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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 

ID datové schránky:  j2dmps9 

 

Vedení školy: 

ředitel: Mgr. Pavel Kopecký 

zástupce ředitele, zástupce statutárního orgánu: Mgr. Hana Sladovníková, od 1. 7. 2018 Mgr. Jiří Šíp 

kontakty:      tel.:   318 691 134 (kancelář) 

   601 094 981 (ředitel) 

   601 094 982 (zástupkyně/zástupce ředitele) 

   601 094 983 (sborovna) 

                       e-mail: zs.milin@post.cz 

                       www.zsmilin.org 

 

Zřizovatel:       Obec Milín 

Adresa:                     11. května 27, 262 31  Milín 

Kontakt:                     tel.: 318 691 159 

                                   e-mail: obecmilin@volny.cz 

                                   www.milin.cz 

 

Školská rada 

 

Předseda:  Karel Křížek 

Zástupci zřizovatele:  Jaroslava Humlová, Karel Křížek, Vladimír Vojáček 

Zástupci školy:  Renata Křížková, Jana Pižlová, Martina Štiplová 

Zástupci zákonných zástupců: Zdeněk Háse, Veronika Slivková, Ivana Vopěnková  

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

 Základní škola Milín je středně velkou školou. Na začátku školního roku 2017/18 bylo ve škole 

230 žáků, školní rok skončil s 228 žáky. Důvodem výsledného snížení počtu žáků bylo stěhování. Na 

prvním stupni bylo na konci školního roku 133 žáků v osmi třídách (průměr na třídu 16,6 žáka), na 

druhém stupni bylo 95 žáků ve čtyřech třídách (průměr na třídu 23,75 žáků). Celkový průměrný počet 

žáků v jedné třídě byl 19. Z okolních měst, obcí a osad dojíždělo do školy 92 žáků, což je 40 %. Oproti 

předchozímu roku tak došlo k posílení podílu milínských žáků. 

 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 prvotně pro žáky 5. až 9. ročníku, ale vzhledem k naplnění 

kapacity školní družiny jej letos opět navštěvovali i žáci 4. ročníku. 

Výuka začíná v 7.45 hodin a končí ve 14.45 hodin. Důvodem začátku výuky před osmou hodinou 

je organizace veřejné dopravy obsluhující dojíždějící žáky. 

Areál školy je tvořen hlavní budovou, tělocvičnou, skleníkem, školním hřištěm a školní zahradou. 

Výuka se uskutečňuje ve 12 kmenových třídách, třech odborných učebnách (chemie, přírodopis, cizí 

jazyky), počítačové učebně, v tělocvičně, gymnastickém sále, ve školní dílně, v cvičné kuchyni, na 

školním hřišti, ve venkovní učebně, na školním pozemku. Čtyři učebny jsou vybavené interaktivní tabulí, 

tři další učebny jsme vybavili projektorem a promítacím plátnem. 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 odděleními, místností pro zájmovou a 

odpočinkovou činnost a velkou zahradou. Školní klub má k dispozici klubovnu, nicméně již existují 

plány na vybudování nových atraktivních prostor v suterénu školy. Škola má již připravené i finanční 

prostředky na realizaci tohoto díla, které bude provedeno ve školním roce 2018/2019. 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, nachází se v budově školy a nabízí stravování jak 

žákům, tak zaměstnancům školy. 

 Během hlavních školních prázdnin zažila škola zásadní stavební úpravy. Prakticky ve všech 

prostorách školy byla instalována vzduchotechnika, která zajistí trvalé řízené větrání. Díky rekuperačním 

jednotkám však nebude docházet k nežádoucím ztrátám tepelné energie. Dokončení této stavební akce 

se předpokládá na podzim roku 2018. Součástí prací bylo také vytvoření podhledů na chodbách z 

tlumivých panelů, což výrazně akusticky zpříjemnilo pobyt v těchto prostorech. Investorem a příjemcem 

dotace z evropských fondů je zřizovatel – Obec Milín. 

 Další projekt, jehož cílem je vybudovat v podkroví školy nové učebny a kabinety, postavit 

hvězdárnu, rekonstruovat skleník a obnovit v něm přírodovědnou učebnu, jednotlivá patra budovy školy 

propojit výtahem a komplexně upravit školní zahradu, tak aby byla ukázkou ekologické vyváženosti, 

předpokládá finanční podporu z IROP. I v tomto dotačním řízení Obec Milín uspěla, a proto školu čekají 

v roce 2018/2019 další zásadní stavební práce. 

 Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol. 

 

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

 Škola vyučuje obor Základní škola, kód 7901C01. 
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POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

Díky finanční podpoře zřizovatele bylo možné nabídnout žákům prvního ročníku výuku ve dvou 

méně obsazených prvních třídách. Učitelský sbor se tak rozrostl celkem na 21 učitelů a učitelek, dle 

úvazků přepočteno na 15,9. Všichni učitelé jsou pro svou práci kvalifikovaní, případně kvalifikaci 

získávají probíhajícím studiem. V učitelském týmu disponuje škola také dvěma speciálními pedagogy. 

V závěru školního roku přestala vykonávat funkci dosavadní zástupkyně ředitele, této funkce se ujal nově 

přijatý učitel angličtiny a hudební výchovy. Předchozí zástupkyně ředitele ukončila na konci hlavních 

prázdnin pracovní poměr dohodou. 

V souladu s doporučeními školských poradenských zařízení a v rámci probíhajícího inkluzivního 

vzdělávání bylo v našich třídách integrováno 5 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiděleným 

asistentem pedagoga. Tyto asistenty vykonávají vychovatelky školní družiny nebo klubu, které jsou tímto 

kvalifikované i pro práci asistenta pedagoga, a dále byly zaměstnány dvě nové asistentky pedagoga. 

