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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Základní  škola  Milín  je  středně velkou školou.  Na začátku školního roku 2013/14 bylo
ve škole 223 žáků (106 chlapců a 117 dívek). Během školního roku se 8 žáků přihlásilo do školy
a 6 žáků odhlásilo, takže školní rok skončil s 225  žáky. Na  prvním stupni bylo na začátku školního
roku 128 žáků v sedmi třídách (průměr na třídu 18,3 žáků), na druhém stupni bylo 95 žáků ve
čtyřech třídách (průměr na třídu 23,8 žáků). Celkový  průměrný počet žáků v jedné třídě byl 20,3.
Na konci školního roku bylo ve škole celkem 225 žáků (106 chlapců, 119 dívek). Z 30 okolních
měst, obcí a osad dojíždělo do školy 100 žáků, což je 44%.                                                    

 Součástí  školy  je  školní  družina  a  školní  klub.  Do  tří  oddělení  školní  družiny  bylo
přihlášeno 75 žáků z 1. až 4. třídy. Školní klub je určen pro žáky 5. až 9. ročníku. Žáci jej mohou
využívat ráno před vyučováním, o polední přestávce a v odpoledních hodinách. V rámci školního
klubu pracují zájmové kroužky.

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  školní
zahradou.  Výuka  se  uskutečňuje   v  jedenácti   kmenových  třídách,  dvou  odborných  učebnách
(chemie,  přírodopis),  dvou počítačových  učebnách,  v  tělocvičně,  gymnastickém sále,  ve  školní
dílně,  ve  cvičné  kuchyni,  na  školním  hřišti,  ve  venkovní  učebně,  na  školním  pozemku  a  ve
sklenících. Tři učebny jsou vybavené interaktivní tabulí. Žákům i učitelům je k dispozici školní
knihovna. Na hodiny tělesné výchovy je využíván také sportovní areál TJ a hřiště u sokolovny. 

Školní družina se nachází v samostatném objektu se třemi třídami, místností pro zájmovou
a odpočinkovou činnost a velkou zahradou. Školní klub má k dispozici  klubovnu. Družina i klub
využívají pro svoji činnost i další prostory školy - tělocvičnu, počítačovou učebnu, školní zahradu.

Třídy, tělocvična a ostatní prostory školy i ŠD jsou využívány také k zájmové činnosti.  

Školní jídelna je samostatný právní subjekt.

Kromě běžné  údržby a oprav pokračovaly během školního roku a nejvíce o prázdninách
práce  na  zlepšování  prostředí  a  vybavování  učeben.  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 finančním prostředkům získaným z grantu RWE Gas Storage s.r.o. byla přebudována
stará  nevyužívaná  strojovna  na  moderní  cvičnou  kuchyňku  pro  žáky.  Část  školní  zahrady
před skleníky se proměnila na malé školní arboretum - výukovou a odpočinkovou zahradu díky
grantu z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. 

Nejvýznamnější akcí ve školním roce 2013/14 byla velká rekonstrukce školy - výměna oken
v budově školy a v budově tělocvičny a celkové zateplení obou budov. Rekonstrukce začala během
letních prázdnin v roce 2013. Termín dokončení stavby byl stanoven na 15. prosince 2013. Bohužel
se nepodařilo stavbu do tohoto termínu zcela dokončit, a tak po zimní přestávce pokračovala a byla
ukončena  30.  dubna  2014.  Práce  na  úpravě  školy,  které  nebyly  součástí  projektu  na  snížení
energetické  náročnosti  budovy  školy  a  tělocvičny  (zateplení  koridoru  do  tělocvičny,  oprava
venkovních  schodišť  a  chodníku  kolem  jídelny,  oprava  soklu  na  jídelně,  fasáda  na  garáži)
pokračovaly ještě o letních prázdninách v roce 2014. Výsledkem rekonstrukce je snížení nákladů na
topení. Zadavatelem a investorem stavby je zřizovatel školy Obec Milín. 

Problematickými  zůstávají   skleníky školy.  Vzhledem k jejich  stáří  a  stavu  bude  nutno
uvažovat o celkové rekonstrukci. V budoucnu uvažujeme také o rekonstrukci školního hřiště, které
je v současnosti ve velmi špatném stavu.

Snažíme se stále dovybavovat školu učebnicemi a učebními pomůckami, i když finanční



prostředky ze státního rozpočtu na jejich nákup jsou nedostačující.  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 vytvářeli a ověřovali ve výuce
výukové materiály (pracovní listy, interaktivní cvičení apod.). Všichni pedagogové prošli školením
o využití interaktivní tabule ve výuce. Za finance získané z tohoto projektu jsme zakoupili dvě
interaktivní tabule, 28 počítačů do učebny informatiky, multifunkční tiskárnu, pomůcky pro cizí
jazyky, matematiku, český jazyk a prvouku, knihy do školní knihovny. V roce 2014 byla zakoupena
třetí  interaktivní  tabule,  takže  učitelé  i  žáci  mohou  již  ve  velké  míře  využívat  tuto  moderní
výukovou techniku.

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  "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 z důvodu odchodu do starobního důchodu nebo na mateřskou dovolenou.

PŘEHLED  OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Ve školním roce 2013/14 byla vydána nová verze našeho školního vzdělávacího programu
se zapracovanými změnami v RVP a škola vyučovala podle vzdělávacích programů:

1. stupeň: 1. až 5. ročník – Školní vzdělávací program „Škola je náš kamarád“ č.j. 300/2013

2. stupeň 6. až 8. ročník -  Školní vzdělávací program „Škola je náš kamarád“ č.j. 300/2013

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

Volitelné předměty

6. ročník: Sportovní hry, Svět kolem nás

žáci si volí 1 volitelný předmět

7. ročník: druhý cizí jazyk (ruský jazyk)

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  jazyk nebo německý jazyk)

Sportovní hry

žáci si volí 1 volitelný předmět

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

Sportovní hry, Praktika z biologie

žáci si volí 2 volitelné předměty

Nepovinné předměty

1. stupeň: Náboženství

2. stupeň: Náboženství



POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

V jedenácti  třídách  učilo  na  plný  nebo  částečný  úvazek  celkem 17  učitelů.  Přepočtený
celkový  úvazek  byl  15,09.   Bez  kvalifikace  byly  vyučovány  předměty  v  rozsahu  3,1  úvazku
(20,5%). Na prvním stupni bylo bez kvalifikace vyučováno 47 hodin (2,1 úvazku) a na druhém
stupni 22 hodin (1 úvazek). Kvalifikovaně bylo vyučováno 79,5% hodin. Během školního roku
odešla  jedna  učitelka  na  mateřskou dovolenou  a  na  zástup  byla  přijata  učitelka  s  odpovídající
kvalifikací.

Ve  školní  družině  pečovaly  o  75  dětí   tři  vychovatelky  ŠD  na  celkový  úvazek  2,25.
Kvalifikovanost ve školní družině je 100%.

Ve  školním  klubu  pracovaly  3  vychovatelky  na  celkový  úvazek  0,45.  Kvalifikovanost
vychovatelek školního klubu je 66%.

Na úklid, základní údržbu, práce ve skleníku a ekonomické činnosti bylo zaměstnáno pět
nepedagogických pracovníků na celkový úvazek 3,8. Z prostředků zřizovatele byly hrazeny odměny
na dohodu  o provedení práce pro topiče.

