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Charakteristika školy

Ve školním roce 2002/2003 uplynulo již 68 let od chvíle, kdy se poprvé otevřely dveře naší
školy pro žáky. Za těchto 68 let působení naší školy ve městě Milevsku se 1. základní škola T.G.
Masaryka stala uznávanou vzdělávací institucí  .

Jedná se o úplnou základní školu, součástí školy je školní družina , školní klub a od 1. 1. 2003
též školní jídelna. Žáci ve školním roce 2002/2003 docházeli do 23 tříd, po třech v každém ročníku.
Pouze v 1.,2.,3. a ve 5. ročníku bylo po dvou třídách.  Školu navštěvovalo celkem 571 žáků, což je o 9
žáků více než v předcházejícím školním roce 2001/2002. Důvodem byl přechod žáků ze zrušené
malotřídní školy ve Veselíčku.  Z těchto žáků bylo 304 chlapců a 267 dívek. Průměrný počet žáků na
třídu byl 25. Školní družina měla 5 oddělení se 125 žáky . Milevských dětí bylo 321 a 250 dojíždělo ze
spádových obcí: Benartice, Bílina, Borovany, Božetice, Branice, Březí, Držkrajov, Hněvanice,
Hrejkovice, Chlumek, Chyšky,Jestřebice, Jetětice, Jíckovice, Klisín, Kovářov, Křižanova, Kučeř,
Květov, Líšnice, Něžovice, Níkovice, Okrouhlá, Orlík nad Vlt., Osek, Pechova Lhota, Přeborov,
Přeštěnice, Rukáveč, Ratiboř, Sepekov, Sobědraž, Staňkov, Stehlovice, Týnice, Velká, Veselíčko,
Zbelítov,  Zbislav.  Takto velká spádová oblast kladla nároky na vytvoření vyhovujícího rozvrhu pro
všechny žáky. I přes jednání s ČSAD Písek došlo k některým změnám v jízdních řádech, které
způsobily problémy v dojíždění některých žáků během školního roku, zvláště však v zimních
měsících. Byly to změny, které ČSAD provedlo v měsíci květnu bez předchozího  upozornění škol a
dalších institucí. Proto se stalo, že někteří žáci ze směrů Branice, Přeštěnice nemohli stihnout začátek
školy. Tento problém byl operativně po dohodě s ČSAD vyřešen. Již ve školním roce 2001/2002 bylo
upraveno zvonění tak, že délky přestávek vyhovují platným školním vyhláškám, a tedy nebylo nutno
žádat o výjimku. Na škole není zřízena rada školy.

Slavnostní otevření školy v1. září 1935
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Škola  postupně provádí každoročně obnovu školního nábytku. Byl nakoupen nový nábytek do
dvou  učeben, takže novým nábytkem zn. Santal, s.r.o.
Třeboň je vybaveno již 15 učeben a v ostatních učebnách je
nábytek zatím vyhovující.  23  tříd má svou vlastní učebnu.
Dále je škola vybavena moderní odbornou učebnou chemie,
2 učebnami cizích jazyků, cvičnou kuchyňkou, šicí dílnou,
dílnou pro technické práce a   v současné době má škola 2
ne již zcela kapacitně vyhovující tělocvičny.

V úvodu letošního roku pokračovala rekonstrukce
sociálních  zařízení školy, byla položena nová parketová
podlaha, obklady stěn v učebnách,  probíhá obnova školního
nábytku od firmy Santal Třeboň Byla provedena
rekonstrukce kanceláří školy - malování, osvětlení

podlahová krytina.
Ve školním roce byly provedeny některé úpravy, které vedly ke zlepšení prostředí školy a jeho

okolí.  Jmenujme např. dokončení rekonstrukce plotu před školou,  rekonstrukce tělocvičen, barvení
oken ,  vymalování chodeb, schodiště a některých učeben I. stupně a celková oprava  a barvení
olejových nátěrů v těchto prostorách..  Po letních povodních
v měsíci srpnu, byla částečně poškozena podlaha
v tělocvičně školy. Škola se zúčastnila grantu na opravu
podlahy tělocvičny, který vyhlásil KÚ
Č. Budějovice.Bohužel nám tato finanční dotace nebyla
schválena, a tak na opravu použijeme vlastní zdroje.  Kolem
školy ve spolupráci s městským úřadem vzniká stromové
arboretum, kde se žáci budou moci seznámit
s nejběžnějšími druhy listnatých , ale i jehličnatých stromů.

