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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Základní  škola  Milín  je  středně velkou školou.  Na začátku školního roku 2015/16 bylo
ve škole 229 žáků (101 chlapců a 128 dívek). Během školního roku se 4 žáci přihlásili do školy a
6 žáků odhlásilo, takže školní rok skončil s 227  žáky. Na  prvním stupni bylo na začátku školního
roku 140 žáků v sedmi třídách (průměr na třídu 20 žáků), na druhém stupni bylo 89 žáků ve čtyřech
třídách (průměr na třídu  22.25 žáků). Celkový průměrný počet žáků v jedné třídě byl 20,82.  Na
konci školního roku bylo ve škole celkem 227 žáků (102 chlapců, 125 dívek). Z 29 okolních měst,
obcí a osad dojíždělo do školy 109 žáků, což je 48%.                                                    

 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, ale vzhledem k
naplnění kapacity školní družiny jej  letos navštěvovali  i  žáci 4. ročníku. V klubu bylo zapsáno
celkem 57 žáků, z toho 15 bylo přihlášeno do zájmových kroužků a ostatní k pravidelné docházce..
Žáci  mohou školní  klub  využívat  ráno před  vyučováním,  o polední  přestávce  a  v odpoledních
hodinách. 

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

Areál  školy je tvořen hlavní  budovou,  tělocvičnou,  skleníkem, školním hřištěm a školní
zahradou.  Výuka  se  uskutečňuje   v  jedenácti   kmenových  třídách,  třech  odborných  učebnách
(chemie, přírodopis, cizí jazyky), 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 celého školního roku a také o prázdninách probíhají práce na zlepšování prostředí
školy. 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 opravena kanalizace v suterénu školy, schody do
školní družiny a proběhl velký úklid všech prostor školy.

Díky finančním prostředkům získaným z grantu  RWE Gas Storage s.r.o.  byla  vybavena
školní dílna 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 je od podzimu 2015
plně vybavená a moderní.

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. 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. Postupně během podzimu 2015 byly ještě dovybaveny
nábytkem šatny a kabinety, bylo zakoupeno také tělocvičné nářadí a pomůcky (míče, doskočiště na
skok vysoký).

Problematickými zůstávají skleníky školy. Jeden z nich bylo nutné na jaře roku 2015 zbourat
vzhledem k jeho havarijnímu stavu.



V blízké budoucnosti je také nutná rekonstrukce školního hřiště, které je v současnosti ve
velmi špatném stavu a téměř se nepoužívá.

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. 

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: Sportovní hry

žáci si volí 1 volitelný předmět

7. ročník: druhý cizí jazyk (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 a německý jazyk)

Praktika z biologie, Svět kolem nás

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 začátku školního roku na plný nebo částečný úvazek celkem 16
učitelů. Vzhledem k dlouhodobé nemoci jednoho učitele byli od 1. 3. 2016 na jeho úvazek přijati
dva  učitelé.  Přepočtený  celkový  úvazek  byl  po  celý  školní  rok  15,09.  Bez  kvalifikace  byly
vyučovány  předměty  v  rozsahu  2,95  úvazku  (19,5%).  Na  prvním stupni  bylo  bez  kvalifikace
vyučováno 43 hodin (1,95 úvazku) a na druhém stupni 22 hodin (1 úvazek). Kvalifikovaně bylo
vyučováno 80,5% hodin. 

Ve školní družině a školním klubu pracovaly čtyři vychovatelky na celkový úvazek 2,9. Tři
vychovatelky jsou plně kvalifikované, čtvrtá si kvalifikaci doplňuje studiem.

Ve dvou třídách pracovali  tři  asistenti  pedagoga na celkový úvazek 0,9.  Všichni  splňují
kvalifikační předpoklady pro tuto funkci.

Na úklid, základní údržbu, práce ve skleníku a ekonomické činnosti bylo zaměstnáno pět
nepedagogických pracovníků na celkový úvazek 3,6. Z prostředků zřizovatele byly hrazeny odměny
na dohodu  o provedení práce pro topiče. 

K velké  personální  změně došlo  1.  srpna  2016,  kdy stávající  ředitelka  školy Mgr.  Jana
Pižlová  na  vlastní  žádost  odstoupila  z  funkce.  Na  základě  výsledku  konkurzního  řízení  byl
zřizovatelem do funkce ředitele školy jmenován Mgr. Pavel Kopecký.

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) 1

celkem 9

Vychovatelky ŠD

kvalifikovaní (VOŠ) 1

kvalifikovaní (SŠ – vychovatelství) 2

celkem 3

Vychovatelky ŠK

kvalifikovaní (SŠ - vychovatelství) 2

nekvalifikovaní 1

celkem 3



ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

Zápis do 1. třídy se konal 23. ledna 2016. K zápisu se dostavilo 23 dětí, z toho 17 dětí z MŠ
Milín, 3 děti z MŠ Pečice, 1 dítě z MŠ Solenice a 2 děti z příbramských mateřských škol.  18 dětí
přišlo v řádném termínu a 5 dětí po jednoletém odkladu školní docházky. Tři zákonní zástupci dětí
podali žádost o odklad školní docházky a doložili 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 červenci přibyl do
budoucí 1. třídy jeden žák, který byl 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 a seznámili se s třídní učitelkou svých dětí. Během
dubna, května a června proběhly tři návštěvy budoucích prvňáčků ve škole.  

Ve školním roce 2016/17 nastoupilo do první třídy 22 žáků. Byla otevřena  jedna 1. třída.

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Ve školním roce 2015/2016 odchází z naší školy do středních škol 1 žák z 5. třídy, 2 žáci ze 
7. třídy, 3 žáci z 8. třídy a 21 žáků z 9. třídy. Celkem odchází do středních škol 27 žáků. Všichni 
byli přijati v prvním kole přijímacího řízení, z toho 1 žák na odvolání.

Do středních škol zakončených maturitní zkouškou odcházejí:
Osmileté Gymnázium Legionářů v Příbrami – 1 žák
Šestileté Gymnázium pod Svatou Horou v Příbrami – 2 žáci
Čtyřleté Gymnázium Legionářů v Příbrami – 3 žáci
Čtyřleté Gymnázium pod Svatou Horou v Příbrami – 2 žáci
Střední zdravotnická škola v Příbrami – masér sportovní a rekondiční – 1 žák
Střední průmyslová škola v Příbrami – počítačové technologie – 3 žáci
Obchodní akademie v Příbrami – 1 žák
Střední odborná škola Březnice – sociální činnost – 3 žáci
Celkem odchází do středních škol zakončených maturitní zkouškou 16 žáků.

Do středních škol zakončených výučním listem odcházejí:
Střední odborné učiliště Pod Šachtami Příbram – kuchařské práce – 2 žáci
Střední odborné učiliště Hluboš – opravář zemědělských strojů – 3 žáci
Střední odborné učiliště Dubno – automechanik – 2 žáci

- elektrikář – 1 žák

Střední odborné učiliště Mladá Boleslav – automechanik  – 1 žák
Integrovaná střední škola Příbram – kuchař – číšník – 1 žák
Střední odborné učiliště Sedlčany – kadeřník – 1 žák
Celkem odchází do středních škol zakončených výučním listem 11 žáků.



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. 

V současné době probíhá přepracování ŠVP  dle novely školského zákona č.82/2015 Sb.,
která nabude účinnosti 1. září 2016. Taktéž byl přepracován ŠVP pro školní družinu a školní klub.

Učitelé běžně využívají ve výuce nových forem a metod práce (skupinová práce, projekty,
kooperativní výuka).  Nově se letos v 1. třídách zařazovaly úspěšně prvky Hejného matematiky.
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 tradičně staly třídní projekty a celoškolní projektové dny.     

