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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
Základní škola Milín je středně velkou školou s prvním a druhým stupněm. Současná             
budova školy byla otevřena pro výuku v roce 1959 a od té doby byla v několika etapách                 
rozšiřována a modernizována. K budově školy přibyla postupně tělocvična a přístavbou v 80.             
letech 20. století vznikla také školní jídelna a nové učebny. V posledních letech pak došlo na                
kompletní rekonstrukci tělocvičny, modernizaci vytápění a vzduchotechniky s rekuperací         
tepla v obou objektech, energetických úspor se také dosáhlo systémem zateplení. Od            
předchozího školního roku využíváme nové odborné učebny v podkroví školy a skleník s             
přírodovědnou učebnou přiléhající k hlavní vbudově školy z jižní strany. Všechny prostory            
pro výuku jsou nyní přístupné bezbariérově díky výtahu propojujícímu všechna podlaží           
budovy. Dominantou budovy je hvězdárna, která od školního roku 2019/2020 obohatila           
výuku žáků a přilákala do školy také veřejnost. Úpravy školní zahrady rozšířily možnosti             
výuky jak praktických činností, tak všech předmětů spojených s environmentálním          
vzděláváním. 

Kapacita podle školského rejstříku je 365 žáků, číslo, do jehož naplnění zbývá dostatečná             
rezerva. Škola svou polohou působí jako spádová pro širokou venkovskou oblast a přibližně             
40 % žáků do školy dojíždí z bydliště mimo obec Milín. Počet žáků oproti předchozímu               
školnímu roku opět vzrostl, když dosáhl 245. Žáci se vzdělávali ve 12 třídách, z toho 7 tříd                 
bylo 1. stupně. 

Součástí školy je školní družina a školní klub. Do tří oddělení školní družiny bylo přihlášeno               
72 žáků z 1. až 4. třídy. Školní klub je určen prvotně pro žáky 5. až 9. ročníku, ale vzhledem                    
k vyšší atraktivitě nového prostředí jej na žádost rodičů letos opět navštěvovali i žáci 4.               
ročníku. Od 1. 9. 2019 došlo také ke sloučení školní jídelny, která byla po dlouhá léta                
samostatnou příspěvkovou organizací. Počet zaměstnanců školy se tak zvýšil o pět a            
spolupráce kuchařek se školou dostala nový rozměr, který se brzy projevil i v novinkách ve               
stravování. 

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 
Škola vyučuje obor Základní škola, kód 7901C01. 

  

POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
Změna systému financování škol přinesla nové možnosti, jak organizovat a personálně           
zajistit výuku. Škola tak již nežádala svého zřizovatele o dofinancování úvazku učitele v             
menších třídách. Učitelský sbor čítal v prvním pololetí celkem 17 učitelek a 4 učitele, dle               
úvazků přepočteno na 18,0. Učitelé jsou pro svou práci kvalifikovaní, případně kvalifikaci            
získávají probíhajícím studiem. V učitelském týmu škola disponuje také speciálními          
pedagogy. 

4 



 

Po předchozím náročném roce z hlediska obsazení pozic asistenty pedagoga byl rok            
2019/2020 o mnoho stabilnější. Vzhledem k vývoji situace pak došlo ještě ve druhém             
pololetí k zaměstnání pátého asistenta. 

Školní družina a školní klub poskytují své služby 4 vychovatelkami, které jsou k práci              
motivované a kvalifikované. I zde jim pak byla částečně poskytnuta podpora asistentkou            
pedagoga. 

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. V této oblasti              
došlo k personální změně spojené i s novými nároky na výkon práce, kdy propojený systém               
vytápění a vzduchotechniky (s rekuperací tepla) vyžaduje dovednosti v oblasti informačních           
technologií. 

ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
Na základě dobré zkušenosti z předchozích let jsme opět uspořádali akci nazvanou Zápis             
nanečisto, který proběhl v lednu 2020. Při něm měli zákonní zástupci budoucích žáků             
možnost konzultovat s pedagogy přípravu svých dětí na budoucí vstup do školy. V tu dobu               
jsme nikdo netušil, že se již prezenčně se žáky ani jejich zákonnými zástupci u skutečného               
zápisu nesetkáme. 

Řádný zápis do 1. třídy se konal v období 1. až 15. dubna 2020. Poprvé v historii však                  
proběhl distanční formou a pouze ve své formální části, tak jak vyplývalo z aktuálních              
mimořádných opatření v boji proti šíření epidemie Covid-19. 

K zápisu se přihlásilo celkem 47 dětí, z nich 13 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 11 dětí. Vzhledem k omezení činnosti              
školských poradenských zařízení však bylo možné vyhovět žádostem o odklad v pozdějších            
lhůtách oproti běžné situaci. Všem zbývajícím uchazečům bylo vydáno rozhodnutí o přijetí            
do 1. ročníku. Nový školní rok začal s 36 novými žáky v prvním ročníku rozděleném tak na                 
dvě třídy. 