 Na škole je  učebna výpočetní techniky s novým
speciálním nábytkem a 10 počítači s procesory Pentium, byl
přikoupen jeden řídící počítač pro učitele. Připojení školy
na  internet bylo vylepšeno, kdy připojení pomocí modemu, bylo nahrazeno bezdrátovým připojením
školy na internet, které přineslo rychlejší připojení, a tím i serioznější práci s internetem. V letošním
roce byla zvýšena rychlost připojení z 64 kb/s na 256 kb/s. Škola má vlastní internetovou adresu :
www.zsmilevsko.cz a  email  : skola@zsmilevsko.cz. a byla dobudována počítačová síť na bázi
linuxového serveru. Internet je přístupný žákům i učitelům školy.  Také učebními pomůckami je škola
vybavena v dostatečném množství . Učební pomůcky jednotlivých předmětů jsou průběžně
doplňovány a modernizovány v rámci možných finančních prostředků, které mají každým rokem stále
klesající úroveň.

V měsících září – prosinec 2002 škola provedla nezbytné přípravy na přechod do právní
subjektivity – zajištění zpracování účetnictví a mezd formou služby, uzavření všech potřebných  smluv
s dodavateli a vypracování organizačních směrnic. Město Milevsko schválilo zřizovací listinu,
převedlo majetek do správy  a byl proveden zápis do obchodního rejstříku, a tím od 1.1.2003 mohla
škola začít fungovat jako samostatný subjekt. Součástmi školy je školní družina a klub a nově školní
jídelna. Pro účetní agendu je používán program FENIX od PVT Č.Budějovice a pro mzdovou agendu
program UNICOS Klatovy.

Vedení školy dbá, aby zaměstnanci i žáci byli poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
na pravidelných školeních na začátku školního roku, před jednotlivými prázdninami, v úvodních
hodinách výchov a odborných předmětů. Učitelé provádějí pravidelné dozory dle stanoveného
rozvrhu. Byly provedeny revize nářadí a stavu tělocvičen, hromosvodů,plynové kotelny ,byla
provedena pravidelná kontrola místním požárním technikem hasicích přístrojů a hydrantů.

Na škole byla provedena jako každoročně inventura a údržba  materiálu CO. Ve spolupráci
s Integrovaným záchranným systémem v Písku byl převezen materiál CO na renovaci. Jednalo se o
plynové masky a filtry k maskám.

http://www.zsmilevsko.cz/
mailto:�kola@zsmilevsko.cz
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I přes preventivní opatření není možno vyloučit některé úrazy.
Přehled úrazů  ve školním roce 2002/2003 ukazuje následující tabulka :

Počet zapsaných úrazů Nepřítomnost ve škole Odškodněno
Dětí Dospělí Dětí Dospělí Dětí Dospělí
59 0 13 0 8 0
Celkem úrazů : 59

Na škole provádíme prevenci negativních jevů dle vypracovaného minimálního preventivního
programu směřující k prevenci sociálně patologických jevů. Žáci jsou seznamováni s touto
problematikou volbou vhodného učiva při výuce chemie, přírodopisu, občanské a rodinné výchovy.
Učební pomůcky s touto problematikou byly rozšířeny o video program Oči hadů ( věnovaný škole
Město Milevsko ) a novými knihami s touto problematikou , např. Svět drog. Pravidelně se
zúčastňujeme akcí, které provádí v rámci školení v této problematice Dr. Drdáková , Krizové centrum
Písek, popřípadě občanské sdružení Arkáda. Oblastní koordinátorkou prevence negativních jevů je
paní Mgr. Ptáčková z PPP Písek. V letošním roce byl zpracován nový minimální program prevence v
této oblasti na rok 2003. V říjnu 2003 byl zpracován projekt Skupinové výuky komunikace pro učitele,
který byl předložen KU Č.Budějovice ke schválení finanční dotace. V červnu nám bylo potvrzeno
přidělení této dotace ve výši 20 000,- Kč, a tak v měsíci srpnu bude provedeno školení všech učitelů
dle zpracovaného projektu Dr. Vrbkovou z pražského občanského sdružení Svět bez závislostí.

