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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.
Využíváme nové odborné učebny v podkroví školy a skleník s přírodovědnou učebnou
přiléhající k hlavní v budově 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 260. Žáci se vzdělávali ve 13 třídách, z toho 7 tříd
bylo 1. stupně.

Součástí školy je školní družina a školní klub. Do čtyř oddělení školní družiny bylo přihlášeno
83 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.

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Škola vyučuje obor Základní škola, kód 7901C01.

POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

Učitelský sbor čítal v prvním pololetí celkem 15 učitelek a 6 učitelů, dle úvazků přepočteno
na 19,3. Učitelé jsou pro svou práci kvalifikovaní, případně kvalifikaci získávají probíhajícím
studiem. V učitelském týmu škola disponuje také speciálními pedagogy.

Škola též zaměstnávala 6 asistentů pedagoga.

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.
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Na úklid, základní údržbu, práce ve skleníku a na pozemku školy a ekonomické činnosti bylo
zaměstnáno sedm nepedagogických pracovníků, většinou na částečný úvazek.

ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Řádný zápis do 1. třídy se konal na začátku dubna 2021. Opět 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 44 dětí, z nich 10 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 12 dětí. Nový školní rok 2021/2022 začal s
29 novými žáky v prvním ročníku rozděleném na dvě třídy.

Škole se podařilo naplnit přípravnou třídu, do které bylo přijato 12 žáků.

Do školy též byli během letních prázdnin od dalšího školního roku přijati také další žáci
vyšších ročníků, proto nový školní rok 2021/2022 začal s celkovým počtem 280 žáků.

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Ve školním roce 2020/2021 odešlo z naší školy do středních škol 24 žáků a žákyň z 9. třídy
a 1 žák z 8. třídy (který měl již splněno 9 let povinné školní docházky). Všichni byli přijati v
prvním kole přijímacího řízení.

Do středních škol zakončených maturitní zkouškou odešli:

● ISŠ Příbram - 1 žák
● Gymnázium Legionářů Příbram - 1 žák
● SOŠ Březnice - obor Sociální činnost- 1 žák
● OA a VOŠ Příbram - obor Ekonomické lyceum - 2 žáci
● SZŠ Příbram - obor Praktická sestra - 1 žák
● SZŠ Příbram - obor Masér - 1 žák
● SPŠ Příbram - obor elektrotechnika - multimédia a informatika - 4 žáci
● SPŠ Příbram - obor pozemní stavitelství a architektura - 1 žák
● SPŠO Praha - obor Modelářství a návrhářství oděvů - 1 žák
● SLŠ Písek - 1 žák
● SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická České Budějovice - obor mechanizace

a služby - 1 žák
● SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická České Budějovice - obor veterinářství

- 1 žák
● SZŠ Čáslav - obor Agropodnikání - chovatelství - 1 žák
● OA Písek - 1 žák

5



Celkem odešlo do středních škol zakončených maturitní zkouškou 18 žáků.

Do středních škol zakončených výučním listem odešlo:

SOU Hluboš

● obor Opravář motorových vozidel - 3 žáci
● obor Opravář zemědělských strojů - 1 žák
● obor Kadeřník - 1 žák

SOU Dubno

● obor instalatér - 1 žák

SOU Mladá Boleslav

● obor autolakýrník - 1 žák

Celkem odešlo do středních škol zakončených výučním listem 7 žáků.

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 etické výchovy, která je nyní vyučována v prvním a druhém ročníku.
Vše samozřejmě proběhlo v souladu s aktuálním RVP ZV. Nová verze ŠVP je platná od 1. 9.
2020. 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, v prvním pololetí školního roku žáci kromě
výpisu z vysvědčení též obdrželi komentář od svých učitelů a též využili sebehodnotícího
dotazníku, který jim učitelé na základě vzájemné spolupráce připravili.

