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1. Charakteristika školy 
 

1. 1  Základní údaje o škole 
 

Název školy :  1. základní škola T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek  

 

Adresa :   Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko 

 

IČ :  710 00 381 

 

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko je součástí výchovně vzdělávací soustavy ČR. Je 

zařazena do sítě škol MŠMT ČR rozhodnutím ze dne 24. 4. 2003 č.j. 18 438/03-21 pod číslem 

REDIZO 650 038 223. Je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Milevskem ke dni 1. 1. 2003 

na základě usnesení městského zastupitelstva ze dne 28. srpna 2002 .  Zřizovací listina schválená  

ze stejného dne pod č.j. 369/02. V obchodním rejstříku je registrována u Krajského soudu v  

Českých Budějovicích v oddílu Pr, vložce číslo 363. V červnu 2012 proběhl konkurz na místo 

ředitele školy, na základě kterého byl jmenován stávající ředitel PaedDr. Martin Hrych.  

Součástmi základní školy jsou: 

 školní družina 

 školní klub 

 školní jídelna   

V hlavní činnosti poskytuje základní vzdělávání – zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu 

vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie poskytuje mravní, 

estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu, umožňuje žákům též 

náboženskou výchovu. Připravuje své žáky pro další studium a životní praxi. 

V doplňkové činnosti má zřizovatelem povoleny aktivity v těchto oblastech: realitní činnost - 

pronájem nebytových prostor, tělocvičen a školních hřišť, hostinská činnost - stravování cizích 

strávníků, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti a 

může poskytovat kopírovací práce.  

Ředitel školy jako svůj poradní orgán zřizuje pedagogickou radu, jejímiž členy jsou všichni 

pedagogičtí pracovníci školy. 

Dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) na škole pracuje 9- ti členná školská rada, která od 

1.1.2012 pracuje v novém složení. Za rodiče jsou ve školské radě Michal Polanecký, Ing. Marie 

Vratislavská a Květoslava Marvanová, za zřizovatele Mgr. Ludmila Kolářová, Mgr. Vlasta 

Machartová, Marie Polívková a za pedagogy Mgr. Marie Jelenová, Mgr. Eva Boušková a Ivana 

Nováková.  
  

 

1. 2. Charakteristika základní školy  
 

 Dveře naší školy se pro žáky poprvé otevřely 1.9.1935. Za působení školy ve městě Milevsku 

se   1. základní škola T. G. Masaryka stala uznávanou vzdělávací institucí. Budova byla postavena 

s velkou precizností, a tak můžeme poděkovat našim předkům, že i po této dlouhé době je stále 

plně funkční a architektonicky velmi pěkná.  

Škola měla ve školním roce 2012/2013  9 ročníků a člení se na 1. a 2. stupeň. První stupeň 

tvořilo11 tříd 1. - 5. ročníku s 253 žáky a  2. stupeň 8 tříd 6. -  9. ročníku s 170 žáky. Do školy 

docházelo celkem 423 žáků, což je o 27 žáků více než v předcházejícím školním roce 2011/2012. 

Jedna žákyně plnila školní docházku jiným způsobem -  navštěvovala zahraniční školu. Do1. tříd 

nastoupilo celkem 63 žáků, z toho jedna žákyně plní školní docházku ve Francii. Někteří žáci 

odcházejí během školního roku. Nejčastějším důvodem je stěhování rodičů za prací mimo 

Milevsko. 



 

 

 

1. 3. Spádový obvod  
 

Do školy chodí 423 žáků, z toho 250 žáků je z Milevska a ostatní jsou z okolních obcí, např.  

Bernartice, Blehov,  Božetice, Branice, Brtec, Březí, Dmýštice, Držkrajov,  Hrejkovice, Chlumek, 

Jetětice, Jíckovice, Jistebnice, Klisinec, Klisín, Kostelec nad Vltavou, Kožlí, Křižanov, Kučeř, 

Květov, Květuš, Líšnice, Modlíkov, Nadějkov, Něžovice, Níkovice, Okrouhlá, Olešná, Orlík nad 

Vltavou, Osek, Podolí I, Přeborov, Přeštěnice,  Rukáveč, Sepekov, Sobědraž, Stehlovice,  Týnice,  

Varvažov, Velká, Veselíčko, Vůsí,  Zbelítov,  Zbislav.   
 

 

1. 4. Školní družina a školní klub  
 

Školní družinu navštěvovalo 135 žáků  1. -  5. ročníku a její činnost probíhala ve 5 odděleních. 

Provoz školní družiny byl každý den od 6.30 – 16.00 hodin. O žáky se staraly v 1. ročníku paní 

vychovatelka Ivana Nováková, v 2. ročníku Olga Žižková a v 3. – 5. ročníku Dita Hejná a paní 

učitelky Jana Marelová a Pavla  Kotrbová.  Činnost školní družiny vychází z plánu ŠD a plánu ZŠ, 

který je zpracován do ŠVP ŠD. Děti se věnovaly estetické, pracovně technické, rekreační a 

sportovní činnosti. Spolupráce mezi 1. stupněm a školní družinou je velmi dobrá. Paní 

vychovatelky ochotně pomáhají, pokud je potřeba, při suplování a přispívají svou činností a 

výrobky k výzdobě a pěknému vzhledu školy. 
 

1. 5. Školní jídelna  
 

Ve školním roce 2012/2013 se ve školní jídelně stravovalo 598 strávníků. Z toho bylo 400 žáků ZŠ, 

125 studentů gymnázia, 15 žáků speciální školy a 58 dospělých. Školní jídelna ve spolupráci 

s nepedagogickými pracovníky školy zajišťovala pro žáky školy jako každoročně pitný režim 

během vyučování. 

 
 

Přehled o vydaných obědech: 

 

2011/2012 

Celkem ZŠ Spec.Š. Gymnázium Dospělí 

92 901 61 174 2099 19 764  9 864 

 

2012/2013 

Celkem ZŠ Spec.Š. Gymnázium Dospělí 

94 998 66 070 1 855 17 300  9 773 

 

   

V jídelně funguje registrační systém o vydaných obědech pomocí magnetických karet a 

elektronických čipů.   

Neustále dochází k modernizaci stávajícího zařízení jídelny tak, aby její vybavení odpovídalo 

moderním trendům vaření, ale především hygienickým předpisům.  V  jídelně jsou používány  

konvektomaty a další moderní přístroje.   V letošním roce o prázdninách byla provedena výměna 

oken v části jídelny.  Dále byly provedeny opravy, malby a nátěry doporučené vnitřním auditem, 

který jsme provedli v kuchyni i jídelně k zajištění bezproblémového provozu a aktualizaci systému 

HACCP.   

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

doplnění tekutin. Kromě toho je škola zapojena do programu Školní mléko, kde si žáci obou stupňů 

mohou zakoupit mléko za dotované ceny.   

Dále je škola zapojena do programu Ovoce do škol (pro žáky 1. stupně). 

 

 
 



 

 

1. 6. Péče o inventář a budovu školy  
 

Přestože se jedná o 78 let starou budovu, je to budova, která byla postavena velmi pečlivě. Učebny 

jsou prostorné, dobře situované, prosvětlené a dobře větratelné. Na budově jsou prováděny práce, 

které jsou nezbytné proto, aby byla zachována provozuschopnost, ale také pro zlepšení prostředí 

školy, a tím i zlepšení celého výchovně vzdělávacího procesu. Škola postupně provádí obnovu 

školního nábytku. Škola je kompletně vybavena ve všech učebnách školním nábytkem od firmy 

Santal Třeboň. Velmi dobře se nám osvědčilo vybavení tříd 1. stupně skříněmi s umělohmotnými 

zásobníky, které děti využívají na vytváření svého portfolia – ukládají si do nich své věci, práce a 

výtvory.  

Škola má moderní odbornou učebnu chemie, fyziky, cvičnou kuchyňku, dílnu pro technické práce, 

dvě učebny výpočetní techniky, multimediální učebnu a 2 tělocvičny.   

Od 1.9.2010 byla dána do užívání venkovní učebna i se zázemím ve formě skladu, kde jsou 

umístěny lavice a židle.  

K největší akci letošních prázdnin patřila kompletní rekonstrukce školní cvičné kuchyňky pro žáky.  

Zde došlo k výměně všech technických rozvodů (elektřina, voda, odpady, odvětrávání) a byla 

vytvořena 4 pracoviště s novými kuchyňskými linkami a moderními spotřebiči. 

 Kromě každoročních běžných udržovacích prací, ke kterým patří malířské a lakýrnické práce, jsme 

dokončili výměnu osvětlení ve školní  jídelně a školní družině. Tím má škola kompletní osvětlení 

odpovídající všem hygienickým normám. Dále postupně provádíme výměnu parketových podlah 

v učebnách a výměnu oken v budově školní družiny a školní jídelny. 

O prázdninách byla dokončena nová učebna přírodopisu – barevné řešení učebny, nové lavice, 

židle, skříně, pylonová tabule, počítač, projektor pro výuku.  

 

1.7.  ICT ve škole  
 

Kromě výše uvedených oprav a investic se naše škola snaží o zařazování nových technologií do 

výuky. V loňském školním roce jsme zakoupili 24 tabletů a zkušebně jsme je používali při 

hodinách ICT. Od letošního školního roku bychom je chtěli více zapojit do výuky na 1. stupni. 

Opět otvíráme tři 1. třídy a zde budeme mít ve dvou třídách smartboardy a v jedné ze tříd bychom 

chtěli právě více využít tablety. Již jsou na nich připraveny aplikace z matematiky, českého jazyka, 

anglického jazyka, prvouky a další, které mohou zábavnou formou vhodně doplnit výuku.  Aby se 

tato technika mohla využívat ve všech učebnách, byla v celé škole o prázdninách vybudována wi-fi 

síť. 

