kč  a dětmi  ŠD 2 740 ,- Kč
Květinový den – český den proti rakovině, spolupráce s Centrem volnočasových aktivit

Ostatní akce

Den otevřených dveří  SPŠ  a VOŠ Příbram 9. třída
Den otevřených dveří SOU  Blatná 9. třída
AIKIDO - ukázka bojových umění 1. – 9. třída
Výstava betlémů, vánočních přání a perníčků -KD Milín 1.- 9. třída
Divadlo kouzel Pavla Kožíška - Líbeznice nejlepší sběrači 
Návštěva ZŠ Hvožďany ve škole 8., 9. třída
Čerti v MŠ a ŠD 9. třída
Zahájení ADVENTU – jarmark       26.11. 1.  – 9. třída
Vánoční vystoupení  
Dům s pečovatelskou službou v Solenicích, 
vánoční vystoupení, předávání dárečků

3. a 8. třída

Fotografování tříd 1. třída, 1. – 3. třída, 1. – 9. třída
Zápis do 1. třídy 21. ledna
Lyžařský výcvik – Zadov   28.1. – 4.2. 2012 7. třída
Plavecký výcvik  9. 2 . – 19. 4 . 2012 1. – 4. třída



Ať žijí duchové - Lední revue 1. – 6. třída
Návštěva knihovny v Milíně 1. – 5.,  9. třída
Přírodovědná exkurze Hvožďansko 6., výběr 8. a 9. třída
Skupinové bubnování – DRUM CIRCLE 5. – 9. třída
Malování na chodníku – Mezinárodní den dětské knihy 2. třída
Hledání lesních pokladů - Vlašim 3. třída
Ozdravný pobyt  Šumava 
– Na Šumavě s Ferdou mravencem 

1. A  a 1. B, Rosnička 6. – 9. třída

Ozdravný pobyt  Zalužany  2.,3., 4., 5. třída
Výstava o lidském těle : The Human Body 7. – 9. třída
Pochod Milínskem 23. ročník akce pro veřejnost
Rozloučení s devátou třídou na OÚ Milín 9.třída
Interaktivní výstava „Poznávej se!“ / IQ park Liberec / 5., 6. třída
Knihovna Milín: beseda p. Bořickým a kronikářem obce 7.,8. třída
Výstava kaktusů a sukulentů 1.  – 9. třída
Výstava „Hry a klamy“ / IQ park Liberec / Rosnička
Sběr trilobitů Jince, Ohrazenice Rosnička
Testování ESKALÁTOR – podzim,
čtenářská gramotnost, anglický jazyk

4.- 9. třída

Testování  KALIBRO
 ČJ, AJ, M, Humanitní, Přírodovědný test

5. a 9. třída

Srovnávací testování  5. a 9. třída 5. a 9. třída

Sport

Přespolní běh      5.10. 2011 1. – 9. tř.
Minifotbal           13.10.  2011
Šachy – školní a okresní kolo   
              10.11.    a 23.11. 2011

I.  – IV. kategorie

Futsal  školní kolo 2. místo 
Futsal  okresní kolo   13.12. 2011 2. místo
Vybíjená      12.1. 2012 I. kat. Ch    
Vybíjená      17.1.  2012 I. kat.  D    
Minibasketbal   8.2. 2012 3. místo ve skupině
Vybíjená – otevřená   15.3. 2012 2. místo ve skupině    
Florbal       15.3. 2012 2. místo ve skupině
Coca – cola cup     29.3. 2012 1. místo
Coca – cola cup     29.4. 2012 3. místo
Mc Donald´s cup        17.4.  3. místo ve skupině
Mc Donald´s cup        18.4. 3. místo ve skupině     

Atletická všestrannost  11.6. 
1., 2., 3. třída
 

Atletická všestrannost  13.6. 4., 5. třída



Akce školní družiny

Celoroční projekt „ S piráty na cestě kolem světa“
– putování po všech pěti světadílech         
Strašidelné nocování 
– přespávání s programem                                    