Prospěch a chování ve školním roce 2020/2021

1. pololetí

třída žáků
celkem

prospělo s
vyznamenáním

prospělo neprospělo snížená
známka

z
chování

průměrný
prospěch

průměrná
absence
na žáka

průměrná
neomluvená

absence na žáka

1.A 16 16 0 - - 1,008 22 0

1.B 20 20 0 - - 1 18,1 0

2 26 26 0 - - 1,01 25,42 0
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3.A 16 13 3 - - 1,109 42,93 0

3.B 17 16 1 - - 1,047 28,88 0

4 26 23 3 - - 1,222 25,03 0,12

5 23 18 5 - - 1,343 31,26 0,09

6.A 16 14 2 - - 1,205 19,25 0

6.B 17 12 4 1 - 1,199 21,94 0

7 23 11 12 - 1 1,438 28,39 1,09

8.A 16 7 9 - - 1,504 16,12 1,13

8.B 19 9 10 - - 1,391 32,31 0,11

9 24 9 15 - - 1,417 34,41 0,42

celkem 259 194 64 1 1 1,223 26,62 0,23

2. pololetí

třída žáků
celkem

prospělo s
vyznamenáním

prospělo neprospělo snížená
známka

z
chování

průměrný
prospěch

průměrná
absence na žáka

průměrná
neomluvená
absence na

žáka

1.A 16 15 0 1 - 1,078 29,75 0

1.B 20 20 0 - - 1,025 14,95 0

2 25 25 0 - - 1,025 20,04 0

3.A 16 13 3 - - 1,133 17,06 0,06

3.B 17 15 2 - - 1,094 17 0

4 26 21 5 - - 1,286 21 0,54

5 23 19 4 - 1 1,309 24,86 0,09

6.A 16 14 2 - - 1,241 16,37 0

6.B 17 9 8 - - 1,401 37 0,47

7 23 13 10 - - 1,417 21,04 0,43

8.A 16 7 8 1 - 1,516 21,5 1,25

8.B 19 11 8 - - 1,359 17,68 0,26

9 24 15 9 - 3 1,396 29,16 0,79

celkem 258 197 59 2 4 1,252 22,11 0,30
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ÚDAJE O PRIMÁRNÍ PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Výchovné poradenství

Ve školním roce 2020/2021 bylo 5 žáků v péči SPC a 13 žáků v péči PPP s druhým a
vyšším stupněm podpůrných opatření. U těchto žáků nebyl ve většině případů uplatňován
IVP. Šest žáků využívalo asistenta pedagoga.

Ve spolupráci školního poradenského pracoviště probíhaly výchovné komise, konzultace s
PPP, SPC, vyučujícími a preventivní aktivity k aktuální problematice. Byla navázána
spolupráce s SVP Orlíček.

V září 2020 se uskutečnil adaptační pobyt 6. ročníků ve Stradonicích u Nižboru.

Primární prevence

Primární prevencí jsme v letošním školním roce chtěli obsáhnout všechna sledovaná
riziková témata s důrazem na komunikaci, spolupráci, kybernetickou gramotnost a dobré
klima ve třídách i celé škole.

Vzhledem k průběhu školního roku nebyla velká část plánovaných činností uskutečněna.

V září ještě proběhl adaptační pobyt pro šesté třídy ve Stradonicích, šetření klimatu třídy 6.
A a přednášky Řešení konfliktů a Život v závislosti, téma Hodnot, Nebezpečí v kyberprostoru
a Šikany. V květnu pak proběhlo šetření klimatu 5. třídy.

Pro učitele proběhla online přednáška PhDr. Evy Burdové - Komunikace se žákem s
obtížným chováním, Pohyb organizované skupiny dětí - bezpečnost v dopravě, Třídním
učitelem v postkovidové době (PhDr. H. Vrbková), prezenčně pak Vybrané bezpečnostně
právní aspekty rizikového chování (Mgr. J. Šejvl).

Vyučující 1. stupně se dále školily v projektu “Dobronauti” a výuce etické výchovy.

I přes omezení ve výuce probíhala spolupráce s odbornými pracovišti - SVP Příbram,
OSPOD Příbram, PPP Příbram a dalšími. Průběžně byly řešeny některé obtíže jednáním s
rodiči, případně výchovnými komisemi. Nově byla navázána velmi dobrá spolupráce s SVP
Orlíček Přední Chlum, jehož pracovníci provedli šetření klimatu ve dvou třídách a prováděli i
námi vyžádanou sekundární prevenci.

Nově proběhla online beseda s autorkami projektu “Nepanikař” - prevence psychických
onemocnění.

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

Téměř celý kolektiv prošel školením Třídním učitelem v postcovidové době, kdy jsme se
připravovali na návrat žáků z distanční výuky. Učitelé prvního stupně se účastnili školení
Etická výchova v návaznosti na nový předmět na naší škole.

