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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Adresa:                  Školní 247, 262 31 Milín

Právní forma:          příspěvková organizace

IČO:                        70998868

IZO :                        114001626

Identifikátor školy:  600054501

Vedení školy:

ředitelka : Mgr. Jana Pižlová

zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Sladovníková

kontakty:                    tel.:  318691134

                                  fax:   318691134

                                  e-mail: zs.milin@post.cz

                                  www.zsmilin.org

Zřizovatel:      

Zřizovatel : Obec Milín

Adresa:                    11.května 27, 262 31  Milín

Kontakt:                    tel.: 318691159

                                  fax: 318691159

                                  e-mail: obecmilin@volny.cz

                                  www.milin.cz

Školská rada

V červnu 2014 se konaly volby do školské rady a byli zvoleni:

Předseda:  Václav Trantina

Zástupci zřizovatele:  Václav Trantina, Růžena Králová,  Vladimír Novotný

Zástupci školy: Eva Kotrbáčková,  Renata Křížková,  Pavlína Trgová

Zástupci zákonných zástupců: Jolana Farářová, Zdeněk Háse, Jiří Vacek

V prosinci 2014 zřizovatel odvolal ze školské rady Růženu Královou a na její místo byla jmenována
Petra Zemanová

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


CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Základní  škola  Milín  je  středně velkou školou.  Na začátku školního roku 2014/15 bylo
ve škole 222 žáků (105 chlapců a 117 dívek). Během školního roku se 7 žáků přihlásilo do školy
a 6 žáků odhlásilo, takže školní rok skončil s 223  žáky. Na  prvním stupni bylo na začátku školního
roku 127  žáků v sedmi třídách (průměr na třídu  18,1 žáků), na druhém stupni bylo 95 žáků ve
čtyřech třídách (průměr na třídu 23,8 žáků). Celkový  průměrný počet žáků v jedné třídě byl 20,2.
Na konci školního roku bylo ve škole celkem 223 žáků (107 chlapců, 116 dívek). Z  32 okolních
měst, obcí a osad dojíždělo do školy 102 žáků, což je 45,7%.                                                    

 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. Čtyři učebny
jsou vybavené interaktivní tabulí.  Žákům i učitelům je k dispozici  školní  knihovna.  Na hodiny
tělesné výchovy je využíván také sportovní areál TJ.

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.

Během školního roku a nejvíce o prázdninách probíhaly 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. Během hlavních školních prázdnin byla většina učeben vymalována
podle návrhu dětí a vyučujících a ve třech učebnách byla vyměněna podlahová krytina.

Díky  finančním  prostředkům  získaným  z  grantu  RWE  Gas  Storage  s.r.o.  byla
zrekonstruována školní dílna a byla vybavena novým nábytkem - pracovními stoly pro žáky. Škola
se zapojila do Výzvy č. 57 MŠMT  a v rámci podpory technických dovedností žáků získala finanční
prostředky na vybavení školní dílny nářadím a pomůckami pro výuku praktických činností. Naše
školní dílna bude tedy již plně vybavená a moderní.

Během podzimu 2014 ještě pokračovaly dokončovací práce na úpravě školy, které nebyly
součástí projektu na snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny, který byl realizován
ve školním roce 2013/14 (zateplení koridoru do tělocvičny, oprava venkovních schodišť a chodníku
kolem jídelny,  oprava soklu na jídelně,  fasáda na garáži)  .  Výsledkem celkové rekonstrukce je
snížení nákladů na topení. Zadavatelem a investorem stavby byl zřizovatel školy Obec Milín. 

Nejvýznamnější velkou akcí byla celková rekonstrukce školní tělocvičny v rámci projektu
Rekonstrukce  tělocvičny  ZŠ  Milín  pro  volnočasové  aktivity  občanů,  jehož  zadavatelem  a
investorem byla  Obec  Milín.  V rámci  projektu,  který  probíhal  od  května  do  srpna  2015,  byla
celková oprava všech prostor tělocvičny. Hlavní sál tělocvičny má novou podlahu, gymnastický
sálek zrekonstruované parkety, hygienická zařízení v celé budově jsou nově opravená, v tělocvičně
byla vybudována cvičná horolezecká stěna, staré nevyhovující nářadí bylo vyřazeno a nahrazeno
novým, stávající bylo opravené, byl pořízen nový nábytek do kabinetů a nářaďovny. Tělocvična je k
dispozici  žákům školy pro výuku a také občanům Milína k provozování volnočasových aktivit.



Slavnostně byla otevřena 2. září 2015 za přítomnosti hejtmana Středočeského kraje.

Problematickými  zůstávají   skleníky školy.  Jeden  z  nich  bylo  nutné  na  jaře  roku  2015
zbourat  vzhledem  k  jeho  havarijnímu  stavu  -  železná  konstrukce  byla  velmi  zkorodovaná  a
podezdívka se na několika místech sesouvala. Na místě bývalého skleníku bychom rádi vybudovali
altán pro výuku na školní zahradě. 

V blízké budoucnosti je také nutná rekonstrukce 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. 

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 před začátkem vyučování mohou zakoupit mléčné výrobky (v rámci projektu Školní
mléko) i další sortiment zboží - džusy, pitíčka, 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 2014/15  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 9. ročník -  Školní vzdělávací program „Škola je náš kamarád“ č.j. 300/2013

Volitelné předměty

6. ročník: Svět kolem nás

žáci si volí 1 volitelný předmět

7. ročník: druhý cizí jazyk (ruský jazyk nebo německý 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)

Praktika z biologie

žáci si volí 1 volitelný předmět

9. ročník: druhý cizí jazyk - žáci pokračují ve zvoleném (ruský jazyk nebo německý 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  14,909.   Bez  kvalifikace  byly  vyučovány předměty v  rozsahu 3,0  úvazku
(20,1%). Na prvním stupni bylo bez kvalifikace vyučováno 40 hodin (1,818 úvazku) a na druhém
stupni 26 hodin (1,182 úvazku). Kvalifikovaně bylo vyučováno 79,9% hodin. 

Ve  školní  družině  pečovaly  o  75  dětí   tři  vychovatelky  ŠD  na  celkový  úvazek  2,4.
Kvalifikovanost ve školní družině je 100%.

Ve  školním  klubu  pracovaly  2  vychovatelky  na  celkový  úvazek  0,2.  Kvalifikovanost
vychovatelek školního klubu je 100%.

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) 9

nekvalifikovaní (SŠ) 1

celkem 10

Vychovatelky ŠD

kvalifikovaní (VOŠ) 1

kvalifikovaní (SŠ – vychovatelství) 2

celkem 3

Vychovatelky ŠK

kvalifikovaní (SŠ - vychovatelství) 2

celkem 2



ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

Zápis do 1. třídy se konal 25. ledna 2015. K zápisu se dostavilo 39 dětí, z toho 30  v řádném
termínu a 9 dětí  po jednoletém odkladu školní  docházky.  Šest  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, jedna dívka se odstěhovala a rodiče jednoho chlapce
oznámili, že jejich dítě nastoupí na jinou školu.

V červnu proběhla schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, na které se dozvěděli všechny
potřebné informace o nástupu dítěte do školy a seznámili se s třídními učitelkami svých dětí. Během
dubna, května a června proběhly tři návštěvy budoucích prvňáčků ve škole.  

Ve školním roce 2015/16 nastoupilo do první třídy 32 žáků. Byly otevřeny  dvě 1. třídy.