Do školy byli během letních prázdnin od dalšího školního roku přijati také další žáci vyšších               
ročníků, proto nový školní rok začal s celkovým počtem 260 žáků. 
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ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 
Ve školním roce 2019/2020 odešlo z naší školy do středních škol 28 žáků z 9. třídy. Všichni                 
byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. 

Do středních škol zakončených maturitní zkouškou odešli: 

● ISŠ Příbram - 1 žák 
● Waldorfské lyceum Příbram - 1 
● Gymnázium Legionářů Příbram - 3 žáci 
● Gymnázium pod Svatou Horou - 2 žáci 
● SOŠ Březnice - obor Agropodnikání - 1 žák 
● Hotelová škola Poděbrady - 1 žák 
● Střední uměleckoprůmyslová škola Český Krumlov - 1 žák 
● OA a VOŠ - obor Ekonomické lyceum - 1 žák 
● OA a SPGŠ Beroun - obor Pedagogické lyceum- 1 žák 
● St. škola dostihového sportu a jezdectví - 1 žák 
● SOŠ uměleckořemeslná - 1 žák 
● SZŠ Příbram - obor Praktická sestra - 4 
● SPŠ Příbram - obor Počítačové technologie 1 

 

Celkem odešlo do středních škol zakončených maturitní zkouškou 19 žáků. 

Do středních škol zakončených výučním listem odešlo: 

SOU Hluboš 

● obor Opravář motorových vozidel - 3 žáci 
● obor Truhlář -  2 žáci 
● obor Kosmetické služby - 3 žáci 
● obor Kadeřník - 1 žáci 

Celkem odešlo do středních škol zakončených výučním listem 9 žáků.  
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
Výuka probíhala podle platných vzdělávacích programů a podle nich zpracovaných plánů           
učiva. Byly provedeny dílčí úpravy našeho školního vzdělávacího programu. Nejvýraznější          
změnou bylo zařazení dramatické výchovy, kterou ve škole vyučoval plně aprobovaný           
pedagog. Vše samozřejmě proběhlo v souladu s aktuálním RVP ZV. Nová verze ŠVP je              
platná od 1. 9. 2019. Vzhledem ke skutečnosti, že naše škola využívá k hodnocení              
standardní klasifikační stupnici, můžeme výsledky vzdělávání posuzovat na základě         
přehledu prospěchu žáků. Učitelé naší školy se ale zároveň učí posuzovat i jiné stránky              
rozvoje osobnosti, které do známek vždy nedokážeme promítnout - velkým tématem bylo            
formativní hodnocení v průběhu uzavření škol během koronavirových opatření. Pedagogové          
se zaměřili na zpětnou vazbu žákům bez nutného hodnocení známkami.  

Prospěch a chování ve školním roce 2018/2019 

7 

1. pololetí        

Třída 
Celkem 

žáků 

Prospělo s 
vyznamená

ním Prospělo Neprospělo 

Snížená 
známka z 
chování 

Průměrná 
absence 

omluvená 
Průměrná absence 

neomluvená 

1. 26 26 0 - - 28 - 
2.A 14 14 0 - - 42 - 
2.B 15 14 0 1 - 34 - 
3. 26 22 4 - - 23 - 
4. 22 15 7 - - 32 - 

5.A 16 14 2 - - 31 - 
5.B 17 12 5 - - 22 - 
6. 22 18 4 - - 26 - 

7.A 16 9 6 - 1 49 0,38 
7.B 19 10 9 - - 50 - 
8. 24 10 13 1 - 45 - 
9. 28 8 20 - - 54 - 

1. stupeň 136 86% 13% 0,74% - 34 0,05 
2. stupeň 109 50% 48% 0,92% 0,92% 40 0 
Celkem 245 70% 29% 0,82% 0,41% 36 0,03 

2. pololetí        

Třída 
Celkem 

žáků 

Prospělo s 
vyznamená

ním Prospělo Neprospělo 

Snížená 
známka z 
chování 

Průměrná 
absence 

omluvená 
Průměrná absence 

neomluvená 

1. 26 25 1 - - 32 - 
2.A 14 14 0 - - 20 - 
2.B 15 14 1 - - 25 - 
3. 26 23 3 - - 11 - 
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4. 22 16 6 - - 14 - 
5.A 16 15 1 - - 14 - 
5.B 17 12 5 - - 18 - 
6. 22 16 6 - - 19 - 

7.A 16 10 6 - - 24 - 
7.B 19 13 6 - - 23 - 
8. 24 14 10 - - 20 - 
9. 28 12 16 - - 22 - 

1. stupeň 136 88% 13% - - 22 - 
2. stupeň 109 60% 40% - - 18 - 
Celkem 245 75% 25% - - 20 - 



 

 

ÚDAJE O PRIMÁRNÍ PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

Výchovné poradenství 

Ve školním roce 2019/2020 bylo 5 žáků v péči SPC a 14 žáků v péči PPP s druhým a                   
vyšším stupněm podpůrného opatření. U těchto žáků byl jako forma podpory uplatňován            
individuální vzdělávací plán (IVP), asistent pedagoga nebo pedagogická intervence.  