Při závěrečném projednávání výsledků vzdělávání v pedagogické radě dne 21. 6. 2016  bylo
potvrzeno, že výstupy a cíle dané naším školním vzdělávacím programem byly splněny. 

Prospěch  a chování ve školním roce 2015/16

1. pololetí

Třída
Celkem

žáků
Prospělo Vyznamenání Neprospělo Výchovná opatření 

1.A 16 100% 16 0 -----

1.B 16 100% 16 0 -----

2. 21 100% 20 0 -----

3.A 17 100% 15 0 -----

3.B 17 100% 16 0 -----

4. 25 100% 19 0 1xNTU

5. 28 100% 21 0 -----

6. 22 100% 15 0 -----

7. 22 100% 11 0 7xNTU

8. 24 95,83% 10 1 3xNTU

9. 21 100% 2 0
6xNTU, 3xDTU, 1x
PŘŠ, 1xDŘŠ,1x 2 z

chování

1. stupeň 140 100% 123 0 1xNTU

2. stupeň 89 98,86% 38 1
16xNTU, 3xDTU,

1xPŘŠ, 1xDŘŠ, 1x 2 z
chování

Celkem 229 99,56% 161 1
17xNTU, 3x

DTU,1xPŘŠ, 1xDŘŠ,
1x 2 z chování



2. pololetí

Třída
Celkem

žáků
Prospělo Vyznamenání Neprospělo Výchovná opatření 

1.A 16 100% 16 0 -----

1.B 16 100% 16 0 -----

2. 21 100% 20 0 -----

3.A 17 100% 14 0 1xDTU

3.B 16 100% 13 0 -----

4. 24 100% 17 0 1xNTU, 1xDTU

5. 28 100% 22 0 -----

6. 22 100% 11 0 -----

7. 22 100% 9 0  2xDTU, 1xPŘŠ

8. 24 91,67% 7 2
2xNTU, 2xDTU, 1x2 z

chování

9. 21 95,24% 2 1
7xNTU, 6xDTU,

3xDŘŠ, 4xPŘŠ, 1x2 z
chování, 1x3 z chování

1. stupeň 138 100% 118 0 1xNTU, 2xDTU

2. stupeň 89 96,63% 29 3

9xNTU, 10xDTU,
4xDŘŠ, 5xPŘŠ, 2x 2 z

chování, 1x 3 z
chování

Celkem 227 98,68% 147 3

10xNTU, 12xDTU,
4xDŘŠ, 5xPŘŠ, 2x 2 z

chování, 1x 3 z
chování

NTU - napomenutí třídního učitele, DTU - důtka třídního učitele, DŘŠ - důtka ředitele školy, PŘŠ –
pochvala ředitele školy

NTU, DTU, DŘŠ, dvojka a trojka z chování 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 a neomluvené
hodiny. PŘŠ byly uděleny za reprezentaci školy v soutěžích a za mimořádný podíl na prezentaci
školy na veřejnosti.

Na konci školního roku byli  tří žáci hodnoceni známkou nedostatečnou, z toho dva žáci
požádali o vykonání opravné zkoušky. K těm se ale nakonec nedostavili.

Deseti 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.  Ve  dvou  třídách  pracoval  asistent  pedagoga.  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,
nestandardní  aplikační  úlohy a
problémy

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

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  také  využíván  optimálně  a  výsledky  žáků  v  testech
odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

9. ročník

Předmět Silná místa Slabá místa

Český jazyk
sloh a komunikace, literatura a 
čtenářská gramotnost

mluvnice

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

číslo  a  proměnná,  závislosti,
vztahy a práce s daty

Anglický jazyk testy SCATE - žáci obdrželi individuální zprávy

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 matematice je studijní potenciál žáků využíván nedostatečně, výsledky žáků jsou na
nižší úrovni, než jaká odpovídá jejich studijním předpokladům, žáci pracují pod svoje možnosti.



Údaje o zameškaných hodinách

1. pololetí 2. pololetí
Celkem za školní rok

2015/16

Počet omluvených
hodin 8  618 14 482 23 100

Počet omluvených
hodin na 1 žáka 37,633 63,797 101,33

Počet neomluvených
hodin 0 7 7

Počet neomluvených
hodin na 1 žáka 0 0,031 0,031

Celkový počet
zameškaných hodin 8 618 14 489 23 107

                     

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 v letošním školním roce realizována hlavně v těchto oblastech: 
 zlepšení vztahů ve třídě – klima třídy
 zdravá výživa
 finanční gramotnost
 rizikové chování v dopravě 
 kouření, užívání alkoholu, návykových látek nealkoholového typu

– drogové závislosti
 poruchy příjmu potravy 
 projevy agresivního chování, šikana, kyberšikana vandalismus
 záškoláctví
 krádeže, drobná kriminalita
 projevy  intolerance  vůči  menšinám  –  kulturní,  národnostní,

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

V  průběhu  školního  roku  využívali  všichni  vyučující  pro  působení  v  oblasti  primární

prevence Minimální preventivní program zpracovaný pro tento školní rok. Vzhledem k finanční

náročnosti preventivních aktivit jsme využili nabídky MŠMT a podali jsme projekt, kterým jsme

plánovali získat finanční prostředky na pokračování systematické prevence. Tento projekt MŠMT



nebyl podpořen a bylo rozhodnuto o realizaci pouze vybraných aktivit.  

K prevenci rizikového chování jsme využili již osvědčených programů:

ACET o. s., Mgr. Vladimír Vácha (Šikana  pro  3. až 6. třídu, Jak přežít dospívání, AIDS pro 7. a 8.

třídu,  Přátelství a láska pro 8. a 9. třídu)

Společnost niaArt s. r. o. (příběh  „Lavina“  - téma finanční gramotnost pro 6.- 9. ročník)

Výukové pořady  o zásadách zdravé stravy a dopravní výchova pro 1. stupeň

Pro všechny učitele proběhl přímo ve škole kurz „Základy krizové komunikace“.

Ke zlepšení vztahů mezi žáky, tolerance a jejich spolupráce jsme využívali práci se Školním

parlamentem a Ekotýmem. Byla navázána spolupráce se ZŠ Rožmitál pod Třemšínem. Velké školní

projekty pro zlepšení komunikace a vztahů byly Školní ples a akce se společenským a etickým

přesahem Vánoce ve škole, Den Země, Květinový den a Tříkrálová sbírka. 

Zdravé  vztahy  se  snažíme  podpořit  i  organizováním  ozdravných  pobytů,  lyžařského  zájezdu,

exkurzí a výletů, návštěvou filmových a divadelních představení, muzeí, archivu, besed, účastní na

olympiádách, sportovních soutěžích, školním plavání, zájmových kroužcích, besídkách, výstavách,

výtvarných soutěžích, hudebních pořadech aj. Ty pak sloužily k propojení činností jednotlivých tříd,

ke spolupráci s rodiči  a zapojení  do  běžného života obce.  Žáci využívali  interaktivní výukový

program Drogy trochu jinak,  k seznámení se s  problematikou drog hravou formou a z  různých

pohledů (testy, kvízy, křížovky …).

     Vyučující  jednou  za  čtvrtletí  podávali  písemnou  zprávu  školnímu metodikovi  prevence  o

závažných rizikových jevech ve svých třídách.  Drobné přestupky byly řešeny třídními učiteli přímo

s žáky,  případně  s jejich  rodiči.  Závažné  přestupky  byly  řešeny  s  ředitelkou  školy,  výjimečně

výchovnou komisí. Jednání přesahující kompetenci školy bylo projednáváno s OSPOD Příbram.

    Školní metodik prevence se pravidelně účastnil pracovních setkání metodiků prevence v PPP
Příbram a dalšího vzdělávání určeného pro metodiky prevence.