Vzhledem k rostoucímu objemu práce výchovného poradce a dosažení důchodového věku v tomto roce 

byla pověřena studiem výchovného poradenství jedna ze speciálních pedagožek školy. Současně již také 

vykonávala agendu výchovného poradenství na prvním stupni. 

Ve školní družině a školním klubu pracovaly čtyři vychovatelky. 

 Na úklid, základní údržbu, práce ve skleníku a na pozemku školy a ekonomické činnosti bylo 

zaměstnáno sedm nepedagogických pracovníků, většinou na částečný úvazek. Z prostředků zřizovatele 

byly hrazeny odměny na dohodu o provedení práce pro topiče.  

 

ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE  

 Na základě dobré zkušenosti z předchozího roku jsme opět uspořádali akci nazvanou Zápis 

nanečisto, který proběhl v lednu 2018. Při něm měli zákonní zástupci budoucích žáků možnost 

konzultovat s pedagogy přípravu svých dětí na budoucí vstup do školy. Škola též podala vysvětlení o 

procesu žádostí o odklad, což prakticky eliminovalo případné problémy při skutečném zápisu ke školní 

docházce. 

 Řádný zápis do 1. třídy se pak konal 9. dubna 2018. K zápisu se dostavilo 36 dětí (o dvě více 

oproti předchozímu roku), 31 dětí přišlo k zápisu poprvé a 5 dětí po jednoletém odkladu školní docházky. 

Na žádost zákonných zástupců doloženou potřebnými podklady rozhodl ředitel školy o odkladu povinné 

školní docházky o jeden rok u devíti dětí. Všem zbývajícím uchazečům bylo vydáno rozhodnutí o přijetí 

do 1. ročníku. Nakonec došlo v období do začátku nového školního roku k přijetí dalších žáků, jeden 

naopak z důvodu odstěhování nastoupil do první třídy do jiné základní školy. Nový školní rok tak začal 

s 28 novými žáky v prvním ročníku. 

 Do školy byli během letních prázdnin od dalšího školního roku přijati také další žáci vyšších 

ročníků, proto nový školní rok začal s celkovým počtem 242 žáků. To je nárůst o 12 žáků oproti září 

2017. 

  

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 

Ve školním roce 2017/2018 odchází z naší školy do středních škol 21 žáků, z toho 1 žák ze 7. třídy 

a 20 žáků z 9. třídy. Všichni byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. 

 

Do středních škol zakončených maturitní zkouškou odcházejí: 

Gymnázium Legionářů v Příbrami – 1 žák 

Obchodní akademie Příbram – 4 žáci 

Střední průmyslová škola Příbram – obor Pozemní stavitelství a architektura – 1 žák 

     obor Počítačové technologie – 3 žáci 
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Střední odborná škola Březnice –  obor Agropodnikání – 1 žák 

     obor Informační technologie – 1 žák 

Střední odborné učiliště Hluboš – obor Kosmetické služby – 1 žák 

Střední škola gastronomická a hotelová Praha 4 – Braník – obor Cestovní ruch – 1 žák 

Šestileté Gymnázium pod Svatou Horou – 1 žák 

Střední škola polytechnická České Budějovice – obor Požární ochrana – 1 žák 

Celkem odchází do středních škol zakončených maturitní zkouškou 15 žáků. 

 

Do středních škol zakončených výučním listem odcházejí: 

Střední odborné učiliště Hluboš – obor Opravář zemědělských strojů – 1 žák 

Střední odborné učiliště Sedlčany – obor Cukrář – 2 žáci 

Odborné učiliště Pod Šachtami Příbram – obor Pečovatelské služby – 1 žák 

Waldorfská škola Příbram –  obor Umělecký truhlář a řezbář – 1 žák 

    Obor Umělecký kovář a zámečník, pasíř – 1 žák 

Celkem odchází do středních škol zakončených výučním listem 6 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 v souladu s novelou školského zákona. Nová verze ŠVP je platná od 1. 9. 2017. 

 

Prospěch a chování ve školním roce 2017/2018 

1. pololetí 

Třída 
Celkem 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Snížená 

známka z 

chování 

Průměrná 

absence 

omluvená 

Průměrná 

absence 

neomluvená 

1.A 15 14 1 - - 23,40 - 

1.B 11 11 0 - - 22,36 - 

2. 23 22 0 - - 24,39 - 

3.A 16 15 1 - - 21,56 - 

3.B 17 16 1 - - 30,00 - 

4. 20 14 6 - - 26,60 - 

5.A 18 14 4 - - 45,77 - 

5.B 17 12 5 - - 39,82 - 

6. 24 13 11 - - 49,91 - 

7. 30 16 14 - 2 (2+0) 45,93 - 

8. 21 8 13 - - 51,04 - 

9. 20 5 15 - 1 (1+0) 59,05 0.70 

1. stupeň 137 86 % 14 % - - 29,53  

2. stupeň 95 44 % 56 % - 3 (3+0) 50,83  

Celkem 232 69 % 31 % 0 % 3 (3+0) 38,25  
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2. pololetí 

Třída 
Celkem 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Snížená 

známka z 

chování 

Průměrná 

absence 

omluvená 

Průměrná 

absence 

neomluvená 

1.A 15 14 0 1 - 35,13 - 

1.B 11 11 0 - - 23,27 - 

2. 21 18 3 - - 49,04 - 

3.A 16 16 0 - - 27,53 - 

3.B 17 16 1 - - 29,76 - 

4. 19 16 3 - - 38,21 - 

5.A 18 14 4 - 1 (0+1) 64,05 0.50 

5.B 16 11 5 - - 36,62 - 

6. 24 12 12 - - 71,95 - 

7. 30 17 13 - - 72,73 - 

8. 21 7 14 - - 79,04 - 

9. 20 6 14 - 3 (1+2) 85,20 3.10 

1. stupeň 133 87 % 13 % 0 % 1 (0+1) 39,28  

2. stupeň 95 44 % 56 % - 3 (1+2) 76,56  

Celkem 228 69 % 30 % 0 % 4 (1+3) 54,81  

 