Ve spolupráci školního poradenského pracoviště probíhaly výchovné komise, konzultace s          
vyučujícími a preventivní aktivity k aktuální problematice (5. A). 

V září 2019 se uskutečnil adaptační pobyt 6. ročníku ve Stradonicích u Nižboru.  

 

Závěrečná zpráva školního metodika prevence   

Realizace primární prevence ve škole se snažila obsáhnout všechna sledovaná riziková           
témata s důrazem na komunikaci, spolupráci a kybernetickou gramotnost. Podíleli se na ní             
jak vyučující školy, tak externí lektoři či organizace.  

Snažili jsme se budovat příznivé školní klima, na čem se velkou měrou podílí Školní              
parlament a Ekotým. Dále velké školní projekty - největším bylo připomenutí 60. výročí             
otevření školy. 

Dle možností jsme pokračovali ve všech již fungujících projektech z minulých let, ať to byly               
programy pro žáky, pro rodiče i odborné programy pro vyučující.  

Pokračovala i spolupráce s odbornými pracovišti - SVP Příbram, OSPOD Příbram, PPP            
Příbram a dalšími. Nově byla navázána velmi dobrá spolupráce s SVP Orlíček Přední             
Chlum.  

V příštím školním roce budeme s ještě větším důrazem pracovat na seznamování žáků s              
kybernetickým prostorem a bezpečném pohybu v něm. 

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
Pedagogové a zaměstnanci školy se zúčastnili vzdělávacích akcí pořádaných především          
akreditovanými vzdělávacími organizacemi. Formou školení nebo seminářů si svou         
kvalifikaci prohlubovali všichni pedagogičtí pracovníci dle svých preferencí, ale též potřeb           
školy. Na základě analýzy při vstupu do projektu Šablony II byla identifikována potřeba             
školního kariérového poradenství a jeden pedagog prošel úvodním 24 hodinovým kurzem.           
Stejně rozsáhlým kurzem koučinku pro pedagogy prošli další 4 zaměstnanci. 

Celý kolektiv pedagogických zaměstnanců prošel základním školením právního povědomí a          
též školením k bezpečnému klimatu školy. Pedagogičtí pracovníci strávili na různých           
vzdělávacích programech téměř 1000 hodin, což je podobné číslo jako loňského roku,            
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ovšem vzhledem k několikaměsíčnímu uzavření vzdělávacích programů je to hodnota          
poměrně vysoká. 

Plně kvalifikovaný pedagogický pracovník školy si rozšiřoval svou aprobaci studiem          
Pedagogické fakulty ZČU v oboru český jazyk. 

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. 

Největší událostí tohoto roku byly nepochybně oslavy 60. výročí otevření současné budovy            
školy, které vyvrcholily dnem otevřených dveří 15. 11. 2019. Zaměstnanci i žáci školy se na               
tento den dlouho a pečlivě chystali, aby mohli široké veřejnosti ukázat všechny zajímavé             
prostory školy. Nešlo jen o návštěvu stavby, ale o zážitky z nejrůznějších dílen, kavárničky,              
školního klubu, hudebního vystoupení zaměstnanců školy i žáků vedených spolupracující          
ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem, výstavku historických fotografií a materiálů             
vážících se k naší škole. Pochopitelně došlo na prezentaci nově vybudovaných prostor v             
podkroví školy a v obnoveném skleníku s přírodovědnou učebnou. Hosty dlouhého večera            
byli také zástupci okolních obcí, z nichž někteří vstoupili do milínské školy poprvé ve svém               
životě, přestože dětští obyvatelé jejich obcí jsou milínskými žáky. Průběh slavnostního           
programu dokumentovala regionální televize Fonka, díky níž se aktuální stav naší školy            
dostal do povědomí širšího okolí. 

V průběhu celého roku využívá mnoho ročníků, především z 1. stupně, spolupráci s             
milínskou knihovnou (Centrem volnočasových aktivit) a Hornickým muzeem 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. 

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). 