Pedagogičtí pracovníci strávili na různých vzdělávacích programech cca 800 hodin, což je o
něco menší číslo než loni, zejména z důvodu covidové situace.

Plně kvalifikovaný učitel si rozšiřoval svou aprobaci studiem Pedagogické fakulty ZČU v
oboru český jazyk. Jeden nekvalifikovaný vysokoškolsky vzdělaný učitel splnil první semestr
třísemestrálního studia k získání pedagogické kvalifikace. Jeden učitel, který studoval pátý
ročník pedagogické fakulty, úspěšně završil studium a získal tak plnou pedagogickou
kvalifikaci. Z nekvalifikovaných učitelů je třeba též zmínit studenta 5. ročníku PřF UK, který
dokončil státní zkoušky a pro další školní rok tak již získal plnou pedagogickou kvalifikaci.

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

Tento školní rok kvůli pandemii prezentaci školy a aktivitám na veřejnosti v tradičním slova
smyslu nepřál. Na podzim na půdě školy ještě pro veřejnost proběhly dvě významné akce -
Meet and Code zajištěná slivickým oddílem Skautu a beseda s Pavlem Suchanem na téma
světelného znečištění, který přijel na pozvání školy. Žáci 9. ročníku se aktivně zapojili do
charitativní akce Květinový den, při níž získávali dobrovolné příspěvky na boj s rakovinou.
Poslední den před uzavřením škol pak ještě proběhla tradiční sběrová akce.

Po zbytek roku již škola více či méně vstoupila přímo do domovů našich žáků skrz distanční
výuku. Paradoxně tak lze říci, že se škola rodičovské veřejnosti prezentovala jako nikdy
předtím...

Zhodnocení EVVO ve školním roce 2020/2021
Environmentální  vzdělávání,  výchova  a  osvěta  jsou  ve  škole  realizovány  na  základě 
 dlouhodobého  plánu  EVVO  na  léta  2017  až  2022. Bližší činnosti a aktivity spojené s EVVO
jsou popsány níže.
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Výuka 

Na druhém stupni pravidelně probíráme ekologická témata nejen v předmětech přírodopisu
a praktika z biologie, ale i ve vybraných částech zeměpisu a chemie. Kromě využívání
odborných učeben chemie a přírodopisu se skleníkem, učitelé navštěvují v rámci výuky i
školní zahradu s geologickou výstavou, jezírkem či pestré okolí školy. Žáci jsou všemi
pedagogy vedeni k šetrnému používání vody, energií a třídění odpadu a sami vymýšlejí jaké
lze v těchto oblastech udělat změny.

V tomto školním roce se žáci zúčastnili následujících exkurzí: prohlídka Prahy - Forum
Karlín, Techmania Plzeň, Vojna, čokoládovna Šestajovice a výlety a vycházky do přírody
(okolí Milína, naučná stezka Vrančice). V červnu se uskutečnila exkurze do NP Podyjí pod
vedením zkušeného zoologa. Na začátku roku a v jeho závěru probíhaly ozdravné pobyty
(adaptační kurzy) ve Stradonicích a Vodňanech. Připraveny byly i výukové programy, které
oživily letošní výuku: Tonda obal na cestách, Besedárium, Edubus, výukový program o lese
v polesí Svaté Anny. V letošním roce mohly děti ze všech tříd pozorovat i částečné zatmění
Slunce ve školní hvězdárně.

Škola se tradičně účastní sběrových akcí a ani tento rok nebyl výjimkou. Na podzim jsme
sbírali papír  (3360  kg),  hliník  (220  kg) a  víčka  od  PET  lahví  (305  kg). Na všechny materiály
má škola domluvené firmy a odběratele.  Papír  a  víčka  odebírá  firma  FII  GROUP  s.r.o.,  hliník 
 firma  Ligmet  a.s.,  baterie  a  vysloužilé  elektrospotřebiče  odevzdáváme  v  rámci  projektu 
 Recyklohraní.  Projekt  Recyklohraní  se  v  naší  škole  již  zabydlel.  Ve  školním  roce  2020/2021
 naše  škola  odevzdala  k  recyklaci  2 sběrné nádoby baterií ,  1 sběrnou nádobu tonerů a 32
starých mobilů. Žáci v rámci projektu Recyklohraní plnili úkoly: Sběrači a lovci, Velké pátrání
po kapce vody, Vymysli reklamní kampaň, která lidem napoví, jak ušetřit vodu. Výsledky
projektů jsou prezentovány ve třídách na nástěnkách.

