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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 300. Žáci se vzdělávali ve 14 třídách, z toho 8 tříd
bylo 1. stupně.

Součástí školy je školní družina a školní klub. Do čtyř oddělení školní družiny bylo přihlášeno
84 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 17 učitelek a 6 učitelů, dle úvazků přepočteno
na 21 (včetně přípravné třídy). Učitelé jsou pro svou práci kvalifikovaní, případně kvalifikaci
získávají probíhajícím studiem. V učitelském týmu škola disponuje také speciálními
pedagogy.

Škola též zaměstnávala 4 asistenty pedagoga.
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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.

ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
Po zvládnutí epidemiologické situace se s úspěchem obnovila akce s názvem Zápis
nanečisto, která proběhla v březnu 2022, ve velkém zájmu rodičů i budoucích žáků. Zákonní
zástupci budoucích žáků měli možnost konzultovat s pedagogy přípravu svých dětí na
budoucí vstup do školy.

Řádný zápis do 1. třídy se pak konal 6. dubna 2022. K zápisu se přihlásilo celkem 51 dětí, z
nich 9 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 10 dětí.

Na den 7. června 2022 vyhlásil ředitel školy konání zvláštního zápisu pro děti, kterým byla
poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Zvláštního zápisu využili
zákonní zástupci dvou dětí, u jednoho z dětí podali zákonní zástupci žádost o odklad
povinné školní docházky s přihláškou do přípravné třídy, 1 dítě bylo zapsáno do prvního
ročníku.

Škole se již druhým rokem podařilo naplnit přípravnou třídu, do které bylo pro nastávající
školní rok 2022/23 přijato 10 žáků.

Do školy byli během letních prázdnin od dalšího školního roku přijati také další žáci vyšších
ročníků, proto nový školní rok 2022/2023 začal s celkovým počtem 320 žáků.

Školní rok 2022/2023 začal se 42 novými žáky v prvním ročníku rozděleném na dvě třídy.

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
Ve školním roce 2021/2022 odešlo z naší školy do středních škol 34 žáků a žákyň z 9. tříd a
jedna žákyně z 8. třídy (která měla již splněno 9 let povinné školní docházky). Všichni byli
přijati v prvním kole přijímacího řízení.

Do středních škol zakončených maturitní zkouškou odešli:

● Gymnázium Legionářů Příbram - 4 žáci
● SZŠ - obor Praktická sestra - 2 žáci
● SZŠ - lyceum - 1 žák
● OA Příbram - 5 žáků
● OA Příbram - lyceum - 2 žáci
● OA Písek - 2 žáci
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● SPgŠ Beroun - lyceum 1 žák
● SOŠ veterinární Hořovice - 1 žák
● SPŠ Mladá Boleslav - 1 žák
● SPŠ Volyně - 1 žák
● Střední uměleckoprůmyslová škola zámeček Křimice - 1 žák
● ISŠ - hotelnictví - 1 žák
● SŠ podnikání a gastronomie-veřejnosprávní činnost - 1 žák
● Veřejnoprávní akademie TRIVIS - 1 žák
● Waldorfské lyceum - 1 žák
● SŠ pro administrativu EU - 1 žák
● SOU Hluboš - Operátor dřevařské a nábytkářské výroby - 1 žák
● Střední odborná škola informační technologie, Březnice - 1 žák

Celkem odešlo do středních škol zakončených maturitní zkouškou 28 žáků.

Do středních škol zakončených s výučním listem:

● SOU Dubno: obor Elektrikář - 1 žák, obor  Automechanik - 2 žáci
● Scania academy - 1 žák
● ISŠ Příbram - kuchař - číšník - 1 žák
● SOU Praha pokrývač - 1 žák

Celkem odešlo do středních škol zakončených výučním listem 6 žáků.

Jedna žákyně, která neprospěla a měla 209 neomluvených hodin, nenastoupila na žádnou
střední školu.

VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO
PROGRAMU
Školní vzdělávací program prochází každoročními úpravami tak, aby reagoval na měnící se
požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (dokument, jímž stát
definuje požadavky na průběh a výsledky základního vzdělávání), společnosti obecně a na
aktuální možnosti, které naše škola má k dispozici.