Škola má vlastní internetovou doménu s adresou: www.zsmilevsko.cz a email : 

skola@zsmilevsko.cz. Jako zpestření hodin hudební výchovy máme ke stávajícím SmartBordům 

soupravy Karaoke, kde si žáci mohou vyzkoušet své pěvecké dovednosti.  

Učební pomůcky jednotlivých předmětů jsou průběžně doplňovány a modernizovány v rámci 

možných finančních prostředků, které mají každým rokem stále klesající úroveň.  

Školní rok 2012/2013 je školním rokem, kdy je škola desátým  rokem v právní subjektivitě. Škola 

má zajištěno zpracování účetnictví a mezd formou služby.  

Pro účetní agendu je používán program FENIX od PVT-ASSECO Č. Budějovice a pro mzdovou 

agendu program Avensio od firmy Alfa Software Klatovy, který je nástupcem úspěšného programu 

UNICOS. 

 

 

1.8.  BOZP a prevence sociálně patologických jevů  
 

Vedení školy dbá, aby zaměstnanci byli poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

pravidelných školeních na začátku školního roku. Žáci jsou pravidelně poučování 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.  

Pan školník se zúčastnil pravidelného školení požárních preventistů.   

http://www.zsmilevsko.cz/
mailto:škola@zsmilevsko.cz


 

 

I přes preventivní opatření není možno vyloučit některé úrazy.  

  

Přehled úrazů ve školním roce 2012/2013 ukazuje následující tabulka: 

 

Počet zapsaných úrazů Ošetřeno u lékaře odškodněno 

Dětí Dospělí Dětí Dospělí 13 

29 0 29 0 

Celkem úrazů:  29 

 

  

Na škole provádíme prevenci negativních jevů. Protidrogovým koordinátorem je Mgr. Zdeňka 

Machartová, která zpracovala Minimální preventivní program, který směřuje k prevenci sociálně 

patologických jevů. Žáci jsou seznamováni s touto problematikou volbou vhodného učiva 

především při výuce chemie, přírodopisu, občanské výchovy a výchovy ke zdraví. Pravidelně se 

zúčastňujeme akcí, které organizuje k této  problematice PPP Písek, občanské sdružení Arkáda, 

sociální odbor Města Milevska a jiné organizace.   

Pro žáky byly realizovány ve spolupráci s Arkádou Písek různé preventivní aktivity. V třídách 9.A 

a 9.B se uskutečnily dvouhodinové programy Prevence kriminality.  Žáci 9. ročníku navštívili 

v rámci Dne otevřených dveří středisko Arkády v Milevsku. 

V tomto školním roce pokračovala v rámci projektu Rozvoj a metodická podpora poradenských 

služeb aktivní spolupráce s etopedem Mgr. Richardem Švecem, který pracuje s problémovými žáky 

a jejich rodiči. Pravidelně pracoval se sedmi problémovými žáky naší školy, jejich rodiči i se 

sociálním odborem MÚ.  Postupně si návštěvami hodin a vlastní prací se třídou zmapoval všechny 

třídy 2. stupně.  

Od začátku školního roku na škole působila u žáka s autistickými rysy asistentka pedagoga Pavla 

Kotrbová.  

Dopravní výchova žáků 4. ročníku probíhala ve spolupráci s příslušníky Městské policie. V říjnu 

2012 a v červnu 2013 se uskutečnili besedy a návštěva dopravního hřiště.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Přehled oborů vzdělání zařazených ve školském rejstříku 
Ve  školním  roce 2012/2013 se  ve všech  ročnících vyučovalo podle Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání Škola pro život. 

UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY  1. – 9. ROČNÍK 
 

Předmět                                                                      

Ročník 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk  9 10 8 8 8 5 4 5 5 

Cizí jazyk – Anglický jazyk   3 3 3 3 4 3 3 

Matematika 4 5 5 5 5 4 5 5 5 

Prvouka 3 2 2       

Přírodověda    1 2     

Vlastivěda    2 2     

Chemie        2 2 

Fyzika      2 2 2 2 

Přírodopis      2 2 0 1 

Člověk a ochrana zdraví        3  

Výchova ke zdraví      1    

Zeměpis      2 2 2 1 

Dějepis      2 2 2 2 

Informatika     1 1    

Občanská výchova       1 1 1 1 

Hudební výchova  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova  1 1 2 2 1 2 2 1 1 

Pracovní činnosti  1 1 1 1 1     

Pracovní výchova      1 1 1 1 

Volitelné předměty 1       2 2 2 

Volitelné předměty 2         2 

Tělesná výchova  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Týdenní dotace  

povinných předmětů  

 

21 

 

22 

 

24 

 

25 

 

26 

 

29 

 

30 

 

32 

 

31 

 

2.1. Dělení tříd  
 

Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny, počet skupin a počet žáků v nich 

určuje podle materiálně technických a personálních podmínek školy a charakteru vyučovacího 

předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků a pracovníků školy i 

zařazení žáků se specifickými poruchami učení. Převážně dochází k dělení při výuce cizích jazyků, 

ale vzhledem k projektu z operačního programu OPVK 1.4. EU Peníze základním školám jsme 

mohli přikročit v rámci šablon individualizace i k dělení hodin, které nespadají do pravidel o 

nutnosti dělení tříd. V rámci projektu se dělilo  6 hodin českého jazyka, 3 hodiny cizího jazyka, 4 

hodiny informatiky, 1 hodina přírodopisu, 1 hodina matematiky a pokračoval  volitelný předmětu 

přírodovědný seminář (2 hodiny).   

 

2.2. Volitelné předměty a pracovní činnosti 
 

Na škole je realizována celá řada volitelných předmětů, které jsou postaveny s důrazem na 

všestranný rozvoj žáků. Jedná se rozvoj jazykových schopností a manuálních dovedností, které se u 

dnešní mládeže pomalu vytrácejí.  

7. ročník: ruský jazyk – 2 skupiny, pěstitelství a přírodovědný seminář 



 

 

8. ročník:   technické práce, ruský jazyk, německý jazyk  

9. ročník:   1. volitelný předmět – pěstitelství, německý jazyk 

  2. volitelný předmět – domácnost, všeobecně vzdělávací seminář 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce byl na 1. stupni realizován v předmětu 

Pracovní činnosti a na 2. stupni v předmětu Pracovní výchova. V 6. ročníku je zařazen tematický 

okruh Příprava pokrmů, v 7. a 8. ročníku Využití digitálních technologií a v 9. ročníku Volba 

povolání. 

 

2.3. Nepovinné předměty  
 

U nepovinných předmětů je nutné podotknout, že finanční normativ svazuje počet a rozmanitost 

nepovinných předmětů, které by škola chtěla vyučovat. Ale přesto se na škole na 1. stupni i 2. 

stupni vyučovalo v předmětech  Sborový zpěv a Náboženství.  

 

Nepovinný předmět Sborový zpěv Náboženství 

Počet žáků 55 30 

 

Na škole probíhá tradičně výuka v nepovinném předmětu Náboženství.  Do školy docházel církevní 

učitel z milevského kláštera, který vyučoval celkem 30 žáků ve 3 skupinách. 

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 školního pěveckého souboru, příprava a dramatizace pohádek, 

příprava školního pásma před vánocemi a na závěr školního roku, příprava vánočních besídek a ke 

Dni matek, výroba dárků pro budoucí prvňáčky a pro důchodce. 

 

2.4. Kroužky  
 

Škola ve školním roce 2012/2013 realizovala celou řadu kroužků v rámci své doplňkové činnosti. 

Pokud žáci docházejí na kroužek, platí poplatek, který však není nijak vysoký. Dle náročnosti se 

cena kroužků pohybuje v rozmezí 300 – 500 Kč,- ročně.  Na škole běžely následující kroužky:  

 

 6 skupin angličtiny pro 1. a 2. ročník 

 2 kroužky informatiky pro 1. stupeň 

 ruční práce 

 pohybové hry 

 5 skupin florbalu 

 psaní na počítači  

 2 skupiny zdravotnického kroužku  

 

Někteří žáci navštěvovali fotokroužek, který vedou členové Milevského fotoklubu.  

  

2. 5. Spolupráce s dalšími příspěvkovými organizacemi města  
 

 

Důležitou součástí kulturního a sportovního života v Milevsku je Dům kultury, kino a místní 

organizace Sokola. Zde navštěvujeme různé hudební a výchovně vzdělávací pořady. Za všechny ty, 

kde účinkují naši žáci – koncerty milevských pěveckých sborů, milevské kulturní léto, sokolská 

akademie.  Naši žáci i pedagogové se aktivně zúčastnili tradičního maškarního průvodu.  

Zapojením do dění ve městě byla i účast dvou družstev 5.ročníku  v soutěži Myslivost jako ochrana 

přírody, která byla součástí mysliveckých slavností.  Město Milevsko a společnost SPOS umožnily 

žákům milevských škol bezplatné využití plochy zimního stadionu k bruslení v rámci tělesné 

výchovy.  



 

 

Díky finanční pomoci Odboru životního prostředí Městského úřadu v Milevsku se žáci  1. ročníku 

a  4.A zúčastnili exkurze v záchranné stanici Makov a žáci 2. ročníku navštívili zoologickou 

zahradu Větrovy.  

Spolupracujeme s milevským fotoklubem CvakyCvak. Žáci naší školy navštěvují i Galerii M.  