Škola  je  zapojena  do  mezinárodních  projektů  Ekoškola a  GLOBE . Letos škola obhájila pro
další tři roky titul Ekoškola v nejvyšším pásmu.

Vzdělávání   a   spolupráce   pedagogů   

Koordinátor EVVO se účastnil seminářů a konferencí GLOBE. Koordinátorka Ekoškoly se
účastnila projektů a seminářů spojených s projektem Ekoškola. Pedagogové vzájemně
spolupracují při chystání akcí pro žáky.

Materiální   zajištění   a   financování   EVVO   

Z rozpočtu školy byly pořízeny nové pomůcky přírodovědných předmětů a stejně tak i
odborná literatura pro vyučující. V letošním roce byla plně zprovozněna meteorologická
stanice na školní zahradě. Finance nám poskytují i vytěžené peníze ze sběrných akcí, které
jsou poté využity na adopci zvířat v Plzeňské ZOO.
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Zájmové   vzdělávání,   mimoškolní   aktivity   

Na  naší  škole  se  pravidelně  schází  ekotým,  který  je  tvořen  žáky  od  druhé  do  deváté  třídy  a 
 pedagogy. Žáci se zúčastnili zeměpisné olympiády, kde jeden účastník postoupil do
nejvyššího krajského kola.

Spolupráce   

Naše  škola  spolupracuje  v  oblasti  EVVO  s  následujícími  subjekty:  OÚ  Milín,  CVA  a  knihovna 
 E.  Bořického  Milín,  MŠ  Milín,  ZŠ  Rožmitál  pod  Třemšínem  (společně  se  školním 
 parlamentem),  F.I.I.  GROUP  a  Ligmet  Lazsko  (odvoz  surovin  při  sběrových  akcích),  Tereza, 
 vzdělávací  centrum  (Ekoškola,  GLOBE,  Mladí  reportéři  pro  životní  prostředí),  ZOO  Plzeň 
 (adopce   damana   a   želvy   -   ekotým   a   školní   družina).   

Prezentace   a   informování   

Prezentace činností spojené s EVVO probíhá prostřednictvím několika kanálů. Pravidelně
informujeme v Milínském zpravodaji a pro rodiče a děti na stránkách školy. Nejlepší přehled
lze získat ve škole na EKOnástěnce, kterou spravuje školní EKOtým.  Všechny  třídy  si 
 každoročně  aktualizují  svůj  třídní  ekokodex  =  pravidla,  jak  se  ekologicky  chovat  ve  škole  a 
 ve  třídě.  Prezentuje  práci  ekotýmu a vybízí všechny ostatní k naplňování ekologických zásad
v každodenním životě školy i našich domácností. 

Školní družina ve školním roce 2020/2021

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.
Ve školní družině byla navýšena kapacita a otevřeno 4. oddělení. Činnost školní družiny byla
narušená různými omezeními, ale povedlo se nám této situace využít k rozmanitosti a
pestrosti v činnostech s menším počtem žáků v odděleních.
Díky šablonám II (projektů zjednodušeného vykazování) jsme do družiny pozvali odborníky
ve výuce. Žáci relaxovali při józe s Barborou Šamánkovou. Užili si canisterapii s Monikou
Posekanou a jejími 5 psy. Od Jiřího Heina se dozvěděli vše o chovatelství exotických zvířat -
plazů a hmyzu. Při jeho hodinách měli ukázku živých zvířat. Každé oddělení dostalo kuklu
martináče pajasanového a mohli jsme společně sledovat motýlí zrození. Při hodinách
zdravovědy s Jitkou Livorovou se dozvěděli informace o lidském těle, první pomoci, zkoušeli
ošetření drobných poranění, obvazování a masáž srdce. Při skupinovém bubnování s
Petrem Šušorem zažili pocit sounáležitosti s třídou a poznali perkusní nástroje.
V rámci šablon probíhal také opět čtenářský klub, klub logických a deskových her i
tandemová výuka.
Během školního roku jsme trávili více času na vycházkách v lese, na družinové zahradě.
Věnovali jsme se činnostem i výuce venku a bádání. Některé naše oblíbené tradiční akce
nebylo možné uskutečnit, ale nahradily se novými. Zapojili jsme se do projektů v
Recyklohraní: Velké pátrání aneb Na stopě vody ve vaší sklenici, Lovci a sběrači aneb
mamutí dopad mobilních telefonů na životní prostředí. Žáci s vychovatelkami se zapojili do
Kampaně obyčejného hrdinství a plnili svoje výzvy ve družině. Několikrát jsme navštívili
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Centrum volnočasových aktivit s knihovnou, podařilo se nám i shlédnout film pro děti v kině.
V CVA  jsme připravili výstavu prací žáků školní družiny.

