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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 2018 proběhl konkurz na místo ředitele školy, na základě kterého 

byl od 1. 8. 2018 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. 
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Dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) na škole pracuje 9 členná školská rada. Za rodiče jsou ve 

školské radě MVDr. Lukáš Dolejš, Ing. Martin Kříž a Markéta Masopustová, za zřizovatele JUDr. Jana 
Čunátová, Mgr. Dita Doubková, Mgr. Romana Fialová, za pedagogy Mgr. Marie Jelenová, Mgr. Jana 

Kahounová a Mgr. Lenka Soldátová.  

 

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 2019/2020 25 tříd. 

První stupeň tvořilo 15 tříd 1. - 5. ročníku s 330 

žáky a 2. stupeň 10 tříd 6. - 9. ročníku se 218 
žáky. Do školy docházelo celkem 548 žáků, 282 chlapců a 266 dívek. Proti předchozímu roku se jedná 

o nárůst o 39 žáků. Čtyři žákyně plnily školní docházku jiným způsobem -  navštěvovaly zahraniční 

školu. Do třech 1. tříd nastoupilo celkem 69 žáků.  
 

 

1. 3. Spádový obvod  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Do školy chodilo 544 žáků z Milevska a okolních obcí. Tři žákyně bydlí a navštěvují školu ve Francii 

a jedna v Německu.  
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1. 4. Školní družina a školní klub  
 V roce 2016 jsme požádali o navýšení kapacity školní družiny na 165 žáků. Ve školním roce 2019/2020 
školní družinu navštěvovali celkem 163 žáci v 6 odděleních a ve školním klubu 17 žáků. V rámci školní 

družiny navštěvovalo 6 zájmových kroužků celkem 66 žáků. 

1. ročník -  Pavlína Kramperová a Jana Kosíková,  

2. ročník - Ivana Nováková a Pavla Šmelcová, 
3. a 4. ročník - Dita Hejná a Eva Syrovátková, 

4. - 5. ročník (školní klub) - Ivana Dlouhá. 

 
Provoz školní družiny byl každý pracovní den od 6.30 – 16.30 hodin. 

V posledních dvou týdnech  hlavních prázdnin využili někteří rodiče možnost umístit své dítě do školní 

družiny. 

 
 

Počet dětí ve školní družině:        Počet dětí ve školním klubu: 

 

ŠD Počet oddělení  ŠK Počet oddělení 

163 6 17 1 

 
Činnost školní družiny a školního klubu vychází z plánu ŠD, ŠK a plánu ZŠ, který je zpracován do ŠVP 

ŠD a ŠVP ŠK. Děti se věnují estetické, pracovně technické, rekreační a sportovní činnosti. Spolupráce 

mezi 1. stupněm a školní družinou je velmi dobrá. Paní vychovatelky v případě potřeby ochotně 

pomáhají při suplování a přispívají svou činností a výrobky k výzdobě a pěknému vzhledu školy. 
 

 

1. 5. Školní jídelna  
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Ve školním roce 2019/2020 se ve školní jídelně stravovalo 743 strávníků. Z toho bylo 526 žáků ZŠ, 140 

studentů gymnázia a 77 dospělých. Školní jídelna ve spolupráci s nepedagogickými pracovníky školy 
zajišťovala pro žáky školy jako každoročně pitný režim během vyučování. Školní jídelna umožňuje 

dietní stravování pro žáky s celiakií a diabetem.  
 

Přehled o vydaných obědech:  

2018/2019 

Celkem ZŠ  

- žáci 

Gymnázium 

- studenti 

Dospělí 

117 281 83 211 22 033 12 037 

 

2019/2020 

Celkem ZŠ  

- žáci 

Gymnázium 

- studenti 

Dospělí 

83 929 61 333 12 783  9 813 

 

V jídelně funguje registrační systém od plzeňské firmy VIS o vydaných obědech pomocí elektronických 

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

trendům vaření, ale především hygienickým předpisům. V  jídelně jsou používána moderní 

gastronomická zařízení jako jsou konvektomaty a další moderní přístroje. Dvakrát ročně provádí vnitřní 

audit paní Písaříková, který zajišťuje bezproblémový provoz a aktualizaci systému HACCP.   
V jídelně zajišťujeme dietní stravování pro žáky s celiakií a diabetem. Všechny recepty a dodržování 

HACCP při výrobě těchto jídel garantuje nutriční terapeutka paní Pechušková, která dvakrát ročně 

přijíždí do jídelny na pravidelnou kontrolu a aktualizaci dietních receptů.  
Pro žáky je na škole zřízen tzv. pitný režim, který žákům umožňuje během přestávek doplnění tekutin. 

Z důvodů uzavření škol, byl tento program 13. 3. 2020 přerušen. 

Kromě toho je škola zapojena do těchto programů: 

● Mléko do škol, které žáci obou stupňů jednou týdně dostávají zdarma 
● Ovoce a zelenina do škol (pro žáky 1. i 2. stupně), dodavatelem je firma Bovys. 

 
 

1. 6. Péče o inventář a budovu školy  
 

Přestože se jedná o více než 80 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. V důsledku 

zvyšujícího se počtu tříd (celkem budeme mít v příštím školním roce 26 tříd) jsme museli přebudovat 
jídelnu u cvičné kuchyně na další kmenovou třídu. V současné době jsou ve většině tříd multimediální 

tabule “Smartboardy”. V každé třídě má učitel k dispozici stolní počítač a projektor. 

Letošní rok došlo k vybavení dalšího oddělení školní družiny novým nábytkem a pro příští rok se plánuje 
dovybavit novým nábytkem i nové oddělení školní družiny, které o prázdninách vzniklo ze skladu školní 

družiny a kabinetu. 

Ze skladu knih vznikla nová žákovská knihovna. S myšlenkou na novou knihovnu, která by se dala 

využívat na čtenářské dílny, přišla paní učitelka Hana Wegschmiedová. Dle návrhu Ing. Petry 
Šmejkalové proběhla kompletní rekonstrukce místnosti - renovace podlahy, restaurování okna, nové 
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elektrické rozvody, sádrokartonový strop, 

nábytek na míru, výmalba stěn s kresbami na 
motivy příběhů Harryho Pottera. 

 

Dále proběhla rekonstrukce školního hřiště - 
umělý povrch na běžecké dráze, nové doskočiště 

pro skok daleký, 2 hřiště na kolektivní sporty a 

nový travnatý povrch. Tato akce byla z 60 % 

hrazena z dotačního programu Ministerstva pro 
místní rozvoj. 

Během uzavření škol z důvodu epidemiologické 

situace byly třídy, toalety a sborovny postupně 
vybaveny dávkovači na  mýdlo a dezinfekci a 

zásobníky na jednorázové ručníky. 

Škola má moderní odbornou učebnu chemie, 

fyziky, cvičnou kuchyňku, dílnu pro technické práce, jednu učebnu výpočetní techniky  a 2 tělocvičny.   
Od 1. 9. 2010 byla dána do užívání venkovní učebna i se zázemím ve formě skladu, kde jsou umístěny 

školní lavice a židle.  
 