Žáci se zúčastňují akcí organizovaných DDM Milevsko. Jsou to především sportovní soutěže: 

Milevská laťka, O nejsilnějšího žáka milevských škol,  turnaje ve vybíjené, malém fotbale atd.  

Všichni žáci 1. stupně se zúčastnili Dne dětí v Domě kultury a dětského dne s chovateli. Úzce 

spolupracujeme s městem Milevskem při Olympijských hrách mateřských škol, kde vybraní žáci 

pomáhají organizátorům.  

Pravidelně navštěvují naši školu děti z předškolních oddělení milevských mateřských škol. Žáci          

1. ročníků jim předvádějí, co se naučili. Předškoláci si vyzkoušejí malování na interaktivní tabuli a 

práci s tablety iPady.  Rodičům předškoláků při besedě v mateřských školkách poskytli informace 

ředitel školy Martin Hrych a paní učitelky Eva Syrovátková a Pavla Šmelcová.  

 

Velmi dobře a intenzivně spolupracujeme s Městskou knihovnou Milevsko: 

 2.10.2012 – soutěž  O nejlepšího čtenáře – 2. ročníky 

 15.10. – beseda O životě mravenců – 5. ročník 

 30.11. – Deníky naruby – 2. ročníky 

 14.12.  – Biblické příběhy – besedy 6. – 7. ročník  

 11.2.2013 - zapojení do projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – 

Knížka pro prvňáčka – 1. ročníky 

 11.3. – beseda s Lenkou Černou z nakladatelství Fragment – 4. ročníky 

 27.5. -  Pasování prvňáčků na čtenáře 

 

Ocenění Nej čtenářka roku 2012 získala Adéla Ctiborová ze 7.B.  
 

2. 6. Volba povolání  
 

Při volbě povolání aktivně spolupracujeme na úrovni výchovného poradce s Úřadem práce v Písku. 

Úřad práce informuje školu o aktuální situaci na trhu práce a o výsledcích přijímacího řízení na 

jednotlivé školy a učiliště. 

Žáci 8. ročníku navštívili výstavu Vzdělání 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 říjnu byla tradiční schůzka  rodičů vycházejících žáků a zástupců 

jednotlivých středních škol a učilišť. 

V říjnu se chlapci 9. ročníku zúčastnili Dne otevřených dveří na SOŠ a SOU Blatná.  

Činnost výchovného poradce na škole je zaměřena na práci s dětmi, které mají problémy 

s chováním, a především na žáky, kteří budou vycházet.  Výchovný poradce žákům i rodičům 

poskytuje dostatek informací, organizuje návštěvy tradiční výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých 

Budějovicích, besedy ve spolupráci s  Úřadem práce. Žáci mohou navštívit burzy středních škol, 

které se každoročně konají  v Písku a Táboře.   

  

 

 

2. 7.  Žáci se specifickými poruchami učení  

 
Ve školním roce 2012/2013 bylo integrováno 9 žáků se specifickými poruchami učení a chování. 

V pedagogicko psychologické poradně bylo provedeno vyšetření řady žáků, ale na základě zákona 

o osobních údajích máme závěry z těchto vyšetření pouze u žáků, u kterých nám je poskytli rodiče.    

 Na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a jednání s rodiči byla žákům  

poskytována individuální péče při vyučování a  doučování mimo vyučování dle časové dotace 

doporučené poradnou.  Výuka se řídila podle vypracovaného individuálního plánu učitelů 

jednotlivých předmětů. Přehled integrovaných žáků dle tříd: 

 

 



 

 

Třída  2. 3. 4. 7. 8. 9. 

Počet IŽ 2 2 1 2 1 1 

  

Od začátku školního roku na škole působila u žáka s autistickými rysy asistentka pedagoga Pavla 

Kotrbová.  

Logopedická péče je zajišťována na Poliklinice Milevsko u profesionálního logopeda, který dojíždí 

do Milevska z Písku.  

S problémovými žáky od května 2012 pracuje etoped Mgr. Richard Švec v rámci projektu Rozvoj a 

metodická podpora poradenských služeb.  

 

 

2.8. Výlety, plavecký výcvik a lyžařský výcvikový zájezd  
 

Na začátku roku byl vypracován plán exkurzí a výletů, které byly směřovány na vhodné doplnění 

výuky. Vždy byl vybírán termín, který co nejméně narušoval vyučování.  Termíny výletů jsou 

stanoveny od 15. května do 15. června kalendářního roku.  

Ve školním roce 2012/2013 byl pořádán plavecký výcvik opět ve spolupráci s plaveckou školou 

PaedDr. Jozefa Chovance v Písku. Výcviku se zúčastnili všichni žáci 1., 2. a 3. tříd. Pozitivní na 

tomto výcviku je fakt, že se děti poměrně dobře seznámí s plaveckou technikou, negativem jsou  

poměrně vysoké finanční náklady. 

V únoru se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku, kterého se zúčastnilo celkem 

35 žáků. LVK  byl pořádán v lyžařském centru Horní Vltavice na Šumavě, kde žáci byli ubytováni 

v hotelu Salivar.  Sněhové podmínky v letošní zimě byly dobré.  

 

2. 9.  Zahraniční aktivity  
 

Ve školním roce 2012/2013 se v květnu uskutečnil poznávací zájezd do Londýna a okolí, kterého 

se zúčastnilo 34 žáků 2. stupně, pod vedením p.u. Kyrianová a Soldátové.  

 

2. 10.  Granty a projekty  
 

Škola se snaží být aktivní a získávat finanční prostředky ze zdrojů, které nabízí buď MŠMT  nebo 

krajský úřad v rámci své grantové aktivity. 

 

 pokračovala realizaci projektu v rámci operačního programu OPVK s názvem EU peníze 

základním školám – z tohoto projektu naše škola získala takřka 2 miliony korun. Tyto finanční 

prostředky byly využívány pro individualizaci (dělení hodin a zavedení nových volitelných 

předmětů) a inovaci výuky (vytváření sad digitálních učebních materiálů - DUMů) ve 

vybraných předmětech. Dále z tohoto projektu byla modernizována ICT ve škole a zakoupeno 

25 iPadů.  Kromě vlastní realizace projektů se naše škola stává také partnerem v  projektech, 

které realizují jiné školy, popřípadě jiné organizace, např. projekt Zvyšování kvality výuky 

cizích jazyků na základních školách, kdy škola spolupracuje na vytváření výukového DVD pro 

výuku anglického jazyka. 

 škola je zapojena do projektu na podporu zdraví ve školách Ovoce do škol, kdy je dodáváno 

zdarma ovoce, zelenina a ovocné nápoje pro žáky 1. – 5. ročníku 

 již tradičně škola pokračuje v projektu Školní mléko, kdy žáci, kteří mají zájem, mohou 

odebírat dotované ochucené nebo neochucené mléko   

 škola navázala spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek, kdy chce žákům 

nabídnout možnost složení mezinárodně uznávaných zkoušek z anglického jazyka univerzity 

Cambridge 

 projekt Zdravé zuby – 1. stupeň, dentální péče a prevence  

 projekt Veselé zoubky – preventivní program dm drogerie  
 

 



 

 

3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti  
 

3.1.  Počet a složení pracovníků 
 

Ve školním roce 2012/2013  pracovalo na naší škole 26 pedagogických pracovníků, 3 

vychovatelky, 9 nepedagogických provozních a 8 pracovníků školní jídelny. V tomto školním roce 

na naší škole konala 1 studentka čtyřtýdenní praxi (český jazyk, anglický jazyk), 1 asistentskou 

praxi v 1. ročníku    a jedna budoucí vychovatelka pedagogickou praxi.   

 

 

3.2.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Pedagogičtí pracovníci školy se jako každoročně účastnili podle plánu DVPP školení, které 

pořádají akreditované instituce.  

 

Přehled účasti na jednotlivých akcích: 
 

Předmět, téma Účastníci 

První kroky s iPadem jako pomůckou učitele při výuce – 

29.8.2012 

Hrych 

Školení BOZP – 30.8.2012 Všichni pedagogové 

Zkušenosti s iPady na ZŠ Česká Kamenice  - 10.10.2012 Hrych 

Okresní sněm ASŠK – 15.10.2012, Písek Haluška 

Setkání výchovných poradců – 18.10.2012, Písek Meuerová 

Seminář zaměřený na práci s autisty – 18.10.2012, České 

Budějovice  

Marelová, Kotrbová 

Google – média a komunikace, 28.11.2013, České 

Budějovice  

Hrych 

Školení pro pedagogy – práce s iPady  - 10.12.2012 Všichni pedagogové 

Pracovní setkání metodiků prevence – 21.2.2013, Písek Machartová 

PO a bezpečnost a ochrana zdraví při práci – školení pro 

preventisty PO  

Baše 

Školení AvMédia – 10.4.2013, Tábor  Hrych  

Aktivizace a motivace žáků v hodině anglického jazyka na 

1. stupni ZŠ, NIDV, Č. Budějovice – 12.4.2013 

Wegschmiedová, 

Nováková 

II. krajské konference primární prevence rizikového 

chování téma: “Spokojená sborovna – harmonická škola“ 

Meuerová 

3. konference  „Použití ICT při výuce – iPady“  - 20.4.2013, 

Praha  

Hrych 



 

 

Školení pedagogů 1. stupeň – práce s iPady – v rámci 

projektu OPVK EU Peníze školám – 24.4.2013- lektor 

Michal Špitálník  

Učitelé 1. stupně  

Školení pedagogů 2. stupeň – práce s iPady – v rámci 

projektu OPVK EU Peníze školám – 24.4.2013- lektor 

Michal Špitálník 

Učitelé 2. stupně 

GOPAS Praha – školení ICT – Základní ovládání 

operačního systému  iOS – 2.5.2013 

Hrych  

 

 

Z programu Bakaláři, kde je vedena školní matrika žáků, byl proveden povinný export dat o žácích 

v měsíci říjnu a dubnu na ÚIV. Přenos byl velmi komplikovaný,  protože  je nutné mít zavedena 

všechny potřebná data, která předepisuje školský zákon v evidenci. U některých žáků se tyto 

povinné informace shánějí velmi obtížně.  