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Ve školním roce 2014/2015 se nám opět podařilo rozmístit do středních škol všechny  vycházející 
žáky v prvním kole přijímacího řízení. Na střední školy odchází 28 žáků 
9. ročníku, 1 žák 8. a 4 žáci 5. třídy. Celkem odchází na střední školy 33 žáků.

Do středních odborných škol zakončených maturitní zkouškou byli žáci rozmístěni takto:
Gymnázium Legionářů Příbram – 2 žáci
Gymnázium Pod Sv. Horou v Příbrami – 1 žák
Ekonomické lyceum v Příbrami – 1 žák
Obchodní akademie v Příbrami – 1 žák
Střední průmyslová škola v Příbrami

• obor elektrotechnika – multimédia a informatika – 5 žáků
• obor elektrotechnika – počítačové technologie – 1 žák
• obor pozemní stavitelství a architektura – 1 žák

SOŠ Březnice – obor sociální činnost – 1 žák
Střední zemědělská škola Poděbrady – obor agropodnikání – 1 žák
Masarykova střední škola chemická Praha 1 – obor aplikovaná chemie – 1 žák
SOŠ Praha 5 – obor právní a diplomatické služby – 1 žák
Sportovní gymnázium Plzeň – obor gymnázium se sportovní přípravou – 1 žák
Sportovní a podnikatelská SŠ Plzeň – obor ekonomika podnikání – sportovní management - 1 žák
Integrovaná SŠ Příbram – obor cestovní ruch – 1 žák

Do středních odborných škol zakončených výučním listem byli žáci rozmístěni takto:
SOU Hluboš – opravář zemědělských strojů -  3 žáci
SOU Dubno – instalatér – 2 žáci

- elektrikář – 1 žák
Integrovaná střední škola Příbram – kuchař – číšník – 1 žák
SOU elektrotechnické Plzeň – elektrikář slaboproud – 1 žák
Hotelová škola Plzeň – cukrář – 1 žák
SOU Sedlčany – potravinářská výroba – 1 žák

Z 5. ročníku odcházejí do osmiletého Gymnázia Legionářů v Příbrami 3 žáci
do osmiletého Gymnázia na Dobříši – 1 žák



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 samostatně vytvářejí  výukové materiály a tyto
materiály  využívají  ve  výuce.  Součástí  výuky  se  již  staly  tradicí  třídní  projekty  a  celoškolní
projektové dny.        

Při závěrečném projednávání výsledků vzdělávání v pedagogické radě dne 19. 6. 2015 bylo
potvrzeno, že výstupy a cíle dané naším školním vzdělávacím programem byly splněny. 

Prospěch  a chování ve školním roce 2014/15

1. pololetí

Třída
Celkem

žáků
Prospělo Vyznamenání Neprospělo Výchovná opatření 

1. 21 100% 21 0 -----

2.A 16 100% 15 0 1xNTU, 1xDTU

2.B 16 100% 15 0 -----

3. 23 100% 22 0 1xDTU

4.A 14 100% 9 0 2xNTU, 1xDTU

4.B 14 100% 12 0 1xNTU, 2xDTU

5. 22 100% 16 0 -----

6. 21 100% 11 0
4xNTU,3xDTU,1xD

ŘŠ

7. 24 91,67% 9 2
1xNTU,2xDTU,2xD
ŘŠ, 3x2 z chování

8. 20 100% 8 0
5xNTU, 1xDTU, 2x

2 z chování

9. 28 100% 12 0 3xNTU

1.
stupeň

126 100% 110 0 4xNTU, 5xDTU

2.
stupeň

93 97,84% 40 2 13xNTU, 6xDTU,
3xDŘŠ, 5x 2 z chování

Celkem 219 99,09% 150 2 17xNTU, 11x DTU, 3x
DŘŠ, 5 x 2 z chování



2. pololetí

Třída
Celkem

žáků
Prospělo Vyznamenání Neprospělo

Výchovná
opatření 

1. 22 100% 22 0 -----

2.A 17 100% 16 0 1xDTU

2.B 16 100% 15 0 -----

3. 24 100% 20 0 2xNTU

4.A 14 100% 9 0 2xNTU

4.B 14 100% 9 0 1xDTU

5. 22 100% 19 0 -----

6. 21 100% 13 0 3xNTU

7. 24 95,84% 11 1
2xNTU, 3xDTU,

2xDŘŠ

8. 21 100% 7 0
5xNTU, 4xDTU,

2xDŘŠ

9. 28 100% 13 0 -----

1.
stupeň

129 100% 110 0 4xNTU, 2xDTU

2.
stupeň

94 98,93% 44 1
10xNTU, 7xDTU,

4xDŘŠ

Celkem 223 99,55% 154 1
14xNTU, 9xDTU,

4xDŘŠ

NTU - napomenutí třídního učitele, DTU - důtka třídního učitele, DŘŠ - důtka ředitele školy

NTU, DTU, DŘŠ  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,  podvody v  žákovské  knížce,
použití mobilního telefonu při výuce, za ohrožení bezpečnosti své i spolužáků, kouření ve škole a
neomluvené hodiny. 

Na konci školního roku byl jeden žák hodnocen známkou nedostatečnou. Žák postoupil do
vyššího ročníku vzhledem k tomu, že na daném stupni školy již  ročník opakoval. 

Jednomu  žákovi  byl  vzhledem  k  jeho  dlouhodobé  nemoci  odložen  termín  klasifikace
do 30. září 2015.

Devíti žákům s potvrzenou specifickou poruchou učení – na základě odborného vyšetření
v Pedagogicko-psychologické poradně Příbram a ve Speciálně-pedagogickém centru 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. Při studování
výsledků  jsme  brali  v  úvahu  specifické  podmínky  naší  školy  a  našich  žáků.   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 jejich studijní potenciál
optimálně a výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. V matematice
se ukázalo, že studijní potenciál žáků je využíván nedostatečně, výsledky žáků jsou na nižší úrovni,
než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, žáci tedy pracují pod svoje možnosti.

9. ročník

Předmět Silná místa Slabá místa

Český jazyk mluvnice, sloh a komunikace
literatura a čtenářská 
gramotnost

Matematika
číslo  a  proměnná,  geometrie  v
rovině  a  prostoru,  nestandardní
aplikační úlohy a problémy

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

Anglický jazyk testy SCATE - žáci obdrželi individuální zprávy

Německý jazyk
poslech,  čtení  a  porozumění
textu,  komplexní  cvičení,
gramatika a slovní zásoba

konverzační situace

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

V květnu 2015 byla Českou školní inspekcí naše škola vybrána pro výběrové zjišťování
výsledků žáků 9. ročníku v oblasti společenskovědních a přírodovědných předmětů. Nejednalo se o
srovnávací testy, testování ukázalo skutečnou úroveň znalostí našich žáků v těchto oblastech.



Údaje o zameškaných hodinách

1. pololetí 2. pololetí
Celkem za školní rok

2014/15

Počet omluvených
hodin 9 626 13 483 23 109

Počet omluvených
hodin na 1 žáka 43,954 60,462 104,095

Počet neomluvených
hodin 0 1 1

Počet neomluvených
hodin na 1 žáka 0 0,004 0,004

Celkový počet
zameškaných hodin 9626 48313 23 110

                     

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. 