Ve škole pracuje výchovný poradce Mgr. Jana Falcmanová. Činnost výchovné poradkyně 
pro školní rok 2015/2016 byla podle ročního plánu rozdělena do čtyř základních oblastí:

 Řešení problémů týkajících se chování žáků, vztahů mezi nimi, vztahů mezi žáky a učiteli 
apod.

 Pomoc při začlenění žáků s poruchami učení do výuky, pomoc neprospívajícím i nadaným 
žákům.

 Pomoc žákům s profesní orientací.
 Pomoc žákům s potížemi osobního rázu.

Při plnění úkolů vyplývajících z náplně činnosti výchovného poradce úzce spolupracovala 
s vedením školy a metodikem prevence. Řešení výchovných problémů by se neobešlo bez 
součinnosti s třídními učiteli a zejména rodiči žáků.



1. Spolupráce s poradnami a sociálním odborem
Ve spolupráci s třídními učiteli rodiče objednali k odbornému vyšetření, nebo kontrolnímu 

přešetření v PPP v Příbrami 11 žáků naší školy.
Výchovná poradkyně pomáhala třídním učitelům se začleněním žáků s poruchami učení do 

výuky, předávala jim informace z porad výchovných poradců. Pozornost byla dále věnována 
neprospívajícím i nadaným žákům.

Rodičům jednoho žáka byla doporučena návštěva Střediska výchovné péče v Příbrami. 
Této možnosti využili.

Ve spolupráci s OSPOD při MěÚ v Příbrami jsme řešili závažné problémy žáků, zejména 
to, nakolik je podnětné jejich rodinné prostředí.  Vedení školy, výchovná poradkyně a třídní 
učitelé se těmto dětem budou nadále pozorně věnovat.

2. Spolupráce s rodiči
Výchovná poradkyně se snažila o co nejúčinnější spolupráci s rodiči žáků. Byla přítomna u

řešení vážnějších přestupků žáků a následném jednání s rodiči.
Na setkání rodičů budoucích žáků první třídy pohovořila o hygieně přípravy na vyučování a

úskalích školní docházky. 
Na třídních schůzkách 9. ročníku opakovaně informovala rodiče o přijímacím řízení na střední

školy a o způsobu vyplňování přihlášek ke studiu.
V měsících únoru a březnu 2016 byli zváni do školy rodiče žáků, kteří se hlásili ke studiu na

střední  škole,  aby  podepsali  vyplněné  přihlášky  ke  studiu  a  převzali  Zápisový  lístek.  Tyto
dokumenty výchovná poradkyně předem připravila. Každému z rodičů bylo vysvětleno, jak dále
nakládat s přihláškami i Zápisovým lístkem.

Na  webových  stránkách  školy  byly  pro  rodiče  zveřejňovány  důležité  informace  a
zajímavosti týkající se studia, výchovných problémů i šikany mezi žáky.

Řešení problémů týkajících se chování žáků a vztahů mezi nimi.
V součinnosti s třídními učiteli byli vytipováni žáci, kteří mají potíže s chováním ve vztahu

ke spolužákům nebo třídním kolektivům. Zejména jsme věnovali pozornost takovým situacím,
které  naznačovaly,  že  by  se  konflikt  mohl  rozvinout  v šikanování.  Výchovná  poradkyně
pracovala individuálně s žáky i celými kolektivy. 

Řešení problémů týkajících se vztahů mezi učiteli a žáky
V tomto školním roce jsme nemuseli řešit žádný konflikt týkající se vztahů mezi učiteli a 

žáky. 

Pomoc žákům v profesní orientaci
Ve školním roce 2015/2016  byla opět v prvním poschodí průběžně aktualizovaná nástěnka 

pro vycházející žáky o středních školách a jejich dnech otevřených dveří. Žáci zde mohli také 
najít propagační letáky škol s bližšími údaji o studiu. Informace o konání dnů otevřených dveří 
byla pro rodiče zveřejněna také na webových stránkách školy.

Vycházející žáci obdrželi Atlas středních škol, který jim mohl pomoci při výběru vhodného 
studia. Byli také seznámeni s vhodnými webovými stránkami, které jim mohly podat další 
potřebné informace. Výchovná poradkyně měla každé  pondělí pro vycházející žáky vyhrazeny 
konzultační hodiny, aby se jim mohla individuálně věnovat při rozhodování. Někteří žáci využili
odborného vyšetření v PPP v Příbrami, kde jim pomohli s profesní orientací. 

Pomoc žákům s potížemi osobního rázu
Výchovná poradkyně řešila s žáky i problémy osobního rázu. Na potíže ji upozorňovali 

třídní učitelé, spolužáci i rodiče. Následoval soukromý rozhovor s dítětem a společné hledání 
způsobu řešení. 



ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Pedagogové  a  účetní  školy  se  účastnili  vzdělávacích  akcí  pořádaných  akreditovanými
vzdělávacími organizacemi.  
    Ve školním roce 2015/2016 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 2015 – 2016

Jméno Název semináře

Šárka Heinová
Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ – Základy kresby tužkou 
- s použitím metody kreslení pravou mozkovou hemisférou

Hana Toužimská, DiS. 
Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ – Základy kresby tužkou 
- s použitím metody kreslení pravou mozkovou hemisférou

Bc. Eva Kotrbáčková
Právní úprava inkluzivního vzdělávání v ČR
- Školský zákon o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami 
v běžné škole

Všichni vyučující
Motivace ve školním prostředí 
Základní předpoklad efektivního vyučování
Stres a syndrom vyhoření v pedagogické praxi

Mgr. Jana Pižlová
Bezpečnost ve školách a školských zařízeních 
– Minimální standard bezpečnosti v praxi



Mgr. Jitka Vítková
Jazykově metodický kurz AJ pro pedagogické pracovníky 
 Úroveň A1/A1 – A2

Mgr. Pavlína Trgová
Metoda Hejného v matematice na 2. st.  ZŠ 
/ Začínáme s Hejného metodou na 2. stupni ZŠ /

Tereza Blažková Kurz artefiletiky

Bc. Eva Kotrbáčková Vzdělávání žáků s PAS v běžné základní škole

Mgr. Hana Sladovníková Školní řád jako hlavní nástroj pravidel ve škole

Mgr. Jana Pižlová Právní předpisy ve školním prostředí

Mgr. Jana Dandová Jak pomoci autistickým dětem ve škole

Mgr. Monika Levíčková Diagnostika třídních kolektivů

Mgr. Monika Levíčková
Československo a naše země ve 20. století. 
Jak a co učit o tomto období

Hana Toužimská, DiS. DRUMBEN a jeho kontinuální využití v pedagogické praxi

Hana Toužimská, DiS. Projekty ve školní družině ? Senzace !!!

Mgr. Monika Levíčková Podzimní pracovní setkání školních metodiků prevence

Bc. Gabriela Dudáčková Seznamovací a týmové stmelovací hry v praxi

Mgr. Jana Falcmanová Aktiv výchovných poradců

Mgr. Jitka Vítková Podpora učitelů ve výuce matematiky Hejného metodou

Mgr. Dagmar Rachová
Zábavné pokusy a hry do hodin chemie



Mgr. Martina Štiplová Školní parlament  - III. díl - Trénink koordinátora parlamentu

Mgr. Pavlína Trgová Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

Bc. Eva Kotrbáčková
Závislost není jen o drogách a alkoholu aneb jak prevenci 
přizpůsobit době

Mgr. Jana Falcmanová Kreativní témata a jejich praktické využití/ Andělé a andělky

Šárka Heinová Kreativní témata a jejich praktické využití/ Andělé a andělky

Mgr. Monika Levíčková
Výchova k dobru a dobro ve výchově
- Konference k etické výchově

Mgr. Hana Sladovníková Na kafe s Erasmem+

Mgr. Martina Štiplová Na kafe s Erasmem+

Hana Toužimská, DiS.
Ladislava Patáková 
Bc. Eva Kotrbáčková 
Mgr. Lenka Halušková
Mgr. Olga Černá
RNDr. Renata Křížková