 

3. 3. Údaje o pracovnících, kvalifikace, praxe a způsobilost 
 

Tyto údaje jsou přehledně uvedeny v Příloze č. 1  

 
 

4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí 
 

 

4. 1. Zápis do 1. tříd  
 

Dne 18. a 19. ledna 2013 se na naší škole konal zápis dětí do 1. tříd. K zápisu se dostavilo celkem 

62 dětí, z toho bylo 30 chlapců a 32 dívek. Nenásilnou a zábavnou formou prokazovaly děti své 

schopnosti a za své úsilí byly všechny odměněny.   

Po vyšetření dětí u dětského lékaře a v pedagogicko psychologické poradně byl některým dětem 

udělen odklad školní docházky o jeden rok.  V září 2013 nastoupilo do 1. ročníku 59 žáků.  

 

Výsledky zápisu ukazuje následující tabulka: 
 

Zapsaných Odklad Nastoupilo do 1. tříd 

62 5 59
* 

*) 1 žákyně opakuje  1. ročník, 1 žákyně přestoupila ze Sepekova  
 

4. 2. Školní družina  
 

Dle zápisových lístků, které byly odevzdány v měsíci září, navštěvovalo  ŠD 135 žáků ve 4 

odděleních.  O ně se staraly 3 vychovatelky školní družiny a pravidelně vypomáhala p.u. Marelová 

a p.u. Kotrbová. 

 

Počet dětí ve školní družině: 
 

ŠD Počet oddělení 

135 4 

 

 

4. 3. Výsledky přijímacího řízení – vycházející žáci  
  



 

 

Výsledky přijímacího řízení a umístění dětí na jednotlivé typy škol: 
 

Typ školy Počet žáků Počet procent 

Celkem vycházejících 

žáků z 9. ročníku 

33 100 

Gymnázium 7 21,2 % 

SOŠ 17 51,5 % 

SOU 9 27,3 % 

Žáci vycházející z 8.   

ročníku 

2 

všichni SOU 

 

 

5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

5. 1. Údaje o studijních výsledcích žáků v jednotlivých ročnících  
1. stupeň – počet žáků 253 

 

Hodnocení  1. pololetí 2.pololetí 

Vyznamenání 208 196 

Pochvaly ŘŠ 26 13 

Pochvala TU 21 49 

Důtky ŘŠ 0 0 

Důtka TU 0 2 

Napomenutí TU 6 4 

2. stupeň z chování 0 0 

3. stupeň z chování 0 0 

Neprospívající 1 4 

2 žáci opakují ročník, 1 přestup do 

speciální školy a 1 automatický postup 

do vyššího ročníku  

 

2. stupeň – počet žáků 170 

 

Hodnocení  1. pololetí 2. pololetí 

Vyznamenání 61 56 

Pochvaly ŘŠ 13 38 

Pochvala TU 8 28 

Důtka ŘŠ 2 3 

Důtka TU 7 6 

Napomenutí TU 6 6 

2. stupeň z chování 0 3 

3. stupeň z chování  1 1 

 

Neprospěli  6 4  

 2 vycházející z 8. ročníku a 2 opakují 

ročník 

 

5. 2. Hodnocení chování žáků: 
 

Stupeň chování 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 

2. stupeň 3 1 3 6 10 8 14 

3. stupeň 1 1 4 0 4 5 4 

 

 



 

 

5. 3. Účast a umístění žáků v soutěžích a olympiádách: 

 

           I v letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do řady didaktických soutěží. Stejně 

jako v předchozích letech dosáhli největších úspěchů v přírodovědných soutěžích.  

      

5. 4. Přehled umístění v jednotlivých soutěžích didaktických olympiádách  
 

 Okresní kolo Regionální kolo - 

krajské 

Název Ročník Počet žáků Umístění  Počet  

žáků 

Umístění  

- místo 

Matematická 

olympiáda 

5. 3 5. – 8. místo, Ondřej Polanecký, 

Julie Kotalíková, Štěpán Pokorný 

  

Matematická 

olympiáda 

7. 3 1. místo  Kateřina Kovandvá 

3. – 5. Místo Kateřina Černá 

8. místo Štěpán Větrovec 

  

Matematická 

olympiáda 

8. 3 1. místo Anna Lipanská 

8.- 11. místo Martin Hejl  

17. -18. místo Vojtěch Třešnička 

  

Matematická 

olympiáda 

9. 3 2. místo Nicola Dušková 

3. – 4. místo Jan Marvan  

5. místo Tomáš Řezáč 

  

Pythagoriáda 5. 3 3.– 4. místo Ondřej Polanecký 

7.– 8. místo Jana Řežábková 

15.– 19. místo Vít Hron 

  

Pythagoriáda 6. 3 11. místo Jan Volf 

12.–18. místo Vít Kučera 

Barbora Fořtová 

  

Konverzační soutěž  

v anglickém jazyce 

9. 1 8. místo Tomáš Řezáč   

Český jazyk 9. 2 18. – 19. místo Tereza Jedličková 

20. – 22. místo Tereza Brčáková 

  

Dějepis 9. 2 8. místo Petr Bočan 

 10. – 11. místo Matyáš Bartoš 

  

Fyzikální olympiáda 8. 2 1. místo Martin Hejl 

3. místo Anna Lipanská  

  

Fyzikální olympiáda 9. 4 1. místo Tomáš Řezáč 

2. místo Jan Marvan 

3 místo Nicola Dušková 

5. místo Daniel Černý 

3 3. místo 

30. místo 

22. místo 

Zeměpis 6. 2 6. místo Zuzana Dvořáková  

18. místo Vojtěch Šobek 

  

Zeměpis 7. 2 10.místo Filip Slunečko  

18.místo Filip Procházka  

  

Zeměpis 8. - 9. 1 5. místo Tomáš Řezáč 

 

  

Chemická olympiáda 9. 3 1. místo Nicola Dušková 

2.místo Tomáš Řezáč 

7. místo Lucie Doubková 

1 21. místo 

Biologická olympiáda 6. - 7.  2 14. místo Kateřina Černá 

16. místo Sandra Fáberová 

  

Mladý zdravotník a 

Mladý záchranář  

6. – 9. 

1. – 5. 

3 družstva 

1 družstvo 

1. místo 2. st  Mladý záchranář – 

Nikola Dadejová, Denisa 

Steinerová, Štěpánka Slámová, 

Sandra Fáberová, Kateřina Černá 

 1.místo 

Myslivost jako 5.r 2 družstva 3. místo 5.A– Jindřich Hlavín,   



 

 

ochrana přírody – 

součást milevských 

mysliveckých slavností 

Nikol Bursíková, Nicole Farová 

4. místo 5.B – Vojtěch Bečka, 

Petra Kalinová, Žaneta 

Koudelková 

Dopravní soutěž 1.st 1 4. místo – Ondřej Polanecký, 

Pavel Hroch, Kateřina Moserová, 

Tereza Hrubá 

  

Dopravní soutěž  2.st 1 7. místo – David Pešek, Matyáš 

Bartoš, Nikola Dadejová, Petra 

Mikátová 

  

 
Další soutěže:  

 

T.G.M  život, dílo a odkaz pro současnost 

 

Vyhodnocení v Praze 2.11.2012 - žák naší školy Petr Bočan oceněn čestným uznáním. 

Soutěž pořádá Masarykovo  demokratické hnutí, jehož členem je i naše škola, která nese čestný 

název prvního československého prezidenta.  

 

Matematické soutěže  

 

Naše škola se tradičně zúčastňuje mezinárodní matematické soutěže KLOKAN v kategoriích: 

CVRČEK“,  “KLOKÁNEK“,  “ BENJAMÍN  “ a“ KADET “ pro 2. – 9. ročník. 

 

Taktik  - Mezinárodní matematická soutěž, zapojilo se 6 skupin – 4 družstva tříčlenná a dva 

jednotlivci. 

VÝFUK - řešení úloh z MFF UK Praha   (Vít Kučera, Martin Hejl) 

 

Přírodovědný klokan – úlohy řešili žáci 8. a  9. ročníku 

 

Informatika 

 

Žáci 5. – 9.  se zúčastnili soutěže Bobřík informatiky, kterou pořádala JU PF České Budějovice.  

Letošní kolo proběhlo 14. – 16. 11.2012 a nejlepšími řešiteli byli Ondřej Polanecký a Jana 

Řežábková.  

 

 

Soutěž ve sběru PET lahví 

 

Naše škola se zapojila  do celoroční soutěže ve sběru PET lahví, kterou pořádají Služby města 

Milevska.  

 

Zapojení do soutěže časopisu ABC v hodu vlaštovkou – Vládce nebes. 

 

 

Výtvarné soutěže  

 

V letošním školním roce se naše škola zúčastnila řady soutěží, které vyhlašují různí organizátoři, 

např. Jihočeský kraj, Integrovaný záchranný systém, celá řada škol a školských zařízení k různým 

příležitostem a na různá témata. 