 
 

1. 7.  ICT ve škole  
 

Kromě výše uvedených oprav a investic se naše škola snaží o zařazování nových technologií do výuky. 
Škola používá iPady a to nejen při hodinách ICT. Učitelé využívají aplikace z matematiky, českého 

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

Na škole je zřízena bezdrátová síť. Síť je rozdělena na tři segmenty – pro učitele, pro žáky a veřejně 

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

 

Každý učitel má možnost používat pro přípravu i výuku notebook. Tuto možnost beze zbytku využili 
učitelé při jarní distanční výuce. 

 

http://www.zsmilevsko.cz/
about:blank
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Učební pomůcky jednotlivých předmětů jsou průběžně doplňovány a modernizovány v rámci možných 

finančních prostředků.  
Škola disponuje Beeboty, Ozoboty, 

MBoty a robotickými stavebnicemi - 

Lego WeDo, Lego Boost, Lego 
MindStorm.  

Žáci se seznamují se základy 

programování - např. programovací 

jazyk Scratch (v tomto jazyce mohou 
žáci tyto roboty ovládat). 

  

V nouzovém stavu byl nedostatek 
ochranných pomůcek, a proto jsme se 

výrobou ochranných štítů na 3D 

tiskárně připojili k výzvě  “Tiskne celé 

Česko”, 
Školní rok 2019/2020 je školním 

rokem, kdy je škola osmnáctým rokem 

v právní subjektivitě. Škola má svoji 
vlastní mzdovou účetní a zpracování 

účetní agendy je prováděno 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. 
Školní matrika je vedena v systému Bakaláři.  

 

 

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. Zaměstnanci školy procházejí pravidelnými 

preventivními lékařskými prohlídkami u smluvního závodního lékaře. Žáci jsou pravidelně poučováni 

o BOZP 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, požárním technikem byla provedena 

pravidelná kontrola hasicích přístrojů a hydrantů.  
Pan školník se zúčastnil pravidelného školení požárních preventistů.   

I přes preventivní opatření není možno vyloučit některé úrazy. Úrazy jsou evidovány a zasílány 

elektronicky na ČŠI a odškodnění provádí na základě výběru zřizovatele Česká pojišťovna, a. s..   

  
Přehled úrazů ve školním roce 2019/2020 ukazuje následující tabulka: 

 

Počet zapsaných úrazů Ošetřeno u lékaře 

Žáci Dospělí Žáci Dospělí 

30 0 30 0 

Celkem úrazů: 30 

  

Na škole provádíme prevenci negativních jevů. Školním metodikem prevence je Mgr. Jitka Pillerová, 

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. 

Firma E-ON zaslala opět pro žáky 5. ročníku školní stolní kalendáře, které poukazují na bezpečné 
využívání energie. 



Výroční zpráva o činnosti školy 2019/2020           1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 

       9  

   

Dopravní výchova žáků 4. ročníku probíhala na dopravním hřišti ve spolupráci s příslušníky Městské 
policie. Výuku dopravních předpisů provedl pan Barda.  

V září a v říjnu 2019 se uskutečnila akce Bezpečně do školy a zpět domů.  

Učitelé i žáci  mohli využívat portál Dopravní výchova, kde se kromě znalostí z dopravní výchovy mohli 
seznámit s problematikou finanční gramotnosti a zopakovat si znalosti z anglického jazyka.  

 

 

Dopravní výchova:  
23. - 27. 9. 2019  akce “Bezpečně do školy a zpět domů”  

- mapa cesty do školy a zpět, záznam nebezpečných dopravních míst 

 
 

1. 10. 2019  Dopravní hřiště - 4. ročník 

31. 10. 2019  seminář Dopravní abeceda - Huďová, Vavříková 
 

Další preventivní aktivity: 

21. a 22. 9. 2019  Základní norma zdravotnických znalostí pro pedag. pracovníky  

- org. ČČK Písek - Dolejšková, Kutnohorská 
7., 14. a 29. 11. 2019 preventivní program “Kyberšikana” 

- lektor Bc. Ladislav Soldán - 4. a 5. ročník 

21. 11. 2019   PorCeTa - preventivní program “Hra na hraně” -VIII. A 
27. 11. 2019  “Vztahy v kolektivu” - p. Václavík - VI. B 

9. 12. 2019  PorCeTa - “Hra na hraně” - VIII. B 

12. 12. 2019  “Vztahy v kolektivu” - p. Václavík - V. A 
 

V rámci preventivních aktivit proběhla i školení a semináře pro zaměstnance školy a pedagogické 

pracovníky - viz. 3. 2.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

2. Přehled oborů vzdělání zařazených ve školském rejstříku 
 

2. 1.  Učební plán základní školy 1. - 9. ročník 

 
Ve školním roce 2019/2020 bylo ve všech ročnících vyučováno podle Školního vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání Škola pro život. 
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UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. – 9. ROČNÍK 
 

                 Předmět                                           Ročník 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk  9 9 8 8 8 5 4 5 5 

Cizí jazyk – Anglický jazyk 1 1 3 3 3 3 4 3 3 

Matematika 4 5 5 5 5 4 5 5 5 

Prvouka 2 2 2       

Přírodověda    1 2     

Vlastivěda    2 2     

Chemie        2 2 

Fyzika      2 2 2 2 

Přírodopis      2 2  1 

Člověk a ochrana zdraví        3  

Výchova ke zdraví      1    

Zeměpis      2 2 2 1 

Dějepis      2 2 1 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 

Volitelné předměty 1        2 2 

Cizí jazyk 2        2 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. 2. Uzavření škol 
 
11. 3. 2020 na základě vyhlášení MZDR ČR “Mimořádná opatření č. j. MZDR 10676/2020 - 

1/MIN/KAN k ochraně před COVID 19”došlo k uzavření škol. 

Od 16. 3. 2020 probíhala výuka dálkově.  
Pedagogové a žáci přešli na online výuku. Na 1. stupni probíhala komunikace mezi učiteli, rodiči a 

žáky především prostřednictvím emailů, či telefonicky, videokonference probíhaly za využití různých 

aplikací (Skype, WhatsApp, Meet,...). 

Na 2. stupni se při dálkové výuce osvědčila  hlavně aplikace pro výuku Google Učebna. Učitelé si 
vytvořili v Google Učebně kurzy podle svých předmětů.  Při videokonferencích byla využívána 

aplikace Meet. 

Další vhodnou aplikací při dálkové výuce byl testovací program ALF, na který již byli žáci zvyklí  z 
doby před uzavřením škol. 

Žákům, kteří neměli vhodnou ICT techniku, byly zapůjčeny školní iPady. 
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Byly spuštěny nové webové stránky školy, na nichž byly zveřejňovány stručné týdenní plány. 

Všem žákům byl zřízen “školní” google účet. 

 

Krizová škola 

 
Naše škola byla určena jako krizová škola, a tak od pondělí 16. 3. 2020 byla v pohotovosti, aby mohla 

zajistit péči pro děti ve věku od 3 do 10 let, o které nemohou v nouzovém stavu pečovat jejich zákonní 

zástupci z řad zdravotníků, hasičů, policistů a státních zaměstnanců. 

