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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
● 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 členná školská rada. Za rodiče jsou ve
školské radě Martin Komárek, Martin Kostínek a Ing. Martin Kříž, za zřizovatele JUDr. Jana
Čunátová, Mgr. Dita Doubková, Mgr. Romana Fialová, za pedagogy Mgr. Marie Jelenová, Mgr. Jana
Kahounová a Mgr. Lenka Soldátová.
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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 2020/2021 26 tříd. První
stupeň tvořilo 15 tříd 1. - 5. ročníku s 335 žáky a 2.
stupeň 11 tříd 6. - 9. ročníku se 233 žáky. Ve škole
bylo zapsáno 568 žáků, 294 chlapců a 274 dívek. Proti předchozímu roku se jedná o nárůst o 20 žáků.
563 žáků bylo z Milevska a okolních obcí, 5 žákyň plnilo školní docházku jiným způsobem - 3 žákyně
navštěvovaly školu ve Francii a 2 v Německu. Do třech 1. tříd nastoupilo v tomto školním roce celkem
68 žáků.

1. 3. Spádový obvod
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1. 4. Školní družina a školní klub
Kapacita školní družiny je 165 žáků. Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo školní družinu celkem
151 žáků v 6 odděleních a ve školním klubu 26 žáků. V rámci školní družiny jsme nabídli 6
zájmových kroužků, z důvodu uzavření škol a střídání prezenční a distanční výuky se kroužky
realizovaly pouze do 12. 10. 2020.

1. ročník - Ivana Nováková a Soňa Stehlíková
2. ročník - Pavlína Kramperová a Ilona Kabátová
3. a 4. ročník - Dita Hejná a Hana Wegschmiedová,
4. - 5. ročník (školní klub) - Jana Kosíková.

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 26 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

Ve školním roce 2020/2021 se ve školní jídelně stravovalo 726 strávníků. Z toho bylo 539 žáků ZŠ,
110 studentů gymnázia a 77 dospělých. Školní jídelna umožňuje dietní stravování pro žáky s celiakií a
diabetem.
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Přehled o vydaných obědech:
2019/2020

Celkem ZŠ
- žáci

Gymnázium
- studenti

Dospělí

83 929 61 333 12 783 9 813

2020/2021
Celkem ZŠ

- žáci
Gymnázium
- studenti

Dospělí Děti
rodičů
z IZS

Dětí
z příměstského
tábora

81 829 45 896 5 041 9 942 747 203

V jídelně funguje registrační systém od plzeňské firmy VIS o vydaných obědech pomocí
elektronických čipů. Od května 2021 je možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Výběr je možné
provádět prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu přes aplikaci www.strava.cz. Každý
přihlášený strávník má k dispozici své přihlašovací údaje.
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 epidemiologických opatření  byl tento program 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

V letošním školní roce jsme realizovali následují úpravy, které probíhaly jednak v období, kdy žáci
byli na distanční výuce, a pak samozřejmě o prázdninách.

● počítačová učebna byla v rámci projektu iROP s názvem Rekonstrukce učebny cizích jazyků
v součinnosti s využitím digitálních technologií, registrační číslo
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0002808 upravována. Aby se jednalo pouze o výměnu technologií,
tak došlo k celkové rekonstrukci učebny - byl vybudován nový sádrokartonový strop, který
řešil i problém s bezpečností hurdiskového stropu, dále byla vybudována nová
elektroinstalace, počítačové rozvody, místnost byla kompletně nově  naštukována a vybílená.

● další místnost - sborovna, vznikla přebudování kabinetu pomůcek na 1. stupni. Místnost opět
dostala nové elektrické a počítačové rozvody, byla také naštukována a dostala i nový
kancelářský nábytek - stoly s kontejnery.

● malování ve škole probíhalo dle plánu - v tomto roce jsme se zaměřili na školní jídelnu, kdy
byla kompletně vymalována varna, i veškeré další provozy a vstupní chodba do jídelny.
Malování pokračovala také v kmenových třídách, kde se opravovaly i emailové nátěry.