Tradičně se účastníme soutěže Požární ochrana očima dětí, kde Ilona Timoranská obsadila 1. místo 

v kategorii výtvarných prací. V soutěži Máme rádi přírodu byla Barbora Fořtová druhá. Žáci 

vyrobili  pěkné plakáty pro akci Kolečkový den.  

 

 



 

 

Tělovýchovné soutěže a akce 

 

Žáci naší školy se úspěšně účastní většiny akcí, které pořádá DDM Písek a Milevsko, zde uvádíme 

jejich přehled.  

 20. – 23.9.2012  - celostátní kolo OVOV – Denisa Hrychová - Praha 

 3.10.2012 – Kinderiáda 2. – 5. ročník – Nová Včelnice - 1. místo, postup na celostátní kolo 

v červnu 2013 do Prahy  

 4.10. Coca Cola školský pohár v kopané žáků 8. a 9. tříd–2. místo  

 9. a 10. 11. 2012 Orion Florbal Cup – okresní soutěž pro žáky ve florbale chlapců 

v kategorii III. (6. a 7. třída) a v kategorii IV. (8 a 9. třída)  

 20.11. 2012 - Florbal 3. – 5. ročník – okresní kolo Písek – 1. místo, postup do krajského 

kola 

 28.11.2012 – Milevská laťka 

 19.12.2012  Florbal 3. – 5. ročník –  krajské kolo, Týn nad Vltavou  - 3. místo  

 23.1. 2013 soutěž O nejsilnějšího žáka milevských škol   

 20.3.2013 Preventan Cup – vybíjená 4.-5. třídy , 4. místo  

 17.4.2013 Minifotbal  - 4. místo  

 23.4.2013 –McDonalds Cup – 1. -  3. třída, 2. místo  

 24.4.2013 Pohár rozhlasu  - mladší žáci 5. místo, mladší žákyně 3. místo, starší žáci 4. 

místo, starší žákyně  – 3. místo  

 25.4.2013 –McDonalds Cup – 4. - 5. tř., 4. místo  

 13.5.2013 – OVOV, 3. místo, postup do krajského kola a Eliška Reindlová do celostátního 

kola  

 14.5.2013  - Atletický čtyřboj  

 12.6.2013 – celostátní kolo Kinderiády v Praze – 6. místo ze 42 škol  

 18.6.2013 – Plavecko – běžecký pohár – duaton  

 Kolečkový den – celkové 3. místo, zisk finančního daru 5000,- Kč.  
 

6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

6. 1. Údaje o mimoškolních aktivitách 
 

Každý rok je na škole organizován sběr žaludů a kaštanů. 

Většina učitelů se aktivně zapojuje při přípravě a organizování okresních a regionální kol 

olympiád, sportovních soutěží.  

Na škole pracuje pěvecký sbor, který uspořádal vystoupení pro současné i bývalé zaměstnance 

školy a každoročně se účastní koncertu pěveckých sborů v Milevsku, které se uskutečňují v měsíci 

květnu.  

 

6. 2. Přehled akcí pro žáky  
 

 Žáci 9. ročníku začali vydávat pod vedením p.uč. Dvořákové školní časopis Školní listy 

 dopravní hřiště  4. ročník -  Milevsko, 11.10.2012 a 24.6.2013 

 plavecký výcvik – Plavecká škola Písek – září až listopad  -  2. a 3.ročník,  duben až červen 

- 1. ročník, vždy 10 dvouhodinových lekcí  

 LVK – 10.2. – 16.2.2013 lyžařský výcvik  

 4. a 5.9.2012 DK Milevské divadelní léto  

 28.9.2012 – Myslivecké slavnosti  

 4.10.2012 – Výkup kaštanů a žaludů 4,- Kč/kg kaštany (celkem 3270kg), 6,- Kč/kg žaludy 

(2970kg) 

 8.10.2012 – vystoupení pěveckého sboru školy v DK pro Sociální služby Města Milevska 

 17.10.2012 – Přírodovědný klokan – 8. a 9. ročník  

 18.10.2012 – ZUŠ koncert pro 1. třídy – p.u. Adam 



 

 

 30.10.2012 – společnost Asekol – „Najdi červený kontejner a vyhraj“  - sběr elektroodpadu 

 31.10.2012 – divadlo Tábor , 6. a 7. ročníky  

 2.11.2012 – Vyhodnocení soutěže T.G.Masaryk – Odkaz dnešku – Praha  

 5.11.2012 –Arkáda – Den otevřených dveří – 9. ročníky 

 14.11. 2012 – soutěž v ICT – Bobřík informatiky – 5. – 9. ročníky, ve spolupráci s JU PF 

České Budějovice 

 16.11.2012 – Arkáda – Prevence kriminality  

 21.11.2012 – výstava Vzdělání a řemeslo -  České Budějovice – 8. ročník  

 5.12.2012 -  mikulášská nadílka  

 6.12.2012  - DK - koncert Milevského pěveckého sboru pro žáky 2. stupně 

 13.12.2012 - vánoční dílničky  

 14.12.2012 – vystoupení pěveckého sboru na akci Pošli přání Ježíškovi  

 20.12.2012 -  vánoční filmové představení v kině 

 20.12.2012  - společnost Faber – doba Rudolfa II.   

 20.12.2012  – beseda Energie pro budoucnost   

 16.1.2013 – divadlo Tábor – 8. ročníky  

 Únor 2013-  Diagnostika znalostí od společnosti Vzdělání pro kvalitu – 5. a 9. ročník  

 26.2.2013 – matematické soutěž Pythagoriáda 

 10.2. – 16.2.2013 LVK Horní Vltavice , 7. r. 

 13.2.2013 - akce Veselé zoubky ve spolupráci s drogerií DM  

 21.2.2013 - Sokolská akademie  

 14.3.2013 – DK Milevsko, představení „ Pohodáři“  téma Dálný východ, Po stopách 

ussurijského tygra 

 18.3. – 28.3.2013 – oddíl házenkářek uspořádal pro děti seznámení s novým sportem – 

házená na malé branky se speciálním míčem 

 22.3.2013– Matematický klokan   

 25.3.2013  - DK – divadlo Slunečnice představení  „ Hledá se Evelýna“ – 1. stupeň 

 13. – 19.4.2013 – oblastní studijní středisko ČČK na Živci – školení pro zájemce z řad 

žáků 1. stupně   

 19.4.2013 – koncert milevských dětských sborů  

 25.4.2013 – ZUŠ , koncert orchestru Silver  Band – pro 6. a 7. ročníky  

 8.5. – 13.5.2013 – zájezd žáků do Anglie, 34 žáků 2. stupně  

 14.5.2013  - Den zdraví s OS Diacel  

 24.5.2013 – Vystoupení pěveckého sdružení Oběžná dráha pod vedení p.u. ZUŠ Jaromíra 

Kašpara  

 Květen – červen 2013 - Testování žáků 5. a 9. ročníku (CJ, MA, AJ) v rámci celostátního 

zjišťování výsledků vzdělávání,  přes portál ČŠI 

 25.5. 2013 (sobota) – účast žáků na akci Kolečkový den – pořádalo OS CML 

 30.5.2013 - Dětský den s chovateli – 1. – 4. ročník   

 31.5.2013 – DK – Dětský den – 1. stupeň 

 Červen 2013 – zapojení se do soutěže časopisu ABC v hodu vlaštovkou pod názvem 

Vládce nebes  

 1.6.2013 - Den dětí – 1. stupeň – DK, 6. ročníky Milevské muzeum, návštěva výstavy 

Českého svazu chovatelů 

 13.6. 2013 Olympiáda MŠ – školní hřiště,  pomoc při organizaci – žáci 9. ročníku 

 13.6.2013 – ekologická naučná akce Sběrný dvůr „ Skočte si pro radu, jak se zbavit 

odpadu“ – 6. ročník  

 18.6.2013- Plavecko – běžecký pohár Duaton – v bažantnici    

 21.6.2013 – prezentace žáků 9. ročníku s besedou o Londýně v ZŠ Kovářov  

 28.6.2013 - slavnostní předání vysvědčení žákům 9. ročníku – venkovní učebna  

 

 

 



 

 

Exkurze: 

 5. ročník – Planetárium České Budějovice  

 9. ročník – Hornické muzeum Příbram  

 9. ročník – Den otevřených dveří SOŠ Blatná  

 8. ročník  - výstava Vzdělání a řemeslo České Budějovice  

 4. ročník -  Muzeum čokolády Tábor  

 1. ročník a 4.A – záchranná stanice Makov  

 

Žáci pravidelně navštěvují divadelní představení v Táboře.  

Žáci 1. stupně připravují vánoční besídky a besídky ke Dni matek. Individuálně jsou dny 

otevřených dveří v jednotlivých třídách 
 

7.  Údaje o výsledcích inspekce provedenou ČŠI a dalších kontrolách 
 

Ve školním roce 2012/2013 byla na škole provedena inspekce ČŠI ve dnech 20. -24.5.2013. 

Inspekční zpráva je uvedena v Příloze č. 4 

Pravidelně jsou prováděny kontroly z VZP a ČSSZ, které neshledaly žádné nedostatky. Pravidelně 

se provádí vnitřní audit od zřizovatele, kdy JUDr. Hradil kontroluje vedení účetní agendy – bez  

nedostatků.   
  

8. Základní údaje o hospodaření školy  
 

Škola je zařízení, které je financováno z více zdrojů: 

a) státní rozpočet – platy pracovníků školy, odvody, další neinvestiční prostředky na školní 

pomůcky a potřeby  

b) z rozpočtu zřizovatele – provozní náklady  
 

K hospodaření školy přikládáme tyto přílohy:  

 

 Příloha č.  2  Rozbor hospodaření  za rok 2012 

 Příloha č.  3 Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkové organizace 

 

Součástí výroční zprávy je i Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha za rok 2012.  