Zvláštní postavení měl tento školní rok ještě v jednom aspektu. Již zmiňované omezení             
výuky od 11. března 2019 až do konce června vyvolané bojem s postupující epidemií              
covid-19 bylo impulsem k významné změně v přístupu našich pedagogů (ale i rodičů) k              
digitálním technologiím. Milínská škola byla jedna z těch, o které se lokální média zajímala,              
jak se se situací vyrovnává. Měli jsme tedy možnost inspirovat i ostatní skrze reportáže o               
naší online výuce včetně vyučovacích hodin ve formě videokonferencí, ať už probíhaly od             
notebooku nebo z improvizovaného vysílacího studia ve škole. Vzhledem k vývoji situace na             
podzim roku 2020 to byla neocenitelná zkušenost, z níž jsme si vzali poučení a čerpáme i v                 
novém školním roce. 
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Zhodnocení EVVO ve školním roce 2019/2020 
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta jsou ve škole realizovány nazákladě           
dlouhodobéhoplánuEVVOnaléta2017až2022.Dletohotoplánupopisujemeaktivitya              
výsledky v jednotlivých oblastech:  

 

Výuka 

Na druhém stupni vyučujeme přírodopis s ekologickým zaměřením, žáci 9. ročníku           
absolvovali volitelný předmět praktika z biologie.  

ŽácisenavycházkáchseznamujíspřírodoublízkéhookolíMilína,zakládajíherbářerostlini              
dalšísbírkypřírodnin(hmyz,nerostyahorninyapod.),vetřídáchinachodbáchvznikají              
koutky přírody, které se vztahují k právě probíranému učivu v různých třídách a ročnících.  

Výukaprobíhalavezrekonstruovanéučebněpřírodopisu,veskleníkuanaškolnízahradě.            
Školnízahradabylavletošnímškolnímrocepostavebníchúpraváchzpřístupněna.Na            
zahraděbylovybudovánojezírkoacelázahradajeosázenározmanitýmidruhyrostlina             
bylinek. Žáci ji využívali při výuce a pozorování proměn přírody.   

Ve školním roceproběhlyexkurze(planetárium,TechmaniaPlzeň,Hornickémuzeum          
Příbram,chemickálaboratořVŠCHT,historickécentrumPrahysprůvodcem,Neviditelná          
výstavaPraha),výletyavycházkydopřírody(okolíMilína,questy)aozdravnépobyty             
(adaptačníkurzveStradonicích,lyžařskývýcviknaŠumavě).Akceplánovanénajaroa             
konec školního roku nemohly být uskutečněny z důvodu nařízení vlády v důsledku covid-19.  

Tradicínanašíškolejsounapodzimanajařesběrovéakce.Letossesběryuskutečnily                
pouzenapodzim.Sbíralijsmepapír(5930kg),hliník(350kg),víčkaodPETlahví(540kg).                  
PapíravíčkaodebíráfirmaFIIGROUPs.r.o.,hliníkfirmaLigmeta.s.,baterieavysloužilé               
elektrospotřebičeodevzdávámevrámciprojektuRecyklohraní.ProjektRecyklohranísev          
našíškolejižzabydlel.Veškolnímroce2019/20našeškolaodevzdalakrecyklaci167kg               
bateriía10kgelektrozařízení.Zasplněníúkolůisebranéodpadyškolazískalabody,za               
kterébylpořízenprožákynapříštíškolnírokvýukovýbadatelskýprogramRecyklaceočima              
mladého vědce, drobné odměny a pomůcky do výuky.  

ŠkolajezapojenadomezinárodníchprojektůEkoškola,Mladíreportéřiproživotníprostředí,            
GLOBEaMistřikolegiálnípodpory.Aktivitytěchtoprojektůzařazujíučitelédovýukyrůzných             
předmětů–nejenpřírodovědných.Dalšíprojekty,dokterýchješkoladlouhodobězapojena,             
jsou Ovoce do škol a Školní mléko. Oba přispívají ke zdravější výživě dětí.  

ŠkolamávZOOPlzeňadoptovanádvězvířata–damanakapskéhoaželvuzelenavou.              
Každoročněpořádáškolnídružinaspolečněsekotýmembazárek(letosbylhračkový)a            
výtěžekposíládoZOOjakopříspěveknachovtěchtozvířat.Zbyléfinancezbazárkůbudou               
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použitynavýukovýprogramozvířatechprovšechnyžákyškoly.Nanašíškoletaképrobíhá               
Badatelsky orientované vyučování (BOV) .  

Veškolesesnažímeotříděníaminimalizaciodpadu(papír,plasty,hliník,bioodpad,sklo,              
PETvíčka,nebezpečnýodpad,směsnýodpad).Žácisesvýmiučitelipečujíorostlinyve              
škole,veskleníkuanaškolnímpozemku.Snažímeseošetřeníenergií(zhasínánísvětel)a               
vodou (kapající kohoutky, protékající záchody, nenechávat zbytečně téct vodu).  

 

Vzdělávání a spolupráce pedagogů  

Koordinátorka EVVO se účastnila seminářů k projektům Ekoškola a Mistřikolegiální           
podpory. Samozřejmostí je vzájemná spolupráce pedagogů při organizaci akcí s          
environmentálním obsahem.  

Materiální zajištění a financování EVVO  

NovépomůckyamateriályproEVVOjsoufinancoványzrozpočtuškolyazfinancí              
získanýchpřisběrovéakci.Dalšívěcizískávámetakéjakoodměnyzaaktivityvprojektu              
Recyklohraní.  