Kurz anglického jazyka

RNDr. Renata Křížková ŠVP máme a co dál/ Možnosti úprav a inovace – určeno pro ZŠ

Mgr. Hana Sladovníková 8. setkání koordinátorů EVVO Středočeského kraje

Pedagogický sbor Základy krizové komunikace

Mgr. Monika Levíčková Setkání školních metodiků prevence

Mgr. Monika Levíčková Kurz prevence šikanování ve školách

Mgr. Jana Falcmanová
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
v praxi základních škol



Mgr. Hana Sladovníková Exkurze do biosférické rezervace Křivoklátsko

Hana Toužimská, DiS. Drumben II  – Drumben pro jednotlivé stupně vzdělávání

Šárka Heinová
Tvoříme levně a kreativně 
– Využití zbytkových materiálů v MŠ a na 1. st. ZŠ

Mgr. Hana Sladovníková Společné vzdělávání  - Inkluze v hodinách angličtiny

Mgr. Hana Sladovníková

Závěrečná konference: Liberec – Atraktivní místo pro výuku 
přírodních věd způsobem TEMI – výuka bádáním se zahrnutím 
záhad

Mgr. Pavlína Trgová Odborná příprava člena preventivní požární hlídky

Mgr. Jana Dandová Odborná příprava člena preventivní požární hlídky

Bc. 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 2015/ 2016

Filmová a divadelní představení, hudební pořady a koncerty

Dějiny rockové hudby ve 20. století - hudební pořad 6. - 9. třída
Hudební škatulky - hudební pořad o různých hudebních žánrech 1. - 5. třída
Hudební vystoupení žáků ZUŠ J.J. Ryby „Zima je prima“ 1. - 4. třída
Divadelní představení „O Sněhurce“ - ZŠ Kamýk 1. - 9. třída
O udatném Špaldíkovi - Ekodivadlo 1. - 5. třída
Divadelní představení žáků ZUŠ -  „Restaurace u Polívků “ 5. - 9. třída
Divadelní představení žáků ZUŠ „ Tetička   “ 6. - 9. třída
„S rosničkou napříč biotopy “ - filmové představení a hudební 
pořad žáků  ZUŠ J.J. Ryby

1. - 9. třída

Hudebně - pohybový pořad žáků ZUŠ J.J. Ryby 
„ Není nota jako nota“ 

1. - 5. třída

Měsíc filmu na školách – Příběhy bezpráví – „Okupace 1968“ 
- promítání filmu na historické téma a beseda

8. a 9. třída

Lavina - penězověda – finanční gramotnost - divadelní představení 6. - 9. třída
Drsná, něžná Keňa – filmový pořad o Keni s besedou 1. - 9. třída

a pro veřejnost
Fair Bear -  Divadelní představení v anglickém jazyce 1. - 5. třída
The Alien Grammar Show
 - Divadelní představení v anglickém jazyce

6. - 9. třída

Filmové představení – Andílek na nervy 5. - 9. třída

Exkurze a výlety

Podbrdské muzeum v Rožmitále p. Tř. 
 - exkurze zaměřená na stará řemesla, život v minulosti 

1. A a 1. B

Exkurze do čokoládovny Šestajovice u Prahy- výroba čokolády 3.A a 3. B
Koněpruské jeskyně - návštěva při baterkách 9. třída
Exkurze k hasičům - ukázka techniky, seznámení s prací hasičů - HZS 3.A a 3. B
Exkurze na čističku odpadních vod Milín 9. třída
Exkurze Hornické muzeum v Příbrami 
- Velikonoce v hornickém domku

1. A a 1. B

Exkurze  Praha - Letiště Václava Havla, Království  železnic 6. a 7. třída
Výstava F. Drtikola a Laser aréna v Příbrami 9. třída
Blatná - zámek, park a obora 2.  třída
Ozdravný pobyt na Šumavě  - Amerika 6 a 7. třída
Kovářov - Země ráj 1. A a 1. B
Ozdravný pobyt – Prostřední Mlýn u Jičína 8. třída
Hledání lesních pokladů – pobytový program environmentální výchovy 
zaměřený na téma Les

3. A a 3. B



Soutěže a výtvarné soutěže

Bobřík informatiky 5. a 7. třída
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
Hodina kódu - základy programování 5., 6., 7. a 9. třída
Eurorebus 6. třída
BOVYS - fotosoutěž s ovocem a zeleninou 5. třída
Chipmankové  - výtvarná soutěž výtvarný kroužek ŠD
Kniha a já - výtvarná soutěž výtvarný kroužek ŠD
Kungfu Panda 3 - výtvarná soutěž výtvarný kroužek ŠD
Propojený svět - Život ve městě budoucnosti - 
výtvarná soutěž

výtvarný kroužek ŠD

Hot Wheels - výtvarná soutěž výtvarný kroužek ŠD
Jaro v přírodě - fotografická soutěž 1. - 9. třída

Výukové programy

Dny techniky - SPŠ Příbram 9. třída
Zdravá výživa- zásady zdravého stravování 3.A, 3.B až 7. třída
Zeměpisná beseda - Jižní Amerika, Amazónie, Velikonoční ostrovy 6. - 9. třída 
Planeta Země 3000 - „Východní Afrika - kolébka lidstva“ 6. - 9. třída
Svět kolem nás - „Peru“ 6. a 7. třída
Život a dílo K. Čapka - výstava a film -  CVA Milín 7., 8., 9. třída
Prevence - výukový program  „  Šikana“ 3 a 4. třída

5. a 6. třída
Prevence - výukový program „ Přátelství a láska  “ 8. a 9. třída
Prevence - výukový program „ Jak přežít dospívání  “    AIDS     7. a  8. třída
První pomoc 4.  a 7. třída

Olympiády

Pythagoriáda - školní kolo
6.  - 1 žákyně – úspěšný řešitel
7. a 8. třída

Logická olympiáda  
1. třída - 3 žáci, 2. - 5. třída – 14 žáků,  2.
stupeň  - 12 žáků

Astronomická olympiáda - školní kolo 8. a  9. třída - 9 žáků

Astronomická olympiáda - krajské kolo
8. a  9. třída - 9 žáků / 25., 30., 41., 54., 
58., 61., 66., 71. místo /

 Biologická olympiáda - školní kolo - kategorie C 8.a 9. třída - 7 žáků
 Biologická olympiáda - školní kolo - kategorie D 6. a 7. třída - 5 žáků
 Biologická olympiáda - okresní kolo - kategorie C 3 žáci /16., 19. a 26. místo/
 Biologická olympiáda - okresní kolo - kategorie D 3 žákyně  /3.,  24., 26. místo/
 Biologická olympiáda - krajské kolo - kategorie D 1 žákyně – 25. místo
 Chemická olympiáda - školní kolo 2 žákyně
 Chemická olympiáda - okresní kolo 9. třída – 2 žákyně /14. a 16. místo/



 Dějepisná olympiáda - školní kolo 30 žáků
 Dějepisná olympiáda - okresní kolo 2 žáci