Údaje o vzdělání a odborné kvalifikaci pedagogických pracovníků

Učitelé 1. stupně

kvalifikovaní (VŠ - učitelství) 5

nekvalifikovaní (SŠ) 2

celkem 7

Učitelé 2. stupně

kvalifikovaní (VŠ - učitelství) 8

nekvalifikovaní (SŠ) 2

celkem 10

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 0 0 0

30 - 40 let 5 0 5

40 - 50 let 10 3 13

50 - důchodový věk 3 2 5

důchodový věk 1 0 1

ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

Zápis do 1. třídy se konal 25. ledna 2014. K zápisu se dostavilo 31 dětí, z toho 21  v řádném
termínu a 10 děti po jednoletém odkladu školní docházky. Deset 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 květnu přibyla do budoucí 1. třídy
jedna žákyně, která byla u zápisu v jiné škole.

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

Ve školním roce 2014/15 nastoupilo do první třídy 22 žáků. Byla otevřena jedna 1. třída.

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Ve školním roce 2013/2014 se nám opět podařilo umístit na střední školy všechny žáky již 
v prvním kole. Byli přijati 1 žákyně z 5. třídy, 2 žákyně ze 7. třídy a 18 žáků z 9. třídy. Na střední 
školy tedy odchází 21 žáků.

Na střední školy s maturitou byli přijati žáci 9. ročníku:

Gymnázium Legionářů Příbram – 2 žáci
Střední průmyslová škola Příbram - obor elektrotechnika – 2 žáci

obor strojírenství - 1 žák
obor multimédia a informatika – 1 žák

Obchodní akademie Příbram – 1 žákyně
Střední odborná škola Březnice – obor sociální činnost – 1 žákyně
SOŠ Třeboň – obor uměleckořemeslné zpracování skla – 1 žákyně
SPŠ Volyně – obor design interiéru – 1 žákyně
SOŠ uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou – obor starožitník – 1 žákyně



SOŠ obchodu, užitého umění a designu Plzeň – obor design interiéru – 1 žákyně
SOŠ logistických služeb Praha – obor logistické a finanční služby – 1 žákyně
SOŠ civilního letectví Praha – Ruzyně – obor letecký mechanik – 1 žákyně

Celkem odchází z 9. ročníku na střední školy s maturitou 14 žáků.

Na střední školy s výučním listem byli přijati žáci 9. ročníku:

učiliště Dubno – obor instalatér – 2 žáci
učiliště Sedlčany – obor kadeřnice – 2 žákyně

Celkem odchází z 9. ročníku na střední školy s výučním listem 4 žáci.

Do víceletých gymnázií byly přijaty žákyně:

Gymnázium Legionářů Příbram – 1 žákyně z 5. třídy
Gymnázium pod Svatou Horou – 2 žákyně ze 7. třídy

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

             Výuka probíhala podle platných vzdělávacích programů a podle nich zpracovaných plánů
učiva. Byly provedeny úpravy našeho školního vzdělávacího programu na základě změn a úprav
Rámcového vzdělávacího programu. Nová verze ŠVP je platná od 1. 9. 2013. 

Učitelé běžně využívají ve výuce nových forem a metod práce (skupinová práce, projekty,
kooperativní výuka). Součástí hodin jsou výukové programy na PC, využívání moderní výukové
techniky, interaktivní tabule a internetu.  Učitelé vytvářeli výukové materiály v rámci projektu EU
Peníze školám a tyto materiály ověřovali a využívali ve výuce.         

Při závěrečném projednávání výsledků vzdělávání v pedagogické radě dne 20. 6. 2014 bylo
potvrzeno, že výstupy a cíle dané naším školním vzdělávacím programem byly splněny. 



Prospěch  a chování ve školním roce 2013/14

1. pololetí

Třída
Celkem

žáků
Prospělo Vyznamenání Neprospělo Výchovná opatření 

1.A 18 100% 18 0 1xNTU, 1xDTU

1.B 18 100% 16 0 1xDTU

2. 23 100% 23 0 0

3.A 14 100% 13 0 0

3.B 14 100% 14 0 0

4. 22 100% 21 0 0

5. 19 100% 13 0 5xNTU

6. 27 100% 14 0 3xNTU, 1xDTU

7. 21 95,2% 7 1 1xDTU, 3xNTU

8. 29 100% 12 0 3xNTU

9. 20 100% 6 0 1xNTU

1.
stupeň

128 100% 118 0  2xDTU, 6xNTU

2.
stupeň

97 99% 39 1  2x DTU, 10xNTU

Celkem 225 99,6% 157 1  4xDTU, 16xNTU



2. pololetí

Třída
Celkem

žáků
Prospělo Vyznamenání Neprospělo

Výchovná
opatření 

1.A 18 100% 17 0
1x2 z chování,

1xDTU

1.B 17 100% 16 0 0

2. 23 100% 23 0 0

3.A 15 100% 11 0 0

3.B 14 100% 14 0 0

4. 22 100% 18 0 0

5. 21 100% 16 0 2xNTU

6. 27 92,6% 13 2
2x 2 z chování,
5xDTU, 5xNTU

7. 22 95,5% 8 1
3x 2 z chování,
8xDTU, 5xNTU

8. 28 100% 11 0 1xNTU

9. 18 100% 4 0 3xNTU

1.
stupeň

130 100% 115 0
1x2 z

chování,1xDTU,
2xNTU

2.
stupeň

95 99% 36 3
5x 2 z chování, 13x

DTU, 14x NTU

Celkem 225 99,5% 149 3
 6x 2 z chování,

14xDTU, 
16x NTU

NTU - napomenutí třídního učitele, DTU - důtka třídního učitele

NTU, DTU a dvojka z chování byly uděleny zejména za nevhodné chování  při vyučování,
ke  spolužákům  a  k  vyučujícím,  za  neplnění  školních  povinností  a  nedostatečnou  přípravu  na
vyučování, za lhaní, krádež, ztrátu žákovské knížky a neomluvené hodiny. 

Na konci školního roku byli tři žáci hodnoceni známkou nedostatečnou. Dva z nich opakují
ročník, jeden postoupil do vyššího ročníku vzhledem k tomu, že na daném stupni školy již jednou
ročník  opakoval.  Jedné  žákyni  byla  odložena  klasifikace  do  30.  září  kvůli  velké  absenci  a
nedostatku podkladů pro klasifikaci.

Sedmi 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.



 Žáci 5. a 9. ročníku absolvovali testování z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka
a  obecných  studijních  předpokladů  v  rámci  projektu  Stonožka  od společnosti  SCIO.  Výsledky
našich žáků lze porovnat s výsledky žáků v jiných školách. Zjistili jsme, čím se škola ve srovnání s
ostatními může pochlubit a na čem musí zapracovat. Při srovnávání jsme brali v úvahu specifické
podmínky naší školy.  Podle výsledků testování jsme zjistili, kde žáci mají rezervy a nejvíce chybují
a na tyto oblasti se posléze zaměřujeme.