 Dvanácti žákům s potvrzenou specifickou poruchou učení, respektive se speciálními 

vzdělávacími potřebami – na základě odborného vyšetření ve školských poradenských zařízeních (ŠPZ) 

- byl na žádost rodičů vytvořen individuální vzdělávací plán, který respektoval diagnostikovanou 

poruchu. V pěti třídách pracoval asistent pedagoga. Práce s integrovanými žáky byla mimo jiné 

hodnocena na pedagogických radách a konzultována se ŠPZ, zvláště v případě žáků prvního stupně.  

 

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 

 Primární prevence byla ve školním roce 2017 – 18 realizována převážně učiteli ve výuce 

jednotlivých souvisejících předmětů, případně třídními učiteli. Dále potom přednáškami a programy od 

externích organizací, a to ve všech sledovaných oblastech.  

 

 Vedení školy navázalo spolupráci v oblasti preventivního působení školy se Spolkem rodičů ZŠ 

Milín. Byla dohodnuta částka 12 000,- korun, kterou spolek uvolnil na naplánované preventivní 

programy pro žáky školy na školní rok 2017 - 18. 

 Na přednášky a programy realizované externími organizacemi  jsme využili tyto organizace: 

 

ACET o. s., Mgr. Vladimír Vácha - témata přednášek:  

  Bolest – nemoc jménem šikana 6. - 7. ročník 

  Přátelství a láska 7. ročník 

  Reprodukční zdraví a antikoncepce 8. – 9. roč. 

  Nebezpečné sekty 8. – 9. roč. 

  Život v závislosti 8. – 9. roč. 
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Společnost niaArt s. r. o. – hraný příběh  

  „Lavina“ (fin. gramotnost) 5. - 6. ročník 

  „Umíme se chovat jako lidé?“ (lidská práva) 8. - 9. ročník 

  „Chci to tak?“ (demokracie a diktatura) 7. ročník 

 

Elrond, p. Burdová  

  Kyberšikana 4. – 5. ročník 

  Poruchy příjmu potravy – beseda 8. ročník 

 

Organizace Život bez závislostí 

  Umím říci ne 6. ročník 

  Drogové závislosti, aneb co si vlastně pomyslet? 7. ročník 

 

Společnost Magdaléna o. p. s. 

  Co je větší riziko? 8. ročník 

  Jiné závislosti 8. ročník  

  Návykové látky a zákon 9. ročník  

  Co teď? 9. ročník 

 

Policie ČR - bc. M. Šindlová  

  práce Policie, přestupky, trestné činy - beseda 9. ročník  

Výukové pořady  

  „Zdravá 5“ - o zásadách zdravé stravy 1. stupeň  

  BESIP dopravní výchova 1. stupeň 

  Sorbon – pes fotbalista 1. stupeň 

  První pomoc – beseda 1. - 5. ročník 

  Den pro zdravý životní styl – SZŠ 9. ročník 

 

 Ke zlepšení vztahů mezi žáky, tolerance a spolupráce, přispívá i práce Školního parlamentu a 

Ekotýmu. Pokračovala spolupráce se ZŠ Rožmitál pod Třemšínem – letos se návštěva uskutečnila v naší 

škole. Velké školní projekty pro zlepšení komunikace a vztahů byly Den Země, Květinový den a 

Tříkrálová sbírka.  

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

exkurzí a výletů. Adaptační pobyt pro 6. ročník se uskutečnil v září na Šumavě. 

 Motivaci k mimoškolnímu vzdělávání a kvalitnímu trávení volného času se snažíme zvyšovat 

návštěvou filmových a divadelních představení, muzeí, archivu, besedami, účastí na olympiádách, 

sportovních soutěžích, školním plaváním, zájmových kroužcích, besídkách, výstavách, výtvarných 

soutěžích, hudebních pořadech aj. Tyto akce pak slouží i k propojení činností jednotlivých tříd, ke 

spolupráci s rodiči a zapojení do běžného života obce.  

 Volný čas a pozornost našich žáků se snažíme také směřovat k budování zájmu o historii i 

současný život v Evropě a to projekty na téma spolupráce s Valle di Ledro, partnerskou obcí Milína. 

 V letošním školním roce se žáci 9. ročníku zapojili do projektu Paměť národa - „Příběhy našich 

sousedů“, při kterém dokumentovali život jednoho z našich spoluobčanů. 

 Aktivními prezentacemi se také zúčastnili aktu k připomenutí Dne politických vězňů 

v Památníku Vojna u Příbrami (témata Farář Toufar a jeho osud, Exodus italských obyvatel za 1. světové 

války).  

 

Učitelský sbor - vzdělávání 

 Konference Zažít prevenci – Mgr. M. Levíčková 

 Právo ve škole - školení Mgr. Veselé – Mgr. H. Sladovníková, Mgr. M. Levíčková  

 

Přednáška pro všechny učitele: 
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 Elrond, p. Burdová Budování kultury školy z hlediska vzdělávání žáků s potřebou PO  

 (podpůrných opatření) 

Průzkum ČŠI na téma Mediální výchova – vyučující příbuzných předmětů 

Klima sborovny - aktivita pro celý učitelský sbor – Mgr. M. Levíčková 

     

  

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Pedagogové a účetní školy se účastnili vzdělávacích akcí pořádaných akreditovanými 

vzdělávacími organizacemi.  Formou školení nebo seminářů si svou kvalifikaci prohlubovali všichni 

pedagogičtí pracovníci, v úhrnu to včetně nepedagogických zaměstnanců činilo 72 individuálních aktivit 

a jedno společné vzdělávání pedagogického sboru. 