Zájmové vzdělávání, mimoškolní aktivity  

Veškolepůsobil přírodovědnýkroužekRosničkaprožáky6.až9.ročníku.Vkroužkuse               
žácizabývali hlavněaktivitamizprojektuGLOBE.S odchodem vedoucí kroužku ze školy             
byla jeho činnost ukončena. Nanašíškolesepravidelněscházíekotým,kterýjetvořenžáky               
oddruhédodevátétřídyapedagogy.Každoročněsežáciúčastníbiologickéolympiády.             
Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan.  

Spolupráce  

NašeškolaspolupracujevoblastiEVVOsnásledujícímisubjekty:OÚMilín,CVAaknihovna              
E. Bořického Milín, MŠ Milín, ZŠ Rožmitál pod Třemšínem (společně se školním            
parlamentem),F.I.I.GROUPaLigmetLazsko(odvozsurovinpřisběrovýchakcích),Tereza,            
vzdělávacícentrum(Ekoškola,GLOBE,Mladíreportéřiproživotníprostředí),ZOOPlzeň           
(adopce damana a želvy - ekotým a školní družina).  

Prezentace a informování  

OsvojíprácivoblastiEVVOpravidelněinformujemevMilínskémzpravodajianawebových              
stránkách školy. Ve všech třídách jsou EKOnástěnky, na kterých členové ekotýmu           
pravidelněinformujíoaktivitáchvprojektuEkoškola.Všechnytřídysikaždoročněaktualizují            
svůjtřídníekokodex=pravidla,jakseekologickychovatveškoleavetřídě.Vpřízemíškoly                 
bylanainstalovánaceloškolníEKOnástěnka.Prezentujepráciekotýmu a vybízí všechny          
ostatní k naplňování ekologických zásad v každodenním životě školy i našich domácností.  
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Školní družina ve školním roce 2019/2020 
 

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. 

Celoroční projekt školní družiny: Čtvero ročních období. Celý školní rok byl věnovaný ročním             
obdobím. Zabývali jsme se proměnami přírody v jednotlivých obdobích. Tématicky byly           
zaměřené hry, výtvarné a pracovní činnosti, pracovní listy na jazykový a matematický rozvoj.             
Celý rok probíhal u žáků souboj v oblíbenosti ročních období.  

Tradiční a oblíbené se staly také návštěvy kina. Shlédli jsme celkem 5 filmů pro děti.  

Navštívili jsme Centrum volnočasových aktivit. Žáci si četli knihy v dětském oddělení            
knihovny, pohráli si v nízkoprahu a prohlédli si výstavu.  
 
Další akce chronologicky: 
 

● 16.10. Den robotů v ZŠ. Praktická ukázka robotů. 
● 18.10. Akce Uklízíme pro Ježíška v ŠD. Bazárek hraček pořádala družina společně s             

Ekotýmem. Výtěžky z prodeje slouží k adopci damana kapského a želvy zelenavé ze             
ZOO Plzeň.  

● 1.-2.11. Strašidelné přespávání v ŠD s programem pro žáky 2. a 3. tříd ve spolupráci               
s 9.třídou. 

● 15.11. Den otevřených dveří v ZŠ. Školní družina představila svoje projekty, výrobky,            
fotografie z uspořádaných akcí. Součástí byla prodejní výstava obrazů z Galerie na            
plotě a výstava retro hraček. 

● 6.12. Mikulášská besídka - návštěva Mikuláše, čertů, andělů (žáci 9.třídy). 
● 9.- 13.12. Družinový  jarmark v ŠD - prodej drobných dárků a vánočních dekorací.  
● 20.12. Vánoční besídka - koledy a dárky od Ježíška.  
● 6.1. Tříkrálový průvod Milínem. 
● 7.-8.1. Tříkrálová sbírka 2020 - koledování v ulicích Milína.  
● 3.3. Maškarní karneval.  

 
Další plánované akce se neuskutečnily z důvodu nařízení vlády v důsledku covid-19. 
V ŠD mohli žáci navštěvovat kroužky: výtvarný, skupinové bubnování a sportuj v družině.  
ŠD se zapojila do projektu Učíme se venku. 
 
V rámci tzv. šablon (projektů zjednodušeného vykazování) probíhal čtenářský klub, klub           
logických a deskových her. Díky šablonám jsme mohli do družiny přizvat odborníky. Žáci             
mohli vařit s kuchařkou a číst s knihovnicí při 5 odpoledních setkáních. Probíhala tandemová              
výuka, která umožnila spolupráci vychovatelek a žáků z různých oddělení.  
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Školní klub ve školním roce 2019/2020 
 

Letošní rok jsme činnost školního klubu zahájili v nově zrekonstruovaných prostorách v            
suterénu budovy školy. Školní klub je o poznání větší a poskytuje nám více prostoru pro               
naše hry, knížky čí pomůcky. V klubu byla zřízena menší kuchyňka a sociální zařízení. Je               
zde také více prostoru pro prezentaci našich výrobků. 