5. ročník

Předmět Silná místa Slabá místa

Český jazyk sloh a komunikace, mluvnice
literatura a čtenářská 
gramotnost

Matematika

čísla  a  početní  operace,
geometrie  v  prostoru  a  rovině,
závislosti, vztahy, práce s daty,
aplikační úlohy

------------------------------------
                             

Anglický jazyk testy SCATE - žáci obdrželi individuální zprávy

Výsledky ukázaly, že u žáků 5. ročníku je využíván v českém jazyce i matematice jejich
studijní  potenciál  optimálně  a  výsledky  žáků  v  testech  odpovídají  úrovni  jejich  studijních
předpokladů.

9. ročník

Předmět Silná místa Slabá místa

Český jazyk
mluvnice, sloh a komunikace, 
literatura a čtenářská 
gramotnost

--------------------------------------

Matematika
číslo  a  proměnná,  závislosti,
vztahy, práce s daty

geometrie  v  rovině  a  prostoru,
nestandardní  aplikační  úlohy  a
problémy

Anglický jazyk čtení s porozuměním, poslech
konverzační situace,  komplexní
cvičení

Z výsledků testování vyplynulo, že u našich žáků 9. ročníku je využíván v českém jazyce
jejich studijní potenciál optimálně a výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních
předpokladů. V anglickém jazyce a matematice je studijní potenciál žáků využíván nedostatečně a
výsledky žáků jsou na nižší  úrovni,  než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů,  to
znamená, že žáci pracují pod svoje možnosti.

Ve školním roce 2013/14 proběhlo ve škole dotazníkové šetření Mapa školy od společnosti
SCIO. Šetření se zúčastnili žáci 1. a 2. stupně, učitelé, provozní zaměstnanci a rodiče. 

Dotazník obdrželi všichni zúčastnění a návratnost dotazníků byla následující: žáci 1. stupně
93%, žáci 2. stupně 87,5%, učitelé 100%, provozní zaměstnanci 100%, rodiče 79%.

Žáci 1. stupně jsou se školou celkově velmi spokojeni.



Žáci 2. stupně si nejvíce váží kamarádů, spolužáků, akcí, které škola pořádá a výuky na PC.
Vadí  jim  jídelna  (fronty,  špatné  jídlo),  způsob  a  kvalita  výuky  (často  se  nudíme,  učíme  se
zbytečnosti, učíme se nazpaměť), špatná kázeň některých žáků, drzost vůči učitelům.

Učitelé si nejvíce váží přátelských vztahů mezi žáky a učiteli, vedení školy, vzhledu budovy,
výzdoby a vybavení tříd a chodeb. Vadí jim špatná kázeň některých žáků, drzost vůči učitelům,
špatné vztahy mezi některými kolegy, přístup a neochota žáků.

Rodiče  si  nejvíce  váží  na  naší  škole  přístupu  učitelů  k  žákům,  vedení  školy,  ředitelky,
přístupu učitelů k rodičům. Více než třetině rodičů na škole nevadí nic. Pokud jim něco vadí, tak
jsou to vztahy mezi žáky a složení pedagogického sboru.

Na základě dotazníkového šetření byla vytvořena SWOT analýza, která poskytuje přehled
silných a slabých stránek školy a existujících příležitostí a ohrožení. Na základě SWOT analýzy
víme, kde jsme nyní, diskutujeme, kde chceme být, čeho chceme dosáhnout, jak a pomocí čeho toho
dosáhneme a jak budeme sledovat, zda se nám daří či nedaří.

Údaje o zameškaných hodinách

1. pololetí 2. pololetí
Celkem za školní rok

2013/14

Počet omluvených
hodin 8 648 13 523 22 171

Počet omluvených
hodin na 1 žáka 38,43 60,10 98,54

Počet neomluvených
hodin 0 4 4

Počet neomluvených
hodin na 1 žáka 0 0,02 0,02

Celkový počet
zameškaných hodin 8 648 13 527 22 175

                     

ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Ve škole  pracuje školní  metodik  prevence – Mgr.  Monika Levíčková,  která  absolvovala
potřebné  studium  pro  metodiky  prevence.  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 rizikové chování. Spolupracuje s PPP Příbram, Policií ČR,
orgánem sociální péče, Centrem adiktologických služeb , Střediskem výchovné péče.



.  Hlavními oblastmi, v nichž byla ve školním roce 2013/14 primární prevence  realizována jsou: 
• záškoláctví

• kouření, užívání alkoholu, návykových látek nealkoholového typu

– drogové závislosti

• poruchy příjmu potravy 

• projevy agresivního chování, šikana, kyberšikana vandalismus

• krádeže, drobná kriminalita

• projevy  intolerance  vůči  menšinám  –  kulturní,  národnostní,

náboženské aj. (zejm.: xenofobie, rasismus, antisemitismus)

• rizikové chování v dopravě  

Pro letošní školní rok bylo naším hlavním cílem zmapovat sociální klima ve třídách a hledat
možnosti,  jak vytvářet  podmínky k jeho zlepšení.   Je  to  jedna z  cest  jak předcházet  projevům
rizikového chování žáků. Firma SCIO v naší škole uskutečnila šetření zaměřené na klima školy -
Mapa školy.  

Výsledky  a  rozbor  šetření  provedla   ředitelka  školy  na  poradě  učitelů,  rodiče  byli
informování třídními učiteli na třídních schůzkách a výsledky jsou  uveřejněny na internetových
stránkách školy.

Pokud  se  ve  třídách  vyskytly  rizikové  jevy  (nevhodné  chování  žáků  vůči  sobě,
nerespektování pokynů, ...), byly převážně řešeny třídními učiteli. 

V  případech,  kdy  se  jednalo  o  chování  závažnějšího  charakteru,  případně  opakované
přestupky,  byla  uskutečňována  jednání  třídních  učitelů  s  rodiči,  případně  výchovné  komise.
V devátém ročníku došlo k fyzickému napadení spolužáka, které bylo šetřeno Policií ČR. 

Několika  žákům  bylo  doporučeno  navštěvovat  SVP  v  Příbrami.  V  sedmé  třídě  SVP
uskutečnilo na podnět rodičů šetření  klimatu ve třídě a následný rozbor. V osmé třídě toto šetření
provádělo SVP Příbram na žádost třídní učitelky. 

U jedné žákyně se zajímal OSPOD Příbram o její postavení ve třídě s podezřením, že je
obětí šikanování spolužáky. Situace byla společně řešena.  
 V rámci realizace programu jsme využívali zavedených forem primární prevence. Vyučující
pracovali  v  jednotlivých  výukových  oblastech  dle  MPP,   snažili  se  též  zdůrazňovat  prvky
osobnostně  sociální  výchovy  a  vhodně  zařazovat  komunikativní  cvičení  a  hry  pro  rozvoj
prosociálních kompetencí. 

Ve škole proběhly přednášky Mgr. Váchy z organizace ACET ČR - Vztahy v kolektivu,
Přátelství, láska ... a taky trochu sex a Reprodukční zdraví a antikoncepce pro žáky 6.  - 9. ročníku.  

Využívali  jsme mnoha celoškolních projektů k propojení života ve škole se spoluprací s
rodiči  a  běžným životem v obci.  Zapojovali  jsme se do okresních  sportovních soutěží,  žáci  se
účastnili olympiád a exkurzí.

Pro smysluplné využívání volného času žáků pracuje školní klub, kde žáci tráví volný čas
pod vedením vychovatelek. 