Výroční zpráva má představit “stručné vyhodnocení cílů”, zaměřme se tedy na cíle ŠVP
koncentrované do vize školy. Ta byla pedagogickými zaměstnanci školy společně
formulována a stala se tak vodítkem pro veškerou vzdělávací práci:

Naše škola je bezpečné, tolerantní a otevřené prostředí, kam chodí žáci rádi a se zájmem.

Díky poznání sebe, společnosti a světa umí najít vlastní cestu životem.

Pro větší bezpečí a pohodu ve škole jsme se zapojili do pilotního projektu KiVa, který má v
cizině velký úspěch v minimalizaci šikany mezi žáky. Vybraní učitelé školy byli proškoleni a
od září 2022 bude program aplikován se žáky.
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Školu nadále otevíráme vnějším podnětům v různých podobách. Do školy přicházejí
odborníci různých oborů a obohacují výuku autentickým sdělením našim žákům. Mnohdy se
jedná o rodiče našich žáků, což dále posiluje žádoucí propojení mezi učiteli a rodiči.

Dalším nástrojem pro získávání inspirace zvenku jsou stáže učitelů v jiných školách. V roce
2021/2022 vycestovali 2 učitelé do zahraničí na týdenní stáž a v následujícím roce se takto
obohatí ještě tři další včetně ředitele školy. Poznatky získané při těchto pobytech pak učitelé
vždy přednášejí ostatním kolegům a z diskuse vyplynou zajímavé náměty na smysluplné
změny v naší práci.

Toleranci budujeme v žácích na prvním místě vlastním příkladem. Výrazně nám k tomu
pomáhají v naší škole poměrně nové předměty etická výchova a dramatická výchova a
specifický přístup k výuce matematiky podle M. Hejného, kde se žáci mimo jiné učí
aktivnímu naslouchání druhému člověku a obhajobě vlastního názoru kultivovanou a
srozumitelnou formou. Nehledáme zde jediné správné řešení, jediný správný názor, ale
věcnou argumentaci a schopnost přijímat odlišnosti mezi lidmi. K tomu je vše podpořeno
zaměřením na neverbální komunikaci, která je mnohdy silnější a účinnější složkou
komunikace mezi lidmi než vyřčená slova.

Nacházejí naši žáci skutečně vlastní cestu životem? Těžko zodpovědně posoudit v krátkém
časovém horizontu. Snad pestrost oborů, na něž nastupují naši absolventi středoškolská
studia, ukazuje, že v průběhu základního vzdělávání získali inspiraci a přípravu pro různé
profesní zaměření.

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Vzhledem ke skutečnosti, že naše škola využívá k hodnocení standardní klasifikační
stupnici, můžeme výsledky vzdělávání posuzovat na základě přehledu prospěchu žáků. V
tomto školním roce jsme se zároveň zaměřili na sebehodnocení žáků. To má v naší škole
dlouhou tradici, nyní však kriticky posuzujeme jeho dopad na učení žáků a podle zjištění
hledáme nové metody, jak dosáhnout žádoucího efektu. Je to úkol, který budeme plnit i v
následujícím školním roce.
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Prospěch a chování ve školním roce 2021/2022