 

9.  Závěr 
 

Z výše uvedeného přehledu je možno konstatovat, že škola plní svůj základní úkol, který vyplývá 

ze Zákona č. 651/2004 (školský zákon) a Vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 O základní škole. 

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013  byla zpracována na základě zákona č. 561/2004 

Sb. §10 odst.3  (školský zákon) a vyhlášky č. 15/20005 kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy §7, odst. 1 a 2  a byla projednána na 

pedagogické radě dne 27. 8. 2013. 
 

Předkladatel :       PaedDr.  Martin  Hrych, ředitel  

školy 

 

Zpráva byla projednána v Radě školy. 

Rada školy souhlasí s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá. 

 

 

 

 

 Mgr. Marie Jelenová  

        předseda školské rady  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

     



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

Česká školní inspekce 

Jihočeský inspektorát 

 

INSPEKČNÍ ZPRÁVA 

Čj. ČŠIC-283/13-C 

Název právnické osoby 

vykonávající činnost školy: 

Sídlo: 

IČO: 

Identifikátor: 

Právní forma: 

Zastoupená: 

Zřizovatel: 

Místo inspekční činnosti: 

Termín inspekční činnosti: 

1.základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 

690, okres Písek 

Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko 

710 00 381 

650038223 

příspěvková organizace 

PaedDr. Martinem Hrychem, ředitelem školy 

Město Milevsko 

Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko 

20. - 24. květen 2013 

Předmět inspekční činnosti 

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní 

školou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle 

příslušných školních vzdělávacích programů, zjišťování a hodnocení naplnění školních 

vzdělávacích programů (dále také ŠVP) a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými 

vzdělávacími programy (dále také RVP) podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. 

Aktuální stav školy 

1. Základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek (dále jen 

škola) vykonává jako právnická osoba činnost základní školy (dále ZŠ), školní družiny 

(dále ŠD), školního klubu (dále ŠK) a školní jídelny. Sídlí ve středu města. Budova školy 

byla před více než 70 lety postavena velmi pečlivě a je ve velmi dobrém technickém stavu. 

Na budově jsou průběžně prováděny práce nutné pro zachování provozuschopnosti, ale 

také pro zlepšení prostředí školy a tím i zlepšení celého výchovně vzdělávacího procesu. 

Škola postupně provádí modernizaci budovy (výměna oken, střešní krytiny, osvětlení), 

byla vybudována venkovní učebna a zakoupen nový server a proveden nový rozvod 

 



 

 

Jihočeský inspektorát České školní inspekce Inspekční zpráva 

Čj.: ČŠIC-283/13-C 

počítačové sítě pomocí optických kabelů. Základní škola má 49 zaměstnanců, z toho 25 

učitelů 3 vychovatelky ŠD, 1 asistentku pedagoga a 20 provozních zaměstnanců. V rámci 

projektu „Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb“ je aktivně rozvíjena 

spolupráce se školním etopedem. Ředitel školy, který je ve funkci 15 let, absolvoval 

kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS 2). Školu ke dni inspekce 

navštěvovalo 423 žáků (z toho 3 cizinci), což je 65% nejvyššího povoleného počtu žáků 

dle školského rejstříku. Jedna žákyně se vzdělává v zahraničí, resp. v zahraniční škole 

podle § 38 školského zákona. 

Hodnocení hlavních výsledků vzdělávání ve vztahu k ŠVP 

Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

s názvem „Škola pro život“ (dále ŠVP). Dokument škola systematicky upravuje a 

zkvalitňuje. Inovace obsahu vzdělávání odpovídá zásadám a cílům školského zákona a 

směřuje k podpoře klíčových kompetencí žáků. Disponibilní hodiny jsou využívány 

zejména pro posílení výuky českého jazyka, matematiky, informatiky a volitelných 

předmětů. Organizace vzdělávání se zaměřuje na podporu úspěšnosti žáků s ohledem na 

jejich individuální potřeby. Volitelné předměty jsou postaveny s důrazem na všestranný 

rozvoj žáků a jejich jazykové a manuální dovednosti. ŠVP zohledňuje reálné podmínky a 

možnosti školy, které mohou ovlivnit úspěšnost žáků ve vzdělávání, je zpracován v 

souladu se školským zákonem a podle zásad stanovených v RVP ZV 

Škola zajišťuje na odpovídající úrovni rovný přístup všech žáků ke vzdělávání. O 

vzdělávací nabídce a dění ve škole pravdivě a dostupným způsobem informuje na 

webových stránkách, třídních schůzkách, akcích školy i v místním tisku. Vykazuje žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), zajišťuje včasnou podporu žákům s 

riziky školní neúspěšnosti. V tomto školním roce vzdělává 24 žáků se SVP, z toho 9 má 

vypracován individuální vzdělávací plán a 1 z nich pracuje pod vedením asistentky 

pedagoga. Při vzdělávání jsou respektována doporučení školských poradenských zařízení a 

individuální schopnosti žáků. Škola v dané oblasti spolupracuje i s externími partnery 

(Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum, pediatr, odbor 

sociální péče). Má odpovídající preventivní systém k omezení rizikového chování. 

Problémovým žákům a jejich rodičům pomáhají konzultace se školním etopedem. Plán 

výchovné poradkyně je zaměřen na poradenskou, informační a preventivní činnost. Žákům 

i rodičům poskytuje výchovná poradkyně dostatek informací, organizuje návštěvy 

tradičních výstav, besedy ve spolupráci s úřadem práce. Žáci mohou navštívit burzy 

středních škol, které se každoročně konají v Písku a Táboře. Promyšlená koncepce 

prevence rizikového chování (zejména šikany) je systematicky realizována ve všech 

ročnících v příslušných předmětech i různorodých preventivních aktivitách, které jsou 

obsahem Minimálního preventivního programu (dále MPP). Oblast výchovného 

poradenství, prevence rizikového chování i školní neúspěšnosti je zajišťována na 

požadované úrovni. 

Hospitované hodiny na 1. stupni byly dobře strukturované. Během výuky se 

nejčastěji střídala frontální výuka se samostatnou prací žáků. Frontální výuku prokládaly 

didaktické hry, práce dvojic nebo skupin, jejímž cílem bylo důkladné procvičení a 

upevnění učiva. Pro vzdělávání bylo charakteristické příjemné a vstřícné klima. Většina 

vyučujících se ve větší míře snažila uplatňovat střídání metod a forem práce, v průběhu 

výuky byl kladen důraz na názornost a aktivní zapojení žáků do výuky. Učitelé dbali na 

dodržování nastavených pravidel. Využívali mezipředmětové propojování učiva a 

praktické osvojování získaných poznatků a dovedností. Žáci byli vedeni k aktivnímu 
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moderní technika (interaktivní tabule), což podporovalo obsah výuky a přispívalo i k jejímu 

zpestření. Většina učitelů se snažila o diferencovaný a individuální přístup vzhledem k 

odlišným schopnostem žáků, potřebné podpory se dostávalo i žákům se SVP. Přistupovali 

k žákům vstřícně, s náležitou odbornou erudicí. Prostředí tříd je podnětné, výuka je 

podpořena názornými pomůckami. Z atmosféry jednotlivých navštívených tříd, ze 

vzájemné komunikace žáků s pedagogy i mezi žáky navzájem byla zřejmá podpora 

otevřenosti a příjemného ladění v mezilidských vztazích. Velmi dobře probíhá adaptace 

žáků 1. ročníku na školní výuku i jejich motivace pro další vzdělávání 

Na II. stupni je vyučování systematické a efektivní, nové poznatky se odvozují z 

předchozích znalostí. Učivo je interpretováno věcně správně. Učitelům se daří aktivizovat 

a zapojovat žáky do dění ve třídě, styl jejich práce rozvíjí myšlenkovou samostatnost a 

přispívá k rozvoji logického a abstraktního myšlení. Verbální i neverbální komunikace 

vyučujících jsou velmi dobré a pozitivně ovlivňují psychosociální podmínky výuky. 

Komunikativní schopnosti žáků jsou přiměřeně rozvíjeny. V hodinách panuje živá 

pracovní atmosféra, jsou pestré, je v nich vytvořen prostor pro relaxaci, nechybí změna 

tempa a jeho gradace. V cizích jazycích byla výuka zaměřena na rozvoj základních 

jazykových dovedností, přiměřeně věku a délce jazykového vzdělání žáků. Ve výuce se 

funkčně střídaly různé didaktické formy včetně zpěvu a většinou účelného využití 

interaktivní tabule. Žáci měli zpravidla dostatek příležitostí k aktivnímu použití anglického 

jazyka při práci ve dvojicích nebo i ve větších skupinách, dle zadaných úkolů z učebnic 

nebo volnějších témat. Byli pozitivně motivování průběžným hodnocením. Výjimečně 

byly zapojeny též prvky rozvoje vzájemného hodnocení a sebehodnocení. 

Učitelé se zaměřují na rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách jazyků, ale i dalších 

předmětech. Zařazují různé aktivity směřující k porozumění smyslu textu, vedou žáky k 

uvědomění si přesahu do jiných oblastí, motivují je ke čtení (např., pasování na čtenáře, 

soutěž o nejlepšího čtenáře a soutěž o nejvíce přečtených knih, čtenářské dílny). Používají 

metody rozvíjející čtenářskou gramotnost, účelně a efektivně. Přínosné je vytváření 

příležitostí pro tvůrčí činnosti žáků, podpora tvůrčího psaní (časopis). V hospitovaných 

hodinách byla pozornost věnována podpoře matematické gramotnosti. Z hlediska utváření 

matematické a přírodovědné gramotnosti byl ve sledované výuce zjištěn vynikající stav. 