● o prázdninách a ještě i  v měsíci září proběhla kompletní  modernizace ředitelny
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1. 7.  ICT ve škole

Letošní školní rok byl velmi náročný na využití ICT technologií, které přinesla distanční výuka.
Kromě klasické ICT techniky - notebooků, tabletů byly do školy nakoupeny webkamery a bezdrátové
mikrofony a učitelé mohli “vysílat” z kmenových tříd, využít názorné pomůcky i psaní na školní
tabuli.
Školní výukový systém založený na bezplatné technologii fm Google - Google Suite. Stěžejními
komunikačními aplikacemi z tohoto systému je Gmail, Google disk, videoportál Google Meets.
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.
Učební pomůcky jednotlivých předmětů jsou
průběžně doplňovány a modernizovány v rámci
možných finančních prostředků.
V rámci rozvoje informatiky jsou do výuka
zařazovány robotické stavebnice a hračky. Pro
nejmladší ročníky jsou to robotické včelky -
Beeboty, od 3. do 5. tříd žáci pracují s Ozoboty,
robotickými stavebnicemi - Lego WeDo. Na 2.
stupni mohou žáci sáhnout po robotické stavebnici
Lego Boost nebo Lego MindStorm.
Na škole se úspěšně rozvíjí technologie 3D tisku.
Škola se zapojila do projektu, kterou vyhlásila fm
Josefa Průši a získala stavebnici 3D tiskárny zdarma.
Žáci se seznamují se základy programování - např. s
programovacím jazykem Scratch. Většinu výše zmíněných robotických hraček a stavebnic je možné
ovládat a programovat právě v jazyce Scratch, popřípadě obdobném programovacím jazyce
Každoročně se škola účetní soutěže Bobřík informatiky, kde si žáci mohou vyzkoušet své informatické
myšlení.
Škola se na jaře stala součástí skupiny “Tiskne celé Česko”. Tato společnost dodávala materiál pro
výrobu 3D štítů - filament do 3D tiskáren, plexiskla i spojovací materiál. Na členech, tedy i nás, pak
bylo vytisknout štít a provést montáž. Tyto ochranné štíty jsme tiskli pro zdravotníky a dále jsme je
zdarma dodávali do okolních základních a mateřských škol.
Na podzim roku 2020 ministerstvo školství v souvislosti s reakcí na zajištění distanční výuky ICT
technikou vyhlásilo program na podporu vybavení škol. Pro naši školu se jednalo o částku 654 540,-
Kč. Z této částky bylo zakoupeno 31 nových notebooků, 6 ks repasovaných notebooků, 6 ks
webkamer, 6 ks bezdrátových mikrofonů. Dále byl předplacen testovací program Alf, který škola
využívala při distanční výuce k testování znalostí žáků.
Další ICT technika byla pořízena v rámci projektu iROP - Vybavení učeben přírodních věd a
polytechnického vzdělávání. Zde se jednalo o nákup 24 ks tabletů iPad, 3 ks 3D tiskáren, robotických
hraček Ozobotů, robotických stavebnic Lego WeDo, Lego Boost, robotů mBotů a programovatelných
destiček Microbitů. Oblast ICT je ve škole podporována, patří k jedné z prioritních oblastí rozvoje
školy.
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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 dohledy nad žáky 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 2020/2021 ukazuje následující tabulka:

Počet zapsaných úrazů Ošetřeno u lékaře
Žáci Dospělí Žáci Dospělí

8 0 7 0
Celkem úrazů: 8

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.
V rámci preventivních aktivit obdržela škola od IV - Nakladatelství s.r.o. + International Police
Association publikace “Pozor, drogy” dále od IV - Nakladatelství s.r.o. + European Police Association
publikace “Na výletě v přírodě - zima” a od nakladatelství Stopa bezpečí s. r. o. publikace “Řekni
šikaně ne!”
8. 6. 2021 Projekt s názvem “Dítě mezi dvěma světy” - zaměřen na podporu dětí ohrožených
rozvodem rodičů (realizováno Centrem mladé rodiny Milísek)
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2. Přehled oborů vzdělání zařazených ve školském rejstříku

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

Ve školním roce 2020/2021 bylo ve všech ročnících vyučováno 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 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
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2. 2. Organizace školního roku v souvislosti s epidemií Covid-19