1. pololetí

Třída
Celkem

žáků

Prospělo s
vyznamenání

m Prospělo Neprospělo

Snížená
známka z
chování

Průměrný
prospěch

Průměrná
absence

omluvená

Průměrná
absence

neomluvená

1.A 15 15 0 - - 1,008 45 -

1.B 13 13 0 - - 1,010 40 -

2.A 15 14 1 - - 1,058 42 -

2.B 21 21 0 - - 1,065 56 -

3. 24 20 4 - - 1,156 56 -

4.A 16 8 8 - - 1,521 70 0,06

4.B 18 16 2 - - 1,131 83 -

5. 25 22 3 - - 1,264 38 -

6. 26 14 10 2 - 1,508 71 -

7.A 18 13 5 - - 1,289 71 -

7.B 19 5 14 - - 1,718 80 -

8. 23 14 9 - 1 1,432 68 1

9.A 15 7 7 1 1 1,370 104 -

9.B 18 10 8 - 1 1,321 84 1,78

1. stupeň 147 88% 12% 0 0 1,152 54

2. stupeň 119 53% 45% 3 3 1,426 96

Celkem 266 72% 27% 3 3 65

2. pololetí

Třída
Celkem

žáků

Prospělo s
vyznamenání

m Prospělo Neprospělo

Snížená
známka z
chování

Průměrný
prospěch

Průměrná
absence

omluvená

Průměrná
absence

neomluvená

1.A 15 14 1 - - 1,017 65 -

1.B 14 13 1 - - 1,045 56 -

2.A 17 16 1 - - 1,051 66 -

2.B 21 21 0 - - 1,054 67 -

3. 30 24 6 - - 1,233 49 -

4.A 18 9 9 - 1 1,463 75 -

4.B 19 15 4 - - 1,210 82 -

5. 27 23 4 - - 1,274 43 -

6. 30 16 13 1 - 1,440 81 -
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7.A 19 11 8 - - 1,400 57 0,11

7.B 20 5 15 - - 1,640 86 -

8. 26 15 10 1 1 1,363 76 8,04

9.A 16 8 8 - - 1,417 113 -

9.B 18 11 7 - 1 1,315 92 5,5

1. stupeň 161 84% 16% 0 1 1,168 63

2. stupeň 129 51% 47% 2,00 2 1,715 101

Celkem 290 69% 30% 2 3 72

ÚDAJE O PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH
JEVŮ, RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PODPORY ŽÁKŮ SE
SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, NADANÝCH,
MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A S NÁROKEM NA POSKYTOVÁNÍ
JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY

Výchovné poradenství

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

Obecně chápaná slova jako nadané a mimořádně nadané dítě má v kontextu školy zcela
přesný význam. Takové hodnocení vydává školské poradenské zařízení (např.
pedagogicko-psychologická poradna) a škola pak podle jeho doporučení upravuje způsob
vzdělávání daného žáka. Přestože v naší škole intuitivně považujeme mnohé žáky za
nadané, oficiální diagnostikou žádný takový žák naší školy nedisponuje. V naší škole ovšem
nadání podporujeme především aktivní účastí v mnoha soutěžích - jazykových,
matematických i přírodovědných.

Podpora žáků se SVP

Ve školním roce 2021/2022 bylo 5 žáků v péči SPC a 12 žáků v péči PPP s druhým a
vyšším stupněm podpůrných opatření. U těchto žáků nebyl ve většině případu uplatňován
IVP. Učitelé byli seznámeni s doporučeními poraden a postupovali v souladu s nimi. Čtyři
žáci využívali podporu asistenta pedagoga. AP byli seznámeni s doporučeními poraden a
postupovali v souladu s nimi.

Níže uvádíme anonymizovaný výčet žáků s SVP a přiznaná podpůrná opatření (dále PO).

Přípravná třída:
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Žák s PO3 - kombinované postižení více vadami, těžké vady řeči, krátkodobé SVP
vyplývající ze zdravotního stavu žáka, poskytnut asistent pedagoga (20 hodin).

Žák s PO3 - středně těžké vady řeči - podpora dle doporučení.

1. ročník

Žák s PO3 - středně těžké vady řeči - podpora dle doporučení.

2. ročník

Žák s PO1 - mírné vývojové poruchy učení - podpora dle doporučení.

3. ročník

Žák s PO3 - souběžné postižení více vadami - PAS a lehké mentální postižení - podpora dle
doporučení, poskytnut asistent pedagoga (35,5 hodiny).

Žák s PO3 - mírné vývojové poruchy učení - podpora dle doporučení, nákup pomůcek,
sdílený asistent pedagoga (20 hodin).

5. ročník

Žák s PO3 - středně těžké tělesné postižení - podpora dle doporučení, nákup pomůcek,
asistent pedagoga (10 hodin).

Žák s PO2 - středně závažné poruchy učení - podpora dle doporučení.

Žák s PO2 - mírné vývojové poruchy učení - podpora dle doporučení.

6. ročník

Žák s PO2 - středně závažné poruchy chování a učení, podpora dle doporučení.

Žák s PO2 - středně těžké vady řeči, podpora dle doporučení.

Žák s PO2 - středně závažné poruchy učení, podpora dle doporučení.