Primární prevence byla realizována hlavně v těchto oblastech: 
• 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 

V  průběhu  školního  roku  využívali  všichni  vyučující  pro  působení  v  oblasti  primární
prevence Minimální preventivní program zpracovaný pro tento školní rok. 

Nově jsme využili možnosti  systematické a dlouhodobé práce se třídními kolektivy Centra
primární  prevence  Magdaléna  o.  s.,  ke  zlepšení  sociálního  klimatu  ve  třídách  a  celé  školy
zavedením dlouhodobého komplexního projektu Vzdělávání pro zdraví pro 7. - 9. ročník. V každém
ročníku proběhla čtyři tříhodinová setkání na předem stanovená témata. V tomto projektu bychom
chtěli pokračovat i v příštím školním roce.



Dále jsme využili doplňkových programů:
Mgr. Vladimír Vácha, ACET o. s. 

• nebezpečí v kyberprostoru (třikrát  pro  třídy 1. i 2. stupně)
• přátelství, láska pro 8. ročník
• pornografie a kult těla pro 8. ročník

niaArt s. r. o. - divadelní hru „Jsi nula“  (téma šikana) pro 6. - 7. a 8. - 9. ročník
proFem o. p. s. – téma násilí ve vztazích pro 8. - 9.  třídu
ELROND o. p. s. Mgr. Eva Burdová – Bezpečně na internetu – pro žáky, učitele i veřejnost
 

Ke zlepšení  vztahů mezi  žáky,  toleranci  a  jejich  spolupráci  jsme využívali  celoškolních
projektů,  humanitárních  akcí,  exkurzí  a  výletů,  filmových a  divadelních  představení,  olympiád,
sportovních soutěží, zájmových kroužků aj. Ty pak sloužily k propojení činností jednotlivých tříd,
ke spolupráci s rodiči a spojení s běžným životem obce. 

Žáci  využívali  interaktivní  výukový  program  Drogy  trochu  jinak  k  seznámení
s problematikou drog hravou formou a z různých pohledů (testy, kvízy, křížovky …).

Drobné přestupky byly řešeny třídními učiteli s rodiči žáků. Závažné přestupky byly řešeny
s paní ředitelkou, výjimečně výchovnou komisí. 

Činnost výchovného poradce byla zaměřena zejména na chování žáků, vztahů mezi nimi, 
vztahů mezi žáky a učiteli. Pozornost byla dále věnována začlenění žáků s poruchami učení do 
výuky, pomoci neprospívajícím i nadaným žákům. Výchovný poradce pomáhal také žákům při 
řešení osobních, rodinných a vztahových problémů v rámci kompetence pedagoga. V neposlední 
řadě pomáhal žákům s výběrem studia na střední škole. Aktuální informace o studijních oborech 
získal na aktivu výchovných poradců, kterého se účastnili zástupci středních škol i pracovníci PPP 
v Příbrami.

Výchovné problémy žáků byly řešeny v úzké spolupráci s preventistou pro rizikové chování 
žáků a třídními učiteli. Spolu s vedením školy byla zajišťována spolupráce  s PPP v Příbrami, SPC, 
s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem i Policií ČR. Při řešení jednotlivých výchovných 
problémů bylo individuálně jednáno jak s žákem, tak i následně s jeho rodiči. Byla hledána 
společná cesta k nápravě vzniklých potíží. Dále se výchovný  poradce  věnoval práci s třídními 
kolektivy tam, kde vznikaly problémy ve vztazích mezi žáky.

Spolu s vedením školy a pedagogickým sborem se snaží působit kladně při vytváření 
příjemné a klidné atmosféry ve škole bez nadměrného tlaku, bez strachu a pocitů nejistoty.

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Pedagogové  a  účetní  školy  se  účastnili  vzdělávacích  akcí  pořádaných  akreditovanými
vzdělávacími organizacemi.  
    Ve školním roce 2014/2015 bylo využíváno programových nabídek : 

Vzdělávací institut Středočeského kraje - VISK 
SAV – Studio aktivit a vzdělávání Praha 
Klub ekologické výchovy - KEV
UK Praha – Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta
CEDU – Centrum pro demokratické učení, o.p.s.
ELROND o.p.s.
PREVALIS
KFP
DDM Příbram
NIDV Praha 



Magdalena o.p.s.
H- mat, o.p.s., Trvalá obnova školy o.s. Chraštice
Centrum služeb pro silniční dopravu - BESIP
OUP
PPP Středočeského kraje – Příbram
Agentura MAJESTIC v.o.s.
Vzdělávací instituce MARSTAFIT s.r.o.
SEVA
JŠ  Channel Crossings – Škola bez hranic

    Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2014 – 2015

                
Jméno Název semináře

Mgr. Monika Levíčková Seminář pro žadatele o dotace na rok 2015 -  prevence

Mgr. Monika Levíčková Prevence ve škole – školní nekázeň a její řešení

Mgr. Jitka Vítková
Jazykově metodický kurz AJ pro pedagogické pracovníky 
/ úroveň A1/A2-A2 /

Mgr. Hana Sladovníková
Projekt 5P+ - Komplexní přírodovědná exkurze 
– Slezsko z české a polské strany

Tereza Blažková Pedagogická diagnostika a práce s třídním kolektivem
 

Mgr. Jana Pižlová Profesní manažerské vzdělávání / cyklus seminářů I. -  IV.

Mgr. Hana Sladovníková Propagace a publicita školy v oblasti EVVO

Eva Kotrbáčková Žáci se specifickými poruchami učení na ZŠ a SŠ

Mgr. Jana Falcmanová Aktiv výchovných poradců

Mgr. Monika Levíčková Výuka tělesné výchovy a školská legislativa

Mgr. Lenka Halušková
Dopravní výchova pro I. stupeň ZŠ



Mgr. Pavlína Trgová Finanční gramotnost –  Dnešní finanční svět

RNDr. Renata Křížková Finanční gramotnost –  Dnešní finanční svět

Mgr. Monika Levíčková
Rostlinné drogy, rizika jejich užívání a vývoj současné drogové 
scény

Mgr. Hana Sladovníková Biotechnologie v lesnictví

Mgr. Lenka Halušková
Emoční inteligence
- jak podpořit její rozvoj u dětí od 4 do 10 let

Eva Kotrbáčková
Emoční inteligence
- jak podpořit její rozvoj u dětí od 4 do 10 let

Mgr. Monika Levíčková Setkání školních metodiků prevence

Mgr. Jana Dandová Metodika výuky psaní – Náprava a zvládání obtíží

Mgr. Monika Levíčková Středočeská konference primární prevence rizikového chování 

Mgr. Hana Sladovníková
Profesní vzdělávání zástupců ředitele školy II/ ZŘŠ a výkon 
základních manažerských funkcí ve škole

Eva Kotrbáčková Dyslexie a dysortografie prakticky

Mgr. Hana Sladovníková Národní muzeum neznámé

Šárka Heinová
Kreativní materiály a jejich praktické využití
- Vánoční inspirace z papíru

Mgr. Dagmar Rachová
Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 1. st. ZŠ / 
Geometrie z provázku a překládaného papíru

Mgr. Hana Sladovníková Škola bez hranic – Příprava mezinárodních projektů

Tereza Blažková
Škola bez hranic – Příprava mezinárodních projektů



Naděžda Sečanská Pracovní listy nás baví / Tvorba prac. listů pro MŠ a 1. st. ZŠ

Mgr. Lenka Halušková Pracovní listy nás baví / Tvorba prac. listů pro MŠ a 1. st. ZŠ

Eva Kotrbáčková Autismus

Mgr. Hana Sladovníková
Profesní vzdělávání zástupců ředitele školy III
/ ZŘŠ a pracovní právo

Naděžda Sečanská Metody kooperativního učení na 1. stupni ZŠ

Mgr. Martina Štiplová Trénink koordinátora parlamentu I. - III.