Pro příští školní rok jsme se po konzultaci s vyučujícími rozhodli využít nabídky programů,
které  poskytuje  Centrum   adiktologických  služeb  Příbram,  ke  zlepšení  systematické  práce  se
třídními kolektivy, prohloubení informovanosti z oblastí rizikového chování a lepší připravenosti
našich žáků pro jejich další život. 



ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Pedagogové  a  účetní  školy  se  účastnili  vzdělávacích  akcí  pořádaných  akreditovanými
vzdělávacími organizacemi. Ve školním roce 2013/2014  bylo využíváno programových nabídek
z katalogů nebo e-mailových nabídek  : 
    Vzdělávací středisko Středočeského kraje - VISK

KEV
     Služba škole MB
     UK Přírodovědecká fakulta

Hornické muzeum Příbram
NIQES
SEVA
NIDV
AV Media
Ústav totalitních režimů Praha
Pedagogicko – psychologická poradna Středočeského kraje
Elrond

     Sdružení TEREZA

     Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013 – 2014 

Jméno Název semináře

Mgr. Monika Levíčková Rezistence v soudobých českých dějinách 
– Vybraná témata z válečné a poválečné občanské rezistence

Mgr. Hana Sladovníková Z Českokrumlovska do Solnohradska – Projekt 5P+

Mgr. Hana Sladovníková Ekologizace provozu škol

Mgr. Lenka Halušková Ekologizace provozu škol

Eva Kotrbáčková Zdravotník zotavovacích akcí - doškolení

Mgr. Jana Pižlová
Školská legislativa – aktuální změny ve školských i obecně 
platných právních předpisech/ Nový občanský zákoník a jeho 
dopad do praxe ředitelů škol a školských zařízení

Mgr. Monika Levíčková Využití médií ve výuce dějepisu

Mgr. Jana Falcmanová Aktiv výchovných poradců 

Mgr. Hana Sladovníková 5. setkání koordinátorů ekol. Výchovy Středočeského kraje- 
Škola udržitelného rozvoje

Mgr. Hana Sladovníková Seminář dobré praxe programu Ekoškola - Ekotým 

Mgr. Monika Levíčková Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže

Ing. Petra Danielová Seminář  - ALFA SOFT WARE

Mgr. Jana Pižlová Řešení konfliktů ve škole

Mgr. Hana Sladovníková Evaluace v environmentální výchově

Mgr. Hana Sladovníková Metody a formy výuky podporující rozvoj přírodovědné 
gramotnosti žáků

Všichni vyučující Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART BOARD – 
úroveň středně pokročilí



Mgr. Martina Štiplová Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART BOARD – 
úroveň středně pokročilí

Mgr. Pavlína Trgová Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART BOARD – 
úroveň středně pokročilí

Mgr. Hana Sladovníková Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART BOARD – 
úroveň středně pokročilí

Eva Kotrbáčková Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART BOARD – 
úroveň středně pokročilí

Naděžda Sečanská Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART BOARD – 
úroveň středně pokročilí

Mgr. Hana Sladovníková 6. setkání koordinátorů EVVO – Soutěž „Škola udržitelného 
rozvoje“

Mgr. Jana Pižlová Stížnosti a jejich řešení

Mgr. Hana Sladovníková Výuka v terénu – Přírodovědná exkurze – Žďársko a Třebíčsko 
Projekt 5P+ 

Mgr. Monika Levíčková Víra a společnost ve 20.století

Mgr. Martina Štiplová Myšlenkové mapy ve výuce – cesta k úspěchu

Mgr. Hana Sladovníková SOFTWARE BAKALÁŘI – Modul suplování a vyhodnocení 
pracovní doby

Mgr. Jana Pižlová Semináře ČŠI pro školy – i SET 
Modul školního testování

Mgr. Hana Sladovníková Seminář s mezioborovou problematikou – Projekt 5P+

Mgr. Hana Sladovníková Za hranice Středočeského kraje a České republiky – Projekt 5P+

Mgr. Pavlína Trgová Odborná příprava člena preventivní požární hlídky

Mgr. Jana Dandová Odborná příprava člena preventivní požární hlídky

Eva Kotrbáčková Odborná příprava člena preventivní požární hlídky,
Preventista požární ochrany

Všichni zaměstnanci Školení BOZP



ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY  NA VEŘEJNOSTI

Filmová a divadelní představení, koncerty

 Filmové představení „Panna a netvor“ 1. - 9. třída
 Hudební pořad „Vývoj české rockové hudby ve 20. století“ 4. - 9. třída
 Folkový pořad „A pořád se něco děje“ 1. - 9. třída
 Výchovný koncert žáků ZUŠ J.J. Ryby „Čertovské rejdění“  1. - 5. třída
 Měsíc filmu na školách – „Mimo hru“  - film a beseda 8. a 9. třída
 Divadelní představení žáků 7. třídy „Kde bydlí čas“ 1.- 6. třída, 8., 9. třída
 Filmové představení „Cyril a Metoděj“ 5. - 9. třída
 Divadelní představení „Den divadla 2013 pro ZŠ-  Karel Čapek“ - 
Gymnázium p. Sv. Horou 

8. a  9. třída

 Hudební pořad „Den s čarodějnicí Elvírou“ 1. - 5. třída

Exkurze a výlety

 Exkurze Památník Vojna 6. a 8. třída
 Exkurze Památník A. Dvořáka na Vysoké 8. třída
 Exkurze Hornické muzeum Příbram – historie a způsoby těžby 6. třída
 Exkurze na pilu a do Ligmetu – zpracování kovových odpadů 8. třída, 9. třída
 Exkurze Svatá Hora 
 - historie místa, kulturní bohatství, stavební slohy

6. a 7. třída

 Exkurze Čimelice - keltské hradiště 7. třída
 Turistický výlet do okolí Milína 3. A
 Ekocentrum Hrachov u Sedlčan - Centrum ochrany fauny ČR 8. a 9. třída, 4. třída
 Exkurze na čističku odpadních vod Milín 4. a 8. třída
 Techmánia Plzeň 8. a 9. třída
 Exkurze Pražský hrad – Starý královský palác a areál Pražského hradu  
 - historie, historické slohy, památky 

8. a 9. třída

 Po stopách konce druhé světové války 
 - výstava, Památník na Slivici a kostel 

8. třída

 Poznávací zájezd do Anglie – Cestujeme za poznáním Londýna a staré 
 dobré Anglie / Londýn, Portsmouth /

8. a 9. třída

 Školní výlet -  Orlík, Zvíkov 4. a 5. třída
 Turistický výlet Milín – Konětopy, opékání vuřtů 4. třída
 ZOO Plzeň 6. třída
 Příbram – Galerie Františka Drtikola 7. třída
 ZOO Ohrada, zámecký park Hluboká nad Vltavou 3. A a 3. B, 5. třída
 Ekocentrum Budař – Kovářov ZEMĚRÁJ 1. A a 1. B
 HZS Příbram – exkurze k hasičům 1. A a 1. B



Výukové programy

Týden techniky – SPŠ Příbram 9. třída
 Madagaskar – příběh pradávné Lemurie  – Planeta Země 3000 6. - 9. třída
 Mexiko – záhada starých Mayů   – Svět kolem nás 7., 8. a 9. třída
 Recyklace hrou - Recyklohraní 1. - 9. třída
 První pomoc pro žáky ZŠ- základy první pomoci 
 - IZS, resuscitace, krvácení,   popálení a otravy