K zahájení provozu krizové školy došlo 24. 4. 2020. Dětem byla kromě pomoci s plněním školních 
povinností zajištěna i veškerá další potřebná péče. 

 

 

Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky 

 

11. 5. 2020 byl umožněn návrat do školy žákům 9. ročníku za dodržení přísných hygienických 

opatřeních” skupiny max. po 15 (neměnné), v lavici pouze 1 žák, ve společných prostorách nutné 
roušky (ve třídách  při dodržování rozestupů být nemusí). 

Do školy nastoupily dvě skupiny žáků po 15.  Příprava trvala 4 týdny až do přijímacích zkoušek 

konaných 8. 6. 2020, 3 krát týdně po 4 hodinách (2 hodiny Č, 2 hodiny M).  
Termín přijímacích zkoušek byl pouze jeden. 

 

Nástup žáků 1. stupně 
 

25. 5. 2020 bylo umožněno žákům 1. stupně účastnit se vyučování za přísně stanovených podmínek - 

neměnné skupiny max počet žáků 15, 1 vyučující, podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků 

virového infekčního onemocnění. 
Žáci vstupovali do školy 3 vchody a na oběd chodili podle rozpisu tak, aby se skupiny nemíchaly. 

Nastoupilo 198 žáků a všechny třídní učitelky. Vyučovaly se v 1. - 3. ročníku 4 vyuč. hodiny a ve 4. a 

5. ročníku 5 vyuč. hodin. 
Chod školní družiny zajišťovaly paní vychovatelky a asistentky do 16. hodiny  - ve stejné třídě a s 

neměnným složením žáků jako při dopolední výuce. 

 

Nástup žáků 6. - 8. ročníku 

Od 8. 6. 2020 mohli nastoupit do školy i žáci 6. - 8. ročníku.  

Nastoupilo 111 žáků, kteří se vzdělávali v 9 skupinách max. počet žáků ve skupině byl 15. 

Denně měli 5 vyučovacích hodin. Pro žáky, kteří nenastoupili do školy, pobíhala distanční výuka v 
upraveném režimu. 

Ze zdravotních důvodů nenastoupili 3 pedagogové. 
 

2. 3. 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 a informatiky. 

Vzhledem k většímu počtu žáků měly třídy 6. ročníku dělené všechny hodiny anglického jazyka, 
informatiky, pracovní výchovy a po jedné hodině matematiky a českého jazyka. 

Všechny změny RVP ZV jsou průběžně zapracovávány do ŠVP. Největší změna od 1. září 2016 nastala 

v zavedení společného vzdělávání. Jedná se o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
v prostředí běžné třídy, kterým jsou poskytovány na základě změny ve školském zákoně a vyhlášky č. 

27/2016 různá podpůrná opatření (pedagogická intervence, speciální pedagogická péče, asistent 

pedagoga, speciální pomůcky a další).  Tento fakt přináší pro školy nárůst činností v oblasti organizační, 

personální a v neposlední řadě i větší administrativní zátěž (nové výkazy, vedení agendy žáka s SVP, 
…).  
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2. 4. Volitelné předměty a pracovní činnosti 
 

Z důvodu zavedení povinného druhého cizího jazyka od  1. 9. 2013 došlo ke snížení počtu hodin 

volitelných předmětů. Ve školním roce 2019/2020 byly volitelné předměty v 8. a 9. ročníku.  

8. ročník -  Technické práce,  Všeobecně vzdělávací seminář  - 3 skupiny 
9. ročník -  Technické práce, Všeobecně vzdělávací seminář - 2 skupiny 

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. ročníku Využití digitálních technologií a v 9. ročníku Volba povolání. 

 

 

 

2. 5. Nepovinné předměty  
 

Nepovinný předmět Sborový zpěv Náboženství 

Počet žáků 17 23 

 

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

učitel z  milevského kláštera, který vyučoval celkem 23 žáků 1. stupně ve 2 skupinách. 

Nepovinný předmět Sborový zpěv se vyučoval na 1. i 2. stupni. 

Řada učitelů naší školy se věnuje výchovně vzdělávací činnosti nad rámec učebních plánů. Například 
připravují žáky na didaktické olympiády a sportovní soutěže,  vystoupení školního pěveckého sboru, 

dramatizaci pohádek a  recitační pásmo v Galerii M pro Senior Klub  ZVVZ a pro Domov seniorů v 

Milevsku a v Rakovicích.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

2. 6. Kroužky a další školní aktivity 
 

Škola ve školním roce 2019/2020 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:  

 

Název kroužku Počet 

skupin 

Třídy Počet  

Florbal  

Florbal 

3 

4 

3. – 5. třída 

6. - 9. třída 

35 

43 

Pohybové hry 7 1. stupeň 120 

Dramatický kroužek 1 2. stupeň 9 

Sportovní hry 1        2. stupeň 7 

Hra na flétnu  - začát. 2 1. stupeň 18 
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Hra na flétnu  - pokroč. 1 1. stupeň 4 

Anglický jazyk (ŠD) 2 4. třída 24 

Ruční práce (ŠD) 1 1. stupeň 14 

Počítače (ŠD)- zač.  2 2. – 5. třída 18 

Počítače (ŠD)- pokročilí 1 2. – 5. třída 13 

  
  

 

2. 7. Spolupráce s dalšími příspěvkovými organizacemi města  
 

Důležitou součástí kulturního a sportovního života v Milevsku je Dům kultury, Městská knihovna, kino, 
DDM, muzeum a místní organizace Sokola.  

 

Velmi dobře a intenzivně spolupracujeme s Městskou knihovnou Milevsko: 
 

4. 11. 2019  O nejlepšího čtenáře 

 

Vzdělávací besedy na podporu čtenářství: 
 

1. stupeň 

1. ročník  - Kdo je knihomol?” (listopad) 
2. ročník  - Obrazy v knihách” (leden) 

3. ročník  - “Rýmy - šprýmy aneb hrátky s poezií”  

4. a 5. ročník  - “Umíš obdarovat? - vánoční koleda (prosinec) 
II. A, II. C  - “Jak číst komiks” 

 

2. stupeň 

6. ročník  - “České pověsti a báje” (prosinec) 
7. ročník - “Kouzelný atlas” (listopad) 

8. ročník  - “Kouzelný atlas” (prosinec) 

9. ročník  - “Bratři Čapkové” (listopad, prosinec) 
 

 

 

 

 

 

Ve spolupráci s Městskou knihovnou Milevsko a organizací MAS Střední Povltaví docházelo 

k setkáním školních knihovníků:  

Nejlepší školní knihovna (31. 10. 2019) MK Milevsko 

Inspirativní setkání knihovníků ZŠ v ORP Milevsko (20. 11. 2019) Chyšky 

 

“Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka”  

Jde o projekt na podporu čtenářské gramotnosti a je spojen s pasováním prvňáčků na čtenáře. 

Z důvodu epidemiologické situace neproběhl v červnu, ale byl přesunut na září 2020. 