Další akce chronologicky:
9.9. Překážkový běh
3.12. Mikulášská besídka
18.12. Vánoční besídka
30.4. Čarodějnická olympiáda
1.6.-15.6.Jarní květinová výstava - výstava prací žáků v CVA
1.6. Oslava Dne dětí ve spolupráci s 8.B

Školní klub ve školním roce 2020/2021
V letošním roce se do školního klubu přihlásilo celkem 50 dětí, nejvíce dětí bylo ze čtvrtého
ročníku. Provozní doba v tomto školním roce zůstala stejná, tedy od 12:30 - 15:00. Ranní
klub od 6:25 - 7:25.
Žáci zde tráví převážně polední přestávku, po skončení vyučování si zde krátí čekání na
odpolední kroužky, nebo odjezd autobusů.
Děti mají ve školním klubu k dispozici volný internet a zde si mohou napsat referát, domácí
úkol nebo vyhledat potřebné informace ke studiu. Do školního klubu odebíráme časopis
ABC.

Většina zájmových činností probíhala formou her a soutěží a dotkla se všech oblastí
výchovy (výtvarné, hudební, dramatické, pohybové… např. nácvik divadelního představení,
výzdoba vnitřních i venkovních prostor klubu).
Pořádali jsme různé turnaje v deskových a karetních hrách, v air-hockey.
V letošním roce byla dokončena přestavba školní zahrady, kterou můžeme nyní využívat na
různé venkovní hry.

I v letošním roce v rámci šablon pokračoval klub logických a deskových her a čtenářský klub.
Uskutečnili jsme dva projektové dny, se zaměřením na zdravou výživu a přírodu kolem nás.
Další plánované akce se bohužel neuskutečnili z důvodu uzavření škol z nařízení vlády
(covid-19).

Zájmové kroužky ve školním roce 2020/2021
Činnost školní družiny a školního klubu dále doplňují zájmové kroužky určené i dalším
žákům naší školy. V tabulce je přehled kroužků, které byly realizovány, i když v omezeném
rozsahu kvůli covidové situaci..

Název kroužku Komu byl určen

Čtenářský klub 2. až 4. ročník

Klub zábavné logiky a deskových her 2. až 4. ročník
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Klub zábavné logiky a deskových her 4. až 9. ročník

Astro 5. až 9. ročník

Sportuj ve škole 2. až 3. ročník

Jóga pro holky i kluky 1. až  6. ročník

Volejbal 3. až  6. ročník

Školní parlament ve školním roce 2020/2021
Činnost školního parlamentu byla velmi omezená. Na podzim ještě parlament hledal své
další směřování a smysluplnou náplň. S příchodem distanční případně rotační výuky již ale
jeho činnost neprobíhala. V závěru školního roku pak byli mnozí žáci zapojeni do obhajoby
titulu Ekoškola, kterou jsme považovali za prioritu.

Při ohlédnutí za uplynulým obdobím jsme diskutovali o významu existence školního
parlamentu v naší škole. Vyšlo najevo, že se v současných podmínkách nedaří naplňovat
očekávání, která od samosprávného orgánu žáků lze mít. Aktivní žáci se soustřeďují v
ekotýmu, který má ve škole delší tradici a také hmatatelné výsledky. Dospěli jsme tedy k
rozhodnutí činnost parlamentu ukončit s konstatováním, že žákům i nadále budeme
poskytovat prostor pro jejich iniciativu v rámci jiných skupin či aktivit (např. při projektových
dnech). Žáci posledního ročníku pak budou mít nově možnost život školy obohatit
speciálním programem, který vymyslí a připraví pro mladší spolužáky či zaměstnance školy.

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 tomto roce neprováděla ani obvyklé testování vybraných
ročníků ve zvolených oblastech.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2020

Základní škola Milín hospodařila v roce 2020 jako příspěvková organizace.