7. ročník

Žák s PO3 - středně těžké vady řeči, podpora dle doporučení, asistent pedagoga v prvním
pololetí (15,5 hodiny), pořízení pomůcek dle doporučení.

Žák s PO3 - středně závažné poruchy učení, podpora dle doporučení.

8. ročník

Žák s PO3 - souběžné postižení více vadami, těžké vady řeči, závažné vývojové poruchy
učení, podpora dle doporučení, asistent pedagoga (20 hodin).

Žák s PO2 - středně závažné poruchy učení, podpora dle doporučení.
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9. ročník

Žák s PO2 - středně závažné poruchy učení, podpora dle doporučení.

Žák s PO2 - středně závažné poruchy učení, podpora dle doporučení.

Jazyková příprava pro žáky s odlišným mateřským jazykem

Příchod ukrajinských žáků do České republiky byl bezpochyby velkou výzvou pro české
školy. Naše škola jim zajistila již od 8. března 2022 výuku češtiny dvěma učitelkami, které
pocházejí z ukrajinského prostředí, zároveň ale dostatečně ovládají český jazyk. Zpočátku
se tak ukrajinské děti učili intenzivně češtině, aby se mohli co nejdříve zapojit do běžné
výuky se svými českými vrstevníky. Přibližně po měsíci už se většinu času učili všechny
vyučovací předměty, oddělená výuka češtiny jim však byla v určité míře zachována až do
konce školního roku a i v roce následujícím bude pokračovat. To už s řádným financováním
ze státního rozpočtu, který nebyl na rychlou změnu po 24. únoru schopen reagovat.

Doučování

Naše škola se celý rok účastnila programu doučování, které podporuje MŠMT. V prvním
pololetí bylo odučeno 153 hodin individuálního i skupinového doučování, ve druhém pololetí
téměř 300 hodin.

Primární prevence

V primární prevenci jsme přistoupili k zásadní změně v oblasti vzájemné komunikace mezi
vyučujícími, kteří často jako první zaznamenávají rizikové jevy u žáků ve svých třídách a
informovaností ŠPP a vedení školy. Vytvořili jsme sdílený prostor, který slouží k
zaznamenávání sledovaných jevů, jejich četnosti, způsobu řešení a nápravy a zároveň
je kdykoli přístupný všem zainteresovaným. Tímto způsobem mohou být o případných
potřebách a situaci ve třídách všichni okamžitě informováni.

V takto vytvořené tabulce jsme zohlednili všeobecně a dlouhodobě sledované oblasti
rizikového chování a při opakovaně zaznamenaných potížích jsme se snažili zjednat
nápravu nejen průběžným působením třídních učitelů či metodika prevence nebo
výchovného poradce, ale v několika případech i intervencí odborníků z jiných
specializovaných organizací. Důraz jsme kladli na kybernetickou gramotnost a zároveň
bezpečnost a dobré klima ve třídách.

Část školního roku bohužel stále ještě ovlivňovaly potíže s řešením pandemie. Bylo velmi
obtížné spolupracovat s externími organizacemi a domlouvat termíny intervencí, protože
vzhledem k nemocnosti nebylo možné plánovat a situace se měnila ze dne na den. Zároveň
byli specializovaní odborníci zahlceni zvýšenými požadavky na akutní individuální
psychologickou pomoc a neměli další kapacitu.
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Preventivní činnosti probíhající v průběhu školního roku 2021/2022

V září tradičně proběhl adaptační pobyt pro šesté třídy ve Stradonicích. Spolu s třídním
učitelem spolupracovali metodik prevence a výchovný poradce. Pozváni byli externí lektoři
PhDr. Eva Burdová a Mgr. Jan Böhm. Snažili jsme se o podporu dobrého klimatu třídy a
vzájemné spolupráce mezi žáky.

Zároveň jako prevenci rizikových sportů, projevů agrese, závislostního a kriminálního
chování jsme začali všechny žáky školy zapojovat do sportovních aktivit - zvyšování
fyzické kondice se stalo velkým společenským tématem i v souvislosti s odolností organismu
proti nemocem.