Oblast environmentální výchovy je začleněna do vzdělávacích dokumentů jako integrální 

součást vybraných, zejména přírodovědných předmětů. Z učebních osnov je patrná 

vzájemná provázanost i s dalšími vzdělávacími oblastmi. Na standardní úrovni je stav 

ekologizace provozu školy (třídění odpadu, úspora vody a energií, neplýtvání surovinami a 

materiálem). Škola spolupracuje v této oblasti s řadou organizací a vzdělávacích institucí. 

Vzdělávání podporuje rozvoj všech klíčových kompetencí, znalostí a dovedností 

žáků a vede k rozvoji ostatních funkčních gramotností na požadované úrovni, odpovídá 

individuálním schopnostem žáků a očekávaným výstupům obsaženým v ŠVP. Vedle přímé 

výuky podporují rozvoj osobnosti žáků různé akce (Den Matek, Velikonoce Vánoce Den 

Země, lyžařský výcvik, plavecký výcvik, besedy, koncerty, divadla). K všestrannosti žáků 

přispívá nabídka volnočasových aktivit a pestrá činnost školní družiny a školního klubu. 

Při škole působí celá řada kroužků především sportovního, jazykového, přírodovědného a 

uměleckého zaměření. 

Z analýzy dokumentace školy a z rozhovoru s ředitelem je zřejmé, že škola sleduje 

míru úspěšnosti žáků v celém vzdělávacím cyklu a využívá příležitosti k porovnání 

hodnocení výsledků z více zdrojů. Učitelé si výsledky vzdělávání ve sledovaných 

předmětech a skupinách předmětů zjišťují běžně užívanými metodami ústního a písemného 

zkoušení. Vedení školy analyzuje výsledky vzdělávání po hodnotících jednáních 

pedagogické rady. Dva roky již škola využívá výstupy externího hodnocení výsledků 
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vzdělávání 5. a 9. tříd. Testují se výsledky vzdělávání v českém jazyce a literatuře, 

anglickém jazyce, matematice a vzdělávací oblasti člověk a jeho svět. Mezi školami, které 

se tohoto testování účastní, dosahuje škola lepších než průměrných výsledků. Sledují se a 

podporují výsledky v předmětových olympiádách (matematická, fyzikální, chemická, 

biologická, zeměpisná, dějepisná, v českém jazyce) a soutěžích (Klokan, Konverzační 

soutěž v německém jazyce, Mladý zdravotník, Mladý záchranář, výtvarné soutěže, 

rybářská olympiáda atd.). Příkladem dobré praxe jsou dlouhodobě vynikající výsledky 

žáků školy ve vyšších kolech matematické, fyzikální a chemické olympiády. Tradičně 

velmi dobých výsledků dosahují žáci školy v okresních a krajských kolech sportovních 

soutěží (atletika, na škole velmi oblíbený florbal, kopaná, vybíjená atd.). Škola veřejně 

prezentuje výsledky vzdělávání ve výroční zprávě. 

Celkový průměrný prospěch školy ve školním roce 2011/2012 byl 1,48. Z 396 žáků 

školy jich prospělo 228 (57,58 %) s vyznamenáním, 162 (40,91 %) prospělo a 6 (1,51 %) 

neprospělo. V průběhu školního roku do školy nastoupilo 9 nových žáků a 10 žáků školu 

opustilo. Nejčastějším důvodem změny bylo stěhování rodičů. Zameškáno bylo v průměru 

92,22 vyučovacích hodin na žáka, z toho 0,095 hodin bylo neomluvených. Škola sleduje 

uplatnění svých žáků v dalším vzdělávání. Z 34 žáků, kteří ukončili základní vzdělávání 

devátou třídou, jich bylo 25 (73,53 %) přijato na obory poskytující střední vzdělání s 

maturitní zkouškou a 9 (26,47 %) na obory poskytující střední vzdělávání s výučním 

listem. Škola veřejně prezentuje výsledky vzdělávání ve výroční zprávě. 

Hodnocení předpokladů školy ke vzdělávání podle požadavků školského 

zákona 

Vzdělávací nabídka ZŠ odpovídá podmínkám jejího zařazení do školského 

rejstříku. ŠVP je zpracován podle požadavků školského zákona a v požadované struktuře 

dané Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. ŠVP pro ŠD je také 

zpracován v souladu s platnými předpisy. 

Organizace vzdělávání vychází plně z příslušných platných právních předpisů a ze 

stanoveného ŠVP ve vazbě na konkrétní podmínky školy. V rozvrzích hodin jednotlivých 

tříd jsou zařazeny vyučovací předměty dané učebním plánem a ve stanovené dotaci. Počet 

týdenních vyučovacích hodin, hodinové dotace v jednotlivých předmětech i počet 

vyučovacích hodin za celý vzdělávací cyklus jsou dodrženy. Organizace vzdělávání 

umožňuje realizovat jeho cíle i obsah v požadované míře. 

Systém řízení školy odpovídá typu školy, její velikosti a personálnímu složení. 

Management školy tvoří ředitel a 1 zástupkyně (1. a 2. stupeň). Organizační řád jasně a 

přehledně vymezuje organizační strukturu, rozdělení kompetencí a zodpovědnosti v řízení 

školy, stanovuje práva a povinnosti jednotlivých pracovníků. Veškerá dokumentace je 

zpracována na odpovídající úrovni. Vnitřní i vnější informační systém školy využívá 

všechny běžné postupy pro přenos informací. Probíhají kontroly výchovně vzdělávacího 

procesu, hospodaření a provozu školy. Ředitel dodržuje zákonná ustanovení při přijímání 

ke vzdělávání. Kontrolovaná rozhodnutí ředitele jako orgánu státní správy splňovala 

všechny náležitosti, které vyžadují příslušné právní předpisy. Škola pravidelně vykazuje 

požadované statistické údaje a vydává výroční zprávy o své činnosti. Vedení systematicky 

plánuje další rozvoj ve vybraných oblastech dle podmínek a možností školy. 

Škola má 49 zaměstnanců, z toho 29 pedagogických pracovníků. Převážná většina 

učitelů (95,26 %) je odborně kvalifikovaná. Podmínky odborné kvalifikace splňují rovněž 

3 vychovatelky. Pedagogický sbor prochází v současné době generační obměnou, která 
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bude ještě probíhat v dalším období. Pracuje v něm významná převaha žen (90,63 %) a 5 

začínajících učitelů. Personální podmínky školy jsou příznivé z hlediska zastupitelnosti. 

Ředitel školy podporuje odborný růst zaměstnanců. Ve školním roce 2011/2012 se učitelé 

zúčastnili vzdělávání zaměřeného na činnostní učení, možnosti využívání nové didaktické 

techniky, finanční gramotnost, náměty pro výuku anglického jazyka, českého jazyka, 

přírodovědných předmětů a na další oblasti výchovně vzdělávacího procesu. Odborně se 

vzdělával ředitel školy a metodička prevence. Všichni pedagogové školy absolvovali 

vzdělávání v oblasti BOZP. Učitelé školy mají přístup na internet, k dispozici mají řadu 

pedagogických časopisů a metodických materiálů. Personální podmínky umožňují realizaci 

školních vzdělávacích programů a jsou na požadované úrovni. 

Spolupráce s partnery přispívá k rozvoji školy, zkvalitnění vzdělávání a k širší 

vzdělávací nabídce. Škola spolupracuje se zákonnými zástupci, kteří jsou prokazatelným 

způsobem informováni o prospěchu a chování žáků. Bezproblémová a efektivní součinnost 

školy se zřizovatelem zajišťuje podporu v oblasti modernizace materiálního a technického 

vybavení. Spolupráce se školskou radou je funkční. Ředitel školy plní povinnosti k ní dané 

platnými právními předpisy. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními probíhá 

zejména v souvislosti se zajišťováním výuky žáků se SVP. Významné je zapojení školy do 

života města (veřejná vystoupení žáků školního pěveckého sboru, pomoc žáků při 

organizaci Olympiády mateřské školy), spolupráce s městskou knihovnou, hasičským 

záchranným sborem, policií a úřadem práce. 

Škola má materiální předpoklady pro vzdělávání žáků na požadované úrovni. 

Zajišťuje bezpečné prostředí a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj žáků při všech 

činnostech, které pořádá. Žáci jsou poučeni o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví (dále 

jen BOZ) vždy na začátku školního roku a před každou akcí. Podmínky zajištění BOZ jsou 

součástí školního řádu. Výuka kromě běžných tříd probíhá v odborných učebnách (chemie, 

fyzika, cvičná kuchyně, šicí dílna, dílna pro technické práce, 2 tělocvičny a 2 učebny 

výpočetní techniky), na školním hřišti, na školní zahradě a v nové venkovní učebně. 

Některé třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi nebo dataprojektory. V letošním roce 

bylo zakoupeno 24 tabletů, které jsou k dispozici žákům I. i II. stupně. Téměř všechny 

učebny jsou vybaveny novým žákovským nábytkem, který odpovídá vzrůstu a věku žáků. 

Škola používá učebnice a učební pomůcky dle požadavků pedagogů a potřeb žáků 

Učebnice, učební pomůcky a výukový software jsou průběžně obnovovány. Využívá se i 

další moderní digitální technika jako digitální fotoaparát, digitální kamera, síťové tiskárny 

apod. Pro žáky, učitele i zaměstnance jsou ve škole vytvořeny standardní podmínky pro 

využívání ICT. 