Projekty

  ŠKOLNÍ PARLAMENT                                                     září - červen              4. -  9. třída
  Školní žákovský parlament - volby, práva a povinnosti.
  PYŽAMOVÝ DEN                                                             listopad
   Celoškolní akce školního parlamentu.            
  RECYKLOHRANÍ, ANEB UKLIĎME SI SVĚT!            září - červen 
  Projekt zaměřený na třídění a recyklaci odpadů 
   - zpětný odběr baterií, vysloužilých drobných elektrospotřebičů, 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  - PROJEKT ZVÍŘE                                        duben - květen
  Sběrový týden, práce na školním pozemku a úklid okolí školy. 
  Ekologické aktivity – Projekt zvíře
  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 vánoční zvyky a tradice, vystoupení žáků, vánoční dílny a dekorace. 
  ŠKOLNÍ PLES                                                                     únor
  Společenské vystupování- chování na plese, oblečení. Moderní a společenské tance, 
  předtančení a šerpování žáků 9. třídy.    
  ŠKOLNÍ FILM A PROJEKT ZVÍŘE                                  květen
  Projekt zaměřený na prezentaci školy na veřejnosti, veřejné vystoupení žáků.
  VESELÉ ZOUBKY  2016                                                   únor                             1.A a 1. B
  Zdravé zoubky – správná péče o zuby. Potraviny přispívající k tvorbě kazu. 
  Návštěvy zubního lékaře. Výtvarné tvoření.
 ČERTOVSKÁ ŠKOLA                                                       prosinec                       1.A a 1. B
 Třídní projekt. Čertovská a Mikulášská říkadla, písně a výtvarné tvoření. Mikulášská nadílka.
 ČTENÍ NÁS BAVÍ – návštěva knihovny                                                                3.A a 3. B
 Třídní projekt na podporu čtenářské gramotnosti.
 ČTENÍ NÁS BAVÍ - Pravidelné návštěvy knihovny                                              2. třída
 Třídní projekt na podporu čtenářské gramotnosti.
 VELIKONOCE JSOU ZA DVEŘMI – Velikonoční zvyky , tradice. Velikonoční tvoření přání,     
 kraslice, stojánky na vajíčka. Pletení pomlázek. Velikonoční básničky, koledy.
  Třídní projekt.                                                                                                        1.B
 PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE                                             květen 2016                 1. A  a  1. B
 Plnění úkolů na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti
 ČTENÁŘSKÁ DÍLNA                                                     září - červen                 1.A  a  1. B  
 Třídní projekt na podporu čtenářské gramotnosti.
 PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU – celoškolní projekt, návštěva VÚ Jince



Humanitární akce

 Tříkrálová sbírka                                                                                            leden    2016
 Květinový den - český den proti rakovině, spolupráce s CVA  Milín           květen  2016
 Život dětem                                                                                                    květen  2016

Ostatní akce

 Vystoupení pěveckého sboru  -  Luh, Solenice  pěvecký soubor
 Volby do školního parlamentu parlament
 Spaní ve škole parlament
 Beseda na OÚ Milín k 28. říjnu, 1. světová válka 9. třída
 Mikuláš, čerti a andělé - Čerti v MŠ a ŠD 9. třída
 Zahájení ADVENTU v Milíně - jarmark       1. - 9. třída
 Spaní ve škole – spolupráce kolektivu, vzájemné vztahy 8. třída
 Vánoční besídky  1. - 9. třída
 Fotografování tříd 1. třída, 1. - 9. třída
 Zápis do 1. třídy                                           23.1. 2016
 Návštěva předškoláků ve škole       
 Lyžařský výcvik - Zadov - chata Cihelny    16.1. – 23.1. 2016 7. třída
 Den otevřených dveří pro rodiče 1. A a 1. B
 Den dětské knihy – malování na chodníku - CVA 1. A a 1. B
 Plavecký výcvik - 10 lekcí                            4. 2 . – 14. 4 . 2016    1. -  4. třída
 Dopravní výchova – Cyklista - pravidla silničního provozu 
 a výuka na dopravním hřišti                         květen, červen

4. třída

 Dopravní výchova – Bezpečnost na silnici 1.A a 1. B
 Jak třídíme ve škole – prezentace žáků ekotýmu pro první třídy ekotým a 1.A + 1.B
 Výstava obrazů,fotografií a kreseb – „Milínští výtvarníci“ 7. třída
 Konference ke dni země- prezentace „Projektu zvíře“, 
 vyhlášení výsledků sběrů, film o škole

1. - 9. třída

 Beseda s vypravěčem - „ Karel IV. a já“ 6. - 9. třída
 Pochod Milínskem 27. ročník akce pro veřejnost
 Návštěva „ekotýmáků“ a parlamenťáků ze ZŠ Rožmitál p. Tř. 
 u nás ve škole 

ekotým 1. - 9. třída
zástupci šk. parlamentu

 Natáčení filmu o škole žáci 9. třídy
 Slavnostní rozloučení se žáky na OÚ Milín 9. třída
 Návštěva knihovny 1. stupeň
Výstava kaktusy a sukulenty 1. - 9. třída
Bubnujeme k prázdninám 1. - 9. třída
 Testování SCIO  - STONOŽKA -    ČJ, M, AJ, OSP     5. třída
 Testování SCIO    -  STONOŽKA - ČJ, M, AJ, OSP 9. třída

Akce školní klub – zájmové kroužky

Rosnička – Bohostický vejšlap   8. 9.
Rosnička – Solenice – přehrada a elektrárna 29.10.
Rosnička – Velikonoce v hornickém domku 29.3.
Rosnička - „Ukliďme Česko“ - likvidace černých skládek 16.4.



Rosnička – Pochod po železniční vlečce z Tochovic do Solenic   8.5.
Rosnička - Noc s Rosničkou 26. - 27. 6.

Okresní sportovní liga - účast žáků a umístění v soutěžích 

29.9.      Přespolní běh                       38 žáků                                 11.místo v okrese
14.10.    Minifotbal                            10 žáků                                 skupina
22.10.    Florbal 4.-5.třída                   9 žáků                                  2. místo ve skupině
10.11.    Florbal IV.                             12 dívek                               3. místo ve skupině
                          IV.                              12 chlapců                           4. místo ve skupině
11.11.    Florbal III.                             12 dívek                             3. místo ve skupině
                          III.                             12 chlapců                           2. místo ve skupině        
3.12.      Basketbal IV.                        10 chlapců                            4. místo ve skupině
7.1.        Vybíjená 1.-3.třída                11 chlapců                           3. místo ve skupině
9.2.         Vybíjená 4.-5.třída               10 chlapců                           2. místo ve skupině
11.2.       Vybíjená 4.-5.třída               10 dívek                               4. místo ve skupině 
16.3.       Basketbal III.                       10 dívek                               4. místo ve skupině
22.3. Minibasket 4.- 5.třída                10 chlapců                           4. místo ve skupině
20.4. Mc Donald‘s Cup 1.-3.třída      12 chlapců                          3.místo ve skupině
27.4. Mc Donald‘s Cup 4.-5.třída      12 chlapců                           4. místo v okrese
10.5. Pohár rozhlasu III.                     8 dívek                                12. místo v okrese
2.6. Atletická všestrannost  1. třída    6 žáků                              5. místo v okrese 
                                             2. třída    6 žáků                     5. místo v okrese
                                             3. třída    6 žáků                              10. místo v okrese
                                             4. třída    6 žáků                              11. místo v okrese
                                             5. třída    6 žáků                              8. místo v okrese

Školní družina ve školním roce 2015/2016
 Celoroční projekt „Všude dobře, doma nejlíp“, zaměřený na poznávání České republiky; pro

všechna oddělení. Každý žák si zpracovává svůj Putovní pas po ČR. Do něj se 
zaznamenávají získané body ze všech činností a aktivit. Jednotlivé měsíce jsou zaměřené na 
určité podtéma, např. české pověsti, pohoří ČR, sport ČR, města, Praha. Na konci měsíce se 
vyhodnocují děti, které získaly nejvíc bodů. 