Tento rok bylo do školního klubu přihlášeno 50 dětí. Nejvíce dětí bylo ze čtvrtého a pátého                
ročníku. Nově máme prodlouženou provozní dobu do 15:00 h. Ranní oddělení je již v              
prostorách nového klubu od 6:25 – 7:25h . Žáci ve školním klubu tráví převážně polední               
přestávku, a odpoledne po vyučování si zde krátí čekání na odjezdy autobusů nebo různé              
kroužky. Žáci mohou využít v klubu počítače pro vyhledávání informací. Do klubu odebíráme             
časopis ABC. 

V letošním roce jsme se věnovali výzdobě nových prostor, tvoření loga školního klubu a              
klubových pravidel. Velmi oblíbené jsou výtvarné a pracovní činnosti, které jsou vždy            
tématicky zaměřené. 

Letos v rámci šablon probíhal klub logických a deskových her a čtenářský klub. Dále              
probíhala tandemová výuka, kdy dva vychovatelé společně vedou výukové aktivity, nebo se            
ve vedení aktivit střídají. 

Zájmové kroužky ve školním roce 2019/2020 
Činnost školní družiny a školního klubu dále doplňují zájmové kroužky určené i dalším             
žákům naší školy. V tabulce je přehled kroužků, které byly realizovány.  
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Název kroužku Komu byl určen 

Čtenářský klub 2. až 4. ročník 

Klub zábavné logiky a deskových her 2. až 4. ročník 

Klub zábavné logiky a deskových her 4. až 9. ročník  

Rosnička 6. až 9. ročník 

Skupinové bubnování 1. až 4. ročník 

Výtvarný 1. až 5. ročník 

Sportuj ve škole  2. až 3. ročník 

Jóga pro holky i kluky 1. až  9. ročník 

Volejbal 5. až  9. ročník 



 

Školní parlament ve školním roce 2019/2020 
Ve školním roce 2019/2020 pracoval v ZŠ Milín školní parlament šestým rokem. 

Hlavním koordinátorem práce školního parlamentu se stal Tomáš Bílek, který tuto funkci            
převzal po dlouholeté práci koordinátorky Martiny Štiplové. 

V září probíhaly přípravy na nové volby do školního parlamentu. Své zástupce si volili žáci               
čtvrtých ročníků. Samotné volby se konaly 8. října 2019. 

Během školního roku probíhaly pravidelné schůzky. Během nich parlament využil nabídky           
vedení školy k vytvoření participativního rozpočtu ve výši 10.000,- Kč. Výsledkem byl nákup             
nových celokovových sedaček na chodbu školy. 

Poslední velkou akcí parlamentu před covid-19 bylo Regionální setkání školních parlamentů           
v Březnici, kde jsme prezentovali naši práci a inspirovali se k další činnosti. 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ 
ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
V uplynulém školním roce ČŠI žádnou přímou kontrolu nevykonala, poslední kontrola           
proběhla v roce 2016. ČŠI v roce 2019/2020 testovala žáky 8. ročníku v přírodovědné              
gramotnosti, výsledky našich žáků téměř přesně odpovídaly celostátnímu průměru. 

V jarním období řešil ředitel školy dvě stížnosti podané třemi zákonnými zástupci žáků 9.              
ročníku současně u zřizovatele školy a u České školské inspekce. Vyjádření, které poskytl             
stěžovatelkám, zřizovateli a ČŠI ze strany inspekčního orgánu již další jednání nevyvolalo.            
Zřizovatel (rada obce) pak po mnoha jednáních, návštěvě školy a setkání se zaměstnanci             
školy na zasedání obecního zastupitelstva záležitost uzavřel vyjádřením plné podpory pro           
současné vedení školy. Ředitel školy ho tak považuje za výraz uznání za dosud odvedenou              
práci a jako závazek pro další své konání. 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2019  
 
Základní škola Milín hospodařila v roce 2019 jako příspěvková organizace. Od 1. 9.             
2019 se stala nástupnickou organizací Školní jídelny Milín, příspěvkové organizace ,           
která zanikla bez likvidace a byla se Základní školou sloučena. Zřizovatelem je            
Obecní úřad Milín, který je vlastníkem budov a poskytuje prostředky na provoz            
školy, družiny a jídelny.  
 