Zapojili jsme se do Olympijského běhu, dále spolupracovali se sportovními trenéry - ukázky
sportů a nábor do sportovních klubů, lyžařské kurzy pro 5. a 7. ročník (dodatečně i pro 8.
roč.), plavání, ozdravné pobyty a sportovní kroužky ve škole. V neposlední řadě je to trávení
velkých přestávek na školní zahradě.

V teoretické oblasti jsme se věnovali zdravému životnímu stylu v 7. ročníku - beseda Zdravý
životní styl s lektorkou PhDr. Evou Burdovou, prevenci kouření ve 4. ročníku. 9. ročník se
zúčastnil programu  Život v závislosti.

Početným doučováním jsme vytvářeli prevenci školní neúspěšnosti.

Rozhled a naplnění volného času žáků jsme se snažili inspirovat návštěvami knihovny,
zapojováním do akcí ekotýmu, přicházením rodilých mluvčí do školy, rukodělnými (sklář) a
hudebními workshopy, návštěvami divadel, hudebních pořadů, přírodovědných programů
(Podyjí), návštěvou záchranné stanice Votice, akcemi ve školní hvězdárně. Žáci 8. třídy
zažili pobyt v přírodě s přespáním.

Dalšími oblastmi, kde předcházíme rizikovým jevům, je dopravní výchova, finanční
gramotnost ve 4. a 5. ročníku a program Kyberšikana (5. ročník), v 6. ročníku je program
zaměřený na rozpoznávání šikany a obranu před ní.

Přesto jsme opakovaně tyto potíže řešili a pozvali jsme ke spolupráci externí lektory. Do 6.
třídy - klima třídy SVP Orlíček Přední Chlum a v 7. AB Vztahy v kolektivu - PhDr. Burdová.

V nastalé mezinárodní situaci jsme se museli vypořádávat se začleňováním ukrajinských
žáků do naší školy. Pozvali jsme také lektorky, českou a ruskou, do 7. AB a 6. třídy, kde
jsme mluvili o integraci cizinců. Celá škola se postupně zúčastnila besedy s reportérkou
CNN Prima news, která natáčela počátky bojů na Ukrajině.

Nejstarší žáci potom absolvovali návštěvu na úřadu práce, exkurzi na ČVUT, účastnili se
akce Mladý vědec.

Ve společenské oblasti, jako prevenci netolerance, xenofobie, rasismu a
extremistických projevů v chování, jsme v listopadu připravili pro 8. třídu projekt Měsíc
filmu na školách. Pro 9. třídy v rámci projektu Samet na školách přednášky Ekologie,
komunismus a kapitalismus v Česku, dále pak vernisáž výstavy a přednášku Vyšetřovací
věznice StB - PhDr. F. Bártík. V návaznosti jsme uskutečnili projektový den o politických
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procesech v 50. letech v Československu se zaměřením na Číhošťský zázrak. Někteří žáci
se zapojili do projektu organizace Post Bellum Příběhy bezpráví, navštívili Archiv
bezpečnostních složek v Praze. Všichni žáci 9. ročníku společně navštívili Památník Vojna u
Příbrami opět s provázením PhDr. Františka Bártíka.

Učitelé se vzdělávali na školeních:

Dobronauti - Mazáková, Sečanská

Strategie vyšetřování šikany I., II. - Bílek, Levíčková, Šíp, Kopecký

Cítím únavu, co s tím mohu dělat (Vrbková) - všichni učitelé

KiVa - preventivní program - Bílek, Černá, Dudáčková, Hetflajš, Kopecký

Tvořivá škola - Kotrbáčková, Mazáková, Peták, Sečanská

Finanční gramotnost - Štiplová, Dudáčková, Vítková

I přes vnější obtíže probíhala spolupráce s odbornými pracovišti - SVP Příbram, OSPOD
Příbram, PPP Příbram, SVP Orlíček Přední Chlum a dalšími. Průběžně byly řešeny některé
obtíže jednáním s rodiči, výchovnými či případovými komisemi. Velkým pomocníkem v
komunikaci s rodiči byl systém Komens v Bakalářích. Bohužel jsme se při řešení absence u
dvou žákyň museli obrátit i na Policii České republiky.

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
A ODBORNÉM ROZVOJI NEPEDAGOGICKÝCH 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  dle plánu DVPP.