25.10. 2011

Vánoční jarmark                                                   26.11. 2011
Návštěva slavnostního otevírání knihovny –        30.11. 2011
Mikulášská nadílka – žáci 9. třídy                                                  5.12. 2011
Návštěva knihovny – prohlídka, 
výstava keramických prací ZUŠ                          

12.12. 2011

Nízkoprahový klub, knihovna                                   3.1.  2012
Tříkrálová sbírka                                                    
Nízkoprahový klub                                                 16.1. 2012
Nízkoprahový klub, knihovna                                   6. 2. 2012
Program knihovny – výroba hromniček                    7.2. 2012
Program knihovny – informace o knihovně            20.2. 2012
Nízkoprahový klub – zdolávání lezecké stěny        27.2. 2012
Maškarní karneval                                                  16.3. 2012
Nízkoprahový klub                                                 19.3. 2012
Beseda s chovatelem exotických zvířat, 
ukázka živých zvířat                                                                             

27.3. 2012

Instalace velikonoční výstavy v CVA – výstava výrobků a prací dětí 
ze ŠD                                                     

29.3. 2012

Malování na chodníku                                               3.4. 2012
Návštěva Centra volnočasových aktivit 
– výstava výtvarných prací bývalých žáků ZŠ       

16.4. 2012

Skupinové bubnování Drum Circle                          7.5. 2012
Návštěva knihovny s programem 
– k družinovému projektu Afrika                          

14.5. 2012

Poník v ŠD – výukový program                            18.6. 2012
Výlet do zábavného centra v Nepomuku               22.6. 2012

Zájmové kroužky

Název kroužku Vedoucí Komu je určen Termín konání
Cykloturistický Jiří Trnka 6. - 9. tř. pátek + víkendy

Divadelní
Hana 
Vavřincová, 

2. - 9. třída středa  15.30 hodin

Střelecký
Ladislav 
Suchan

3. - 9. třída pátek 16 - 17 hodin

Šachy Martin Pižl 1. - 9. třída
 úterý
15.30 – 17 hodin

Pohybové hry - ŠD
Ladislava 
Patáková

1. - 3. třída pondělí 13.30 - 15 hodin

Výtvarný - ŠD Šárka Heinová 1. - 5. třída úterý 13 - 14.30 hodin

Taneční - ŠD
Lucie 
Šafránková

1. - 5. třída
čtvrtek 15 - 16 hodin a 
pátek 14 - 15 hodin

Rosnička - přírodovědný Jana Pižlová 5. - 9. třída středa 13 - 14 hodin
Bojová umění Libor Petrášek 1. - 9. třída pátek 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 taneční obor (klasický a moderní 
tanec).

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 školním roce 2011/12 nebyla provedena kontrola Českou školní inspekcí.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Údaje o hospodaření jsou zpracovány za kalendářní rok 2011.

HLAVNÍ ČINNOST

Příjmy

dotace ze státního rozpočtu                                        7 802 971,- Kč

dotace na provoz OÚ                                2 500 000,- Kč 

dotace z fondů EU 240 656,- Kč

úroky a vrácené poplatky                16 616,90 Kč

zůstatek z roku 2010                     16 453,39 Kč 

ostatní výnosy, přeplatky                     1641,- Kč 

úplata za školní vzdělávání ŠD a ŠK         47 800 ,- Kč

dary                                                           325 022 ,- Kč

Celkem příjmy                                             10 951 160,29 



Výdaje

Výdaje z dotace ze státního rozpočtu           

• platy 5 671 872,-    Kč  

• OPPP      15 760,-   Kč

• ONIV      129 195,-  Kč

     z toho             učebnice             23 077,- Kč

učební pomůcky  25 357,- Kč

DVPP                 18 728,- Kč

stravné               17 695,- Kč

      náhrady nemoc   22 338,- Kč

      pomůcky 1. třída  22 000,- Kč

• odvody      1 929 425 ,-  Kč                                                              

• FKSP           56 719,-    Kč

Výdaje z dotace z fondů EU

• pomůcky    201 656,-  Kč 

• DVPP      12 500,- Kč 

• služby      7 700,- Kč   

• platy   18 800,- Kč

Výdaje z úplaty za ŠD a ŠK

školní potřeby, pomůcky, vybavení 34 027,- Kč

Výdaje z darů

šatní skříňky 325 022,- Kč

Výdaje z provozní dotace

Spotřeba materiálu, časopisy, školní pomůcky, hardwer, softwer    341 386,90 Kč

Nákup nábytku                                                                                  112 890,-    Kč