● 1. 9. 2020  nástup žáků do školy za zvýšených hygienických opatření
● od 10. 9. 2020 povinné roušky ve společných prostorách
● od 18. 9. 2020 na 2. stupni roušky povinné i ve třídách
● od 5. 10. 2020 zákaz zpěvu a na 2. stupni i zákaz sportovních činností
● od 9. 10. 2020 pozastaven plavecký výcvik
● od 12. 10. 2020 měla být rotační výuka na 2. stupni, která probíhala pouze 2 dny
● od 14. 10. 2020 přítomnost žáků ve škole byla zakázána na základě usnesení Vlády České

republiky č. 1022 o přijetí krizového opatření vzhledem ke Covid - 19
● 26. a 27. 10. 2020 prodlouženy podzimní prázdniny
● 18. 11. 2020 návrat žáků 1. a 2. ročníku do školy (bez pohybových aktivit a zpěvu)
● 30. 11. 2020 prezenční výuka 1. stupně a 9. ročníku, rotační výuka žáků 6. - 8. ročníku
● 21. a 22. 12. 2020 volné dny na základě usnesení Vlády ČR
● 4. 1. 2021 prezenční výuka 1. a 2. ročníku, ostatní žáci distanční výuka
● 1. 3. 2021 zakázána přítomnost všech žáků ve škole
● 12. 4. 2021 1. stupeň nastupuje na rotační výuku (týden prezenčně a týden distančně)

2. stupeň stále na distanční výuce, umožněny konzultace žákům 9. ročníku
(maximálně šestičlenné skupiny)

● 24. 5. 2021 umožněna přítomnost všech žáků ve škole, podmínkou účasti na výuce je
negativní antigenní nebo PCR test

Krizová škola

V době uzavření škol byla naše škola určena hejtmanem Jihočeského kraje jako krizová škola. Pro
žáky 1. stupně, jejichž rodiče byli z řad zdravotníků, hasičů, policistů a státních zaměstnanců,
zajišťovala kromě pomoci s plněním školních povinností i stravování a veškerou další potřebnou péči.

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, pracovní
výchovy a informatiky. Vzhledem k většímu počtu žáků měly třídy 7. ročníku dělené všechny hodiny
anglického jazyka, pracovní výchovy a po jedné hodině matematiky a českého jazyka. Hodiny
pracovní výchovy (vaření) byly děleny i v 6. ročníku.
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 2020/2021 byly volitelné předměty v 8. a 9. ročníku.
8. ročník -  Technické práce, Domácnost,  Všeobecně vzdělávací seminář
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 15 23

Tradiční výuka v nepovinných předmětech Náboženství a Sborový zpěv se vládním nařízením
pozastavila - zákaz zpěvu, míchání dětí z různých kolektivů.
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.

2. 6. Kroužky a další školní aktivity

Škola ve školním roce 2020/2021 nabídla celou řadu kroužků v rámci své doplňkové činnosti.
Z důvodu přechodu na distanční výuku v polovině října 2020 byla ukončeny i činnost kroužků.

Název kroužku Počet skupin Třídy

Florbal 6 3. - 9. ročník

Pohybové hry 8 1. stupeň

Sportovní hry 1 2. stupeň

Hra na flétnu 1 1. stupeň

Anglický jazyk (ŠD) 1 4. třída

Logopedie 3 1. ročník

Ruční práce (ŠD) 1 1. stupeň

Počítače (ŠD)- zač. 1 2. – 5. třída

Počítače (ŠD)- pokročilí 1 2. – 5. třída
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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. Tato spolupráce byla objektivními příčinami značně
omezena.

Spolupráce s Městskou knihovnou Milevsko:
21.9.2020           - MK – „Pasování na čtenáře“ (odloženo z předchozího školního roku) - 2.ročník
22.6.2021           - MK – soutěž „Nejlepší čtenář“ – 2.ročník
24.6.2021           - MK – „Pasování na čtenáře“ – 1.ročník

Pasování prvňáčků na čtenáře probíhá v rámci projektu na podporu čtenářské gramotnosti “Už jsem
čtenář - Knížka pro prvňáčka”.

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. Letošní
rok se tato nabídka nevyužila.

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 obvykle 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.
V letošním školním roce se bohužel tyto schůzky z důvodu epidemiologické situace
neuskutečnily.

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.  V tomto školním roce se většina těchto akci nemohla uskutečnit.