 6.10. Kino: Asterix: Sídliště bohů
 5.10. Návštěva CVA – Nízkopraháč
 19.10. Výlet ŠD – k pomníku Šemíka v Neumětelích a do Čechovy stodoly v Bukové u 

Příbrami. K projektu – poznávání historie.
 6.-7.11. Strašidelná noc, spojená s přespáváním v ŠD. Děti mají připravený bohatý program,

překonávají  svůj strach a učí se samostatnosti. 
 28.11. Adventní jarmark. Děti na něj vyrábí vánoční věci a drobné dárečky již od října.
 30.11.-3.12. Družinový jarmark – doprodej výrobků ve školní družině.
 4.12. Mikulášská nadílka. Tradičně ji pro nás připravují žáci 9. třídy.
 16.11. Kino: Popelka
 16.12.Kino:Tři muštěkýři
 22.12.Vánoční besídka. Společně si zazpíváme pod vánočním stromečkem koledy a 

rozbalíme dárky od Ježíška.
 leden- červen – celodružinová soutěž ve stolních hrách : piškvorky, dáma, pexeso, prší



 5.-7.1. Tříkrálová sbírka 2016. Děti ze ŠD se aktivně účastní a chodí koledovat v ulicích 
Milína.

 13.1. Kino: Sněhová královna
 1.2. Návštěva CVA – Nízkopraháč
 7.3. Návštěva CVA – Nízkopraháč a knihovna. Vyhledávání knížek k projektu.
 16.3. Kino: Dům kouzel
 4.4. Akce Týden knihoven – malování na chodníku u CVA.
 18.4. Návštěva CVA – Nízkopraháč
 21.5. Muzikál Ať žijí duchové – kongresové centrum Praha. Akce pro rodiče a děti.
 23.5. Kino: Sněhová královna 2
 Červen - slavnostní vyhlášení výsledků v celoročním projektu. Sečtení bodů, kterých dosáhl 

každý žák, předávání diplomů a drobných odměn. Každý je odměněn.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže ve stolních hrách. 

Projekt Všude dobře doma nejlíp byl velice úspěšný. Velmi kladný ohlas měl zájezd na muzikál pro 
rodiče a děti. Oblíbené se staly i návštěvy kina.

Školní klub ve školním roce 2015/16

Provoz školního klubu byl zahájen 3.9. 2016 s počtem 57 přihlášených žáků (z toho bylo 15 
žáků přihlášeno k pravidelné docházce do zájmového kroužku) a ukončen byl 29. 6. 2016.
Po celý školní rok se činnost školního klubu řídila tématickým plánem a individuálními potřebami a
přáním dětí. Činnosti byly rozděleny na odpočinkové, převážně relaxace, poslech hudby. Dále pak 
na činnosti zájmové a relaxační, především různé společenské, stolní a karetní hry, také vhodné hry 
a křížovky na PC a výtvarné činnosti. Děti také měly možnost připravovat se na vyučování.

Zájmové kroužky ve školním roce 2015/16

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

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 2015/16

Mezinárodní titul Ekoškola  na roky 2015 - 2019
Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 1. stupně  na roky 2014 – 2016   
- Klub ekologické výchovy a Středočeský kraj
Spolupráce s Ekocentry -  Ekocentrum Říčany - Těžíme hliník z našich domácností

ČSOP  Vlašim - výukový program pro třetí třídu o lese



Zapojení do sběrových soutěží 
Soutěž F.I.I. Recycling ve sběru papíru a PET víček
papír - 11.  místo, 17172 kg,  v průměru na žáka  22 . místo - 75  kg 
PET víčka - 3. místo, 668 kg

Těžíme hliník z našich domácností - 11  . místo - 2,01 kg na jednoho žáka
tenkostěnný hliník :  460 kg  
tlustostěnný hliník :    20  kg  
železo:                       650 kg

RECYKLOHRANÍ, ANEB UKLIĎME SI SVĚT!      
 Školní recyklační program. Projekt zaměřený na třídění a recyklaci odpadů  - zpětný odběr baterií, 
vysloužilých drobných elektrospotřebičů, mobilů a tonerů. 
Naši žáci odevzdali k recyklaci  677 kg baterií, 1 PC, 198 kg drobného elektra, 3 plné boxy tonerů. 
Zapojili jsme se do soutěže Věnuj mobil am odevzdali 18 vysloužilých mobilů. Plnili jsme 
vyhlášené úkoly  Kam s ní ? Kdo to ví ?, Od mávání k mobilu, od energie k pohybu,                         
V rámci bádání zahájíme pátrání!, Není vzduch jako vzduch
                                           
EKOŠKOLA      
Dlouhodobý mezinárodní projekt sdružení TEREZA zaměřený na environmentální výchovu
 - sledované oblasti ve škole : prostředí školy, energie, voda, odpady, šetrný spotřebitel. Škola 
získala a obhájila mezinárodní titul Ekoškola  platný na dobu 4 let   (2015 – 2019). Ekotým ve 
školním roce 2015/2016 měl 10x schůzku.
Společné akce ekotýmu ve školním roce 2015/2016 :
- přespávání ekotýmu ve škole – plán činností a nové logo ekotýmu
- návštěva ekotýmáků a parlamenťáků ze ZŠ Rožmitál u nás ve škole  
- Den Země pro MŠ – plnění úkolů na stanovištích
- Třídění pro prvňáčky a druháky – co a jak třídíme ve škole 
 Adopce zvířátka v Zoologické a botanické zahradě města Plzně – daman kapský  
– adoptováno z výtěžku z akce „ Tričko pro damana“ a dále ekotým adoptoval v ZOO v Plzni – 
želvu zelenavou
 
 Ekokonference ke Dni Země - prezentace jednotlivých tříd  a premiéra školního filmu
Prezentace projektu zvíře a školního filmu pro rodiče a veřejnost                                
Ozdravný pobyt na Šumavě - 6. a 7. třída
Ozdravný pobyt osmé třídy – Prostřední Mlýn u Jičína
Výukový program o lese pro třetí třídy ve Vlašimi – Hledání lesních pokladů
 Výlet prvňáků do Země ráj - Kovářov 
           
Výukové programy 
  Východní Afrika – kolébka lidstva   - Planeta Země 3000                      
  Peru    - Svět kolem nás                                                                           
  Zeměpisná beseda – Jižní Amerika a Amazónie                                           
  Zdravá výživa – zásady zdravého stravování
  O udatném Špaldíkovi – ekodivadlo                                                        
  Rosnička – filmové představení ZUŠ                                            
  Kaktusy a sukulenty – výstava                                                                 

Soutěže 
Jaro v přírodě  – fotografická soutěž – Ochrana fauny Hrachov
Propojený svět – život ve městě budoucnosti – výtvarná soutěž



Exkurze 
Čistička odpadních vod v Milíně                             
Hornické muzeum Příbram – Velikonoční hornický domek  
Koněpruské jeskyně při baterkách                           

Olympiády 
účast žáků v olympiádách (školní,okresní i krajská kola) - chemická, astronomická, logická , 
biologická

Školní klub  - zájmové kroužky 
Rosnička  - Ukliďme Česko (likvidace černých skládek) 

DVPP :
-  Zábavné pokusy a hry do hodin chemie
- Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí
- Závislost není jen o drogách a alkoholu aneb jak prevenci přizpůsobit době
-  8. setkání koordinátorů EVVO Středočeského kraje
-  Exkurze do biosférické rezervace Křivoklátsko
- Tvoříme levně a kreativně - Využití zbytkových materiálů v MŠ a na 1. st. ZŠ
- Závěrečná konference: Liberec – Atraktivní místo pro výuku přírodních věd způsobem 
                                       TEMI – výuka bádáním se zahrnutím záhad

ZHODNOCENÍ OBLASTI  ICT 

Plán: 

1. Počet žáků se v příštích dvou letech téměř nezmění. 
2. Zapojení učitelů 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.
 3.  Předpokládá se další vzdělávání v oblasti ICT technologií  a zároveň proškolení nových kolegů 
pro práci s interaktivní tabulí a práci s programem SMART na tvorbu interaktivních materiálů
4. Vzdělávání žáků pro bezpečné používání internetu
5. V rámci upgrade výpočetní techniky bude škola dodržovat autorská práva a licenční ujednání při 
všech  nákupech software.
6.  Instalace nových výukových programů  a jejich využití ve výuce
7. Vytvoření multimediální učebny
8. Dle možností školy pořízení nového serveru
9. Připojení všech učeben ke školní síti a internetu