Pedagogičtí pracovníci strávili na různých vzdělávacích programech cca 500 hodin, mimo
školení uvedená níže.

Jeden vysokoškolsky vzdělaný pedagog dokončil studium v oblasti pedagogických věd -
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na 2. stupni ZŠ a SŠ a stal se tak plně
kvalifikovaným pro výkon pedagogické profese.

Jeden pedagog z 1. stupně studuje kvalifikační studium na metodika prevence
sociálně-patologických jevů, další získá plnou kvalifikaci pro koordinátora ICT (oba typy
studia mají dotaci 250 hodin).

Ředitel školy a zástupce ředitele školy započali dvouleté studium pro vedení škol pořádané
organizací Ředitel naživo, celková časová dotace je pro každého 350 hodin.

Asistentka ředitele se vzdělávala v souvislosti se zavedením spisové služby.
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ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Naše škola působí na veřejnost především zodpovědným vzděláváním svých žáků. Toho
součástí jsou také aktivity pro veřejnost, kterých se naši žáci aktivně účastní. Níže uvádíme
stručný přehled těchto aktivit.

Učitelé i žáci školy putovali po Milíně jako tříkráloví koledníci.

Nejstarší žáci školy se zapojili do charitativní akce Květinový den.

Naše škola opět vyslala do programu Příběhy našich sousedů tým žáků, který zkoumal
osobní historii člověka, jenž žije mezi námi, a dozvěděli se tak zajímavé podrobnosti o životě
ve 20. století.

Žáci 9. ročníku připravili veřejné vystoupení Noc na Karlštejně ve 20 minutách. Věříme, že
tak nastartovali novou školní tradici divadelních vystoupení.

Každý měsíc je pro veřejnost přístupná školní hvězdárna, mimo tento pravidelný režim ji
navštěvovaly i předem ohlášené skupiny zájemců.

V tomto roce škola ještě pořádala podzimní sběry papíru a víček od PET lahví. Množství
získaných druhotných surovin se však trvale snižuje až pod hranici, kdy z toho má škola
reálný zisk pro rozšiřující činnosti. Věříme, že tato situace znamená proměnu domácností,
kdy odpad již samozřejmě a průběžně třídí, v domácnostech se ho pak hromadí méně.

Školní družina uspořádala před Vánoci jarmárek, příjemnou akci spojenou s vyráběním a
setkáním napříč generacemi.

Velký ohlas si zasloužily programy připravené našimi učiteli a žáky pro děti z mateřské školy.
Byly to ochutnávky z tajů chemie,fyziky a hudební výchovy. Tímto způsobem se škola
otevřela dětem předškolního věku v lednu, únoru a dubnu.

Červen již patřil zahradním slavnostem. První z nich uspořádala přípravná třída nejen pro
rodiče svých žáků. Termínově se protnula s Dnem dětí.

Poslední událost, kterou zde zmíníme, měla velký úspěch a snad by ani nepatřila do kapitoly
“Prezentace školy na veřejnosti…”, neboť se jednalo o akci, kterou uspořádal spolek rodičů.
Samozřejmě na ní spolupracovali zaměstnanci školy, iniciátorem však byli rodiče našich
žáků, na nichž ležela největší organizační zátěž. 25. červen se stal dnem bohatého
programu na školní zahradě, dnem slavnostního rozloučení se žáky 9. ročníku, dnem
setkání mnoha lidí spojených s naší školou včetně jejích absolventů. Rodiče i škola si slíbili,
že tak zahájili novou tradici, která bude mít pokračování v dalších letech. Snad i zkušenost z
proměny životů v důsledku pandemie nám všem ukázala, jak je setkávání naživo potřebné a
někdy (bohužel) vzácné.
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ
ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
ČŠI věnovala v uplynulém školním roce naší škole značnou pozornost. Vedle plnění plánu
své činnosti (testování žáků 5., 7. a 9. ročníku) řešila dvě stížnosti rodičů. Obě byly
zaměřené na lyžařský kurz a nedovolené používání mobilních telefonů žáky, resp. postup
školy při zjištění tohoto přestupku žáky. Jedna stížnost byla shledána nedůvodnou, druhá
pak důvodnou v jedné ze tří svých částí. Výsledkem tedy byla změna postupu školy při
informování rodičů o omezení používání mobilních telefonů na akcích školy. Velkým
poučením pak bylo, jak obtížné a vyčerpávající je obhajovat pravdu před kontrolním
orgánem, který dostane podnět od nespokojeného rodiče.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2021
Základní škola Milín hospodařila v roce 2021 jako příspěvková organizace.