 

 “Čtenář roku”  

Tato akce je pořádána Knihovnickým institutem Národní knihovny ČR a v tomto školním roce 

byla cílená na “nejlepší učitele, kteří spolupracují s knihovnami”. Za MK v Milevsku byla 

nominována p. uč. Hana Wegschmiedová z naší školy. 
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“Král čtenářů” - Kroufková Eliška (8. A) - nejvyšší počet vypůjčených knih za rok 2019 

 

Již několik let Město Milevsko a společnost SPOS umožňuje žákům milevských a okolních 

škol využívat ledovou plochu zimního stadionu k bruslení v rámci tělesné výchovy. Bruslení se 

zúčastnili žáci 1. – 9. ročníku.  

 

Odbor životního prostředí městského úřadu naší škole poskytl příspěvek 11 500,- Kč na akce 

s ekologickou tématikou.  

 

Spolupráce s mateřskými školami   

Před zápisem do 1. tříd pořádáme v mateřských školách informativní schůzky pro rodiče 

budoucích školáků, kde se mohou dozvědět všechny potřebné informace, které potřebují nejen 

k zápisu do školy, ale především k tomu, aby posoudili připravenost svého dítěte na školu.  

Besedy se uskutečnily v únoru v MŠ Sluníčko, Kytička a Pastelka. 

 

 

 

2. 8. Volba povolání  

 

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

v Písku a s Jihočeskou hospodářskou komorou. 

 

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

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

dostatek informací, organizuje návštěvu tradiční výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých 

Budějovicích, informativní schůzku pro rodiče vycházejících žáků, pomáhá při vyplňování 

přihlášek na střední školy. Žáci mohou navštívit burzy středních škol, které se každoročně 

konají v Písku a Táboře.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce související s volbou povolání  

24. 9. 2019 workshop organizovaný Jihočeskou hospodářskou komorou - VIII. A 

  Květinářství Srdíčko, firma Calta  
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9. 10. 2019 Pracovní setkání výchovných poradců, PPP Písek, A. Pikousová 
16. 10. 2019  Burza středních škol v Táboře - žáci 9. ročníku 

  doprava zajištěna JhK 

17. 10. 2019 Informativní schůzka pro vycházející žáky a jejich rodiče se zástupci SŠ a SOU 
7. 11. 2019 “Vzdělání a řemeslo”, České Budějovice - exkurze 8. ročníku 

8. 1. 2020 Pracovní setkání výchovných poradců ZŠ, PPP Tábor 

4. 2. 2020 SOŠ a SOU Milevsko - ukázka moderního traktoru, parkoviště u ŠJ - 7. a 8. ročník 

 
  

 

2. 9.  Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  
 

Ve školním roce 2016/2017 nastala největší změna v oblasti práce právě se žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

Žáci vyšetření ve školských poradenských zařízeních od 1. 9. 2016 získávají zprávu, kde je uveden 
stupeň podpůrného opatření, které bude realizováno na základě tohoto doporučení.  

Těchto stupňů dle závažnosti speciálních potřeb může být pět.  

 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet žáků se SVP  1 2 3 
 

7 
1 MŘN 

(mimořádně 
nadaný) 

10 9 4 6 3 

 

 

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

Milevska z Písku. Paní učitelka Kamila Finková absolvovala kurz logopedického asistenta a poskytuje 
logopedické služby žákům 1. stupně.  

V tomto školním roce působilo na naší škole 10 asistentek pedagoga. 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. 10. Výlety, plavecký výcvik a lyžařský výcvikový kurz 
 

Na začátku roku byl vypracován plán exkurzí a výletů, které byly směřovány na vhodné doplnění výuky. 
Vždy byl vybrán termín, který co nejméně narušoval vyučování.  Termíny výletů byly stanoveny od 15. 

května do 15. června kalendářního roku. Vzhledem k epidemiologické situaci se nekonaly.  

 
Ve školním roce 2019/2020 byl pořádán plavecký výcvik opět ve spolupráci s plaveckou školou v Písku. 

Výcviku se zúčastnilo v termínu od 6. 9. – 8. 11. 2019 62 žáků 2. ročníku. Na dopravu čerpáme finanční 

příspěvek z grantu MŠMT.  Žáci 3. ročníku měli plavecký výcvik absolvovat na jaře. Z důvodu epidemie 

Covid 19 se nekonal. 
 

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku se uskutečnil 9. 2. – 15. 2. 2020. Kurzu se zúčastnilo 39 

žáků. LVK  byl pořádán v lyžařském centru Horní Vltavice na Šumavě, kde byli žáci ubytováni v hotelu 
Salivar.   
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2. 11.  Projekty a granty   
 

Škola se snaží být aktivní a získávat finanční prostředky z projektových zdrojů, které vyhlašuje MŠMT 

nebo krajský úřad.   

   
Pokračuje spolupráce s Místní akční skupinou (MAS) Střední Povltaví se sídlem v Kovářově.  V rámci 

této spolupráce připravujeme Strategický plán rozvoje školské soustavy milevského regionu, kde musí 

být uvedeny všechny aktivity a záměry, které bychom chtěli realizovat v rámci budoucích projektů.  
Ve školním roce 2019/2020 se uskutečnily tyto projekty:  

 

 
 

● Od září 2019 je schválen nový projekt v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání VVV „Šablony pro 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko II. “, 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/18_063/0013552 
 

2.II./2 Školní speciální pedagog - personální 

podpora ZŠ - 24 šablon 

2:II/17b Klub zábavné logiky a deskových her 

pro žáky ZŠ - 8 šablon 

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených 

školním neúspěchem - 46 šablon 

2.II/20 Projektový den mimo školu 

2.V/1 Školní asistent - personální podpora 

ŠD/ŠK 

2.V/11b Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub 

zábavné logiky a deskových her 

2.V./12 Projektový den v ŠD/ŠK 

 

● Projekt MŠMT – Podpora plavání v ZŠ – dotace na dopravu do plaveckého bazénu  

● příspěvek MěÚ Milevsko na EVVO akce (11 500,- Kč) 
● Školní projekt Ovoce a zelenina do škol – všichni žáci školy dostávají 1 x týdně zdarma ovoce 

nebo zeleninu (dodávku zajišťuje firma Bovys). K tomuto projektu se váže i doprovodný 

program pro žáky 1. – 3. tříd s maskotem projektu Bovýskem, naučné materiály a dárky pro 1. 
ročník  

● Školní mléko – jedno neochucené mléko pro každého žáka školy týdně zdarma (firma Laktea 

o. p. s.) 
● Realizace projektu iROP (od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020)  

s názvem" Vybavení učeben přírodních věd a polytechnického vzdělávání",  

reg. číslo CZ.06.4.59./0.0./0..0/16_075/0010832. 