1. - 9. třída

 Den pro zdravý životní styl – SZŠ a VOŠ Příbram 8. třída
 Hrou proti AIDS 8. a 9. třída
 Kam ptáci letí II. - stěhovaví ptáci - ORNITA 1. - 9. třída
 Vesmír kolem nás - výukový pořad, prohlídka výstavy- Planetárium Praha 4. a 5. třída
 Výukový program o hadech a domácích zvířatech v ZOO Hluboká 3.A, 3.B, 5. třída
 Kde bydlí ptáci – výukový pořad – Ekocentrum BUDAŘ 1. A a 1. B
 Bolest jménem šikana – prevence – přednáška ACET 8. třída
 Vztahy v kolektivu – komunikace a vztahy ve třídě - ACET 6. a 7. třída
 Antikoncepce –  přednáška - ACET 9. třída
 Prácheňské muzeum Písek – výukový program Přemyslovský hrad 7. třída

Soutěže 

 Výtvarná a fotografická soutěž - Domácí mazlíčci 6. - 9. třída II. kategorie – 3. místo
 Výtvarná soutěž ke 110. výročí úmrtí A. Dvořáka 3. A
 SOLASIDO – „I malé hvězdy září“
  pěvecká soutěž jednotlivců, hledáme nové talenty

1. - 9. třída

 Tady jsem doma – regionální soutěž kat. B  tříčlenné družstvo   8. místo
 Věnuj mobil 1. – 9. třída
 Sběr papíru, PET víček  - F.I.I. Recycling 1. – 9. třída  
 Těžíme hliník z našich domácností 
  - Ekocentrum Říčany

1. – 9. třída      

Olympiády

 Školní a okresní kolo olympiády v ČJ  9. třída – 1 žákyně
 Logická olympiáda  9. a 6. třída  - 5 úspěšných řešitelů
 Matematická olympiáda – školní kolo 5. třída - 2 žáci
 Matematická olympiáda – okresní kolo 5. třída – 1 žákyně – 6. místo
 Chemická olympiáda – školní kolo 9. třída
 Chemická olympiáda – okresní kolo 9. třída – 2 žáci
 Dějepisná olympiáda – školní kolo 7. a 8.  třída
 Dějepisná olympiáda – okresní kolo 3 žáci
 Astronomická olympiáda – školní kolo 6. - 9. třída

 Astronomická olympiáda – krajské kolo
kategorie GH - 6. a 7. třída  - 8 žáků
kategorie EF – 8. a 9. třída – 12 žáků

 Biologická olympiáda – školní kolo – kategorie C 8.a 9. třída - 6 žáků
 Biologická olympiáda – školní kolo – kategorie D 6. a 7. třída - 10 žáků
 Biologická olympiáda – okresní kolo – kategorie C 3 žáci – 7. místo
 Biologická olympiáda – okresní kolo – kategorie D 3 žáci – 5. místo
 Fyzikální olympiáda – okresní kolo 9. třída – 1 žák – 4. místo



Projekty

 RECYKLOHRANÍ, ANEB UKLIĎME SI SVĚT!      září – červen 
 Školní recyklační program. Projekt zaměřený na třídění a recyklaci odpadů 
 - zpětný odběr baterií (ECOBAT), vysloužilých drobných elektrospotřebičů (ASEKOL),
 mobilů a tonerů.
 EKOŠKOLA      září - červen
 Dlouhodobý projekt sdružení TEREZA zaměřený na environmentální výchovu
 - sledované oblasti ve škole : prostředí školy, energie, voda, odpady, šetrný spotřebitel.
 OVOCE DO ŠKOL    září – červen   (1. – 5. třída)
 ŠKOLNÍ MLÉKO      září – červen   (1. – 9. třída)
 Celoroční projekt zaměřený na podporu zdravé výživy.
 MILÍN PŘÍRODA        září – listopad
 Projekt zaměřený na přírodní podmínky obce – podnebí, poloha, přírodní lokality, výskyt  
 rostlin a živočichů.
 ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY           září až říjen
 - podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek, navázání kontaktů a spolupráce mezi
 českými a slovenskými školami - spolupráce se ZŠ na Slovensku.    
 VÁNOCE VE ŠKOLE         prosinec
 Projekt zaměřený na vánoční zvyky a tradice, dílničky, divadelní představení, pěvecká  
 vystoupení žáků ZUŠ. 
 ŠKOLNÍ PLES      únor
 Slavnostní šerpování žáků 9. třídy, taneční soutěž, vystoupení tříd.
 DEN ZEMĚ         duben
 Sběry a úklid okolí školy, práce na školním pozemku. 
 VESELÉ ZOUBKY  2014     březen - červen        1. A a 1. B
 Projekt zaměřený na správnou péči o zuby a na prevenci vzniku zubního kazu.
 ROK NAŠEHO STROMU – Ochrana fauny ČR         září – červen       3. A 
 Tvůrčí soutěž – roční období, změny v přírodě a jejich pozorování a zachycení kresbou 
 a slovem.  

Humanitární akce

 Stonožka – podpora Hnutí na vlastních nohou – sbírka oblečení pro syrské děti 
 – nominace na cenu Ď                                                                            leden 2014
Fond SIDUS – vracíme dětem úsměvy       1755,- Kč                            únor 2014
 Tříkrálová sbírka                                                                                    leden 2014
 Květinový den – český den proti rakovině, spolupráce s CVA             14. 5. 2014



Ostatní akce

 Světový den ekoškol – odpady – třídění a recyklace 1. - 9. třída
 Halloween  3. B
 Čertovská škola 3. B
 Návštěva OÚ Milín – beseda s místostarostou 3. B, 4. třída
 Výstava k 95. výročí vzniku Československa 6. třída
 Výstava betlémů, vánočních dekorací, přání a perníčků- KD Milín 1. - 9. třída
 Výstava v CVA Milín – Milínští výtvarníci 6. - 9. třída
 Výstava v CVA Milín - Kapličky, kříže, boží muka 6. - 9. třída
 Výstava v CVA Milín – Konec války na Milínsku 8. a 9. třída
 Mikuláš, čerti a andělé - Čerti v MŠ a ŠD 9. třída
 Zahájení ADVENTU v Milíně – jarmark       1. - 9. třída
 Vánoční pěvecké vystoupení  
 Dům s pečovatelskou službou – Solenice, Dům seniorů Luh 

4. - 8. třída

 Vystoupení pěveckého sboru v MŠ 4. - 8. třída
 Vánoční besídky  1. - 9. třída
 Fotografování tříd 1. třída, 9. třída

1. - 5. třída, 1. – 9. třída
 Zápis do 1. třídy 25. 1.
 Lyžařský výcvik – Zadov – chata Cihelny   18.1. – 25.1. 2014 7., 8. třída
 Plavecký výcvik – 10 lekcí    20. 2 . – 24. 4 . 2014    1. – 4. třída
 Prevence kriminality – kamerové systémy, beseda 9. třída
 Malování na chodníku CVA 4. třída
 Čarodějnický den 4. třída
 Pochod Milínskem 25. ročník akce pro veřejnost
 Přednáška o včele medonosné 4. třída
 Právní odpovědnost - beseda 9. třída
 Volba povolání – beseda se zástupcem OU Hluboš 8. třída
 Slavnostní rozloučení se žáky na OÚ Milín 9. třída
 Návštěva knihovny - celoroční projekt zaměřený na rozvoj 
 čtenářské gramotnosti