Zhodnocení:

  Téměř všichni učitelé přidávají pravidelně na stránky školy aktuality a informují rodiče o 
akcích, kterých se jednotlivé třídy zúčastnily

 Byly nainstalovány nové výukové programy - řada programů DIDAKTA ( Anglický jazyk, 
český jazyk, matematika, přírodopis) , program Dopravní výchova, Naše vlast,

 Všichni vyučující byli seznámeni s výukovými programy, které mohou používat 
 v březnu 2016 byla rozvedena počítačová síť do přízemí a 1. patra školy a ve všech třídách 

byl umožněn přístup do školní sítě - Bakalářů a k internetu
 od tohoto data je umožněno všem učitelům pracovat a postupně se seznamovat s prací v 

elektronické třídní knize (od 21.3.2016 běží elektronická třídní kniha souběžně s papírovou 



formou), na kterou by se mělo přejít od 1. září 2016, všichni vyučující mají přístup
 i z domova

 dále byly zakoupeny nové počítače do tříd, ve kterých ještě nebyly - 1.A, 1.B, 2.tř., 3.A, 3.B,
4.tř., 6.tř., 7.tř., 9.tř.

 byla zřízena jazyková učebna ve druhém patře (9.tř.)
 většina počítačů včetně notebooků byla převedena na nový operační systém Windows 10
 v hodinách informatiky ve všech třídách proběhlo poučení o bezpečném používání internetu
 při upgrade a instalaci nového softwaru dodržujeme autorská práva a licenční ujednání

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. Ve výuce byl též efektivně využíván internet. 

Učitelé pravidelně sledovali nabídky DVPP a absolvovali minimálně dvě školení za rok. 
Informace ze školení byly předány ostatním vyučujícím. 

K žákům s SPU bylo přistupováno individuálně. Vyučující se dohodli na způsobu hodnocení
a klasifikace těchto žáků.

Naše škola se zapojila do projektu Erasmus+ v rámci zvyšování úrovně jazykových 
dovedností vyučujících cizích jazyků. 

Šest učitelů nejazykových předmětů nastoupilo do kurzu anglického jazyka pro začátečníky. 
Do jazykové učebny byla pořízena jazyková laboratoř, která výrazně zvýšila úroveň 

poslechu nahrávek a zkvalitnila konverzační spolupráci žáků. 

ŠKOLNÍ PARLAMENT

Ve školním roce 2015/2016 pracoval v ZŠ Milín školní parlament druhým rokem. Hlavní 
koordinátorkou práce školního parlamentu byla Martina Štiplová, další koordinátorkou Hana 
Sladovníková – obě pracovaly se školním parlamentem i v loňském školním roce.

V prvním školním týdnu jednala koordinátorka Martina Štiplová se žáky ve 4.-9. třídách o 
jejich parlamentářích. Žáci se měli vyjádřit, zda jsou se svými zástupci v parlamentu spokojeni, a 
dát (či popřípadě zrušit) jejich mandát v následujícím školním roce. I sami parlamentáři se měli 
rozhodnout, zda chtějí v práci ve školním parlamentu pokračovat. Ve 4. a 6. třídě koordinátorka 
připravila žáky na volby do žákovského parlamentu, které v jejich třídě proběhnou. Nastínila 
způsob práce v žákovském parlamentu a činnosti, které se od příštích parlamenťáků čekají. Vyzvala 
zájemce o práci v parlamentu, aby se přihlásili do voleb (sestavili kandidátní listinu ve spolupráci s 
třídní učitelkou).

Volby v tomto školním roce již připravovali sami parlamenťáci – rozdělili si úkoly, zajistili 
přípravu a tisk volebních lístků, přípravu volební místnosti, průběh voleb, sečítání hlasů i 
vyhlašování výsledků.

Volby do školního parlamentu proběhly 22. 9. 2015 a ještě týž den byly slavnostně 
vyhlášeny výsledky voleb před všemi žáky školy. Jak nově zvolení, tak stávající členové převzali 
jmenovací dekrety členů parlamentu pro školní rok 2015/2016.



Nově zvolení parlamentáři:
4.– Blanka Petáková, Dominik Gergel
6. - Claudia Natana, Matěj Peterka
8. - Lukáš Ptáček

Členové parlamentu, kteří pokračují v práci :
5. - Tereza Doubková, Michaela Kučerová, Kristýna Pacovská, Martin Zeman
7. - Adéla Novotná, Martin Kotyza
8. - Petra Bašíková
9. - Tomáš Nosákovec, Filip Průša

Seznamovací akce školního parlamentu Noc parlamenťáků proběhla 2. - 3. 10. 2015. 
Jejím cílem bylo seznámit členy parlamentu navzájem, navodit atmosféru spolupráce a připravit 
plán práce pro tento školní rok. Parlamenťáci se dohodli, že schůzky parlamentu budou probíhat 
vždy jednou za čtrnáct dní, délka schůzky bude dle potřeby, nejčastěji 45 minut.

Při Noci parlamenťáků parlamenťáci natipovali tři akce, které by se žákům školy mohly 
líbit. Výběr akce ale nechali na nich – a uspořádali ve škole 15. 10. 2015 anketu. Parlamenťáci 
připravili anketní lístky, dohlíželi na průběh ankety, provedli sečítání a vyhlásili výsledky ankety.

Ze tří navržených projektů vyhrál Pyžamový den, který parlamenťáci připravili a 
realizovali 25. 11. 2015. Úkolem všech bylo přijít ve spacích úborech, popřípadě přinést další spací
pomůcky. Parlamenťáci uspořádali soutěž O nejpyžamovější třídu  a Nej-pyžamáka a pyžamačku. 
Smyslem akce bylo zažít legraci společně se všemi žáky školy. Akce měla mezi žáky i učiteli velký 
úspěch.

V loňském roce řešili parlamenťáci s vedením školní jídelny a starostou obce nutnost 
nového vybavení školní jídelny. Díky intervenci parlamenťáků se celá, již předem plánovaná 
výměna nábytku, urychlila a během října 2016 byly do školní jídelny dodány nové židle. 

Zajímavou myšlenkou parlamenťáků bylo natočit školní film. Od ledna probíhaly přípravy, 
vymýšlela se koncepce filmu, jednotlivé scény, interiéry i exteriéry natáčení. Parlamenťáci oslovili 
jako režiséra žáka 9. třídy Pavla Urbana – autora školních zpráv. První natáčeni proběhlo 3. 2. 2016,
následovaly ještě další 4 natáčecí dny. Ve filmovém štábu dále spolupracoval Filip Průša a Petra 
Bašíková. Ve filmu hrají téměř všichni žáci školy, jednotlivé scénky představují různá prostředí 
školy.
První, úspěšnou premiéru pro žáky školy měl film 27. 5. 2016, premiéra pro veřejnost proběhla
25. 5. 2016.

V loňském školním roce parlament společně s ekotýmem ZŠ Milín navštívil svoje kolegy v 
ZŠ Rožmitál pod Třemšínem. Letos rožmitálští přijeli na návštěvu do Milína. Příprava programu 
pro 75 žáků zabrala dva měsíce, návštěva proběhla 27. 5. 2015. Při první části si děti zahrály 
seznamovací hry, pak následovala prohlídka školy s komentářem a další kooperativní hry. V 
kulturním domě prezentovaly jednotlivé týmy (ekotýmy, parlamenty obou škol) svoji práci v 
letošním školním roce, milínští se pochlubili svým novým školním filmem. I tato návštěva měla 
velký úspěch a byla přínosem pro žáky obou škol. Všechny týmy se dohodly i na další spolupráci v 
příštím školním roce.