Od 1. 9. 2019 byly budovy Základní škole předané do výpůjčky.   
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Prostředky na NIV byly v roce 2019 převedeny z Krajského úřadu Středočeského            
kraje a jedná se o prostředky na mzdy, zákonné odvody a ONIV.   
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VÝNOSY 2019   

Dotace státní rozpočet  16 190 277,00 

Z toho: platy 11 750 093,00 

 odvody 3 963 114,00 

 ONIV 243 368,00 

 FKSP 233 702,00 

Granty Šablony  168 583,31 

Dotace provozní-Obec  3 787 100,00 

Úplata za vzdělávání v ŠK  27 350,00 

Úplata za vzdělávání v ŠD  72 600,00 

Stravné žáci (9-12/2019) hl.činnost  492 734,00 

Lyžařský výcvik hrazený žáky  64 379,00 

Škola v přírodě, adapt. pobyt hrazeno žáky  118 372,00 

Kroužky a programy hrazené žáky, ostatní výnosy  321 011,12 

Čerpání rezervního fondu  75 461,00 

Čerpání fondu odměn  50 000,00 

Úroky  271,38 

Výnosy z doplňkové činnosti  350 468,00 

VÝNOSY CELKEM  21 718 606,81 

   

   

NÁKLADY 2019   

Čerpání dotace státní  16 190 277,00 

Z toho: platy 11 750 093,00 

 odvody 3 963 114,00 

 ONIV 243 368,00 

 FKSP 233 702,00 

Státní dotace byla vyčerpaná ve výši rozpočtu.   

Čerpání grantu Šablony  168 583,31 

Čerpání provozní dotace  3 787 100,00 

Z toho: materiál 161 829,00 

 tisk a kopírování 38 785,00 
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školní pomůcky, 
výtv.potřeby,knihy 25 349,70 

 hygiena 103 710,85 

 el. energie 341 731,97 

 plyn 630 323,86 

 voda 66 501,00 

 revize 48 593,95 

 opravy 391 113,87 

 cestovné 62 468,00 

 
pohoštění-výročí 
60 let ZŠ 25 648,30 

 poštovné 3 110,00 

 servis PC 76 243,00 

 ost. služby 528 259,58 

 poplatky banka 9 808,23 

 DPP, mzdy 551 609,00 

 odvody 174 153,00 

 pojištění 102 388,00 

 
prevent.prohlídky, 
ochr. prac.oděvy 52 103,00 

 odpisy 141 259,00 

 
náklady z pořízení 
DDHM 252 111,69 

Provozní dotace byla vyčerpaná ve výši rozpočtu.  3 787 100,00 

Pěstební stoly do skleníku byly dofinancované ze zisku z 
hospodářské činnosti 
a ostatních výnosů  

160 981,52 
 

47 220,48 

Ze stravného hrazeny 
potraviny 
(9-12/2019 ŠJ) 486 332,00 

Náklady hrazené žáky (lyžař. výcvik, ozdrav. pobyty, úplaty ŠD, 
ŠK, kroužků a ost. programů)  563 165,00 

Čerpání rezervního fondu 

pomůcky do výuky 
a vybavení tříd, z 
darů dofinancován 
lyžařský výcvik 
 75 461,00 

Čerpání fondu odměn  50 000,00 

CELKEM NÁKLADY Z HLAVNÍ ČINNOSTI  21 529 120,00 

   



 

  

 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 
MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
  

Naše škola je zapojena do tří mezinárodních projektů - Ekoškola, Mladí reportéři pro životní              
prostředí a GLOBE, jejichž koordinátorem je vzdělávací centrum Tereza. S Terezou           
spolupracujeme od roku 1996. 
 
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. Program je určen pro               
celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy a veřejnosti. V programu             
Ekoškola pracujeme od roku 2001, v roce 2006 jsme získali mezinárodní titul Ekoškola, v              
roce 2008 jej škola obhájila, v roce 2011 se jej podařilo obhájit podruhé a v roce 2014                 
potřetí. Na jaře 2019 nás čekala další obhajoba titulu, ale po dohodě s koordinátorkou z               
Terezy jsme obhajobu vzhledem k probíhajícím stavebním úpravám školy odložili o jeden            
rok. Všechny naše aktivity směřovaly k obhájení titulu. Audit byl plánován na duben 2020,              
ale vzhledem k okolnostem se obhajoba posunula na podzim roku 2020. 
 
V 2.pololetí školního roku 2019/20 došlo ke změně ve vedení projektu na naší škole,              
koordinátorkou Ekoškoly se stala Hana Toužimská. Ve školním ekotýmu kromě ní pracují            
další tři pedagogové a 22 žáků od 2. do 9. ročníku. Ekotým se scházel pravidelně vždy                
poslední čtvrtek v měsíci v 7 hodin (tento čas však nevyhovoval – příliš krátká doba na                
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Z investičního fondu bylo na vybudování nového školního klubu 
čerpáno  1 221 217,49 

   

NÁKLADY z hospodářské činnosti  161 344,00 

materiál  52 502,00 

energie  49 333,00 

mzdy  43 733,00 

odvody  14 782,00 

FKSP  994,66,00 

NÁKLADY CELKEM  21 690 464,54 

   

Hospodářský výsledek za rok 2019 činí  28 142,27 Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí  -160 981,52 

Zisk z doplňkové činnosti činí   189 123,79 



 