 V rámci projektu bylo realizováno: bezbariérovost školy - nákup schodolezu a bezbariérové 
WC, vybavení učebními pomůckami - žákovské stavebnice pro fyziku a chemii, 24 ks iPadů, 

pomůcky na podporu technického vzdělávání - 3D tiskárny, pomůcky na robotiku (vše v 

hodnotě 1 160 000,- Kč).   
● Školní stolní kalendáře – od fm E.ON pro žáky 5. tříd, poučení žáků hravou formou o tom, jak 

se vyvarovat zbytečného rizika při zacházení s elektřinou a plynem 

● Rekonstrukce školního hřiště - proběhly zemní práce, instalace obrubníků, tartanového povrchu, 

nalajnování hřišť a drah, doskočiště pro skok do dálky, dvě hřiště na kolektivní sporty, instalace 
brankových konstrukcí a sloupků pro hřiště a nový travnatý povrch. Tato akce byla z 60 % 

hrazena z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj.  

● “Krátké pohádky od dětí pro děti” -  projekt byl realizován ve spolupráci s MAS Střední 
Povltaví.  Výsledkem je kniha pohádek, do které přispěli svými pohádkami žáci 6. a 7. 
ročníků naší školy a ilustracemi ji obohatily děti z mateřských škol. Za naši školu  krásné 
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pohádky napsali: Oto Hanus, Adam Žalmánek, Eliška Kroufková, Vojtěch Teska, Barbora 
Stejskalová, Martin Pich, Amálie Josefína Zachariášová, Karel Čunát.  Nápomocny jim byly 
paní učitelky českého jazyka Veronika Palusová, Hana Kotalíková, Jana Šimečková a 
Lenka Soldátová.  
  

 

V rámci dotačních programů, které na rok 2019 vyhlásilo město Milevsko, jsme uspěli se žádostmi o 
finanční příspěvek na realizaci těchto aktivit:  

 

● „KULTURA 2020“  
  

Propagační materiály k 85. výročí otevření školy 10 000,-  Kč. 

          

                    
● „SPORT 2020“  

 

Projekt:  Nákup sportovního vybavení pro mládež  12 000,-  Kč 
 

● „PRÁCE S MLÁDEŽÍ A OCHRANA PŘÍRODY 2020“    

 
Projekt:  Přírodovědná exkurze žáků 7. ročníku – Šumava, Lipno  10 000,-  Kč (vzhledem k 

epidemiologické situaci nebude vyčerpáno) 

Projekt:  Návštěva záchranné stanice živočichů Makov 5 000,-  Kč 

 
 

 

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

 

3. 1.  Počet a složení pracovníků (Příloha č. 1) 
 

Ve školním roce 2019/2020 pracovalo na naší škole 35 učitelů, na 1. stupni to bylo 16 a na 2. stupni 19 

učitelů, 10 asistentek pedagoga, 7 vychovatelek školní družiny, 9 nepedagogických provozních 

zaměstnanců a 8 pracovníků ve školní jídelně.              
V tomto školním roce na naší škole konaly pedagogickou praxi dvě účastnice kurzů pro asistenty 

pedagoga.   

 

3. 2.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Pedagogičtí pracovníci školy se jako každoročně zúčastnili podle plánu DVPP školení, která pořádají 
akreditované instituce.  

 

Přehled účasti na dalších akcích: 
 

Datum Předmět, téma Účastníci 

30. 8. 2019 Školení BOZP a PO  Všichni 

zaměstnanci 

20. 9. 2019  školení, Jihočeská univerzita, ČB   

Výuka programování na 2. stupni ZŠ 

Hrych 

 

21. a 22. 9. 2019 školení -  2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko 

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagog. 

pracovníky 

Dolejšková 

Kutnohorská 

9. 10. 2019 PPP Písek 

Pracovní setkání výchovných poradců 

Pikousová 
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11. 10. 2019 vzdělávací akce - Kovářov 

Asistent pedagoga jako člen týmu  

Jordanová 

Jelenová 

15. 10.  2019  NIDV České Budějovice 

Strategické řízení a plánování ve školách 

Hrych 

18. 10. 2019 PF Jihočeské univerzity,  ČB 

Informatika bez počítače a robotika na 2. stupni ZŠ 

Hrych 

24. 10. 2019 SPŠ stavební, ČB 

Školení vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v 

oblasti BOZP a PO 

Hrych 

31. 10. 2019 seminář Dopravní abeceda Huďová, 

Vavříková 

5. 11. 2019 vzdělávací seminář - Kovářov 

Akvaponie do škol 

Hrych 

12. 11. 2019 PPP Písek  

Pracovní setkání školních metodiků prevence 

Pillerová 

12. 11. 2019 NIDV České Budějovice 

Strategické řízení a plánování ve školách 

Hrych 

16. 11. 2019 Tábor 

Vyjmenovaná slova, slovní druhy - činnostní učení 

Vavříková, 

Marelová 

18. - 19. 11. 2019 NIDV Seč 

Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách 

Hrych 

2. 12. 2019 seminář - DYS - Centrum Praha z. ú. 

Program pro rozvoj pracovního tempa 

Finková 

3. 12. 2019 NIDV České Budějovice 

Strategické řízení a plánování ve školách 

Hrych 

9. 12. 2019 školení pedagogických pracovníků Google Suite (M. Pouzar) pedagog. 

pracovníci 

8. 1. 2020 PPP Tábor 

Pracovní setkání výchovných poradců ZŠ 

Hrych, Finková, 

Kadlecová 

28. 1. 2020 

 

NIDV České Budějovice  

Strategické řízení a plánování ve školách 

Hrych 

29. 1. 2020 ZŠ Tylova Písek 

Novely právních předpisů ve školství od 1. 1. 2020 

Hrych 

Jelenová 

24. 2. 2020 NPI České Budějovice 

Metodické setkání školních ICT metodiků 

Hrych 

Pospíšilová 

26. 2. 2020 seminář pro vedoucí pracovníky  - Písek 

Požární ochrana a bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Jelenová 

2. 3. 2020 seminář - DYS - Centrum Praha z. ú. 

Signály SPU na počátku školní docházky 

Finková 

Kahounová 

3. 3. 2020 školení - Tábor 

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů 

Pillerová 

Machartová 

5. 3. 2020 seminář pro preventisty - Písek 

Požární ochrana a bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

7. 3. 2020 ZŠ Husova, Tábor 

Násobilka a dělení v oboru násobilek 

Bezoušková 

7. 3. 2020 ZŠ Husova, Tábor 
Gramatické učivo činnostně ve 2. ročníku 

Nováková Š. 

Šmelcová 

Pospíšilová 

Kabátová 

10. 3. 2020 NIDV České Budějovice 

Strategické řízení a plánování ve školách 

Hrych 
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22. 4. 2020 Webinář - Školení Google pro učitele - Gmail a Disk Google 

(R. Jansa) 

pedagog. 

pracovníci 

květen 2020 Webinář  

G Suite pro vedoucí pracovníky (R. Jansa) 

v blocích 4 x 2 hodiny 

Hrych 

12 .5.2020 Webinář  

Soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník 

Syrovátková 

23. 5. - 11. 7. 2020 Webinář 

Studium pro logopedické asistenty 

(60 hodin) 

Huďová 

Wegschmiedová 

8. a 9. 6. 2020 Webinář  

Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání 

Eretová 

Kotalíková I. 