Spotřeba plynu                                                                                1 155 119,77 Kč

Spotřeba energie                                                                                 117 320,-   Kč

Spotřeba vody                                                                                      76 659,-    Kč

Opravy a údržba                                                                                348 631,32  Kč

Cestovné                                                                                             70 165,40    Kč 

Ostatní služby                                  162 769,-     Kč 

Mzdové náklady                                                                                101 989,63  Kč 

Pojištění a semináře                                                                             38 177,-     Kč 



Bankovní poplatky                                                                                 5 821,-     Kč 

 Celkem výdaje 10 933 605,02 Kč

DOPLŇKOVÁ ČINNOST  - ZAHRADA  A  NÁJMY:

Příjmy      151 842,-    Kč

Výdaje   151 158,43 Kč

Hospodářský výsledek roku 2011  činil 18 238,84 Kč. Tato částka byla  použita ve prospěch hlavní 
činnosti školy – na nákup pomůcek a vybavení.

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 je  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 2011/12:

Mgr. Hana Sladovníková – dokončeno studium pro koordinátory EVVO 
Mgr. Ilona Křížovská - jazykový kurz Učitelská angličtina
RNDr. Renata Křížková – dokončeno studium pro koordinátory ŠVP
Tereza Blažková – dokončuje magisterské studium učitelství

ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

Ve školním roce 2011/12 byly předloženy  nebo realizovány 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, ve 
školním roce 2011/12 probíhá realizace projektu – tvorba a ověřování výukových materiálů, 
zlepšování podmínek pro výuku (nákup prostředků ICT, pomůcek)

• projekt „Modernizujeme učebnu fyziky a chemie“ v grantovém řízení Oranžová učebna 2011 – 
Nadace ČEZ, celková částka 130 000,- Kč, projekt nebyl podpořen  
   
• projekt „Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů“v rámci grantového programu RWE Gas 
Storage, celková částka 245 000,- Kč, projekt nebyl podpořen

• projekt „Naučná školní zahrada – malé školní arboretum“ v rámci grantu z revolvingového fondu 
Ministerstva životního prostředí na podporu udržitelného rozvoje, celková částka 70 000,- Kč, 
projekt byl podpořen, realizace bude ve školním roce 2012/13

Vzhledem ke stáří budov školy je potřebná jejich rekonstrukce, zateplení, výměna oken, 
rekonstrukce tělocvičny. Projekty v těchto 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). Projekt nebyl podpořen.



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

Spolupráce s odborovou organizací

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

Partneři školy, spolupracující organizace

• Obec Milín – zřizovatel školy a partner při organizování akcí

• CVA Milín,  – společné akce, 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, projekt Globe

• Hnutí Na vlastních nohou

• Sdružení rodičů ZŠ Milín 

• organizace zajišťující DVPP 

• 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

• Podblanické ekocentrum Vlašim



ZÁVĚR

Ve výroční zprávě o činnosti  školy jsem se pokusila na základě uvedených faktů ukázat 
život školy v průběhu školního roku 2011/12.

Školní rok byl rokem plným různých projektů, akcí a soutěží. Myslím si, že se nám všem 
dohromady podařilo zvládnout úkoly dobře.

Ve školním roce  2011/12 jsme vyučovali  již  pátým 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 1. 10. 2012

 Schváleno školskou radou dne 17. 10. 2012

Předáno: Obec Milín – zřizovatel školy dne 29. 10. 2012

Školská rada dne 8. 10. 2012