Všichni vyučující

Škola jako bezpečné prostředí - vyhodnocení rizik a jejich 
předcházení – 1. pomoc
Třídní klima aneb budování pozitivních vztahů v třídním 
kolektivu

Mgr. Monika Levíčková
Instruktor školního lyžování/snowboarding 
– doškolovací kurz

Šárka Heinová
Zdravotník zotavovacích akcí

Mgr. Hana Sladovníková Příprava a realizace vedení projekt. dnů v cizích jaz. na ZŠ

Mgr. Jitka Vítková Příprava a realizace vedení projekt. dnů v cizích jaz. na ZŠ

Mgr. Hana Sladovníková Ukázková hodina s použitím metody CLIL ve školní třídě

Mgr. Jitka Vítková Ukázková hodina s použitím metody CLIL ve školní třídě

Všichni vyučující
Bezpečně na internetu

Eva Kotrbáčková Žáci s SPU a dílčím oslabením výkonu na ZŠ a SŠ

Mgr. Hana Sladovníková Seminář s doktorkou K. Cajthamlovou
 -Vzdělávání pro zdraví na ZŠ



Mgr. Monika Levíčková Setkání metodiků prevence ZŠ, ZŠ praktických, SŠ, G, SOU,U

Mgr. Hana Sladovníková Metoda CLIL poprvé v naší škole

Mgr. Jitka Vítková Metoda CLIL poprvé v naší škole

Tereza Blažková Ukázková hodina s použitím metody CLIL ve školní třídě

Mgr. Olga Černá
Připravenost pro školu, metody práce s předškolními dětmi před,
během a po zápisu

Mgr. Martina Štiplová
Podpora učitelů ve výuce matematiky Hejného metodou – Základy 
Hejného vyučovací metody

Mgr. Jana Falcmanová Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností u žáků 2. stupně ZŠ

Mgr. Olga Černá Konference k projektu – Děti na startu    Česko se hýbe

Mgr. Martina Štiplová
Podpora učitelů ve výuce matematiky Hejného metodou – Metoda 
Hejného pro mírně pokročilé
       

Všichni vyučující Spolupráce se zahraniční školou – Jasně, to zvládneme !

Mgr. Hana Sladovníková
Přírodní a kulturní dědictví ČR – I. část – Černínský palác a zahrady 
Pražského hradu

Mgr. Hana Sladovníková Využití ICT ve výuce AJ

Mgr. Hana Sladovníková Project – Online Practice – Project Fourth Edition

Mgr. Dagmar Rachová Zábavné pokusy a hry do hodin chemie

Hana Toužimská DiS
Celostátní seminář ped.  prac.  ŠD, ŠK 2015
Zdravé klima, tvořivé pokusování



Mgr. Monika Levíčková
Klima ve školní třídě 
– Jak klima posilovat, nové výukové metody, hodnocení a 
sebehodnocení žáků, komunikace se žáky, pravidla ve třídě

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

Vedoucí zaměstnanci Školení BOZP a PO

Všichni zaměstnanci Školení BOZP a PO

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY  NA VEŘEJNOSTI

Akce ve školním roce 2014/ 2015

Filmová a divadelní představení, koncerty

 Filmové představení „Khumba“ 1. - 4. třída
 Divadelní představení „Prokletí nefritového škorpióna“  9. třída
 Výchovný koncert žáků ZUŠ J.J. Ryby „Hurá na prázdniny“ -
  hudební a pohybové vystoupení 

1. - 5. třída

 Měsíc filmu na školách – Příběhy bezpráví – „Z deníku Ivany A.- 
 listopad 1989“ - film a beseda

8. a 9. třída

 Divadelní představení „Jsi nula“ 6. - 9. třída
 Muzikálové představení „Sněhová královna“ 1. - 3. třída
 Divadelní představení žáků 8. třídy „Šikana na hřbitově“ pro žáky ZŠ Kamýk 

a žáky ZŠ Milín
 Filmové představení „Bella a Sebastián“ 1. - 9. třída
 Filmové představení „Velká oříšková loupež“ 1. - 9. třída
 Divadelní představení „Princezna ze mlejna“ - ZŠ Kamýk 1. - 9. třída
 Divadelní představení „Rumplcimprcampr“ - ZŠ Kamýk 1. - 9. třída



Exkurze a výlety

 Exkurze Pražský hrad - Historie Pražského hradu 7. a 8. třída
 Exkurze Temelín - Jaderná elektrárna 8. a 9. třída
 Exkurze  Praha - Letiště Václava Havla, Dobříš - park 4.B a 9. třída
 Výlet do Protivína sběrači a pomocníci
 ZOO Plzeň - adopce zvířátka ŠD
 ZOO Ohrada, zámecký park Hluboká nad Vltavou 3. a 5. třída
 Písek - Prácheňské muzeum, Laser aréna 7. třída
 Písek - Sladovna, Laser aréna 8. třída
 Skryje muzeum J. Barranda, jezírka, zámek Nižbor 6. - 9. třída
 Výlet na Křivoklát -  hrad, stopování zvířátek 4. A a 4. B
 Ozdravný pobyt na Šumavě - „Arktida“ 4.B a 9. třída
Výlet na Karlštejn - Muzeum betlémů, Muzeum voskových figurín 6. třída

Soutěže a výtvarné soutěže

 Tady jsem doma - regionální soutěž kat.  A dvě tříčlenná družstva    2. místo
kat.  B  tříčlenné družstvo          3. 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      

 Šachový turnaj – školní kolo 1. - 9. třída
Šťastné stáří očima dětí - kategorie fotografická 1 žák - 2. místo

Výukové programy

 Týden techniky - SPŠ Příbram 9. třída
 Svíčkárna RODAS Šestajovice u Prahy - Exkurze ve svíčkárně
                   - výtvarná dílna - zdobení svíček, mýdla

2.A a 2.B

 Planeta Země 3000 - „Indonésie - po stopách lidojedů“ 6. - 9. třída
 Svět kolem nás - „Indie - všechny barvy Orientu“ 8. a 9. třída
 Konec 2. světové války v Milíně - vyprávění pamětníka 9. třída
 Dravci a sovy - letové ukázky dravců - výukový pořad  ZAYFERUS 1. - 9. třída
 Tonda obal na cestách 1. - 9. třída
 Život včel - beseda  4. A, 4. B,

5. , 6., 7. a 9. třída
 Co se schová do bubliny - hravá a interaktivní beseda o komiksu 3. třída, 4.A a 4.B

6. a 7. třída
 Planetárium Praha - výukový pořad  „Vesmír kolem nás“
                                                            „Pozorujeme oblohu“

4.A a 4.B 3., 
5. a 6. třída

 Nebezpečí v kyberprostoru 4.A a 4.B, 5., 6., 
8. a 9. třída

 Prevence - výukový program  „Pornografie a kult těla“ 8. třída
 Prevence - výukový program „Přátelství a láska“ 7. a 8. třída
 Prevence - výukový program „Násilí ve vztazích“         8. a  9. třída
 Křivoklát - výukový program „Křivoklátský skřítek“ 2. A, 2. B, 4.A, 4.B
 Křivoklát - školní výlet a výuk. programem „Vochomůrka hlídá les“ 1. třída