1.A a 1.B

 Pasování na čtenáře milínské knihovny     23.4. 2014 1.A a 1.B 
 Lidé s handicapem – návštěva knihovny 
 - komunikace s lidmi s tělesným postižením

1. stupeň

 Celoroční projekt - čtenářská dílna - návštěva milínské knihovny 3. B
 Návštěva milínské knihovny 2., 3. A, 4., 5. třída
 Ozdravný pobyt Ostrovec 2. třída
 Výstava kaktusů a sukulentů 1., 3., 4., 5., 8. a 9. třída
 Dětský den – soutěžní dopoledne pro mladší žáky 1. -  9. třída
 Sportovní dopoledne 
 - sportovní zápasy ve vybíjené a fotbale mezi třídami

1. -  9. třída

 Pešíkův pochod Komárov
 Pochod Praha - Prčice
 Pochod po bývalé železniční dráze
 SCIO - Testování STONOŽKA  -   ČJ, M, AJ, OSP     5. a 9. třída



Sport

Přespolní běh     26.9. 2013 1. – 9. třída
Minifotbal          9.10. 2013   III., IV. kategorie chlapci
Šachový turnaj – školní kolo     18.11. 2013  I. stupeň  14 žáků

II. stupeň  15 žáků
Šachový turnaj – okresní kolo     22.11. 2013  3 žáci
Florbal      16. 10. 2013, listopad 2013 4. a 5. třída, 6. a 7. třída chlapci,

8. a 9. třída chlapci / dívky
Futsal 6. a 7. třída chlapci, 8. a 9. třída chlapci
Vybíjená            9.1., 15.1. 2014 1. až 3. třída   
Vybíjená            18.3. 2014 4. a 5. třída chlapci
Vybíjená            26.3. 2014 4. a 5. třída dívky  - 3. místo v okresním kole
Basketbal           29.1. 2014 IV. kategorie dívky - 8. a 9. r.
Basketbal           12.3. 2014 III. kategorie chlapci - 6. a 7. r.
Mc Donald´s cup        22.4.2014 1. - 3. třída    
Mc Donald´s cup        29.4. 2014 4. třída     2. místo      
Mc Donald´s cup – okresní finále   6.5. 2014
EON cup – soutěž ve fotbale
Atletický čtyřboj                            28.5. 2014
- ZŠ J.J. Ryby Rožmitál                                  

8. a 9. třída

Atletika – pohár rozhlasu    13.5. 2014 6. a 7. třída chlapci, dívky
Atletika – pohár rozhlasu    15.5. 2014 8. a 9. třída dívky, chlapci

Atletická všestrannost     4. 6. 2014

1. -  3. třída
1. třída dívky       2. místo
1. třída chlapci     7. místo
2. a 3. třída dívky 5. místa
2. třída chlapci     8. místo
3. třída chlapci     4. místo

Atletická všestrannost      12.6. 2014 4. třída  chlapci   7.místo
4. třída dívky      5. místo

Akce školní klub – zájmové kroužky

Rosnička – Koněpruské jeskyně při baterkách                      28.10. 2013
Rosnička – Praha – Chocco story – muzeum čokolády         16.11. 2013
Rosnička – Kolem Milína s obědem a vařením na sněhu      31.1. 2014
Rosnička – Masopust v Milíně                                               1.3. 2014
Rosnička – Brdy – vrch Písek,Fabiánovo lože                       29.3. 2014
Rosnička – Vrančice – po stopách rudných dolů                   19.4. 2014
Výlet Rosnička a její přátelé - Šumava – Nové Hutě     23. a 27.5. 2014



Školní družina ve školním roce 2013/14

V září jsme ve školní družině zahájili celoroční projekt Trpasličí družina. Téma projektu
jsme přizpůsobili složení žáků – více než polovina v tomto školním roce byla  z dětí 1. tříd. Žáci se
postupně během celého roku zabývali trpasličím tématem i jednotlivými písmeny slova TRPASLÍK.
Plnili nejrůznější úkoly ze všech odvětví: člověk a jeho svět, člověk a zdraví, člověk a svět práce,
umění  a  kultura,  jazyk  a  jazyková kultura,  matematika  a  její  aplikace,  informační  technologie.
Za úspěchy ve všech činnostech dostávali body a ty jsme zapisovali do hodnotící knížky každého
žáka. Na konci měsíce jsme vyhodnocovali nejúspěšnější, kteří dosáhli hodnosti písmene měsíce
(postupně ze slova TRPASLÍK).  

Během  roku  jsme  navštívili  Centrum  volnočasových  aktivit  –  v  říjnu,  lednu  a  květnu.
Chodíme si vždy hrát do nízkoprahového klubu, ale i číst a prohlížet knihy do knihovny. 

1.listopadu  proběhlo v družině již tradiční strašidelné přespávání pro žáky 2. a 3. tříd. Děti
se při něm snaží překonat svůj vlastní strach a učí se samostatnosti. 

Již od října začínáme postupně vyrábět  drobné dárky, přání a vánoční dekorace na adventní
jarmark. Ten vyšel na sobotu 30.listopadu. Při prodeji ve stánku nám pomáhají také žáci 2. stupně.
Výrobky doprodáváme v budově školní družiny ještě následující týden, aby všichni rodiče měli
šanci si je prohlédnout a případně zakoupit. Děti ze družiny si vyzkouší prodávání a počítání peněz.
Část výrobků jsme ještě doprodávali na akci Vánoce ve škole. 

5. prosince přišli do ŠD Mikuláš, čerti a anděl (žáci 9. třídy) na mikulášskou nadílku.
20.1prosince byla krásná vánoční besídka. Děti dostávají pod vánoční stromeček dárky –

hry, stavebnice a jiné. Také při této akci chodí do družiny pomocníci z 2. stupně. Pomáhají nám
nové hry rozbalovat a učí děti postupy při hře.

Od 7.do 9. ledna se děti ze družiny již tradičně aktivně zapojily do Tříkrálové sbírky. Děti se
na koledování velmi těší a dobře ví, na co jsou peníze určené. 

4. dubna jsme se zapojili  do akce Týden knihoven a u CVA zanechali spoustu krásných
křídových obrazů.

2. května jsme opožděně oslavovali Den Země. Každý si zasel do květináče semínka hrachu.
21. května bylo ve znamení hledání trpasličího pokladu v milínských lesích. Šli jsme podle

mapy a cestou museli plnit úkoly a zdolávat překážky.
11.  června  jsme  dodatečně  oslavovali  MDD.  Na  zahradě  ŠD  proběhly  vodní  hrátky.

Dodatečně proto, aby bylo opravdu krásné slunečné počasí. Část zahrady byla určená k stříkání
vodními pistolemi, druhá část k nejrůznějším soutěžím s vodou. S akcí nám pomohly šikovné děti z
Rosničky.

Poslední  letošní  velkou akcí  v červnu bylo slavnostní  vyhlašování  výsledků celoročního
projektu Trpasličí družina. Každý byl pasován na trpaslíka a dostal trpasličí čepici. Dostal diplom s
označením  hodnosti, ve které byl nejúspěšnější. Obdržel také trpasličí drahokam a odměnu, kterou
si vybral. 