     Ve školním roce 2017/2018 bylo využíváno nabídek těchto školících zařízení: 

 

ALFAEDUKA 

CONTEXTA 

Česká školní inspekce 

DESCARTES, v.o.s. 

Dům zahraniční spolupráce 

Elrond o.p.s. 

Francouzský institut 

FRAUS 

GREEN Solution a Recyklohraní 

Infra s.r.o. 

Klub ekologické výchovy – KEV 

KÚ Středočeského kraje 

Magdaléna o.p.s. - Centrum adiktologických služeb  Příbram 

MŠMT 

Nadace Depositum Bonum – Gymnázium Příbram 

NIDV Krajské pracoviště Praha a střední Čechy 

Oxford University Press 

Paris 

Pedagogicko- psychologická poradna Středočeského kraje Příbram 

POST BELLUM 

SEMINARIA 

SEVA 

TEREZA sdružení – GLOBE 

UK Praha 

VISK  - Vzdělávací středisko Středočeského kraje 
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V souladu s plánem České školní inspekce a z rozhodnutí Ministerstva školství, které ve školách 

podporovalo realizaci inkluzivního vzdělávání, se podstatná část dalšího vzdělávání pedagogů 

zaměřovala právě na tuto oblast. 

Na základě zákonné povinnosti ředitel školy úspěšně absolvoval v červnu funkční studium pro 

výkon této funkce. Absolventskou práci na téma Tvorba školního řádu pak použil pro úpravu školního 

řádu školy od následujícího školního roku. 

 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

Naše základní škola patří jistě mezi školy, které hledají způsoby, jak výuku zpestřit mnoha 

různými způsoby. Nejde v první řadě o to, prezentovat školu veřejnosti, ale zprostředkovat žákům školy 

další znalosti a dovednosti, které by tzv. klasickou výukou ve třídách nenabyli. 

S finanční podporou projektu tzv. Šablon I. škola zorganizovala odborně zaměřená tematická 

setkání s rodiči svých žáků a veřejnosti. Uskutečnily se tak tři zajímavé besedy na různorodá témata – 

prevence drogové závislosti mladých, první pomoc pro každého a environmentální téma – české lesy. 

Pro další školní rok jsou připravena další taková setkání. 

Ze začátku školního roku se tým vytvořený žáky 9. třídy zúčastnil projektu Příběhy našich 

sousedů organizace Post Bellum. Žáci tak okusili práci dokumentaristů, když zpracovali část životního 

příběhu vybraného milínského pamětníka, pana J. Hory. I závěrečná prezentace v Příbrami sklidila 

zasloužený obdiv, tak jako mnoho prací týmů dalších škol v regionu. Zdařilou akcí byla vánoční 

akademie, kde každá třída představila vlastní program. V milínském kulturním domě jsme tak rodičům 

a další veřejnosti předvedli různorodý umělecký program. V duchu jubilejního roku 

„osmičkových“ výročí se pak opět naši nejstarší žáci podíleli na pietním aktu v Památníku Vojna k uctění 

obětí komunistického režimu v Československu. 

Do kapitoly aktivit školy samozřejmě zapadá pořádání mnoha exkurzí a pobytových akcí. Se žáky 

tak organizujeme jinou formu výuky při pobytech na Šumavě (adaptační kurz 6. třídy, ozdravný pobyt 4. 

a 5. třídy), středních Čechách (společný pobyt 2. a 9. třídy v ekocentru ve Vlašimi), na lyžařském 

výcvikovém kurzu, díky zapojení do projektu GLOBE pak také mnozí žáci poznávají další místa ČR a 

setkávají se s aktivními vrstevníky z jiných škol (environmetální projekty). Výjimečným byl pobyt vítězů 

projektu, mezi nimiž se umístil tým naší školy, na Slovensku. 

Tradiční aktivitou je organizace sběru papíru, hliníku, PET víček, baterií, tonerů a drobného 

elektra, z jehož výtěžku pak přispíváme žákům na další aktivity nebo pořizujeme nové vybavení. 

V listopadu se v naší tělocvičně v rámci Školní sportovní ligy odehrál turnaj základních škol ve 

florbalu. Naše družstva se pak účastní dalších turnajů na jiných školách. 

V březnu se 8. a 9. třída zúčastnila výukového programu v anglickém jazyce v Příbrami – One 

day in London. Výuku cizího jazyka pak také podpořil poznávací zájezd žáků s pobytem v domácnostech 

do Skotska. Zúčastnilo se 43 žáků z 5. až 9. třídy. Díky spolupráci se ZUŠ J. J. Ryby, která má v naší 

škole svoji pobočku, jsme uspořádali besedu s mladým syrským studentem, žijícím nyní ve Francii. Žáci 

7. třídy a další přizvaní měli možnost dozvědět se o životě současného uprchlíka před válečným 

konfliktem na Blízkém východě. Jeho výpověď byla upřímná a zájem našich žáků o jeho osud 

obdivuhodný. 

V květnu nás navštívila partnerská základní škola z Rožmitálu pod Třemšínem se svým 

ekotýmem. Tradičně si obě školy představily své aktivity v uplynulém období a rozešly se s očekáváním 

příští návštěvy v Rožmitálu. 