Olympiády

 Školní a okresní kolo olympiády v ČJ 8. třída - 15 žáků,  9. třída - 26 žáků
 Okresní kolo olympiády v ČJ 9. třída -  2 žákyně
 Logická olympiáda  1. stupeň - 4 žáci, 2. stupeň  - 10 žáků
 Matematická olympiáda - školní kolo 5. třída 
 Matematická olympiáda - okresní kolo 5. třída - 1 žákyně 
 Chemická olympiáda - školní kolo 9. třída - 14 žáků
 Chemická olympiáda - okresní kolo 9. třída - 3 žáci (8. ,12. a 14. místo)
 Dějepisná olympiáda - školní kolo 9. třída
 Dějepisná olympiáda - okresní kolo 1 žák
 Astronomická olympiáda - školní kolo 8. a  9. třída - 20 žáků
 Astronomická olympiáda - krajské kolo 8. a 9. třída - 19 žáků
 Biologická olympiáda - školní kolo - kategorie C 8.a 9. třída - 9 žáků
 Biologická olympiáda - školní kolo - kategorie D 6. a 7. třída - 11 žáků
 Biologická olympiáda - okresní kolo - kategorie C 3 žákyně (7., 8 a 18. místo)
 Biologická olympiáda - okresní kolo - kategorie D 4 žáci  (6., 7., 21. a 28. místo)

Projekty

   ŠKOLNÍ PARLAMENT                   září - červen              4. -  9. třída
   Školní žákovský parlament - volby, práva a povinnosti.
   ORANŽOVÝ DEN                           prosinec
   Celoškolní akce školního parlamentu.            
   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
   Mezinárodní projekt sdružení TEREZA zaměřený na environmentální výchovu
   - sledované oblasti ve škole : prostředí školy, energie, voda, odpady, šetrný spotřebitel.
  DEN ZEMĚ  - MRKVOVÝ TÝDEN         duben
  Mrkev - jak ji známe i neznáme, počítání s mrkví, básně, kreslení, vaření, setí, bioodpady.
  Sběrový týden, práce na školním pozemku a úklid okolí školy. 
  OVOCE DO ŠKOL    září - červen   (1. - 5. třída)
  ŠKOLNÍ MLÉKO      září - červen   (1. - 9. třída)
  Celoroční projekt zaměřený na podporu zdravé výživy.
  VÁNOCE VE ŠKOLE         prosinec
  Projekt zaměřený na zvyky a vánoční tradice, vánoční dekorace, pěvecká  vystoupení žáků,   
  vánoční dílny. 
  ŠKOLNÍ PLES      únor
  Předtančení a slavnostní šerpování žáků 9. třídy, společenské tance, soutěž párů a tříd.    
  AKADEMIE                          červen
  Projekt zaměřený na prezentaci školy na veřejnosti, veřejné vystoupení žáků.
  VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVÍ        září - červen              7., 8. a 9. třída
   Zdravý životní styl – obecná prevence rizikového chování -  MAGDALÉNA  o.p.s. 
 



  FINANČNÍ  SVOBODA                   listopad           9. třída
  Projekt finanční gramotnost. 
  PROJEKTOVÝ DEN V ANGLIČTINĚ               květen                              
  Projekt zaměřený na rozvoj komunikativních dovedností v anglickém jazyce - Škola bez hranic- 
„What can we learn from famous Europeans ?“ 
  VESELÉ ZOUBKY  2015     březen - červen        1. třída
  Projekt zaměřený na správnou péči o zuby a na prevenci vzniku zubního kazu.
  ZDRAVÁ SNÍDANĚ        září                      4.A a 4.B, 5. třída
  Projekt zaměřený na zdravé stravování a přípravu pokrmů.                                                     
  VELIKONOCE                     březen               2.A
  Třídní projekt zaměřený na velikonoční zvyky a tradice.
  ČTENÁŘSKÁ DÍLNA         září - červen                 4.A a   4.B
  Třídní projekt na podporu čtenářské gramotnosti.
  ZOO - celoroční projekt školní družiny         září . červen               1 . - 4. třída
  žáci se hravou formou seznamovali se životem zvířat

Humanitární akce

 Stonožka - podpora Hnutí na vlastních nohou                                                                                
 Tříkrálová sbírka                            6559,- Kč                                                  leden 2015
 Květinový den - český den proti rakovině, spolupráce s CVA  Milín            14. 5. 2015

Ostatní akce

 Vystoupení pěveckého sboru  - Stacionář Příbram, Luh, Solenice  pěvecký soubor
 Vystoupení pěveckého sboru  - MŠ Milín  pěvecký soubor
 Halloween - pečení dobrot, dlabání dýní 4.B
 Návštěva OÚ Milín - schůzka se starostou parlament
 Volby do školního parlamentu parlament
 Spaní ve škole parlament
  Lední revue  „Nesem vám noviny“ 1. - 3. třída, 4. A a 4.B
 Výstava „Má vlast cestami proměn“ 6., 7.  třída
 Výstava v CVA Milín - Josef Čapek 4. A, 6., 7. a 9. třída
 Výstava v CVA Milín
   - výstava starých pohlednic, fotografií, kronik a betlémů

3. a 7. třída

 RETROGAMING - výstava starých počítačů a počítačových her 6. třída
 Mikuláš, čerti a andělé - Čerti v MŠ a ŠD 9. třída
 Zahájení ADVENTU v Milíně - jarmark       1. - 9. třída
 Beseda se spisovatelkou Ivou Procházkovou v CVA 2. - 5. třída
 Vánoční besídky  1. - 9. třída
 Fotografování tříd 1. třída, 9. třída

1. - 3. třída, 1. - 9. třída
 Zápis do 1. třídy           24.1. 2015
 Návštěva předškoláků ve škole       28.4., 26.5., 16.6.
 Lyžařský výcvik - Zadov - chata Cihelny   17.1. – 24.1. 2015 7. třída
 Plavecký výcvik - 10 lekcí    5. 2 . – 16. 4 . 2015    1. - 3. třída, 4.A a 4.B
 Dopravní výchova - pravidla silničního provozu a výuka na  
 dopravním hřišti

4. A a 4.B, 5. třída

 Čarodějnický den 4. A
 „Uklízíme pro Ježíška“ 1. - 9. třída



 Pochod Milínskem 26. ročník akce pro veřejnost

 Návštěva ZŠ Rožmitál p. Tř., Podbrdské muzeum v Rožmitále 
ekotým 1. - 9. třída
zástupci šk. parlamentu

 
Návštěva ZOO Praha a Valdštejnské zahrady

ekotým 1. - 9. třída a 
nejlepší sběrači

 Badatelská výprava do okolí ZŠ 4.A a  4.B
 Slavnostní rozloučení se žáky na OÚ Milín 9. třída
 Návštěva knihovny 1. stupeň
 Návštěva knihovny - celoroční projekt zaměřený na rozvoj 
 čtenářské gramotnosti

2.A a 2.B

 Návštěva knihovny - Dramatizace pohádky 1. třída
 Pasování na čtenáře     1. třída 
 Návštěva knihovny - celoroční projekt zaměřený na rozvoj 
 čtenářské gramotnosti

4.A a 4.B

 Bezpečně na internetu - přednáška pro rodiče a veřejnost akce pro veřejnost
 Den dětí - soutěžní dopoledne, štafetový běh, hry v přírodě 1. -  9. třída
 Návštěva K- centra v Příbrami 9. třída
 Plavání v plaveckém bazénu 8. a  9. třída
 Testování SCIO  -   ČJ, M, AJ, OSP     5. třída
 Testování SCIO    -  ČJ, M, AJ, NJ 9. třída
 Testování ČŠI - přírodovědný základ 9. třída
 Návštěva dětí z Ukrajiny

Akce školní klub – zájmové kroužky

Rosnička - výlet na Plešivec 4. 10.
Rosnička - noc ve škole 30.10. - 1.11.
Rosnička v Praha -  výstava „Naše cesta“
- zrakové, sluchové a tělesné postižení

17.11.