8. června proběhla poslední schůzka školního parlamentu ve školním roce 2015/2016. 
Parlamenťáci hodnotili svoji letošní práci a proběhlé akce jako úspěšné. Probírali očekávání do 
příštího školního roku.

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 dnech 15. až 18. března 2016 proběhla ve škole kontrola pracovníky ČŠI. Předmětem
kontroly bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou, školní
družinou  a  školním  klubem.  Hodnocené  období  bylo  od  školního  roku  2013/14  do  termínu
inspekční činnosti.

Závěry inspekční činnosti na škole:

Zásadní klady

 kvalitní sociální klima školy

 zapojení žáků do aktivit environmentální výchovy a osvěty

 příkladné materiální předpoklady pro výuku tělesné výchovy¨

 pestré zájmové aktivity žáků

 podnětná výzdoba školních prostor pro vzdělávání

 efektivní spolupráce se zřizovatelem

Slabé stránky

 nedostatky v personálním zabezpečení výuky cizích jazyků

 nižší využívání sebehodnocení žáků a jejich vzájemného hodnocení ve výuce

 opomíjení diferenciace úkolů či obsahu učiva podle schopností jednotlivých žáků

Návrhy na zlepšení stavu

 intenzivněji  se  ve  výuce  zaměřit  na  využívání  efektivních  vyučovacích  forem a  metod,
sebereflexi  žáků  na  2.  stupni,  diferenciaci  učiva,  rozvíjení  komunikativních  kompetencí
žáků v cizích jazycích

 modernizovat nábytek ve ŠD a ŠK

 dovybavit učebny prezentační technikou



Hodnocení vývoje

 škola dlouhodobě poskytuje výchovu a vzdělávání na očekávané úrovni

 výsledky vzdělávání žáků jsou dlouhodobě stabilní, podíl neprospívajících žáků se snižuje

 ke zlepšení došlo v materiálních a bezpečnostních podmínkách ke vzdělávání a v získávání
finančních prostředků pro činnost školy včetně zapojení do projektů

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Údaje  o  hospodaření  jsou  zpracovány  za  kalendářní  rok  2015.  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).

Příjmy

Dotace ze státního rozpočtu 9 146 071,- Kč
Z toho platy 6 636 752,- Kč

OPPP               0,- Kč
ONIV    186 457,- Kč
FKSP       66 367,- Kč
odvody 2 256 495,- Kč

Další státní dotace:                                                                  204 112,- Kč
Výzva č. 57 OP VK v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování 
kvality ve vzdělávání. K cílům oblasti podpory 1.1 patří  podpora realizace kurikulární reformy škol
a  je zaměřena na rozvoj technických dovedností žáků. 
Dotace OÚ na provoz   2 723 000,-    Kč
Úroky             155,40 Kč
Úplata za zájmové vzdělávání v ŠD a ŠK                50 620,-   Kč
Čerpání rezervního fondu                                                         288 780,-  Kč
Sponzorské dary účelové                                                       100 000,-  Kč
Výnosy doplňková činnost                                                          90 828,-  Kč     
 Plavání, LVK, škola v přírodě – hrazeno žáky                        70 568,-  Kč  
                                        
Příjmy celkem                                                              12 774 134,40 Kč
Technické zhodnocení budovy ZŠ a TV                    17 925 151,04 Kč

Výdaje

Čerpání dotace ze státního rozpočtu  9 146 074,-   Kč
Platy  6 636 752,-   Kč
OPPP - dohody                                        0,-   Kč 
ONIV                 186 457,-   Kč 
FKSP       66 367,-   Kč
odvody               2 256 495,-  Kč



Další čerpané příjmy:
Dotace – výzva č. 57 OP VK                                                      204 112,- Kč 
Dle dotační výzvy použito na nákup pomůcek a  nářadí do školní dílny.
Dotace OÚ na provoz a úroky                                                 2 658 872,35 Kč
Provozní dotace byla čerpána na financování energií, plynu, vody, oprav budov, služby, revize, 
pomůcky a vybavení školy.
Rezervní fond                                                                             288 780,-    Kč
Z rezervního fondu a z daňové úspory byly pořízeny pomůcky do výuky – ozvučovací souprava, 
nářadí na pracovní činnosti, tělocvičné nářadí a dále byly použity prostředky RF na opravu 
dílenského stolu, malování učeben školy a opravu střechy.
Úplata ŠD a ŠK                                                                             51 044,- Kč 
Z úplaty ŠD a ŠK byly hrazeny pomůcky a materiál pro volnočasové aktivity žáků.

Dary k využití pro žáky školy - účelové                                       100 000,- Kč
Z daru RWE byly pořízeny dílenské stoly na výuku  pracovních činností. 
Náklady hrazené žáky, plavání, LVK, ozdravný pobyt                   170 568,- Kč
Náklady v souvislosti s nájmy (energie)                                              17 500,- Kč
Odpisy související s investiční dotací na zateplení školy                   63 252,- Kč

Výdaje celkem                                                  12 700 199,35  Kč
Hospodářský výsledek za rok 2015  činil 73 935,05 Kč. Nevyčerpaná provozní dotace činila  
607,05 Kč a zisk z doplňkové činnosti činil 73 328,- Kč. 

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 2015/16 studovaly na vysoké škole tři učitelky a 2 vychovatelky, které si 
takto doplňují potřebnou kvalifikaci k výkonu funkce učitelky.

Učitelka 1. stupně - 1. ročník magisterského studia na Pedagogické fakultě UK Praha, obor 
Speciální pedagogika

Učitelka 2. stupně – 2. ročník  studia učitelství obor vizuální kultura na Pedagogické fakultě ZČU 
Plzeň

Učitelka 1. stupně - 2. ročník bakalářského studia na UJAK v Praze, obor speciální pedagogika
Vychovatelka - 3. ročník bakalářského studia  na UJAK v Praze, obor speciální pedagogika
Vychovatelka - 1. ročník studia učitelství TV na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem

ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

Ve školním roce 2015/16 byly předloženy  nebo realizovány následující projekty:

 žádost KÚ Středočeského kraje o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga pro školní rok
2016/17 - bylo podpořeno pro 4 asistenty pedagoga

 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

 projekt  "Spoluprací  předcházíme  rizikům"   z  dotační  oblasti  protidrogové  politiky  2016,
poskytovatelem je MŠMT, celková požadovaná dotace 61 650,- Kč, projekt nebyl podpořen

 projekt „Be ready for success in English“ ERASMUS+, který má přinést zkvalitnění jazykové
vybavenosti učitelů, byl zaregistrován v únoru 2016, nicméně nakonec nebyl podpořen



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

Spolupráce s odborovou organizací

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

Partneři školy, spolupracující organizace

 Obec Milín – zřizovatel školy a partner při organizování akcí

 CVA Milín,  – společné akce, 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

 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 je ukázán život školy v průběhu školního roku 2015/16.

Školní rok byl rokem plným projektů, akcí a soutěží. Skvělými akcemi byly Pyžamový den,
Vánoce ve škole, školní ples, Den Země.  

Na začátku školního roku byla dokončena  celková rekonstrukce tělocvičny. Díky dotacím
máme také zrekonstruovanou a vybavenou školní dílnu.

Výuka ve školním roce  2015/16 probíhala  devátým 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.

                                                                    

Vypracoval: Mgr. Jana Pižlová, Mgr. Pavel Kopecký

                                                                                                  

 Projednáno na poradě pedagogických pracovníků dne 4. 10. 2016

 Schváleno školskou radou dne 13. 10. 2016

Předáno: Školská rada dne  

Obec Milín – zřizovatel školy dne  