22. - 23. 7. 2020   

29. - 30. 7. 2020 

školení pro pedagogy 

Program SOLIDWORKS EDU 20 

Hrych  

 

10. - 13. 8. 2020 ZŠ J. K. Tyla  Písek 

Školní systemické konstelace 

Koutníková 

Vavříková 

27. 8. 2020 PF JČU Č. Budějovice 

Základy programování na 1. stupni ZŠ 

Jordanová 

Pospíšilová 

Kotalíková I. 

Kalinová 

31. 8. 2020 České Budějovice 

Vliv soutěživého prostředí na klima třídy 

Nováková Š. 

Huďová 

Řehořová 

 

 

  

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

Ve školním roce došlo k některým změnám v pedagogickém sboru. K 1. 9. 2019 nastoupili noví 
pedagogové – Jitka Bezoušková (1. stupeň), Veronika Palusová (2. stupeň - ČJ, Hv), Václav Michalec 

(2. stupeň - M, F) a po rodičovské dovolené se vrátila Veronika Huďová (1. stupeň). 

Na pozici asistenta pedagoga byly v průběhu školního roku přijaty Pavla Capůrková a Kristýna 
Kadlčíková. 

V lednu 2020 odešla p. uč. Adéla Pikousová na mateřskou dovolenou. 

Do důchodu v září 2019 odešla p. uč. Dagmar Vošahlíková a na konci školního roku p. uč. Jaroslav 

Mareš.  
Pracovní poměr v průběhu roku ukončila asistentka Eliška Vavříková a k 30. 6. 2020 asistentky  

Drahomíra Ševčíková a Kristýna Kadlčíková.  

 
      

a) struktura doby zaměstnání   - pedagogové 
 

 

struktura doby zaměstnání k období (červen 2020) 

počty zaměstnanců rozdělených podle doby zaměstnání 
 

procenta celkového počtu zaměstnanců 

 

b) struktura doby zaměstnání   - nepedagogové 

 

c) věková struktura – pedagogové 

 

d) věková struktura – nepedagogové 
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4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí 
 

 

4. 1. Zápis do 1. tříd  
 

Ministerstvo školství od roku 2017 provedlo změnu v termínu konání zápisů do 1. tříd. Termín zápisů 

byl stanoven na měsíc duben. Z důvodu epidemie se zápisy konaly bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Na naší škole se uskutečnily od 1. 4. do 17. 4. 2020. Rodiče si mohli vybrat buď elektronické přihlášení 
přes aplikaci ZapisyOnline nebo vyplnit přihlášku ručně do formuláře, který byl na stránkách školy nebo 

byl připraven u hlavního vchodu školy. Vyplněnou přihlášku mohli předat škole prostřednictvím datové 

schránky, poslat mailem s elektronickým podpisem nebo poštou. Většina rodičů přinesla přihlášku 

rovnou do školy, kde ji předali osobně nebo ji hodili do speciální schránky u hlavního vchodu školy. 
Řada  rodičů využila i možnosti “on-line zápisu”. 

Nejen nám, ale i předškolákům, bylo líto, že zápis nemohl proběhnou obvyklým způsobem. Někteří 

rodiče alespoň vyfotili své budoucí prvňáčky při vhazování přihlášky do schránky.  
Celkem bylo zapsáno 84 žáků. Po vyšetření dětí u dětského lékaře a v pedagogicko-psychologické 

poradně byl některým dětem udělen odklad školní docházky o jeden rok. Jednalo se celkem o 16 dětí, 

10 chlapců a 6 dívek.  1. září 2020 nastoupilo do 1. ročníku 68 žáků (33 chlapců a 35 dívek).   

 

 

Výsledky zápisu: 

Zapsaných Odklad 

84 16 

 
 

 

4. 2. 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 

47 100 % 

Gymnázium 10 21,28 % 

SOŠ kromě gymn. 26 55,32 % 

SOU  8 17,02 % 

SOU maturita 3 6,38 % 

 

 

Ukončení povinné školní docházky v nižším ročníku  
 

Třída Počet žáků 

8. ročník  5 

 

 

Přestup žáků na střední školu po pátém ročníku  
 

Typ školy Počet žáků 

8 leté gymnázium 2 

konzervatoř 1 
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Ukončení školního roku 2019 / 2020 

 

Nepovinná docházka žáků 1. a 2. stupně byla ukončena 26. 6. 2020. Předávání vysvědčení se mohli 

zúčastnit i žáci, kteří se výuky ve škole neúčastnili. Ostatní žáci si mohli vyzvednout vysvědčení 29. a 
30. 6. 2020. 

Žákům 9. ročníku bylo vysvědčení předáno 29. 6. 2020  

 
 

5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

5. 1. Údaje o studijních výsledcích žáků v jednotlivých ročnících  
 

1. stupeň – počet žáků 330 

 

Hodnocení  1. pololetí 2. pololetí 

Vyznamenání 276 283 

Pochvaly ŘŠ 0 3 

Pochvala TU 12 0 

Důtky ŘŠ 1 0 

Důtka TU 0 0 

Napomenutí TU 4 0 

2. stupeň z chování 0 0 

3. stupeň z chování 0 0 

Neprospívající 0 0 

 
 

2. stupeň – počet žáků 218 

 

Hodnocení  1. pololetí 2. pololetí 

Vyznamenání 94 110 

Pochvaly ŘŠ 31 29 

Pochvala TU 16 7 

Důtka ŘŠ 2 0 

Důtka TU 4 0 

Napomenutí TU 0 0 

2. stupeň z chování 1 0 

3. stupeň z chování  1 0 

Neprospěli  6 1 
 (opakuje ročník) 

 

 

 
 

 

5. 2. Hodnocení chování žáků 
 

Stupeň chování 19/20 18/19 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 

2. stupeň 1 3 3 1 1 2 2 

3. stupeň 1 2 1 0 1 0 1 

 

 

 

 



Výroční zpráva o činnosti školy 2019/2020           1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 

       22  

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.  

  Soutěže naplánované od března do června se z důvodu covidové epidemie nekonaly. 
   

 

  

 Přehled umístění žáků v soutěžích:  
 

 

 Okresní kolo Regionální kolo - 

krajské 

Název Ročník Počet žáků Umístění  Počet  

žáků 

Umístění  

- místo 

Matematická 

olympiáda 

5. 3 2. - 4. Tučný Matěj 

5. - 7.  Blažková Nikola 

11. - 12. Kdolský Jakub 

  

Matematická 

olympiáda 

9. 1 1. 1. Vaniš Matěj 1 

postup 

nekonalo 

se 

Fyzikální olympiáda 8. 2 2. - 3. Masopustová Kristýna  

5. Řežábek Jakub            

 

 

 

 

Fyzikální olympiáda 9. 1 1. Vaniš Matěj 1 

postup 

nekonalo 

se 

Chemická olympiáda 9. 2 1. Vaniš Matěj 

9.  Pištěk Pavel 

1 

postup 

nekonalo 

se 

Olympiáda z  Aj 6. - 7.  1 1. Šedivý Ondřej   

Olympiáda z Aj 8. - 9. 1 6. Dadej Tomáš    

Olympiáda z Nj 8. - 9. 2 3. Janáček Jiří 

8. - 9. Honzíková Klára 

  