Finanční předpoklady školy k zabezpečení školního vzdělávacího programu byly 

hodnoceny za poslední uzavřená účetní období, tj. 2010 - 2012. Ve sledovaném období 

škola hospodařila s finančními prostředky státního rozpočtu poskytnutými na přímé výdaje 

na vzdělávání a na rozvojové programy, s příspěvkem na provoz od zřizovatele a s 

vlastními příjmy. Porovnáním rozpočtů přímých výdajů na vzdělávání za kalendářní roky 

2010 až 2012 došlo v roce 2011 k mírnému poklesu zdrojů a v roce 2012 k jejich navýšení, 

což odpovídalo počtu žáků ve škole. Dalším významným zdrojem příjmů byl příspěvek od 

zřizovatele na krytí provozních nákladů školy. Dále bylo financování školy podpořeno 

finančními prostředky z rozvojových programů MŠMT. Prostředky byly použity na 

posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, školní 

vybavení pro žáky 1. tříd základní školy a „Hustotu a Specifiku“. Na hospodaření se škola 

podílela i vlastními příjmy (úplata za školní družinu, čerpání fondu odměn, rezervního 

fondu, pronájem za umístění zesilovače a úroky). Ve sledovaném období přidělené finanční 

prostředky státního rozpočtu, za přispění zřizovatele, umožnily 
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nákup učebních pomůcek na standardní úrovni. Škola získala finanční podporu z 

Operačního programu ESF „Vzdělávání pro konkurenceschopnost – na projekty EU – 

Peníze školám s názvem „Škola pro život“ a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

s využitím multimediální techniky a e-learningu“. Ke zlepšení finanční situace využívá 

škola možnosti doplňkové činnosti (výnosy z pronájmů tělocvičny, učebny, stravování 

cizích strávníků, kroužky). Škola získala prostředky v rámci grantu Jihočeského kraje na 

„Podporu programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště“. Investiční výdaje na obnovu a 

rozvoj majetku byly použity na nákup multimediální tabule SmartBoard, vybudování 

zázemí venkovní učebny, energetický audit (projektová dokumentace), technické 

zhodnocení budov (počítačový server a optická síť), výměnu oken školní jídelny, školní 

družiny, tělocvičny a výměnu střešní krytiny na pavilonu školní družiny. Škola určuje 

priority podle rozpočtových možností a přijímá opatření v souladu se závěry vlastního 

hodnocení a vnitřní kontroly. Efektivně a hospodárně používá finanční prostředky 

přidělené ze státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny. Finanční 

prostředky, poskytnuté škole ze státního rozpočtu, příspěvku na provoz od zřizovatele a 

prostředků z evropského fondu, umožňují realizaci školního vzdělávacího programu. 

Závěry 

Škola poskytuje vzdělávání a intenzivně podporuje všestranný rozvoj osobnosti 

žáků v souladu se zásadami a cíli školského zákona. 

Vzdělávací programy jsou zpracovány podle zásad stanovených v příslušných 

rámcových vzdělávacích programech a v souladu se školským zákonem. 

Organizace vzdělávání je v souladu s platnými ŠVP a legislativou. 

Rovný přístup při přijímání ke vzdělávání, při zohledňování vzdělávacích potřeb 

jednotlivce v průběhu vzdělávání i školní poradenství jsou na požadované úrovni. 

Informační systém směrem k žákům, rodičům a ostatním partnerům je plně 

funkční. 

Personální, prostorové a materiální podmínky umožňují škole plnit výchovně 

vzdělávací cíle na velmi dobré úrovni. 

Při výuce jsou uplatňovány tradiční pedagogické metody a přístupy, ale i takové, 

které poskytují dostatečný prostor pro účinný rozvoj klíčových kompetencí. 

Na požadované úrovni se škola zabývá systematickým hodnocením individuálních 

a skupinových výsledků vzdělávání žáků a systémovým hodnocením celkových výsledků 

vzdělávání. V oblasti sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků se vyskytují rezervy. 

Nastavená pravidla a rozhodovací kompetence jsou podloženy vnitřními 

dokumenty, které jsou východiskem pro kvalitní řízení se zapojením i dalších 

vyučujících. 

Škola provádí účinnou prevenci rizikového chování žáků, školních úrazů a školní 

neúspěšnosti. Bezpečnost žáků je zajištěna na požadované úrovni, škola podporuje jejich 

zdravý psychický i fyzický vývoj. 

9/6 



 

 

Jihočeský inspektorát České školní inspekce Inspekční zpráva 

Čj.: ČŠIC-283/13-C 

Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opíralo 

1. Zřizovací listina vydaná Městem Milevsko dne 30. 10. 2002 bez č. j. s účinností od 

1. 1. 2003 včetně dodatků 

2. Jmenování do funkce ředitele školy ze dne 26. 6. 2012 bez č. j. s účinností od 1. 8. 

2012 do 31. 7. 2012. 
 

3. Rozhodnutí ve věci zápisu změny do rejstříku škol a školských zařízení vydané 

MŠMT dne 13. 4. 2007 pod č. j. 11 005/2007-21 s účinností od 1. 9. 2007 

4. Rozhodnutí ve věci zápisu změny do rejstříku škol a školských zařízení vydané 

Krajským      úřadem      Jihočeského      kraje      ze      dne      9.7.2007     pod č. j. 

KUJCK21889/2007OSMT/2 s účinností od 1. 9. 2007 

5. Školní matrika v elektronické podobě (Bakaláři) 

6. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem „Škola pro život“ 

7. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010, 2010/2011,2011/2012 

8. Třídní knihy pro školní rok 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 

9. Rozvrh hodin pro školní rok 2012/2013 

10. Školní řád základní školy ze dne 27. 8. 2010 s účinností od 1. 9. 2010 

11. Zápisy z pedagogických rad 

12. Kniha úrazů vedená od školního roku 2003/2004 včetně školního roku 

2012/2013 

13. Protokoly a záznamy o provedených kontrolách od roku 2009 

14. Personální a mzdová dokumentace školy 

15. Hospodářská dokumentace a účetní evidence školy 

16. Plán rozvoje ICT 

17. Plán DVPP 2012/2013 a dlouhodobý plán DVPP 

18. Plán činnosti výchovného poradenství 

19. Provozní řád školy 

20. Organizační řád školy 

21. Plán činnosti 2012/2013 

22. Doklady o odborné kvalifikaci pedagogických pracovníků 

23. Koncepce 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, - Výhled do roku 

2013 

24. Minimální preventivní program pro školní rok 2012/2013 

25. Závěrečná zpráva o plnění minimálního preventivního programu 2011/2012 

26. Kontrolní a hospitační činnost 2012/2013 

27. Vnitřní směrnice 

28. Rozhodnutí ředitele školy ve správním řízení 

29. Zápisy z jednání školské rady 

30. Individuální vzdělávací plány pro integrované žáky 

31. Třídní knihy ve školních letech 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 

32. Doklady ve správním řízení 

33. Zápisy z jednání školské rady 2011/2012, 2012/2013 

34. Výkaz o základní škole M 3 (S 3-01) podle stavu k 30. 9. 2009, 30. 9. 2010, 30. 9. 

2011 a 30. 9. 2012 

35. Poslední úprava rozpočtu přímých výdajů na rok 2010, 2011 a 2012 

36. Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům za rok 2010, 2011 a 2012 

37. Provozní dotace zřizovatele za rok 2010, 2011 a 2012 

38. Výkaz zisku a ztráty za rok 2010, 2011 a 2012 

39. Rozvojové programy MŠMT za rok 2010 a 2011 

40. Sestava Hlavní účetní kniha za rok 2012 
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Jihočeský inspektorát České školní inspekce Inspekční zpráva 

Čj.: ČŠIC-283/13-C 

41. Směrnice Vnitřní kontrolní systém platný od 1. 11. 2004 

42. Účtový rozvrh pro rok 2010, 2011 a 2012 

43. Projekt EU – Peníze školám s názvem „Škola pro život“ 

44. Projekt z Operačního programu ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost s 

názvem „Další vzdělávání pedagogických pracovníků s využitím multimediální 

techniky a e-learningu“ 

45. Smlouva o poskytnutí grantu Jihočeského kraje „Podpora programu dopravy dětí na 

dětská dopravní hřiště ve školním roce 2011/2012“ 
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Jihočeský inspektorát České školní inspekce Inspekční zpráva 

Čj.: ČŠIC-283/13-C 

Poučení 

Podle § 174 odst. 14 školského zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu 

inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné 

připomínky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Dukelská 23, P. O. Box 36, 370 

21 České Budějovice, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-

podatelnu (csi.c@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu, a to k rukám 

ředitelky Jihočeského inspektorátu PhDr. Jany Bartošové. 

Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k 

jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční 

zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo 

školském zařízení, jichž se týká, a v Jihočeském inspektorátu České školní inspekce. 

Složení inspekční komise a datum vyhotovení inspekční zprávy 

V Českých Budějovicích dne 25. 6. 2013 

Ing, Jana Fišerová, školní inspektorka Jana Fišerová v. r.……. 

Pavel Kába, školní inspektor 

Mgr. Jan Cempírek, školní inspektor 

Bc. Vladimír Štipl, kontrolní pracovník 

Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy 

V Milevsku dne ………2. 7. 2013….. 

PaedDr Martin Hrych, ředitel školy Martin Hrych v. r. 

 

Připomínky ředitele školy 

Připomínky nebyly podány. 

9/9 

Pavel Kába v. r.………. 

Jan Cempírek v. r.……. 

Vladimír Štipl v. r……. 
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