Školní klub - zájmové kroužky ve školním roce 2013/2014

Název kroužku Vedoucí Komu je určen Termín konání 
Cykloturistický Trnka 6. – 9. třída Pátek + víkendy
Výtvarný   ŠD Heinová 2. – 5. třída Čtvrtek 13 – 14,30 hod.

Taneční     ŠD Šafránková 1. - 4. třída
Pátek 13 -  15 hod.

1 x za 2 týdny
Rosnička Pižlová 6.- 9. třída Středa 13 – 14 hod.

Kaktusářský 
Lukášek,
Vopěnka,

Hlavín
1. - 9. třída

Úterý 15 hodin
1x za 2 týdny



ZHODNOCENÍ EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje   1. stupně         2014 – 2016   
- Klub ekologické výchovy a Středočeský kraj
 
SPOLUPRÁCE S EKOCENTRY
Ekocentrum Hrachov u Sedlčan  
-  Adopce / říjen 2013 - říjen 2014 /  – adoptivní rodiče – lišky „ Cipísek“ a sojky 
-  Sběr suchého pečiva – 18. - 19. 11.
- výukové programy – Pomáháme zvířatům
- Rok našeho stromu – Centrum Ochrany fauny ČR              3. B 
soutěž zaměřená na změny v přírodě a jejich pozorování a zachycení kresbou a slovem
  Ekocentrum BUDAŘ – Kovářov   -   ZEMĚRÁJ   
- výukový program – Kde bydlí ptáci                          1.A a 1.B

ZAPOJENÍ DO SBĚROVÝCH SOUTĚŽÍ
Soutěž F.I.I. Recycling ve sběru papíru a PET víček ve školním roce 2013/ 2014   
papír                    12. místo    20 530 kg   /  průměr na osobu 28. místo    93,3 kg /
PET víčka             6. místo   530 kg

Těžíme hliník z našich domácností –  ZO ČSOP Ekocentrum Říčany
                                                               13. místo              3,32 kg na jednoho žáka
odevzdaný hliník  -  tenkostěnný hliník  530 kg  a silnostěnný hliník  210 kg

ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ
Recyklohraní, aneb ukliďme si svět!      
 Školní recyklační program. Projekt zaměřený na třídění a recyklaci odpadů 
 - zpětný odběr baterií ( ECOBAT), vysloužilých drobných elektrospotřebičů (ASEKOL),
 mobilů a tonerů. 
EKO – DIPLOM  za školní rok 2013/2014  
- naše škola se zúčastnila všech vyhlášených úkolů a tak jsme přispěli k tomu, že za jeden školní 
rok bylo odevzdáno k recyklaci celkem v projektu Recyklohraní 113 tun použitých baterií a téměř 
250 tun vysloužilého drobného elektrozařízení
- baterie  odevzdáno           354 kg
- drobné elektrozařízení     260 kg
  Věnuj mobil  - zapojení do soutěže – odevzdáno 41 kusů
Recyklace hrou - výukový pořad pro žáky o třídění baterií a vysloužilých elektrospotřebičů
EKOŠKOLA      
Dlouhodobý mezinárodní projekt sdružení TEREZA zaměřený na environmentální výchovu
 - sledované oblasti ve škole : prostředí školy, energie, voda, odpady, šetrný spotřebitel.
IKEA výzva – účast s projektem - Malé školní arboretum   
GLOBE
Dlouhodobý mezinárodní projekt sdružení TEREZA, který nabízí žákům praktické postupy pro 
zkoumání a pozorování životního prostředí v okolí školy.
Veselé zoubky - 1. třídy
- projekt zaměřený na správnou péči o zuby a na prevenci vzniku zubního kazu
Zdravé zuby - 1. stupeň
Ovoce do škol - 1. stupeň
 Školní mléko - 1. a 2. stupeň
Milín příroda  - 1. a 2. stupeň
- projekt zaměřený na přírodní podmínky obce – podnebí, poloha, přírodní lokality,
výskyt rostlin a živočichů



VÝUKOVÉ PROGRAMY
 Madagaskar – příběh pradávné Lemurie  – Planeta Země 3000 - 6. - 9. třída
 Mexiko – záhada starých Mayů -  7., 8. a 9. třída
Den pro zdravý životní styl – 8. třída
Základy první pomoci – výukový program žáků SZŠ a VOŠ Příbram pro žáky naší školy 
Hrou proti AIDS  -  8. a 9. třída
Antikoncepce - 9. třída
Kam ptáci letí II. -1. a 2. stupeň
Přednáška o včele medonosné p. Hrubého pro žáky 4. třídy

VÝSTAVY
Výstava kaktusů a sukulentů

SOUTĚŽE
Výtvarná a fotografická soutěž – Domácí mazlíčci
– fotografie – II. kategorie –  žákyně 9. třídy   -    3. místo
Tady jsem doma – regionální soutěž  
- kategorie B – tříčlenné družstvo žáků 8. třídy   -    8. místo

EXKURZE
ZOO  Plzeň - 6. třída
ZOO Ohrada u Hluboké nad Vltavou - 3.A, 3.B, 5. třída
Planetárium Praha   -   výukový pořad  pro 4. a 5. třídu  - Vesmír kolem nás
Hornické muzeum Příbram – historie a způsoby těžby na Příbramsku - 6. třída  
Pila Wimmer - dřevovýroba   
Ligmet - zpracování kovových odpadů - 8. a 9. třída

OLYMPIÁDY
účast žáků v olympiádách (školní i okresní kola) 
- chemická, biologická, fyzikální, astronomická, logická olympiáda

ŠKOLNÍ KLUB - ZÁJMOVÉ KROUŽKY :
Rosnička 

DVPP :
Sladovníková, Halušková - Ekologizace provozu škol  
Sladovníková
5. setkání koordinátorů EVVO Středoč. kraje- Škola udržitelného rozvoje 
6. setkání koordinátorů EVVO Středoč. kraje - Soutěž „Škola udržitelného rozvoje“ 
Seminář dobré praxe programu Ekoškola - Ekotým   
Evaluace v environmentální výchově 
Metody a formy výuky podporující rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků 
Projekt 5P+   - Za hranice Středočeského kraje a České republiky  
Z Českokrumlovska do Solnohradska 
Výuka v terénu – Přírodovědná exkurze – Žďársko a Třebíčsko  
Seminář s mezioborovou problematikou



DALŠÍ AKTIVITY ŽÁKŮ

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

V naší 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
- 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,
výstavy v CVA Milín

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

Ve školním roce 2013/14 nebyla provedena kontrola Českou školní inspekcí.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Údaje o hospodaření jsou zpracovány za kalendářní rok 2013.