Zřizovatel, obec Milín, poskytl prostředky na provoz školy, družiny, klubu a jídelny a
investiční dotaci na nákup el. sporáku do školní jídelny. Prostředky na NIV byly v roce 2021
převedeny z Krajského úřadu Středočeského kraje a jedná se o prostředky na mzdy,
zákonné odvody a ONIV.

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

Škola čerpala grant ESF Šablony II a III na vzdělávání pedagogů, zapojení odborníků do
výuky, kariérové poradenství, zahraniční exkurze, kluby pro žáky a další aktivity
podporované tímto programem.

VÝNOSY 2021

Dotace státní rozpočet
24094547

Z toho: platy 17158406

odvody 6174864

ONIV 627667

OON-DPP 133610

Grant Šablony II 702102

Grant Šablony III 17000

Dotace provozní-Obec
ostatní výnosy z hlavní činnosti
úroky BÚ

2812023
3854

8

Úplaty žáků za vzdělávání v ŠD, ŠK, kroužky,
lyž.výcvik,ozdravné pobyty a ostatní programy 291041

Stravné žáci 878020

dary MŠMT- roušky,  respirátory a testovací sady 181526

Výnosy z doplňkové činnosti - nájmy, sběry, zahrada, cizí
strávníci 310965

rezervní fond 67511

VÝNOSY 2021 CELKEM 29356140
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NÁKLADY 2021

Čerpání dotace státní 24094547

Z toho: platy 17158406

odvody 6174864

ONIV 627667

DPP 133610

Státní dotace byla vyčerpaná ve výši rozpočtu.

Čerpání grantu Šablony II a III 719102

Čerpání provozní dotace 2767929

Z toho: materiál 16645

tisk a kopírování 16283

školní pomůcky,
výtv.potřeby,knihy 79385

hygiena 122930

el. energie 417161

plyn 408533

voda 179622

revize 150148

opravy 178656

cestovné 15115

reprezentace
7402

poštovné 1832

servis PC 141400

ost. služby 329179

poplatky banka 3932

DPP, mzdy 174374

odvody, FKSP 59156

zákonné pojištění
Kooperativa 66243

pojištění 103073

prevent.prohlídky,
ochr. prac.oděvy 13162

odpisy DDHM ŠJ 72407

náklady z pořízení
DDHM 211291

čerpání RF(HV 2020 a daňová úspora 2020) 67511
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čerpání darů MŠMT- roušky, respirátory a testovací sady 181526

Ze stravného byly žáky hrazeny potraviny 878020

Náklady hrazené žáky  za ubytování, stravu, dopravu -
ozdravné pobyty, adaptační kurz 70060

Z úplat žáků na ŠD a ŠK byly hrazeny pomůcky- výtvarné
potřeby, hry a vybavení pro volnočasové aktivity žáků 60432

Z úplat žáků za kroužky a programy byly hrazené DPP za
kroužky a náklady související s programy pro žáky. 112858

CELKEM NÁKLADY Z HLAVNÍ ČINNOSTI 28949528

NÁKLADY z hospodářské činnosti 252364

materiál 24229

energie 36640

potraviny cizí strávníci 88602

mzdy 78749

odvody 24144

NÁKLADY 2021 CELKEM 29201892

Z investičního fondu v roce 2021 čerpáno celkem na pořízení
interaktivní tabule Optoma do 1.třídy a elektrický sporák do
školní jídelny
z toho: Investiční dotace od zřizovatele

Z natvořených odpisů v IF

197760

87976,92

109783

Hospodářský výsledek za rok 2021 činí 154249

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí 956473

Zisk z doplňkové činnosti činí 58602

Vypracoval: Mgr. Pavel Kopecký

Předáno: Školské radě dne 11. 10. 2022

Školskou radou schváleno: 8. 11. 2022
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