Akce související s volbou povolání
12. - 14. 1. 2021 - Burza škol on-line formou - zprostředkováno Jihočeskou
hospodářskou komorou
25. 2. 2021 - on-line workshop pro výchovné a kariérové poradce na téma
“Orientace na trhu práce”
15. 6. 2021 - SOŠ a SOU Milevsko - ukázka moderního traktoru na parkovišti u
školní jídelny - 9. ročník
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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 0 2 6 7 8
1 MŘN

(mimořádně
nadaný)

9 9 3 3

Logopedická péče je zajišťována na Poliklinice Milevsko u profesionálního logopeda, který dojíždí do
Milevska z Písku. Kurz logopedického asistenta absolvovaly a logopedické služby žákům 1. stupně
poskytovaly paní učitelky: Kamila Finková, Hana Wegschmiedová a Veronika Huďová.
V tomto školním roce působilo na naší škole 9 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. Většina termínů výletů nebyla
dodržena vzhledem ke covidové situaci.

Ve školním roce 2020/2021 byl pořádán plavecký výcvik opět ve spolupráci s plaveckou školou
v Písku. Z naplánovaného plaveckého výcviku se však konalo pouze 5 dvouhodinových lekcí třídy 2.
A a 2. B (48 žáků). Z důvodu nařízení MŠMT byl výcvik ukončen.

Lyžařský výcvikový kurz žáků 7. ročníku se neuskutečnil.

2. 11.  Projekty a granty

Škola se snaží být aktivní a získávat finanční prostředky z projektových zdrojů, které vyhlašuje
MŠMT, ministerstva,  krajský úřad, ale i další subjekty.

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 2020/2021 se uskutečnily tyto projekty:
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● V září 2019 byl schválen dvouletý 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, který v tomto školním roce pokračoval.
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

● Zapojení do celostátního programu Základních a středních škol zabývajících se
environmentální výchovou „MRKEV“ = Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy

● Zapojení do pilotního projektu Katedry technické a informační výchovy PF Univerzity
Palackého v Olomouci nazvaného „Technika jako součást vzdělávání“.

● Realizace projektu iROP (od 1. 9. 2019 prodlouženo z 31. 8. 2020 do 30. 9. 2021) 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).

● Dalším projektem realizovaných v rámci iROP byl projekt Rekonstrukce učebny cizích jazyků
v součinnosti s využitím digitálních technologií, registrační číslo
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0002808
V rámci tohoto projektu byla použita technologie od kanadské fm Robotel, která umožňuje
realizovat jazykovou učebnu lokální, tedy v učebně, ale také online jazykovou učebnu, kterou
mohou využívat žáci z domova a učitel s nimi můžeme komunikovat. Tato technologie je
dobře použitelná v době distanční výuky. Celkové náklady na realizaci projektu byly
2074050,- Kč. Dotace činila 90 % celkových nákladů.
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● Projekt MŠMT – Podpora plavání v ZŠ – dotace na dopravu do plaveckého bazénu - využita
jen z části

● 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.)

● 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 plyne

● Z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu – „Pořízení sportovního zařízení na
skok vysoký“ jsme získali 45 000,-Kč. na nákup doskočiště  na skok vysoký.

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

3. 1.  Počet a složení pracovníků

Ve školním roce 2020/2021 pracovalo na naší škole 37 učitelů, na 1. stupni to bylo 17 a na 2. stupni 20
učitelů, 9 asistentek pedagoga, 6 vychovatelek školní družiny a 1 vychovatelka školního klubu, 9
nepedagogických provozních zaměstnanců a 8 pracovníků ve školní jídelně.
V tomto školním roce na naší škole konaly pedagogickou praxi tři studentky pedagogických fakult a
jedna studentka oboru Pedagogika volného času.

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

Ve školním roce došlo k některým změnám v pedagogickém sboru. K 1. 9. 2020 nastoupili noví
pedagogové – Mgr. Martina Pešičková (1. stupeň), Mgr. Martina Řehořová (2. stupeň - M, Př),
Kristýna Bulínová (2. stupeň - Z, D) a po rodičovské dovolené se vrátila Mgr. Ilona Jelínková, která
ale v únoru odešla na další MD.
Na pozici vychovatelky ve ŠD a asistentky byla přijata Soňa Stehlíková, na pozici asistentky Markéta
Říhová.