Rosnička v Praze - Muzeum Karla Zemena - filmové triky 7.2.
Rosnička - „Ukliďme Česko“ - likvidace černých skládek 17.4.
Rosnička a její kamarádi - zájezd do Vysokých Tater 27. 6. - 3. 7.
Chemický kroužek - ukázka pokusů pro žáky a děti ŠD 31.10.
Vystoupení na školní akademii - skupinové bubnování 20.6.
Vystoupení na školní akademii - chemický kroužek 20. 6.
Kroužek speciálně ped. náprava říjen až květen



Účast žáků a umístění v soutěžích Okresní sportovní ligy  

25. 9.   Přespolní běh 24 žáků 9. místo v okrese (v součtu)

12. 11. Školní šachový turnaj 1. stupeň 7 žáků, 
2. stupeň 9 žáků

25. 11. Šachový turnaj 1. stupeň 5 žáků  4. místo  okresní kolo
2. stupeň 4 žáci  5. místo  okresní kolo

23. 10. Florbal 4. - 5. třída 10 žáků skupina
18. 11. Florbal III. 11 chlapců družstvo nepostoupilo ze skupiny
18. 11. Florbal III. 9 dívek družstvo nepostoupilo ze skupiny
20. 11. Florbal IV. 7 dívek 3. místo v okrese

27. 11. Basketbal IV. 8 dívek skupina
  3. 12. Basketbal IV. 8 chlapců skupina

  8.  1. Vybíjená otevřená 10 žáků 5. místo
  8.  1. Vybíjená dívky 10 žáků skupina

  5.  3. Basketbal III. 10 chlapců skupina
11.  3. Basketbal III. 8 dívek skupina

2.  4. Minibasketbal II. 10 chlapců 6. místo v okrese
8.  4. Minibasketbal II. 10 dívek 5. místo v okrese

30. 4. Atletický čtyřboj IV. 5 dívek   9. místo
30. 4. Atletický čtyřboj IV. 5 chlapců 10. místo

12. 5. Pohár rozhlasu III. 10 chlapců 3. místo v okrese
12. 5. Pohár rozhlasu III. 10 dívek 11. místo
14. 5. Pohár rozhlasu IV. 10 chlapců 11. místo 
14. 5. Pohár rozhlasu IV. 10 dívek 12. místo
 
  4. 6. Atletická všestrannost 1. třída   3 dívky 2. místo v okrese
  4. 6. Atletická všestrannost 1. třída   3 hoši 5. místo v okrese
  4. 6. Atletická všestrannost 2. třída   3 dívky 3. místo v okrese
  4. 6. Atletická všestrannost 2. třída   3 hoši 6. místo v okrese
  4. 6. Atletická všestrannost 3. třída   3 dívky 6. místo v okrese
  4. 6. Atletická všestrannost 3. třída   3 hoši 5. místo v okrese      
10. 6. Atletická všestrannost 4. třída   3 dívky 5. místo v okrese
10. 6. Atletická všestrannost 4. třída   3 hoši 4. místo v okrese     
10. 6. Atletická všestrannost 5. třída   3 dívky 6. místo v okrese
10. 6. Atletická všestrannost 5. třída   3 hoši 5. místo v okrese     



Školní družina ve školním roce 2014/15

• Celoroční projekt pro všechna oddělení ŠD ZOO
Září:

• návštěva CVA – nízkoprahový klub, knihovna
• Dračí soutěž - výtvarná soutěž, malování křídami u CVA

Říjen:
• návštěva CVA - nízkoprahový klub, knihovna
• kino - filmové představení Khumba
• 31.10. - 1.11. Strašidelná noc - přespávání v ŠD s programem a noční hrou

Listopad:
• 29.11. Adventní jarmark
• 1.12. - 4.12. Družinový jarmark

Prosinec:
• Mikulášská besídka
• 16. - 18.12. akce Uklízíme pro Ježíška ve spolupráci s Ekotýmem
• Vánoční besídka

Leden:
• 6. - 9.1. Tříkrálová sbírka2015 – koledování v ulicích Milína
• návštěva CVA - nízkoprahový klub, lezecká stěna k projektu ZOO

Únor:
• kino – filmové představení Bella  a Sebastian
• švýcarský ovčák s chovatelkou v ŠD - akce k projektu ZOO
• návštěva knihovny – vyzvednutí výhry a diplomu ve fotografické soutěži Krásy Milínska
• zvířátkový karneval

Březen:
• beseda s chovatelem plazů, ukázky zvířat – k projektu

Duben: 
• 20. - 24.4 účast na školním projektu Mrkvový týden

Květen:
• výprava na zmrzlinu – pravé občerstvení v projektu ZOO
• 26.5. výlet ŠD do ZOO Plzeň za zvířátkem, které naše škola i díky nám sponzoruje – 

damanem kapským
Červen:

• akce ke Dni dětí: Milínská ZOO – stopovací hra v lese
• přednáška p. Lončákové o ekvádorském pralese a životě tamních indiánů s promítáním 

fotografií
• slavnostní vyhodnocení celoročního projektu ZOO – vyhodnocení práce dětí, rozdávání 

diplomů a odměn, hodnocení celého projektu
• představení Zajdalen pro školní  akademii - divadelní představení nacvičené dětmi z družiny
• kino – filmové představení Mikulášovy patálie na prázdninách
•

V tomto školním roce hodnotíme velmi úspěšně celoroční projekt, který naše žáky zaujal a
užili jsme si spoustu zábavy při jeho plnění. Začali jsme také nově navštěvovat filmová představení
v kině. Více jsme spolupracovali s žáky 2. stupně při různých aktivitách a akcích (celkem 6 akcí),
především s žáky z Rosničky. 