V průběhu celého roku využívá mnoho ročníků, především z 1. stupně, spolupráci s milínskou 

knihovnou (Centrem volnočasových aktivit) a Hornického muzea Příbram. Žáci naší školy se tak 

seznamují s kulturou regionu v širších souvislostech a zároveň posilují povědomí o tom, co jim blízké 

okolí na tomto poli nabízí. 
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Zhodnocení EVVO ve školním roce 2017/2018 

 

Environmentální vzdělávání a výchova je v naší škole jednou z priorit. Níže je uveden heslovitý 

výpis aktivit v této oblasti. 

 

Výuka: 

 výuka přírodopisu s ekologickým zaměřením 6. až 9. ročníku 

 volitelný předmět Praktika z biologie 

 zakládání sbírek přírodnin, herbáře 

 koutky přírody ve škole a ve třídách 

 výuka v učebně v přírodě a na školní zahradě 

 exkurze 

 ozdravné pobyty 

 výukové programy a odborné přednášky 

 sběrové akce 

 projekt Recyklohraní 

 školní projekty – Den Země 

 poznávací zájezdy pro žáky – Skotsko, Vlašim, Šumava 

 plavecký výcvik 

 projekty Ovoce do škol a Školní mléko – zdravá výživa 

 

 

Provoz školy: 

 třídění a minimalizace odpadu (papír, plasty, hliník, bioodpad, sklo, PET víčka, nebezpečný 

odpad, směsný odpad – sběrové akce, projekt Recyklohraní 

 péče o rostliny ve škole, ve skleníku a na školním pozemku 

 snaha o šetření energií a vodou 

 úklid okolí školy 

 

Vzdělávání pedagogů 

 účast na setkání koordinátorů EV Středočeského kraje 

 vzájemná spolupráce pedagogů při organizaci akcí s environmentálním obsahem 

 

Materiální zajištění a financování EVVO 

 nové pomůcky a materiál – z rozpočtu školy a z financí získaných při sběrové akci 

 doplnění odborné literatury pro žáky i učitele 

 

Zájmové vzdělávání, mimoškolní aktivity 

 kroužek Rosnička pro žáky 6. až 9. ročníku 

 účast žáků v olympiádách – biologická, chemická, astronomická 

 výtvarné soutěže s přírodovědným zaměřením 

 

Spolupráce 

 OÚ Milín 

 CVA Milín 

 MŠ Milín 

 ZŠ Rožmitál pod Třemšínem – společně se školním parlamentem 

 F.I.I. recycling, Ligmet Lazsko – odvoz surovin při sběrových akcích 

 Tereza, vzdělávací centrum – Ekoškola, Globe, Tajný život města, CIVIS 

 ZOO Plzeň – adopce damana a želvy (ekotým a školní družina) 
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 KEV (Klub ekologické výchovy) 

 

 

Prezentace a informování 

 školní časopis „fčelička“ 

 Milínský zpravodaj 

 webové stránky školy 

 Periskop 

 EKOnástěnky ve třídách 

 

Školní družina ve školním roce 2017/2018 

 

Školní družina zajišťuje zájmové vzdělávání pro nejmladší žáky naší školy. Svou činnost řídí 

v souladu se vzdělávacím plánem a naplňuje ji mnoha zajímavými akcemi a projekty. Níže je uveden 

výběr těchto akcí. 

Celoročním projektem školní družiny byla tentokrát Kosmická cestovní kancelář Proxima. Cílem 

bylo rozvíjet u žáků fyzické schopnosti i vědomosti o naší planetě a vesmíru. Zároveň rozvinout jejich 

svět fantazie. 

18. 9. Kino – filmové představení Pes ro(c)ku. 

24. 10. Kino – filmové představení Odvážná Vaiana. 

25. - 26. 10. Strašidelná noc v ŠD – přespávání žáků 2. a 3. tříd s programem.  

3. 11. Knižní bazárek – doprodej knih v ŠD. Výtěžek sloužil k zaplacení adopce damana a želvy 

ze ZOO Plzeň,  neprodané knihy pak ke zřízení školních knihovniček. 

27. 11. Kino – filmové představení Zootropolis. 

2. 12. Adventní jarmark ZŠ. Prodej výrobků a vánočních dekorací ve stáncích při zahájení 

Adventu v Milíně. 

4. 12. - 8. 12. Adventní jarmark v ŠD. Doprodej výrobků a vánočních dekorací. 

5. 12. Mikulášská besídka. Návštěva Mikuláše, čertů a andělů v ŠD. 

22. 12. Vánoční besídka- koledy a dárky od Ježíška v ŠD.  

5. - 9. 1. Tříkrálová sbírka 2018 – koledování v ulicích Milína.  

29. 1. Kino- filmové představení Poletíme. 

13. 2. Masopustní průvod Milínem. 

26. 2. Kino – film Esa z pralesa. 

24. 3. Velikonoční slavnost v ŠD. Akce pro rodiče a děti. Velikonoční dílny, badatelské pokusy, 

zookoutek, divadlo s marionetami. 

4. 4. Malování na chodník – akce CVA k Týdnu knihoven. 

30. 4. Čarodějnické hrátky – tematické odpoledne se skupinovými soutěžemi. 

12. 5. Slavnostní zakončení celoročního projektu Kosmická cestovní kancelář Proxima. 

Udělování Průkazů vesmírného cestovatele, odměn. Zhodnocení projektu. 

28. 5. Kino – film Příšerňákovi. 

29. 5. Mimozemská olympiáda – sportovní klání. 

21. 6. Kino – film Jumanji. 