Zeměpisná olympiáda 6. 2 9. Žalmánek Adam 

13. Šifaldová Klára  

  

Zeměpisná olympiáda 7. 2 5. Kroufková Eliška 

16. Hablovič Petr 

  

Zeměpisná olympiáda 8. - 9. 2 14. Šobek Vít 

16. Janáček Jiří 

  

Olympiáda z Čj 8. - 9. 3 11. - 15. Černá Anna Lucie 

18. - 19. Masopustová Kristýna 

27. Müllerová Kateřina 

  

Dějepisná olympiáda 8. – 9. 3 21. Šobek Vít 

26. Černá Anna Lucie 

29. Čapek Jakub 

  

 
 

Uskutečnily se tyto soutěže: 
 

Pythagoriáda - školní kolo 

 

5. ročník - 26 žáků                    1. Kostínek Matyáš  
2. Blažková Nikola  

3. - 4. Dünker Vincent Sebastian a Tučný Matěj 

 
 

6. ročník - 15 žáků  1. Hanus Oto  

2. Stejskalová Barbora  
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3. Pich Martin 

 
7. ročník - 19 žáků  1. Vanišová Veronika  

2. Bromová Klára  

3. - 4. Fořtová Linda a Tůmová Kateřina 
 

8. ročník - 31 žáků    1. Řežábek Jakub  

2. Masopustová Kristýna  

3. - 4. Řezáčová Monika a Sláma Adam  
 

 

 
 

Přírodovědný klokan - školní kolo 

 

8. a 9. ročník - 38 žáků    1. Vaniš Matěj  
2. Plíhalová Oldřiška  

3. Trojáček Jakub 

 
 

Bobřík informatiky 

 
5. –  9.  ročník - listopad 2019 - soutěž pořádá JU PF České Budějovice.  

 

 

Výtvarné soutěže  
 

Tradičně jsme se zúčastnili soutěže Požární ochrana očima dětí v kategorii Výtvarné práce. 

Výsledky byly vyhlášeny až 9. 9. 2020. 
1. místo v kategorii MŠ - Smrtová Nikola (1. B) 

1. místo v kategorii ZŠ 1 - Komárek Michal (3. B) 

3. místo v kategorii ZŠ 2 - Kroufková Barbora (5. C) 
2. místo v kategorii ZŠ 3 - Teska Vojtěch (8. B) 

 

 

“Král čtenářů” - soutěž vyhlášena Městskou knihovnou Milevsko   

 

Kroufková Eliška (8. A)- nejvyšší počet vypůjčených knih za rok 2019 

 

 

 

Sportovní soutěže 
 

5. - 6. 9. 2019 - Republikové finále OVOV Brno 

1. místo v kategorii dívek ročník 2004 - Sulanová Barbora 
 

 

26. 9. 2019 - orientační běh “S mapou v ruce skrz Vinice”  

35 žáků 2. stupně 

Kat. A (6. - 7. ročník):  1. místo - Šoule Kamil   

2. místo - Pich Martin  
2. místo - Volfová Barbora  

3. místo - Fořtová Linda  
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Kat. B (8. - 9. ročník):  1. místo - Šobek Vít  

2. místo - Pileček Jakub  
1. místo - Kozáková Tereza  

3. místo - Jedličková Nela 

 
1.10. 2019 Florbalový turnaj pro žáky 3. - 5. tříd - Sportovní hala Milevsko 

organizoval FBC Došwich a 1. ZŠ Milevsko 

žáci naší školy obsadili:  3., 5. a 7. místo 

 
21. 11. 2019 - Halový turnaj v kopané 1. - 3. tříd ZŠ 

organizoval FC ZVVZ a 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko 

žáci naší školy obsadili 3. místo   
Nejlepší hráč turnaje - Černý Antonín  

 

 

Florbal - okresní a vyšší kola 
ČEPS cup - florbalový turnaj pro 1. stupeň (Sportovní hala Milevsko) 

8. 11. 2019  - 9. místo 
 

III. kategorie (6. a 7. ročník)  

5. 12. 2019  - OF(Písek)  - 1. místo  
15. 12. 2019  - KK (Kaplice)  - 1. místo  

23. 1. 2020  - Kvalifikace o Republikové finále (Plzeň) - 1. místo 

Republikové finále se nekonalo (z důvodu epidemiologické situace) 
 

IV. kategorie (8. a 9. ročník) 

28. 11. 2019  - OF (Písek)  - 1. místo 

16. 1. 2020  - KK (Sezimovo Ústí) - 1. místo 
24. 1. 2020  - Kvalifikace o Republikové finále (Plzeň) - 3. místo 

 

 
  
 

6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

6. 1. Údaje o mimoškolních aktivitách 
 

 

● vystoupení pěveckého sboru na předvánoční akci Česko zpívá koledy v amfiteátru DK  

a na předvánočním posezení s bývalými zaměstnanci školy  
● vystoupení žáků Dramatického kroužku na Poetickém večeru Senior klubu v Galerii M  

● vystoupení žáků 4. B v Milevsku v Domově s pečovatelskou službou a v Rakovicích (Domov 

se zvláštním režimem pro osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo s jinými 
typy demence). Vánoční pásmo koled, básniček a pohádku “Jak se vánočka dala pojistit” 

nacvičila se žáky p. uč. Eva Syrovátková. 

 

6. 2. Přehled akcí pro žáky 
 

Plavání  
2. ročník, 62 žáků  - 6. 9. 2019 - 8. 11. 2019 - Plavecká škola Písek 

3. ročník - z důvodu epidemie zrušeno 

 

LVK 

7. ročník, 39 žáků - 9. - 15. 2. 2020 - Horní Vltavice na Šumavě 
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Dopravní výchova          
4. r.  - 19. 9. 2019 - beseda, výuka předpisů 
           1. 10. 2019 - praktická výuka na dopravním hřišti - Milevsko, MěP - p. Barda 

 

 

Bruslení  
říjen 2019 - březen 2020 

Sportovní společnost SPOS Milevsko umožňuje využívat plochu zimního stadionu v rámci školní 

výuky. Poplatek činil 250 Kč za 1 hodinu (bez ohledu na počet žáků).  
Účastnili se žáci 1. - 9. ročníku, některé třídy opakovaně. 

 

Výkup kaštanů a žaludů  
9. 10. 2019  

Pro Lesní správu Orlík bylo vykoupeno 4 336 kg kaštanů (5 Kč / kg) a 395 kg žaludů (10 Kč / kg).  

  

Testování čtenářské a matematické gramotnosti 

8. ročníky - 31. 10. - 8. 11. 2019, SCIO  

2. etapa testování proběhla na jaře on-line formou 

 

Kroužek “Věda nás baví”  

- určen pro žáky 1. stupně 

 

Fond Sidus 

“Vracíme dětem úsměvy” - získán certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce. 