Školní klub - zájmové kroužky ve školním roce 2014/15

Název kroužku Vedoucí Komu je určen Termín 

Výtvarný Šárka Heinová 2. - 5. třída
středa 

13 - 14.30 hodin

Skupinové bubnování Hana Toužimská 1. - 4. třída
úterý 

15 - 16 hodin

Sportovní Alena Pacovská 4. - 5. třída
úterý 

15 - 16 hodin

Speciálně pedagogická 
náprava

Jitka Vítková 1 . - 2.  třída
pondělí 

12.30 - 13.30 hodin

Rosnička Jana Pižlová 6. - 9. třída
středa 

13.15 - 14.30 hodin

Matematika - příprava 
na přijímací zkoušky

Renata Křížková 9. třída
pátek 

12.45 - 13.30 hodin

Chemický Martin Pižl 8. a 9. třída
pátek

13.30 - 15 hodin

ZHODNOCENÍ EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/15

Mezinárodní titul Ekoškola  na roky 2015 až 2019
 Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje   1. stupně  na roky 2014 – 2016   
- Klub ekologické výchovy a Středočeský kraj
 
Spolupráce s Ekocentry :
Ekocentrum Hrachov u Sedlčan  
-  pokračování v adopci  (2014 - 2015)  – adoptivní rodiče – lišky „ Cipísek“ 

Zapojení do sběrových soutěží :
• Soutěž F.I.I. Recycling ve sběru papíru a PET víček ve školním roce 2014/ 2015   

papír - 7. místo, 17810 kg   (průměr na osobu 80,2  kg - 29 . místo)
PET víčka - 6. místo, 370 kg

• Těžíme hliník z našich domácností –  Ekocentrum Říčany
            10. místo - 2,33 kg na jednoho žáka

 
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. 
naši žáci odevzdali k recyklaci : 
- baterie - 347   kg
- drobné elektrozařízení - 6 kusů PC a  106 kg drobného elektra
- tonery -  odvoz naplněného boxu 2x

Zapojení do soutěže Věnuj mobil  - odevzdáno  36  kusů  mobilních telefonů



Ekoškola      
Dlouhodobý mezinárodní projekt sdružení TEREZA zaměřený na environmentální výchovu
 - sledované oblasti ve škole: prostředí školy, energie, voda, odpady, šetrný spotřebitel.
Obhájili jsme Mezinárodní titul Ekoškola  platný po dobu 4 let   (2015 – 2019).
Akce ekotýmu  ve školním roce 2014/2015 :

• návštěva ZŠ Rožmitál  (setkání ekotýmů a zástupců školního parlamentu)  spojená                
s exkurzí do Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem

• návštěva ZOO Praha a Valdštejnské zahrady v Praze
• adopce zvířátka v Zoologické a botanické zahradě města Plzně – daman kapský  

– adoptováno z výtěžku z akce „Uklízíme pro Ježíška“
 
Globe
Dlouhodobý mezinárodní projekt sdružení TEREZA, který nabízí žákům praktické postupy          
pro zkoumání a pozorování životního prostředí v okolí školy.

Den Země  - Mrkvový týden od 20. do 24. 4.
                      Naše škola a její okolí – výtvarná soutěž
Ozdravný pobyt  - Napříč Arktidou - 16. 3. až 20. 3.  (4.B a 9. třída)

Výukové programy:
 Indonésie - po stopách lidojedů  - Planeta Země 3000 
 Indie – všechny barvy Orientu    
Týden techniky - SPŠ Příbram    
Zdravá snídaně - projekt zaměřený na zdravé stravování a přípravu pokrmů  

Soutěže:
Tady jsem doma – regionální soutěž  

• kategorie A –  dvě tříčlenná družstva (žáci 6. a 7. třídy)  -  žáci 6.třídy obsadili 2. místo
• kategorie B – tříčlenné družstvo (žáci 9. třídy) - 3. místo

Exkurze :
ZOO Praha  -  ekotým a nejlepší sběrači
ZOO  Plzeň  - ŠD
ZOO Ohrada u Hluboké nad Vltavou - 3. a  5. třída
Planetárium Praha   -   výukový pořad  pro 4. a 5. třídu  
Hornické muzeum Příbram – historie a způsoby těžby na Příbramsku 
-   exkurze pro vítěze soutěže Tady jsem doma    

DVPP :
-  Projekt 5P+ - Komplexní přírodovědná exkurze - Slezsko z české a polské strany
-  Propagace a publicita školy v oblasti EVVO
-  Biotechnologie v lesnictví
-  Národní muzeum neznámé
-  Seminář s doktorkou K. Cajthamlovou -Vzdělávání pro zdraví na ZŠ
-  Přírodní a kulturní dědictví ČR – I. část – Černínský palác a zahrady Pražského hradu
-  Kreativní materiály a jejich praktické využití- Vánoční inspirace z papíru
-  Zdravotník zotavovacích akcí
-  Rostlinné drogy, rizika jejich užívání a vývoj současné drogové scény
-  Zábavné pokusy a hry do hodin chemie
- Celostátní seminář ped.  pracovníků  ŠD, ŠK 2015 - Zdravé klima, tvořivé pokusohraní



ZHODNOCENÍ OBLASTI  ICT 

Škola je díky zapojení do projektu EU peníze školám slušně vybavena výpočetní technikou -
v počítačové  učebně je celkem 30 počítačů, z toho 29 počítačů slouží pro práci žáků. Současně je    
v této učebně pevně nainstalovaný dataprojektor. Další 2 dataprojektory jsou k volnému použití pro 
výuku nebo k dalším vzdělávacím aktivitám ( lyžařský kurz, akademie...). Nově je vybavena učebna
chemie dalším napevno nainstalovaným dataprojektorem a novým počítačem, v učebně lze pomocí 
zařízení eBeam zinteraktivnit novou keramickou tabuli.. Ve třech učebnách jsou umístěné 
interaktivní tabule. 

Spolu s rozšířením výpočetní techniky došlo i k nainstalování nových výukových programů,
které lze použít pro výuku jak na prvním, tak i na druhém stupni.    

Ve školním roce 2014/2015 proběhlo již 3. školení učitelů pro  práci s programem SMART 
pro tvorbu výukových materiálů na interaktivní tabule. Bohužel v tomto roce se nepodařilo 
uskutečnit školení pro práci na počítačích s operačním systémem Linux. 

Téměř všichni učitelé jsou zapojení do tvorby webových stránek školy. Každý z učitelů má 
možnost přidávat na stránky školy aktuality a informovat rodiče o akcích, kterých se jednotlivé 
třídy zúčastnily.
  

ZHODNOCENÍ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

Na naší škole vyučujeme anglický jazyk od 3. ročníku. Jako druhý cizí jazyk je vyučován  
od 7. ročníku jazyk ruský nebo německý.

Výuka cizích jazyků se uskutečňovala v průběhu školního roku v souladu s tématickými 
plány. V práci byl kladen důraz především na kvalitu výuky dle ŠVP. Učitelé usilovali o zvládnutí 
všech klíčových kompetencí žáků. 

K výuce cizích jazyků byly soustavně využívány interaktivní tabule (interaktivní programy  
k učebnicím Project 3rd Edition I-Tools, internet, materiály v programu Smart Notebook).Pro výuku 
ruského jazyka byly zakoupeny učebnice Raduga 1. 

Dne 28. 5. 2015 proběhl projektový den v anglickém jazyce. Vybraní žáci pracovali s lektory
(rodilí mluvčí) jazykové školy Channel Crossing. Tento projekt byl hodnocen velmi kladně. 

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 2014/15 nebyla provedena kontrola Českou školní inspekcí.

Škola v rámci inspekčního elektronického zjišťování zasílala data do systému iEPIS DATA
v těchto oblastech: Alternativní metody výuky, Žáci vzdělávaní podle RVP ZV - LMP, Vzdělávání
dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem a Výuka cizích jazyků.