Do důchodu odešly k 30. 6. 2021 p. učitelky Mgr. Hana Ctiborová a Mgr. Ludmila Meuerová.
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JMENOVITÝ PŘEHLED PRACOVNÍKŮ v pracovním poměru k 30. 6. 2021

pedagogičtí pracovníci

Pracovník Titul Funkce Vzdělání Aprobace

Vedení

HRYCH Martin PaedDr. ředitel VŠ – ped. Fy- Zt

JELENOVÁ Marie Mgr. zástupce ředitele VŠ – ped. M - Fy

NOVÁKOVÁ Štěpánka Mgr. zástupce ředitele VŠ – ped. 1.st.

1.stupeň

BEZOUŠKOVÁ Jitka Mgr. učitel VŠ – ped. 1.st.

CTIBOROVÁ Hana Mgr. učitel VŠ – ped. 1.st.

FINKOVÁ Kamila Mgr.
Mgr.

učitel
speciální pedagog

VŠ – ped. 1.st.

HUĎOVÁ Veronika Mgr. učitel VŠ – ped. 1.st.

KABÁTOVÁ Ilona Mgr. učitel VŠ – ped. 1.st.

KAHOUNOVÁ Jana Mgr. učitel VŠ – ped. 1.st.

KOLÁŘOVÁ Iva PaedDr. učitel VŠ – ped. 1.st.

KOUTNÍKOVÁ Miroslava Mgr. učitel VŠ – ped,. 1.st.

MARELOVÁ Jana Mgr. učitel VŠ – ped. 1.st.

PEŠIČKOVÁ Martina Mgr. učitel VŠ – ped, 1.st.

POSPÍŠILOVÁ Věra Mgr. učitel VŠ – ped. 1.st.

SYROVÁTKOVÁ Eva Mgr. učitel VŠ – ped. 1.st.

ŠMELCOVÁ Pavla Mgr. učitel VŠ – ped. 1.st.

VAVŘÍKOVÁ Magdalena Mgr. učitel VŠ – ped. 1.st.

WEGSCHMIEDOVÁ Hana Mgr. učitel VŠ – ped. 1.st.

ZELENKOVÁ Andrea Mgr.et Mgr. učitel VŠ – ped. 1.st.

2. stupeň

BULÍNOVÁ Kristýna Mgr. učitel VŠ – ped. D - Z

DOLEJŠKOVÁ Alena Mgr. učitel VŠ – ped. Př - Pěst
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DVOŘÁKOVÁ Lenka - RD Mgr. učitel VŠ – ped. ČJ - Ov

ERETOVÁ Jana Mgr. učitel VŠ – ped. 1.st.

HALUŠKA Miloš Mgr. učitel VŠ – ped. Tv

HONZÍKOVÁ Miroslava Mgr. učitel VŠ – ped. Aj -NJ

JELÍNKOVÁ Ilona - MD Mgr. učitel VŠ – ped. Tv- Při

KADLECOVÁ Štěpánka Mgr. učitel VŠ – ped,. M, spec. p.

KOTALÍKOVÁ Hana Mgr. učitel VŠ – ped. Čj - Ov

KOTALÍKOVÁ Irena Mgr. učitel VŠ – ped, M - Zt

KUTNOHORSKÁ Dominika Mgr. učitel VŠ – ped. M - Tv

MACHARTOVÁ Zdeňka Mgr. učitel VŠ – ped. Bi - Ch

MEUEROVÁ Ludmila Mgr. učitel VŠ – ped. M- F

MITÍSKOVÁ Karolína - RD Mgr. učitel VŠ – ped. Čj - D

PALUSOVÁ Veronika Mgr. učitel VŠ – ped. Čj - Hv

PIKOUSOVÁ Adéla - RD Mgr. učitel VŠ – ped. D - Ov

PILLEROVÁ Jitka Mgr. učitel VŠ – ped. Bi- Ch

ŘEHOŘOVÁ Martina Mgr. učitel VŠ – ped. M- Př

SOLDÁTOVÁ Lenka Mgr. učitel VŠ – ped. Č- Nj

ŠIMEČKOVÁ Jana Mgr. učitel VŠ – ped. Č - Nj

ŠKOCHOVÁ Ludmila Mgr. učitel VŠ – ped. 1.st.