Žáci z naší školy zakoupením náramků a obrázkových pinů přispěli do sbírky částkou 6 610 Kč.   
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Jednorázové akce: 
 

Kromě besed v městské knihovně a sportovních soutěží 
 

4. - 6. 9. 2019  - republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) v Brně  
                       - v kategorii dívek nar. 2004 zvítězila Sulanová Barbora  

19. 9. 2019      - Dopravní hřiště (teoretická část) 4. ročník, p. Barda, MěP Milevsko 

24. 9. 2019      - workshop organizovaný Jihočeskou hospodářskou komorou - VIII. A 

                        - Květinářství “Srdíčko” , firma Calta 
25. 9. 2019        - akce “Den bez aut” - výstupem statistické porovnání jednotlivých druhů dopravy v   

běžných dnech a v tomto dnu. 

23.-27. 9. 2019  - akce “Bezpečně do školy a zpět domů” - žáci některých tříd si mapovali cestu do 
školy a zpět, do mapy města zaznamenali nebezpečná dopravní místa. 

26. 9. 2019        - orientační běh “S mapou v ruce skrz Vinice” - 2. stupeň 

26.9. - 7.10.2020 - “Házenkářská výuka” - projekt Házená do škol - ukázkové hodiny házené  pro 
dívky 1. - 4. ročníku, trenérky z Handball club Milevsko 

27. 9. 2019        - Přírodovědné muzeum Týn nad Vltavou - V. B, VI. A (odměna za sběr papíru) 

1. 10. 2019        - Dopravní hřiště (praktická část), 4. ročník, p. Barda, MěP Milevsko 

1. 10. 2019       - Florbalový turnaj 1. stupeň - Sportovní hala Milevsko 
9. 10. 2019 - Výkup kaštanů a žaludů 

10. 10. 2019 - turnaj v miniházené na 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko 

14. 10. 2019  - Městský úřad Milevsko - exkurze III. A, III. C 
16. 10. 2019 - Burza středních škol v Táboře - žáci 9. ročníku (doprava zajištěna JhK) 

17. 10. 2019  - Přírodovědné muzeum Semenec - Týn nad Vltavou II. B, II. C - exkurze 

17. 10. 2019 - Informativní schůzka pro vycházející žáky a jejich rodiče se zástupci SŠ a SOU 
17. 10. 2019 - návštěva Milevského muzea - III. A, III. C 
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21. a 22. 10. 2019  - “Milevskem za poznáním” -  III. B - návštěva radnice, setkání s p. starostou,  

    - Milevské muzeum - III. B - prohlídka s výkladem p. ředitele Vl. Šindeláře 
25. 10. 2019     - Přírodovědné muzeum Semenec - Týn nad Vltavou - IV. B, IV. C - exkurze 

31.10. - 8.11.2019 - Testování čtenářské a matematické gramotnosti - 8. ročník 

4. - 8. 11. 2019    - Bobřík informatiky - 5. - 7. ročník 
6. 11. 2019             - Poetický večer - Galerie M - vystoupení žáků Dramatického kroužku pod 

vedením p. uč. Adély Pikousové pro Senior klub ZVVZ Milevsko - “Vodník”  

7. 11. 2019             - “Vzdělání a řemeslo” - exkurze 8. ročníku, České Budějovice 

7., 14, a 29.11,2019 - “Kyberšikana” - preventivní program pro 4. a 5. ročníky, lektor Bc. L. Soldán 
13. - 15. 11. 2019   - Bobřík informatiky - 8.. a 9. ročníky 

19. 11. 2019            - Písek - knihovna, písecká domovní znamení, Velká věž - exkurze III. B 

21. 11. 2019            - “Hra na hraně” - PorCeTa - preventivní program, VIII. A, p. Šimonová 
27. 11. 2019            - “Vztahy v kolektivu” - preventivní program, VI. B 

2. 12. 2019              - hudebně vzdělávací pořady v DK Milevsko (Jenčík, Karlovy Vary):  

          “Hudební škatulky” - 2. - 5. ročník 

          “Vývoj světové rockové hudby” - 2. stupeň 
5. 12. 2019       - “Vánoční dílničky” 

5. 12. 2019              - Mikulášská nadílka - organizují žáci 9. ročníku pro žáky 1. stupně 

9. 12. 2019       - “Hra na hraně” - PorCeTa - preventivní program, VIII. B 
10. 12. 2019       - Vánoční koncert v DK Milevsko - 2. stupeň 

11. 12. 2019         - “Česko zpívá koledy” - vystoupení pěveckého sboru, amfiteátr DK Milevsko 

13. 12. 201              - vánoční pásmo koled, básniček a pohádka “Jak se vánočka dala pojistit” - 
nacvičili žáci IV. B pro Domovy seniorů v Rakovicích a v Milevsku (p. uč. 

Syrovátková) 

17. - 19. 12. 2019   - kino “Ledové království II.” - 1. stupeň 

17. 12. 2019           - předvánoční setkání současných i bývalých zaměstnanců školy, vystoupení 
školního pěveckého sboru a žáků z kroužku Hry na flétnu 

14. 1. 2020             - České Budějovice - Planetárium, 5. ročník 

16. 1. 2020             - Sportovní hala Milevsko - Sokolská akademie, 1. stupeň 
24. 1. 2020             - organizace OK Fyzikální olympiády 

4. 2. 2020               - parkoviště u školní jídelny - SOŠ Milevsko - ukázka moderního traktoru, 7. a 8. 

ročník 
7. 2. 2020                - kino - přednáška “Severní Korea”- 8. a 9. ročník 

9. - 15. 2. 2020        - LVK 7. ročník 

19. 2. 2020              - DK Milevsko - “Jak se dělá tanečník” (Taneční centrum Praha), 5. ročník 

24. 2. 2020              - České Budějovice - Planetárium, 3. ročník 
3. 3. 2020                - DK Milevsko - “Pohodáři - Kanada”, 2. stupeň 

6. 3. 2020                - Projekt Beacon - projektový den na téma “Voda”, 1. a 2. stupeň 

 
 

 

 

 
 

 

7.  Údaje o výsledcích inspekce provedenou ČŠI a dalších kontrolách 
 

7. 1. Inspekce provedené ČŠI  
 
Ve školním roce 2019/2020 (14. - 17. 10. 2019) byla na škole provedena inspekce ČŠI. 

17. 10. 2019 proběhla kontrolní a metodicko-poradní návštěva Svazového inspektora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci.  
 

 

 



Výroční zpráva o činnosti školy 2019/2020           1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 

       28  

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 2019 

  

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 2019/2020  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 

28. 8. 2020. 
 

Předkladatel:       

        ……………………….. 

        ředitel školy 
Zpráva byla projednána v školské radě 5. 10. 2020 

 

 
Školská rada souhlasí s předloženou Výroční zprávou. 

 

.………………………  

            předseda školské rady  
 

 

 

10. Přílohy 
 

Příloha č. 1  

Seznam zaměstnanců  

 

Příloha č. 2 

Přehled hospodaření 2019 

 

Příloha č. 3 

Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2019 

 

Příloha č. 4 

Rozvaha příspěvkové organizace sestavená k 31. 12. 2019 

 

Příloha č. 5 

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace k 31. 12. 2019 
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