Škola byla vybrána do výběrového zjišťování výsledků žáků 9. ročníku v přírodovědných a
společenskovědních předmětech.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Údaje  o  hospodaření  jsou  zpracovány  za  kalendářní  rok  2014.  Základní  škola  Milín
hospodařila v roce 2014 jako příspěvková organizace. Zřizovatel Obec Milín poskytuje prostředky
na provoz školy. Prostředky na NIV jsou převáděny z KÚ Středočeského kraje (prostředky na platy,
zákonné odvody a ONIV).

HLAVNÍ ČINNOST

Příjmy

dotace ze státního rozpočtu                                        8 847 815,- Kč

dotace na provoz OÚ                                2 600 000,- Kč 

dotace OÚ na opravy v rámci rekonstrukce 500 000,- Kč

úroky a vrácené poplatky                13 968,22 Kč

úplata za školní vzdělávání ŠD a ŠK         43 205 ,- Kč

čerpání rezervního fondu 225 234,- Kč

sponzorské dary účelové 56 722,- Kč

doplatek dotace MŽP 14 000,- Kč

investiční dotace OÚ 486 958,- Kč

Celkem příjmy                                             12 787 902,22 Kč 

Výdaje

Výdaje z dotace ze státního rozpočtu - 8 847 815,- Kč           

• platy 6 402 158,-    Kč  

• OPPP      5 600,-   Kč

• ONIV      198 516,42  Kč

     z toho             učebnice          87 714,- Kč

DVPP                 14  612,- Kč

stravné               13 687,35 Kč

      náhrady nemoc      40 735,- Kč



      pomůcky 1. třída  4 400,- Kč

pomůcky 37 368,07 Kč

• odvody      2 177 519,-  Kč                                                              

• FKSP           64 021,58    Kč

Výdaje z úplaty za ŠD a ŠK - 43 205 Kč

ŠD - materiál, hračky 26 963,- Kč

ŠK - materiál, odměny, příspěvek kroužkům  16 242,- Kč

Výdaje z provozní dotace - 2 823 518,54 Kč

Spotřeba materiálu, časopisy, školní pomůcky, hardwer, softwer       184 159,90 Kč

DDM    395 906,33 Kč

Spotřeba plynu                                                                                   723 380,69  Kč

Spotřeba energie                                                                                    127 274,-  Kč

Spotřeba vody                                                                                           91 007,-  Kč

Ochranné pomůcky, čistící prostředky, prevence    135 544,50 Kč

Opravy a údržba                                                                                  643 796,52 Kč

Cestovné                                                                                                  81 767,-  Kč

Ostatní služby                                     299 486,60 Kč 

Mzdové náklady                                                                                     45 890 ,-  Kč 

Pojištění, spoluúčast, semináře                                                                        88 102,- Kč 

Bankovní  a správní poplatky                                                                              7 204,- Kč

Výdaje ze sponzorských darů - 56 722,-

pylonová  tabule, pomůcky do TV      56 722,- Kč

Výdaje z investiční dotace - 486 958,-

práce spojené s rekonstrukcí školy     486 958,-

Výdaje z rezervního fondu - 225 234,- Kč

školní potřeby     4 840,- Kč

žaluzie do oken 112 979,- Kč

oprava laviček v TV     8 081,- Kč

interaktivní tabule   99 334,- Kč

Celkem výdaje 12 483 452,54 Kč

Zůstatek      304 449,68 Kč



DOPLŇKOVÁ ČINNOST  -   NÁJMY:

Příjmy      93 528,-    Kč

Výdaje (osobní náklady, energie)  31 500,-  Kč

Zůstatek 62 028 Kč

Hospodářský výsledek roku 2014  činil 366 477,68 Kč. 

V roce 2014 provedl Finanční úřad Příbram kontrolu dotace EU Peníze školám a zjistil, že
bylo  při výběrovém řízení postupováno nesprávně a byla porušena zásada zákazu diskriminace
(při  vymezení  předmětu  zakázky  -  počítačové  sestavy  a  interaktivní  tabule  -  byly  uvedeny
specifické  technické  požadavky,  čímž  mohlo  dojít  ke  zvýhodnění  nebo  vyloučení  určitých
výrobků).  Ihned  po  obdržení  závěrů  kontroly  z  FÚ  bylo  zažádáno  o  prominutí  odvodu
za nedodržení zásad výběrového řízení. Do 31. 8. 2015 jsme rozhodnutí o prominutí neobdrželi.

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. 

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 a v roce 2014 potřetí.  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

Ve školním roce 2014/15 studovaly na vysoké škole tři učitelky, které si takto doplňují 
potřebnou kvalifikaci k výkonu funkce učitelky.

Učitelka 1. stupně - 3. ročník bakalářského studia na Pedagogické fakultě UK Praha, obor Speciální 
pedagogika, zakončila úspěšně státní zkouškou a získala titul bakalář, 
pokračuje v magisterském studiu

Učitelka 2. stupně – zahájila  studium učitelství AJ - VV na Pedagogické fakultě ZČU Plzeň
Učitelka 1. stupně - 1. ročník bakalářského studia na UJAK v Praze, obor speciální pedagogika

ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

Ve školním roce 2014/15 byly předloženy  nebo realizovány následující projekty:

• projekt "Zabezpečení vstupu do budovy školní družiny a na školní zahradu" v rámci dotačního
programu "Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení", celková požadovaná dotace
218 000,- Kč, projekt nebyl podpořen

• projekt "Školní dílna"  z grantového programu RWE Gas Storage, projekt na vybavení školní
dílny novým nábytkem, požadovaná dotace 250 000,- Kč, projekt byl podpořen částkou 100 000,-
Kč, realizace v srpnu 2015

• žádost KÚ Středočeského kraje o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga pro školní rok
2015/16 - bylo podpořeno

• projekt  "Zlepšování  technických dovedností  žáků"  v  rámci  Výzvy č.  57  OP Vzdělávání  pro
konkurenceschopnost,  projekt  na  rozvoj  technického  vzdělávání  žáků  základních  škol  formou
vytváření žákovských výrobků, podpora vybavení školní dílny (nářadí), celková požadovaná dotace
204 112,- Kč, projekt byl podpořen, realizace 1. 9. - 31. 12. 2015



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, NIDV a další)

• PPP Příbram

• SPC 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



ZÁVĚR

Ve výroční  zprávě  o  činnosti  školy  jsem ukázala  život  školy  v  průběhu  školního  roku
2014/15.

Školní rok byl rokem plným projektů, akcí a soutěží. Skvělými akcemi byly Vánoce ve škole
a zejména v závěru školního roku Akademie, která byla vyvrcholením celého školního roku.

Na začátku školního roku byla  dokončena  rekonstrukce  školy (výměna oken,  zateplení
budovy školy a tělocvičny). Výsledkem jsou úspory na topení. Na konci školního roku a během
letních  prázdnin  probíhala  dlouho  očekávaná  celková  rekonstrukce  tělocvičny.  Díky  dotacím
budeme mít také zrekonstruovanou a vybavenou školní dílnu.

Výuka  ve  školním roce  2014/15  probíhala  osmým 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. Stále chceme zlepšovat spolupráci s veřejností a
více zapojovat zejména rodiče našich žáků do života a akcí školy.

                                                                    

Vypracovala: Mgr. Jana Pižlová, ředitelka školy

                                                                                                  

 Projednáno na poradě pedagogických pracovníků dne 19. 10. 2015

 Schváleno školskou radou dne 9. 11. 2015

Předáno: Školská rada dne  15. 10. 2015

Obec Milín – zřizovatel školy dne  18. 11. 2015