HLAVNÍ ČINNOST

Příjmy

dotace ze státního rozpočtu                                        8 537 127,- Kč

dotace na provoz OÚ                                2 600 000,- Kč 

dotace z fondů EU 212 731,- Kč

úroky a vrácené poplatky                16 256,69 Kč

úplata za školní vzdělávání ŠD a ŠK         41 761 ,- Kč

dotace MŽP 56 000,- Kč

sponzorský dar RWE 100 000,-Kč

čerpání rezervního fondu 55 655,- Kč

Celkem příjmy                                             11 619 530,69 Kč 



Výdaje

Výdaje z dotace ze státního rozpočtu - 8 537 127,- Kč           

• platy 6 187 947,-    Kč  

• OPPP      15 200,-   Kč

• ONIV      167 532,-  Kč

     z toho             učebnice          67 731,- Kč

DVPP                 4 770,- Kč

stravné               16 905,- Kč

      náhrady nemoc      42 965,- Kč

      pomůcky 1. třída  30 911,- Kč

pomůcky 4 250,- Kč

• odvody      2 104 569,-  Kč                                                              

• FKSP           61 879,-    Kč

Výdaje z dotace z fondů EU - 212 731,- Kč

• pomůcky     109 731,-  Kč 

• platy    103 000,- Kč

Výdaje z úplaty za ŠD a ŠK - 41 761 Kč

ŠD - materiál, hračky 5 988,- Kč

ŠK - materiál, odměny, příspěvek kroužkům  35 773,- Kč

Výdaje z provozní dotace - 2 461 486,86 Kč

Spotřeba materiálu, časopisy, školní pomůcky, hardwer, softwer       166 401,15 Kč

DDM    92 115,62 Kč

Spotřeba plynu                                                                                1 177 486,-  Kč

Spotřeba energie                                                                                    194 034,-  Kč

Spotřeba vody                                                                                           93 423,-  Kč

Ochranné pomůcky, čistící prostředky      60 409,- Kč

Opravy a údržba                                                                                  299 096,70 Kč

Cestovné                                                                                                 51 557,50  Kč

Ostatní služby                                    222 868,89 Kč 

Mzdové náklady                                                                                    81 922 ,-  Kč 

Pojištění a semináře                                                                                 17 600,- Kč 

Bankovní poplatky                                                                                       4 573,- Kč



Výdaje z rezervního fondu - 55 655,- Kč

houpačky do ŠD 27 007,-Kč

šatní skříňky pro žáky 28 194,- Kč

výtvarné potřeby 454,-Kč

Výdaje ze sponzorského daru RWE (vybavení cvičné školní kuchyně) - 100 000,- Kč

židle 29 559,- Kč

stoly 16 862,- Kč

elektrospotřebiče 14 740,- Kč

kuchyňské skříňky 38 839,- Kč

Výdaje z dotace MŽP (úpravy školní zahrady) - 56 000,- Kč

rostliny, dřevo, kačírek, rašelina, lemy 32 510,-

DDM - lavičky 23 490

Celkem výdaje 11 464 760,86 Kč

Zůstatek        154 769,83 Kč

DOPLŇKOVÁ ČINNOST  -   NÁJMY:

Příjmy      84 778,-    Kč

Výdaje (osobní náklady, energie)  52 937,77  Kč

Zůstatek   31 840,23 Kč

Hospodářský výsledek roku 2013  činil  186 610,06 Kč. Tato částka byla  použita v roce 2014
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.  Ve školním roce 2013/14 se škola zapojila do sbírky šatstva pro děti
uprchlíků ze Sýrie a získala nominaci na Cenu Ď v roce 2014.

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.

Od roku 2011 je škola zapojena do mezinárodního projektu GLOBE. GLOBE je dlouhodobý
mezinárodní program, který 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:
• plná 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 - splněno, metodik prevence - splněno, koordinátor EVVO -
splněno

Vzdělávání učitelů ve školním roce 2013/14:

Eva Kotrbáčková - 2. ročník bakalářského studia na Pedagogické fakultě UK Praha, obor Speciální 
pedagogika

Tereza Blažková – dokončuje magisterské studium učitelství AJ - VV na Pedagogické fakultě 
ZČU Plzeň

ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

Ve školním roce 2012/13 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  2013/14  probíhala  závěrečná  část  realizace  projektu  –  tvorba  a  ověřování
výukových materiálů, zlepšování podmínek pro výuku, závěrečná monitorovací zpráva, projekt byl
ukončen 31. 12. 2013 

• 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 probíhala ve školním roce 2012/13, projekt byl ukončen v lednu
2014



• projekt "Zručné děti" (vybavení cvičné školní kuchyně) v rámci grantového programu RWE
Gas Storage, celková částka 100 000,- Kč, projekt byl podpořen, finance byly použity na vytvoření
a vybavení nové cvičné školní kuchyňky, projekt byl ukončen v prosinci 2013

Vzhledem ke stáří  budov školy je potřebná jejich rekonstrukce,  zateplení,  výměna oken,
rekonstrukce tělocvičny. Projekty v těchto oblastech předložil zřizovatel školy - Obec Milín. Projekt
na výměnu oken a zateplení budov školy a tělocvičny byl v roce 2013 podpořen. Rekonstrukce
probíhala od srpna 2013. Termín dokončení prací byl 15. prosince 2013, bohužel se nepodařilo včas
dokončit všechny práce. Pokračovalo se v dubnu 2014 - byla dokončena fasáda. Dokončovací práce
(venkovní schodiště, zídka u tělocvičny, fasáda koridoru, jídelny a garáže, chodník) byly prováděny
v létě a na podzim 2014.

Ve stále horším stavu je interiér tělocvičny. Zřizovatel školy podal žádost o finanční podporu
na opravu podlahy a sociálního zařízení tělocvičny. Projekt byl schválen k financování.

V rámci MAS Podbrdsko byly podány návrhy na projekty na opravu školních skleníků a
úpravu školního hřiště.

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, výstavy, exkurze, besedy, výukové programy 
pro ZŠ a ŠD

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

• Sdružení Tereza – projekt Ekoškola, projekt Globe

• Hnutí Na vlastních nohou

• Sdružení rodičů při ZŠ Milín 

• organizace zajišťující DVPP  (VISK, Elrond a další)

• PPP Příbram

• Středisko výchovné péče Příbram

• Centrum adiktologických služeb 

• ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem

• TJ Sokol Milín 2

• TJ Ligmet Milín

• farnost Slivice – Milín



• Ochrana fauny ČR - Ekocentrum Hrachov u Sedlčan

• Seniorpark Pečičky - Luh

• Dům s pečovatelskou službou Solenice

• ZŠ Rožmitál pod Třemšínem

• ZŠ Obecnice

ZÁVĚR

Ve výroční zprávě o činnosti školy jsem se pokusila na základě uvedených faktů ukázat
život školy v průběhu školního roku 2013/14.

Školní rok byl rokem plným různých projektů, akcí a soutěží. Celým rokem se prolínala
rekonstrukce školy (výměna oken, zateplení budovy školy a tělocvičny). Doufejme, že výsledkem
budou velké úspory na topení.

Ve školním roce 2013/14 jsme vyučovali již sedmým rokem podle školního vzdělávacího
programu Škola je náš kamarád - upravené verze platné od 1. 9. 2013.

Naším stálým cílem je  udržování  a  zlepšování  vztahů mezi  žáky,  žáky a  učiteli,  učiteli
navzájem, učiteli a nepedagogy, učiteli a rodiči. V dalších létech se ještě více chceme zaměřit na
spolupráci s veřejností a stále více zapojovat zejména rodiče našich žáků do života a akcí školy.

                                                                    

Vypracovala: Mgr. Jana Pižlová, ředitelka školy

                                                                                                  

 Projednáno na poradě pedagogických pracovníků dne 29. 9. 2014

 Schváleno školskou radou dne 21. 10. 2014

Předáno: Školská rada dne  3. 10. 2014

Obec Milín – zřizovatel školy dne  26. 10. 2014