Škola spolupracovala jako již každoročně a tradičně v řešení problematiky prevence sociálně
patologických jevů ve společnosti s Pedagogicko psychologickou poradnou v Písku. Na škole byl
realizován preventivní program sociálně patologických jevů pro žáky 8. ročníků a program “ Sám
sebou “ pro žáky 9. ročníku, který byl veden Mgr. Ptáčkovou z PPP Písek a měl velmi dobrou úroveň.

Pro  žáky  je   na  škole  zřízen  tzv.  pitný  režim,  který  žákům  I.  a  II.  stupně umožňuje  během
přestávek doplnění tekutin.

Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva

Škola vyučovala podle 2 učebních plánů schválených MŠMT ČR  - viz. Rozpis dle
jednotlivých tříd :

a) 1. – 9.  ročník

Vzdělávací program Základní škola   - schváleno MŠMT ČR dne 30. 4. 1996 pod
č. j.  16 847/96 –2  s platností od 1. 9. 1996

b)  9. ročník vždy  jedna třída  (  9.A )

Učební plán základní školy s třídami s rozšířeným vyučováním jazyků – schváleno MŠMT
ČR dne 2. 4. 1996, pod č. j. 16 333/96 – 22 – 21 s platností  od 1. 9. 1996

Pozn. Při realizaci učebního plánu s rozšířeným vyučováním jazyků se setkáváme s
problematikou odlivu žáků 5. ročníku do víceletých gymnázií, a tak tento vzdělávací program
na naší škole dokončujeme a již nové ročníky nejsou otvírány.
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Na škole se dále vyučovaly tradiční nepovinné předměty : sborový zpěv, pohybové hry ,
sportovní hry.  Počty žáků ukazuje následující tabulka :

Nepovinný předmět Sborový zpěv Pohybové hry Sportovní hry

Počet žáků 37 24 21

 Výuka náboženství probíhala po dohodě s p. farářem Berkou  na škole formou kroužku. Do
školy docházeli dva církevní učitelé z milevského kláštera, kteří vyučovali celkem 45 žáků ve 3
kroužcích.

Na tomto místě bych chtěl připomenout, že řada učitelů naší školy se věnuje výchovně
vzdělávací činnosti nad rámec učebních plánů. Připomeňme alespoň přípravy na didaktické olympiády
a soutěže, přípravy vystoupení školních pěveckých souborů, příprava  a dramatizace pohádek, příprava
školního pásma před vánocemi a na závěr školního roku, výroba dárků pro budoucí prvňáčky a pro
důchodce.

Samozřejmě, že naše škola spolupracuje se zavedenými zařízeními, které se zabývají
organizací volného času dětí. Společně s DDM Písek organizujeme kroužky mladého zdravotníka,

pomáháme při organizaci sportovních soutěží. Ve
škole jsou učiteli vedeny zájmové kroužky –
zdravotnický, kroužek informatiky a internetu, o
který je z řad žáků velký zájem  Velmi dobře
spolupracujeme s dalšími kulturními institucemi ve
městě - městskou knihovnou, městským muzeem,
DDM  Milevsko.  Také  spolupráce  se
zřizovatelem Městem Milevskem je bezproblémová.
Pro žáky, u kterých se projevují určité problémy při
zvládnutí školní docházky organizujeme po dohodě
s rodiči vyšetření v pedagogicko psychologické
poradně v Písku. Velmi úzká spolupráce s poradnou
je při práci s integrovanými dětmi, kdy společně

s poradnou a rodiči je vypracován individuální studijní plán. Byla navázánu spolupráce se speciálně
pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči v Týně nad Vltavou.

 Při volbě povolání aktivně spolupracujeme na úrovni výchovného poradce s Úřadem práce
v Písku. Pro žáky je organizována návštěva Úřadu práce, kde získají informace o možnosti dalšího
studia. Úřad práce informuje školu o aktuální situaci na trhu práce a o výsledcích přijímacího řízení na
jednotlivé školy a učiliště. Žáci navštívili výstavu Škola a řemeslo, která je pořádána na výstavišti
v Českých Budějovicích a ukazuje možnosti jednotlivých řemesel a žáci si mohou udělat představu o
svém budoucím povolání. V měsíci listopadu byla tradiční schůzka s rodiči vycházejících žáků a
zástupců jednotlivých  středních škol a učilišť.