řešení problémů a plánování). Schůzky se od ledna přesunuly na úterý od 15,00 do 16,30               
hodin. Ve školním roce proběhlo 8 schůzek, na nichž byly připomenuty hlavní oblasti             
Ekoškoly, kterými se naše škola zabývá (Odpady, Energie, Voda, Prostředí školy, Šetrný            
spotřebitel). Následně byla provedena analýza v rámci celé školy. Ke každé oblasti si žáci z               
ekotýmu stanovili cíl, kterého chtějí dosáhnout, a vypracovali plán činností. Hlavním           
tématem zvolili Energii. Té se budou věnovat důkladněji. O své práci informují spolužáky a              
zapojují je do činností a řešení problémů. Probrali jsme také 7 kroků k Ekoškole. Nový               
celoškolní ekokodex (zvítězil návrh “cesta s ukazateli k cíli”) měl být vytvořen na jaře po               
zpřístupnění zahrady ZŠ. Realizace byla posunuta na podzim 2020. Ekotým se podílel na             
projektech Recyklohraní, podzimní sběrová akce. Pedagogové byli znovu poučeni a          
požádáni o spolupráci i pomoc žákům při plnění úkolů. 

V projektu Mladí reportéři pro životní prostředí žáci hledali problémy související s            
životním prostředím naší obce, snažili se nalézt řešení a hlavně o problému informovali             
veřejnost. 

Od roku 2011 je škola zapojena do mezinárodního programu 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. 

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. Nově         
vybudované a rekonstruované prostory školy financované díky schválené dotaci z          
evropských fondů (IROP) a spoluúčasti zřizovatele (investora) budou sloužit také tzv.           
univerzitě třetího věku. Tento plán zatím na svou realizaci čeká.  
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ÚDAJE O PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

  

Ve školním roce 2019/2020 byly předloženy nebo realizovány následující projekty: 

OP VVV Společně to zvládneme - ŠABLONY II - operační program Výzkum, vývoj a              
vzdělávání - číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015575 Podpora škol formou projektů         
zjednodušeného vykazování, projekt byl podpořen dotací ve výši 1 311 806,-Kč na období             
1.9.2019 - 31.8.2021. Projekt bude realizován v základní škole, školní družině a ve školním              
klubu.  

Prostředky jsou využity na zkvalitnění výuky množstvím školení pedagogů, tandemovou          
výuku, sdílení zkušeností mezi pedagogy, pořádání čtenářských a herních klubů, uspořádání           
besed s odborníky, zapojení odborníků do výuky, zapojení speciálního pedagoga do           
vzdělávacího procesu  a nákup  pomůcek a drobné techniky.  

Plavání – dotace MŠMT na úhradu dopravy žáků 1.- 4. třídy na plavecký výcvik do               
Příbrami bylo podpořeno částkou 12 207,- Kč. 

Obědy do škol ve Středočeském kraji II - projekt podpořený finančními prostředky            
Operačního programu potravinové a materiální pomoci spolufinancovaného z Fondu         
evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu ČR dle Smlouvy o partnerství s              
finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 ze dne 24.5.2019. Projekt na období             
1.9.2019 - 30.6.2020 byl podpořen dotací ve výši 56 742,-Kč na bezplatné stravování ve              
školní jídelně pro 4 žáky, kteří navštěvují vzdělání v rámci povinné školní docházky na              
základní škole Milín. Řídící orgán přijal Závěrečnou zprávu s podklady o realizaci projektu a              
tím byl projekt uzavřen. 

Obědy pro děti - projekt na období 21.10.2019 -30.6.2020 podpořen finančním darem            
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. ve výši 26 016,-Kč na bezplatné stravování pro 6 žáků školy. 

Finanční dary z výročí 60 let ZŠ Milín ve výši 20 728,-Kč budou využity k vybavení školní                 
zahrady. 

Finanční dar ve výši 10 000,-Kč od Primagra, a.s. Milín bude využit na spolufinancování              
akcí pořádaných školou pro žáky ze sociálně znevýhodněných rodin. 
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ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S 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 
● Sdružení rodičů při ZŠ Milín 
● 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 
● 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 
● TJ Ligmet Milín 
●  farnost Slivice – Milín 
● Ochrana fauny ČR - Ekocentrum Hrachov u Sedlčan 
●  ZŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem 

  

Ve vazbě na projekt půdní vestavby, vybudování hvězdárny, rekonstrukce skleníku a úprav            
školní zahrady, který škole zajistil 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) 
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V blízké budoucnosti tak dojde k využití nově vybudovaných prostor pro vzdělávání od             
předškolního 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 programy           
nazvané Adventure, Putování za krystalem, Polytechnický tábor, English camp a Loučení s            
prázdninami. 

  

Vypracoval: Mgr. Pavel Kopecký 

  

  

Předáno: Školské radě dne 13. 10. 2020 

  

  

Školskou radou schváleno: 
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