Zřizovatel, obec Milín, poskytl prostředky na provoz školy, družiny, klubu a jídelny a
investiční dotaci na pořízení elektrické pánve a elektrické rolety do výdejního a příjmového
okna ve školní jídelně.
Prostředky na NIV byly v roce 2020 převedeny z Krajského úřadu Středočeského kraje a
jednalo se o prostředky na mzdy, zákonné odvody a ONIV. V balíčku ONIV byly škole také
poskytnuté prostředky na pořízení elektroniky k distanční výuce.

Z krajského úřadu a společnosti Women for Women byly poskytnuty prostředky na obědy
znevýhodněným žákům.

Škola čerpala grant ESF Šablony na vzdělávání pedagogů, na odborníky do výuky a další
aktivity, které zpestřují výuku a pomáhají v rozvoji kompetencí jak žáků, tak pedagogů.

VÝNOSY 2020

Dotace státní rozpočet 21 038 646

Z toho: platy 15 011 401

odvody 5 073 855

ONIV 653 617

FKSP 299 773

Grant Šablony 515 116

Dotace provozní-Obec 4 427 883

Úplata za vzdělávání v ŠK 1 1014

Úplata za vzdělávání v ŠD 43 200

Stravné žáci 640 952

Lyžařský výcvik hrazený žáky 97 120

Kroužky a programy hrazené žáky, ostatní výnosy 107 975

Čerpání investičního a rezervního fondu 164 101

Úroky 449

Ostatní výnosy- pojistné plnění 17 171

Výnosy z doplňkové činnosti - nájmy, sběry, zahrada,cizí strávníci 394 102

VÝNOSY CELKEM 27 455 017

NÁKLADY 2020
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Čerpání dotace státní 21 038 646

Z toho: platy 15 011 401

odvody 5 073 855

ONIV 653 617

FKSP 299 773

Státní dotace byla vyčerpaná ve výši rozpočtu.

Čerpání grantu Šablony 515 115,90

Čerpání provozní dotace 4 377 803

Z toho: materiál 463 579

tisk a kopírování 40 415

školní pomůcky,
výtv.potřeby,knihy 90 212

hygiena 115 995

el. energie 576 883

plyn 508 659

voda 122 294

revize 98 312

opravy 308 548

cestovné 20 903

reprezentace 8 622

poštovné 3 793

servis ICT 107 000

ost. služby 668 246

poplatky banka 10 800

DPP, mzdy 225 146

odvody, FKSP 62 924

zákonné pojištění
Kooperativa 61 160

pojištění 94 177

prevent. prohlídky,
ochr. prac.
pomůcky a oděvy 28 433

odpisy DDHM ŠJ 56 996

náklady z pořízení
DDHM 704 705
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Ze stravného hrazeny potraviny 639 749

Náklady hrazené žáky (lyžař. výcvik, ozdrav. pobyty) 97 120

úplaty ŠD, ŠK, kroužků a ost. programů 179 809

Z úplat žáků na ŠD a ŠK byly hrazeny pomůcky- výtvarné potřeby,
hry a vybavení pro volnočasové aktivity žáků.

čerpání investičního a rezervního fondu 164 101

CELKEM NÁKLADY Z HLAVNÍ ČINNOSTI
27 012 344

NÁKLADY z hospodářské činnosti 379 190

materiál 9 283

potraviny cizí strávníci 134 918

mzdy 178 260

odvody 62 054

FKSP 3 565

NÁKLADY CELKEM 27 391 534

Z investičního fondu tvořeného odpisy a z hosp. výsledku z roku
2019, který byl z rezervního fondu převeden do fondu investic, bylo
na vybudování výdejního a příjmového okna ve školní jídelně,
nákupu elektrické pánve a banketového vozíku čerpáno: 258 327

a  investice od zřizovatele 2020 272 117

Hospodářský výsledek za rok 2020 činí 63 483,47

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí 51 284,31

Zisk z doplňkové činnosti činí 12 199,16

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A
MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ

Naše škola je zapojena do dvou mezinárodních projektů - Ekoškola 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
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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. Audit byl plánován na duben 2020, ale vzhledem k okolnostem se obhajoba posunula.
21. 5. 2021 audit konečně proběhl. Obhájili jsme Certifikaci Zelené cesty – mezinárodní
titul Ekoškola platný po dobu 3 let.
18. června 2021 jsme jeli na slavnostní předávání ocenění programu Ekoškola, které se
konalo v Brožíkově sále na Staroměstské radnici v Praze. Obhajobu a ocenění považujeme
za velký úspěch, protože jsme jednou ze tří základních škol ve Středočeském kraji, kterým
se to v tomto náročném období podařilo.
Ve školním ekotýmu pracuje koordinátorka, tři pedagogové a 21 žáků od 2. do 9. ročníku.
Ekotým se scházel pravidelně ve čtvrtek dvakrát v měsíci od 15,00 do 16,30 hodin. Na
podzim proběhly 3 schůzky. Pak byla činnost ekotýmu přerušena. Od března se začal
ekotým scházet online při 5 schůzkách. V květnu jsme se domluvili na uskutečnění auditu a
obhájili titul. Konaly se ještě 2 schůzky do konce školního roku. Při schůzkách byly
připomenuty hlavní oblasti Ekoškoly, kterými se naše škola zabývá (odpady, energie, voda,
prostředí školy). Ke každé oblasti si žáci z ekotýmu stanovili cíl, kterého chtějí dosáhnout,
vytvořili plán činností a plnili ho. O své práci informovali spolužáky a zapojovali je do činností
a řešení problémů. Pedagogové byli znovu požádáni o spolupráci i pomoc žákům při plnění
úkolů. Nový celoškolní ekokodex (zvítězil návrh “cesta s ukazateli k cíli” na školní zahradě)
budeme společně realizovat v příštím školním roce. Ekotým se podílel na projektech
Recyklohraní, podzimní sběrové akci. Uspořádal několik svých nových akcí (také proto, že
se žáci nemohli společně setkávat): sběr starých mobilů, soutěž ve focení hmyzu, výrobu
hmyzích hotelů. Velmi úspěšné bylo zapojení do Kampaně obyčejného hrdinství - projektu
Ekoškoly. Podařilo se nám zapojit i rodiče žáků a 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

Na jaře 2020 proběhlo jednání s ředitelem Vzdělávacího institutu Středočeského kraje
panem Mgr. Jiřím Holým o možnostech pořádání akademie třetího věku v naší škole.
Výsledkem jednání je odhodlání od roku 2020/2021 tento program realizovat. Zároveň se
očekává participace zřizovatele, která pomůže vzdělávání přiblížit místním občanům vyššího
věku.
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ÚDAJE O PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ
Ve školním roce 2020/2021 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 celkovou dotací ve výši 1 311 806,-Kč. V
roce 2020 bylo z projektu čerpáno 515 116,-Kč. Realizace projektu byla prodloužena do
31.12.2021 z důvodu uzavření školy v souvislosti s covid-19.

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 17741-2/2020-29 na úhradu dopravy žáků 1.- 4. třídy na plavecký
výcvik do Příbrami na jaře 2020 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_20_010 ze dne 22. 6. 2020. Projekt na období
1.9.2020 - 30.6.2021 byl podpořen dotací ve výši 89 680,50,-Kč na bezplatné stravování ve
školní jídelně. Nárok na využití této dotace mělo nakonec 6 žáků, kteří navštěvují vzdělání v
rámci povinné školní docházky na Základní škole Milín. Řídící orgán přijal Závěrečnou
zprávu s podklady o realizaci projektu a společně s vyúčtováním tak byl projekt uzavřen.

Obědy pro děti - projekt na období 1.9.2020 - 30.6.2021 podpořen finančním darem
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. ve výši 36 392,-Kč na bezplatné stravování pro dalších 6
žáků školy. Tato společnost má odlišná kritéria pro výběr vhodných žáků, proto jsme mohli
bezplatné stravování zajistit pro širší okruh našich žáků.

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
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● 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
● farnost Slivice – Milín
● Ochrana fauny ČR - Ekocentrum Hrachov u Sedlčan
● ZŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem

V období hlavních prázdnin poskytla škola své prostory a potřebné zaměstnance k realizaci
některých příměstských táborů, organizovaných Obcí Milín. Na půdě školy tak proběhly
programy nazvané Adventure, Hokus pokus - zábavná věda, Polytechnický tábor či English
camp.

Vypracoval: Mgr. Pavel Kopecký

Předáno: Školské radě dne 14. 10. 2021

Školskou radou schváleno:
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