 

Školní klub ve školním roce 2017/2018 

 

V letošním školním roce bylo do školního klubu přihlášeno 50 dětí. Nejvíce dětí bylo ze čtvrtého, 

pátého a šestého ročníku. Žáci zde tráví převážně polední přestávku. Některé děti si zde krátí čekání na 

různé kroužky nebo čekají na odjezd autobusů. Školní klub má také ranní oddělení, které prozatím 

funguje v budově školní družiny. 

Pořádali jsme turnaj v ping-pongu, stolních a karetních hrách. Velmi oblíbené jsou výtvarné činnosti, 

kterých ale vzhledem k menším prostorám klubu bylo méně. Děti také uvítaly možnost vyhledávání 

informací na počítačích. Do klubu odebíráme časopisy ABC a 21. století junior.  
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Do budoucna, kdy je naplánována rekonstrukce místností určených pro klub, se počítá s rozšířením 

nabídky aktivit a s prodloužením otvíracích hodin. 

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2017/2018 

 

Činnost školní družiny a školního klubu dále doplňují zájmové kroužky určené i dalším žákům 

naší školy. V tabulce je přehled kroužků, které byly realizovány. Pravděpodobně vinou navýšení úplaty 

za tyto aktivity došlo k úbytku zapojených žáků a některé nabízené kroužky se ani neotevřely. Důvodem 

navýšení úplaty bylo zajištění spravedlivé odměny pro vedoucí kroužků, kteří tuto činnost vykonávají 

nad rámec základní pracovní smlouvy se školou. 

 

Název kroužku Komu byl určen 

Rosnička 6. až 9. třída 

Výtvarný od 1. třídy 

Sportovní hry 2. až 3. třída 

Aranžování a vazba 6. až 9. třída 

Pěvecký sbor 1. až 9. třída 

Kaktusářský 1. až 9. třída 

Matematika pro deváťáky 9. třída 

  

 

Školní parlament ve školním roce 2017/2018 

Ve školním roce 2017/2018 pracoval v ZŠ Milín školní parlament čtvrtým rokem.  

Hlavní koordinátorkou práce školního parlamentu byla Martina Štiplová, další koordinátorkou 

Hana Sladovníková – obě pracovaly se školním parlamentem už od počátku – od roku 2014. 

V prvním školním týdnu jednala koordinátorka Martina Štiplová se žáky v 5. -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. 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). 

Všichni současní parlamentáři byli podpořeni svými třídami a rozhodli se v práci ve školním 

parlamentu pokračovat.  

Volby do školního parlamentu 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 10. 10. 2017 a ještě týž den byly slavnostně vyhlášeny 

výsledky voleb školním rozhlasem. Předsedkyně a místopředseda školního parlamentu poblahopřáli nově 

zvoleným parlamenťákům ze 4. třídy a předali jim jmenovací dekrety pro školní rok 2017/2018. Stávající 

členové převzali jmenovací dekrety z rukou koordinátorky Martiny Štiplové. 

Nově zvolení parlamentáři: 
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4. - Martina Jeníková, Tereza Průšová 

Seznamovací akce školního parlamentu Noc parlamenťáků proběhla 20. - 21. 10. 2017. Jejím 

cílem bylo seznámit členy parlamentu navzájem, navodit atmosféru spolupráce a připravit plán práce pro 

tento školní rok. Při Noci parlamenťáků parlamenťáci vybírali téma tradičního podzimního dne. 

Tentokrát navázali na jeden z návrhů z předchozích let (Den evropských států) a poupravili ho v duchu 

připravované spolupráce s italským regionem Ledro. Tak vznikla akce Italský den, která proběhla 29.11. 

2017. Úkolem všech bylo přijít v oblečení připomínajícím Itálii (např. v italských barvách či v kostýmech 

připomínajících Itálii – fotbalovém, mafiánském...). Parlamenťáci uspořádali soutěž tříd ve stavbách ze 

špaget a marshmallow během velké přestávky. Po zvonění přeměřili výšku staveb a vyhlásili vítěze za 

první a druhý stupeň. Při další soutěži měli žáci školy vymyslet básničku, ve které by použili 4 slova, 

která parlamenťáci zveřejnili ráno rozhlasem. Byla to slova PIZZA, FOTBAL, FERRARI, MOŘE. 

Parlamenťáci vybrali nejpovedenější básničky a jejich autory ocenili. Někteří učitelé (zejména na 1. 

stupni) zapojili při Italském dni i svoji invenci a pro žáky svých tříd připravili celodenní projektový den, 

při kterém se zabývali italskými reáliemi a zajímavostmi. Parlamenťáci domluvili i italský jídelníček ve 

školní jídelně – na výběr byla pizza nebo špagety. Smyslem akce bylo zažít legraci společně se všemi 

žáky školy.  

Na začátku prosince došlo v 8. třídě k odvolání z funkce parlamenťáka Matěje Peterky. Při 

náhradní volbě, která proběhla ve třídě, byla novou parlamentářkou za 8. třídu jmenována Michaela 

Zelenková. Protože Matěj Peterka byl místopředsedou parlamentu, proběhla 9. 2. volba nového 

místopředsedy. Tím se stala zástupkyně 8. třídy Claudia Natana. 

Ve druhém pololetí se parlamenťáci rozhodli nechat si vyrobit společná stejná trička. Během 

února probrali s rodiči financování a vybrali barvu a potisk triček. Objednávku provedli během března a 

na začátku dubna měli stejná zelenomodrá trička s logem školního parlamentu ZŠ Milín.  