V letošním školním jsme svědky nárůstu počtu žáků se specifickými poruchami učení.
V pedagogicko psychologické poradně bylo vyšetřeno celkem 32 žáků a 12 žáků bylo integrováno .
Pokud porovnáme tyto čísla s minulým školním rokem zjistíme , že počet vyšetřených dětí klesl o 2
žáky  a počet integrovaných dětí vzrostl na 12 žáků. Na základě doporučení pedagogicko-
psychologické poradny a jednání s rodiči  byla žákům  poskytována individuální péče při vyučování a
doučování dle časové dotace doporučené poradnou mimo vyučování.  Výuka v této hodině se řídila
podle vypracovaného individuálního plánu učitelů jednotlivých předmětů. Přehled integrovaných žáků
dle tříd :

Třída 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Počet IŽ 2 2 1 2 1 2 2
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V letošním školním roce stejně jako v minulém školním roce probíhala na škole výuka
logopedie pod vedením  speciálního pedagoga  - Mgr. H. Mahdalové, která prováděla nápravu řeči o
žáků 1. stupně .

Škola se snaží pracovat s talentovanými dětmi. Problémem je odchod těchto žáků na víceleté
gymnázium. Avšak i přesto výsledky olympiád a soutěží dokládají, že se učitelům práce s nimi daří.
Pro zaostávající žáky učitelé organizují jejich doučování.

Činnost výchovného poradce na škole je zaměřena na práci s dětmi , které mají problémy
s učivem, ale hlavní práce je směřována na práci se žáky, kteří budou vycházet. Výchovný poradce
žákům i rodičům poskytuje dostatek informací , organizuje návštěvy Úřadu práce, burzy středních
škol, která je každoročně pořádána v Písku.

Na začátku roku byl vypracován plán exkurzí a výletů, které byly směřovány na vhodné
doplnění výuky. Vždy byl vybírán termín, které co nejméně narušoval vyučování.

Ve školním roce 2002/2003 byl pořádán plavecký výcvik ve spolupráci s plaveckou školou
v Písku. Výcviku se účastnilo žáků 2. a 3. tříd. Pozitivní na tomto výcviku je fakt, že se děti poměrně

dobře seznámí s plaveckou technikou, negativa
však přináší poměrně vysoké finanční náklady i
zdravotní potíže dětí v zimních měsících.

Byly pořádány  2 turnusy lyžařského
výcviku, kterých se zúčastnilo celkem 55 žáků byl
pořádán v Olešnici v Orlických horách a
Hraběticích v Jizerských horách.

Škola se snaží navázat spolupráci se
školami ze zahraničí. Probíhá dopisování žáků se
školou v Guichenu ve Francii, se školou Rame
v Dánsku. Byl vypracován projekt v rámci
programu Socrates 1 – spolupráce mezi školami,
kdy jsme se snažili zapojit do již běžícího projektu,

který organizuje italská škola ze Sicílie a dalšími partnerskými školami byly školy ze Španělska,
Portugalska, Německa a Rumunska. Projekt nám z důvodu financí nebyl schválen, ale předpokládáme
jeho podání v příštím roce. V březnu se škola zúčastnila jednání na britském konzulátu a chtěli
bychom se  zapojit se do projektu využití moderní telekomunikační techniky ve výuce – vedení výuky
pomocí videotelefonu online mezi naší školou a školou  High School Worsley ve Velké Británii.
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Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti

Ve školním roce 2002/2003 pracovalo na naší škole celkem 35 pedagogických pracovníků
( přepočtených 30, 2), 3 vychovatelé, kterým vypomáhalo 5 učitelek 1. stupně  ( přepočtených 3,1) a 8
nepedagogických pracovníků ( přepočtených 6,95). Kvalifikovanost pedagogických pracovníků je 100
%, aprobovanost výuky je na 1. stupni 81 % a na 2. stupni 86.5 %..

Pedagogičtí pracovníci školy se jako každoročně účastnili  DVPP, které  pořádá  SSŠ
Písek.Kromě těchto akcí učitelé navštívili  akce , které pořádalo Pedagogické centrum
v Českých Budějovicích., pobočka v Písku

Přehled účasti na jednotlivých akcí SSŠ Písek dokládá následují tabulka :

Předmět, téma Počet účastníků

Německý jazyk 2

Anglický jazyk 6

Specifické poruchy učení, psychologie 5

Matematika 7

Výtvarná výchova 1

Český jazyk 6

Chemie 3

Hv 7

Přírodopis 3

Celkem akcí 42

Dále se 8 učitelé zúčastnili seminářů a školení , které pořádalo Pedagogické centrum  České
Budějovice.