Od ledna probíhala příprava na návštěvu parlamenťáků a ekospojek ze ZŠ Rožmitál pod 

Třemšínem. Čtvrtá vzájemná návštěva proběhla 25. 5. 2018. Ještě před příjezdem parlamenťáci 

s ekotýmáky připravovali v kuchyňce pohoštění. Po příjezdu proběhly tradiční prezentace práce, 

následovalo rozdělení do týmů. V těchto týmech děti absolvovaly dvě týmové hry – QUESTY, při kterém 

se prošly nejprve milínskou školou, a po svačině se seznámili se zajímavými místy obce Milín. Návštěva 

slavila opět úspěch a obě školy se dohodly na další spolupráci v příštím roce. 

V červnu nabídl ředitel školy parlamentu spolupráci při schvalování nového školního řádu. 

Parlamenťáci dostali k dispozici text nového školního řádu a na následující schůzce se vyjadřovali 

k jednotlivým bodům školního řádu, navrhovali změny, či chtěli upřesnit význam některých bodů 

školního řádu.  

15. června proběhla poslední schůzka školního parlamentu ve školním roce 2017/2018. 

Parlamenťáci hodnotili svoji letošní práci a proběhlé akce jako úspěšné. Probírali očekávání do příštího 

školního roku. Koordinátorka poděkovala parlamenťákům z deváté třídy Adéle Novotné (předsedkyni 

školního parlamentu) a Pavlovi Staňkovi za jejich práci ve školním parlamentu. 

 

 
Ostatní 

 

 Žáci mají možnost navštěvovat sportovní kroužky organizované TJ Sokol 2 (volejbal, aerobic, 

cvičení dětí, florbal...) a TJ Ligmet (fotbal), pro jejichž činnost je po část školního roku nebo po jeho 

celou dobu využívána školní tělocvična. 

 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). 
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 

ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

 V uplynulém školním roce ČŠI žádnou přímou kontrolu nevykonala, poslední kontrola proběhla 

v roce 2016. Výstupy z šetření úrovně mediální výchovy v českých školách nebyly ze strany ČŠI do 

termínu vypracování této výroční zprávy zveřejněny. 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 Údaje o hospodaření jsou zpracovány za kalendářní rok 2017 a dle platné vyhlášky č. 15/2005 Sb. 

pro účely výroční zprávy k 30. 6. 2018. Základní škola Milín hospodařila v roce 2017 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). 

 

Hospodaření školy za období leden až červen 2018 

 

NÁKLADY 

 

Čerpání dotace SR 6.225.610,62 

z toho : platy a odvody   6.084.719,62 

               ONIV       114.291,- 

               doprava plavání        26.600,- 

Čerpání dotace šablony     148.408,-  

Čerpání dotace Střed. kraj EVVO      79.873,20 

Čerpání darů      22.000,- 

Náklady hrazené žáky:   

Lyžařský výcvik, škola v přírodě, 

Kroužky, programy pro žáky, 

Náklady z úplaty ŠK a ŠD 

 

 

616.980,- 

Čerpání provozní dotace 1.231.538,52 

Z toho:            materiál      82.863,50 

                        energie    382.689,18 

                        opravy a údržba       52.024,- 

                        cestovné           7.115,- 

                        služby          165.129,84 

                        mzdy     287.005,- 

                        odvody        86.883,- 

                        zákonné sociální N                    45.041,- 

                        ostatní N- pojištění       23.269,-  

                        odpisy související 

s invest. dotací na zateplení ZŠ 

      89.760,- 

                         odpisy DDHM         2.652,- 

                        náklady z DDHM         7.107,-    

  

Náklady související s doplňkovou činností:  

energie         24.000,- 

materiál           6.436,- 

NÁKLADY  CELKEM                                         8.354.846,34Kč 

 

VÝNOSY CELKEM                                        9.196.407,07Kč 

 

Hospodářský výsledek k 30. 6. 2018 činí     841.560,73Kč 
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Nevyčerpaná provozní dotace činí      418.544,35  

(na rekonstrukci  školního klubu) 

Zisk z vedl. hospodářské činnosti činí               133.209,-  

Nevyčerpaný grant Innogy                                  150.000,- 

(na rekonstrukci školního klubu) 

Nevyčerpaná dotace SR                                         72.665,38 

(na pomůcky a učebnice) 

Nevyčerpané příspěvky od žáků                           67.142,- 

(úhrady na adaptační kurz žáků 6. třídy v září 2018 

a úhrady žáků za zájmové vzdělávání v ŠD a ŠK, na vybavení ŠD a ŠK) 

                          

 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ 
 

 Škola pracuje v projektu Ekoškola, ve kterém se podařilo v roce 2006 získat mezinárodní titul 

Ekoškola, v roce 2008  jej škola obhájila, v roce 2011 se jej podařilo 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 a díky tomu přirozeně podporuje u žáků zájem o přírodovědné předměty. Vede 

žáky k využívání výzkumných metod a výsledků vlastního bádání a k identifikaci a řešení 

environmentálních problémů ve svém okolí. Koordinátorem GLOBE je Mgr. Jana Pižlová. Příkladem 

realizovaného projektu v naší škole je úspěšný projekt Tajný život města. V druhém roce projektu žáci 

školy vytvořili dva questy (hledačky) v Milíně a jeho blízkém okolí. Odkazy na tyto questy najde kdokoli 

na webech školy, obce Milín či motorestu U Milína. 

Na jaře uplynulého školního roku jsme se poprvé úspěšně zúčastnili mezinárodních GLOBE 

Games v Humpolci, kde žáci 7. třídy prezentovali projekt „Utěrky“. Smyslem této práce bylo uspořit ve 

škole papírové utěrky používané na toaletách, kdy žáci nejprve vyhodnotili stávající nežádoucí stav 

velkého plýtvání. Následně navrhli možné způsoby řešení. Tyto návrhy předložili na společném setkání 

celé škole. Vybrán byl snadno realizovatelný a také nejlevnější způsob, tedy zhotovení poliček na 

vypadlé utěrky při praktických činnostech, navíc ze zásob materiálu ve škole (staré dřevo). Projekt byl 

velmi úspěšný právě proto, že od samého počátku vycházel z iniciativy žáků, žáci jej realizovali, 

vyhodnotili a nakonec prezentovali na mezinárodním setkání „gloubích škol“ jako příklad akce, která 

měla smysl a reálný přínos. 

Badatelsky orientované vyučování (BOV) se již trvale zabydlelo na naší škole. V uplynulém 

školním roce jsme se zapojili do projektu CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních 

kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Motto projektu 

je „Učíme se pro život odpovědný k lidem a k přírodě.“ 

Naše škola se připojila k tomuto evropskému programu na základě spolupráce se vzdělávacím 

centrem Tereza, se kterým spolupracujeme již od roku 1996 (projekty Ekoškola, Globe, Tajný život 

města a další). Prostřednictvím badatelsky orientovaného vyučování rozvíjíme u žáků dovednosti 

v různých školních předmětech. 

Tohoto zajímavého projektu se účastní tým tří pedagogů – Jana Pižlová, Martina Štiplová a Hana 

Toužimská. Složení týmu jsme volili tak, aby bylo pokryto více součástí školy – 1. stupeň, 2. stupeň a 

školní družina. Členky týmu se v říjnu zúčastnily úvodního workshopu k projektu CIVIS v ekocentru 
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Sluňákov u Olomouce. Zde se setkaly s pedagogy z dalších šesti zapojených škol z různých koutů České 

republiky. S těmi sdílely svoje zkušenosti z projektu na dalších setkáních v lednu a v dubnu. Do naší 

školy dojížděla zkušená mentorka Eva Mašková. Pod jejím metodickým vedením všechny zapojené 

učitelky zaváděly a ověřovaly bádání ve svých hodinách, prováděly akční výzkum na základě zkušeností 

z vyučování s metodikou BOV a zpracovávaly zpětnou vazbu z výuky. Projekt se nakonec ukázal jako 

dosti náročný pro pedagogy, zvláště ve své výkazové části, přesto jej směle můžeme hodnotit jako 

obohacující a pro naše zapojené žáky prospěšný. 

 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 
Již v roce 2016 škola uzavřela smlouvu o spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočeského 

kraje o vybudování Centra přírodovědného vzdělávání Milín. Toto centrum díky schválené dotaci 

z evropských fondů (IROP) a spoluúčasti zřizovatele jako investora vznikne ve školním roce 2018/2019. 

Nově vybudované a rekonstruované prostory školy určené výuce přírodovědných a technických oborů 

mají pak sloužit také tzv. univerzitě třetího věku. Vzhledem k možnostem, které nové prostory budou 

nabízet, pak škola očekává ještě širší využití vybavení školy veřejností právě pro vzdělávání v oblastech 

zmíněných věd. 

 

 

ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 

FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 
 Ve školním roce 2017/2018 byly předloženy nebo realizovány následující projekty: 
 

 

 Společně to zvládneme – operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_16_022 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, celková požadovaná dotace 696 417,- Kč, 

projekt byl podpořen a je realizován ve dvou školních letech.  

 příjmy   Čerpáno 2017  Čerpáno 1-6/2018    

 417 850,20 Kč  33 986,00 Kč  148 408,00 Kč   

 

 projekt Přírodní a kulturní bohatství středních Čech – Podblanicko – financovaný Středočeským 

krajem, požadovaná dotace 97 050,- Kč, projekt byl podpořen a realizován výukovým pobytem 40 žáků 

v ekocentru ve Vlašimi na jaře školního roku 2017/2018 

 příjmy   Čerpáno 2017  Čerpáno 1-6/2018     

 97 050,00 Kč     79 873,20 Kč 

 

 Plavání – dotace MŠMT na úhradu dopravy žáků na plavecký výcvik do Příbrami 

příjmy   Čerpáno 2017  Čerpáno 1-6/2018  

26 600,00 Kč     26 600,00 Kč 

 Zkvalitnění výuky pořízením promítací techniky v kmenové učebně 3. A se spoluúčastí rodiče našeho 

žáka a jeho kolegů ve výši 22 000,- Kč. 

 

 Lyžařský zájezd na Šumavu pro žáky z prvního stupně – doprava, ubytování, strava a provoz vleku 

zajištěný sponzorem školy panem Stříbrným. 
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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 

 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 

 ZŠ Rožmitál pod Třemšínem 

 

Ve vazbě na projekt půdní vestavby, vybudování hvězdárny, rekonstrukce skleníku a úprav školní 

zahrady, který má škole zajistit kvalitní podmínky pro výuku přírodovědných předmětů, ICT a jazyků, 

kde je žadatelem o dotaci Obec Milín, uzavřela škola smlouvy o budoucí spolupráci s následujícími 

subjekty: 

Mateřská škola Milín 

Mateřská škola Pečice 

Základní škola a mateřská škola Solenice 

VOŠ a SOŠ Březnice 

Dětský domov Solenice 

Orlíček Přední Chlum, o.p.s. 

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) 

V blízké budoucnosti tak dojde k využití nově vybudovaných prostor pro vzdělávání od předškolního 
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věku až po seniory (VISK). 

 

V období hlavních prázdnin poskytla škola své prostory a potřebné zaměstnance k realizaci příměstských 

táborů, organizovaných Obcí Milín. Na půdě školy tak proběhly dva týdenní programy nazvané Škola 

hrou a English camp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. Pavel Kopecký 

 

                                                                      

Předáno: Školské radě dne 15. 10. 2018 

   

 

Školskou radou schváleno: 