Přehled pedagogických a správních pracovníků – viz. Příloha č. 1
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Údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí

Výsledky zápisu ukazuje následující tabulka :

Zapsaných Odklad Nastoupilo do 1. tříd
47 5 42

Počet dětí ve školní družině:

ŠD
125

Počet dětí , které navštěvovalo třídy s rozšířenou výukou :

Třída Počet žáků
9. A 20

Výsledky přijímacího řízení a umístění dětí na jednotlivé typy škol :

Typ školy Počet žáků Počet procent
Celkem žáků 70 100
Gymnázium 5 7

SOŠ 28 40
SOU 25 36
ISŠ 9 13

Z nižšího roč. ZŠ 3 4
Pokrač. v 9. roč 1 0

Typ školy Počet
žáků

8-leté gymnázium Milevsko 6
6-leté franc.gymnázium Písek 1
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Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Údaje o studijních výsledcích žáků v jednotlivých ročnících ukazuje následující tabulka :

Ročník Počet žáků Prospělo
s vyznam.

Prospělo Neprospělo

1. 44 0 43 1
2. 57 0 56 1
 3. 62 0 62 0
4. 70 0 70 0
5. 62 0 62 0
6. 71 20 50 1
7. 71 17 54 0
8. 66 18 48 0
9. 67 10 57 0

Hodnocení chování žáků :

Stupeň chování 2002/2003 2001/2002 2000/2001
2. stupeň 6 9 2
3. stupeň 0 0 0

Účast a umístění žáků v soutěžích a olympiádách :

Okresní kolo Regionální kolo - oblastní
Název Ročník Počet žáků Umístění –

místo
Počet  žáků Umístění  -

místo
Matematická
olympiáda

7. 1 1. místo

9. 1 1. místo
Český jazyk 9 1 19. místo
Pythagoriáda 5 3 10., 14. 22..

místo
Dějepis 9 2 14., 20. místo

Fyzikální olympiáda 9. 1 10.místo

Chemická olympiáda 9. 2 2., 4..místo
Přírodopis 7 2 2., 7. místo
Přírodopis 6 1 4. místo

Zeměpisná olympiády 6 3 1., 4., 10. místo

Dopravní soutěž 1 družstvo 5. místo

Mladý zdravotník ml. 4. –5. 3 družstva 7., 9., 12. místo
Mladý zdravotník st. 6. – 8. 1 družstvo 5. místo
Konverzace NJ 9. 2 5., 6. místo
Konverzace NJ 8 2 9., 11. místo
Konverzace Aj 9 2 4., 11. místo
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Údaje  výsledcích inspekce provedenou ČŠI a dalších kontrolách

Ve školním roce 2002/2003 nebyla na škole provedena  inspekce ČŠI ani kontrola z Referátu
školství , okresního úřadu Písek. Poslední inspekce byla na škole provedena dne 17 - 19. dubna. 2000.

Údaje o mimoškolních aktivitách

Každý rok je na škole organizován sběr léčivých bylin, sběr žaludů a kaštanů. Každoročně je
prováděna výroba dárků a pořádány kulturní vystoupení žáků školní družiny pro důchodce.

Většina učitelů se aktivně zapojuje při přípravě a organizování  okresních a regionální kol
olympiád, sportovních soutěží.

Školní družina zorganizovala vánoční kulturní vystoupení a vystoupení ke Dni matek pro
důchodce v Domě s pečovatelskou službou.

Na škole pracuje pěvecký sbor, který uspořádal vystoupení pro bývalé zaměstnance školství a
každoročně se zúčastnil koncertu pěveckých sborů v Milevsku.

Závěr

Z výše uvedeného přehledu je možno konstatovat, že škola plní svůj základní úkol, který
vyplývá ze Zákona č.29/1994 O soustavě základních, středních a vyšších odborných škol §5 a
Vyhlášky MŠMT ČR č. 291/1991 O základní škole.

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2002/2003 byla dle znění Vyhlášky 139/1995
MŠMT ČR,  § 17g projednána na poradě pracovníků školy  dne  25. 8. 2003.

PaedDr.  Martin  Hrych
        ředitel  školy
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