Školní družina

HEJNÁ Dita vychovatel ÚSO vych.

KRAMPEROVÁ Pavlína vychovatel ÚSO vych.

NOVÁKOVÁ Ivana vychovatel ÚSO vych.

STEHLÍKOVÁ Soňa vychovatel ÚSO vych.

Školní klub

KOSÍKOVÁ Jana Bc. vychovatel VŠ

Asistenti pedagoga

CAPŮRKOVÁ Pavla asistent pedagoga ÚSO
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DLOUHÁ Ivana Bc. asistent pedagoga VŠ - ped.

JORDANOVÁ Lucie asistent pedagoga ÚSO

KALINOVÁ Ivana asistent pedagoga ÚSO

KOSÍKOVÁ Jana Bc. asistent pedagoga VŠ

LIDINSKÁ Tereza asistent pedagoga ÚSO

ŘÍHOVÁ Markéta asistent pedagoga ÚSV

STEHLÍKOVÁ Soňa asistent pedagoga ÚSO

ZEMANOVÁ Zuzana asistent pedagoga ÚSO

Speciální pedagog

FINKOVÁ Kamila Mgr. speciální pedagog VŠ-ped.

nepedagogičtí pracovníci

Pracovník Titul Funkce Vzdělání

Provoz a THP

JEZLOVÁ Jana Ing. ekonom, PaM VŠ- ekonom.

KŘÍŽOVÁ Drahomíra uklízečka SO

KUBÍČEK Jiří údržbář SO

KUČEROVÁ Eva uklízečka SO

PEŠIČKA Radek školník – správce budov ÚSO

SMRTOVÁ Ivana uklízečka SO

SVITIČ Daniel Mgr. správce ICT VŠ- ped.

ŠOULOVÁ Lenka uklízečka SO

TÁBOROVÁ Radka hospodářka ÚSO

VODŇANSKÁ Lenka uklízečka základní

Školní jídelna

BAUEROVÁ Květoslava pomocná kuchařka SO

JÁCHYMOVÁ Václava hlavní kuchařka SO

JIROUŠKOVÁ Ladislava samostatná kuchařka ÚSO
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KAŠPAROVÁ Petra samostatná kuchařka SO

KOUTNÍKOVÁ Zuzana pomocná kuchařka SO

PEŠTOVÁ Věra pomocná kuchařka ÚSO

SLÁDKOVÁ Jana vedoucí ŠJ ÚSO

ŠABATKOVÁ Jana samostatná kuchařka SO

Školní asistent

JORDANOVÁ Lucie školní asistent ÚSO
Vysvětlivky zkratek: ÚSO - úplné střední odborné, ÚSV- úplné střední všeobecné, SO - střední odborné, VŠ- vysokoškolské,
VŠ- ped. - vysokoškolské pedagogické, VŠ-ekonom. - vysokoškolské ekonomické,
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Grafické přehledy o vzdělání, praxi a věkovém složení pracovníků

PEDAGOGIČTÍ  PRACOVNÍCI
● vzdělání (všichni zaměstnanci + pracovníci na dohody konané mimo pracovní poměr)
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● věková struktura (všichni zaměstnanci + pracovníci na dohody konané mimo pracovní
poměr)
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● struktura doby zaměstnání (pouze zaměstnanci v pracovním poměru)
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NEPEDAGOGIČTÍ  PRACOVNÍCI

● struktura vzdělání (všichni zaměstnanci + pracovníci na dohody konané mimo pracovní
poměr)
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● věková struktura (všichni zaměstnanci + pracovníci na dohody konané mimo pracovní
poměr)
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● struktura doby zaměstnání (pouze zaměstnanci v pracovním poměru)
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3. 3.  Další vzdělávání pracovníků

Pedagogičtí pracovníci školy se jako každoročně zúčastnili podle plánu DVPP školení.
Nepedagogičtí pracovníci se zúčastnili vzdělávacích akcí a školení zaměřených na vykonávané
činnosti dle jednotlivých profesí.
Přehled účasti na akcích:

Datum Předmět, téma Účastníci

28. 8. 2020 Školení BOZP a PO Všichni
zaměstnanci

20. 10. 2020 Beacon - Development workshop - “Najít společně cestu k reali-
zaci pobídek k úspoře energie na školách” - on-line

Hrych

24.11. - 26. 11.
2020

Podzimní e-konference ALFA Software:  Novela zákoníku
práce, Přijímání a propouštění zaměstnanců, Pracovní doba,
E-neschopenky a nemocenské pojištění

Jezlová

24. 11. - 25. 11.
2020

Podzimní e-konference ALFA Software:  Novela zákoníku,
Přijímání a propouštění zaměstnanců, práce, Pracovní doba,

Hrych

9. 12. 2020 Pět nejčastějších chyb podle ČŠI - webinář Nováková

8. 1. 2021 Online kurz - “Vysvědčení levou zadní” Pospíšilová

12. 1. 2021 Online seminář - “Jak pracovat v centrech aktivit” Syrovátková

1. 2. 2021 Online seminář - “Hrajeme si v českém jazyce” Syrovátková

15. 2. 2021 Online přednáška - “Respektovat a být respektován” Finková

22. 2. - 21. 3.
2021

Online kurz - “Formativní hodnocení v praxi” Finková, Nováková
Pospíšilová
Zelenková, Pešičková
Bezoušková

25. 2. 2021 Online workshop pro výchovné a kariérní poradce - “Orientace
na trhu práce” (centrum Impuls pro kariéru a praxi)

Kadlecová

11. 3. 2021 Vzdělávací program - “Metody k obohacení hodin čtení pro
rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ”

Vavříková

9. 4. 2021 Školení vedoucích zaměstnanců o PO a bezpečnosti práce
(Luboš Čuka)

Nováková Š.
Sládková

9. 4. 2021 Absolvování odborné přípravy preventistů
(Luboš Čuka)

Pešička

10. 4. - 22. 5.
2021

6 týdenní online kurz - “Formativní učení” Pospíšilová
Zelenková

16. 4. 2021 Webinář - “Badatelsky orientované vyučování (BOV) - úvod” Pospíšilová
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19. - 30. 4. 2021 Online vzdělávací program - “AMOS - soubor vzdělávacích
materiálů pro 1. ročník”

Pospíšilová
Wegschmiedová

12. - 13. 5. 2021 Online kurz - “Grafomotorika prakticky” Pospíšilová

19. 5. 2021 Vzdělávací program - “Badatelsky orientovaná výuka” Řehořová

24. 5. 2021 Webinář - “Role písmen v matematice 1. st. ZŠ” Pospíšilová
Kotalíková I.

25. 5. 2021 Webinář - “Jak vyučovat cizí jazyk žáky s poruchami učení” Kolářová

8. 6. 2021 Vzdělávací program “Svět učebnic Nakladatelství ALTER” Nováková Š.
Huďová

15.6. 2021 Vnitřní kontrolní systém školské příspěvkové organizace–
schvalování výdajů (Paris vzdělávací agentura s.r.o., akreditace
MŠMT ČR)

Hrych
Jezlová

30. 6. 2021 Ověření znalostí a přezkoušení - způsobilost k obsluze plynových
zařízení

Pillerová

16. - 19. 8. 2021 Vzdělávací program - “Činnostní učení ČJ v 1. ročníku” Vavříková

17. 8. 2021 Školení - Hygienické minimum + novinky ve školním stravování” všichni
zaměstnanci
školní jídelny

23. - 25. 8. 2021 Vzdělávací program - “Badatelství” Řehořová

23.8.2021 Majetek příspěvkových organizací a jeho kontrola (Paris
vzdělávací agentura s.r.o., akreditace MŠMT ČR)

Hrych
Jezlová

24. 8. 2021 Webinář - “Hry a interaktivní metody na hodinách cizích jazyků” Kolářová

31. 8. 2021 Webinář - “Cizí jazyk formou her a zábavného procvičování s
WocaBee”

Kolářová

25. 8. 2021 Online kurz “Jak správně nastavit třídní kolektiv” Pospíšilová

Letošní rok byl vyjímečný i v oblasti DVPP. V rámci zkvalitnění distanční výuky, hledali učitelé nové
možnosti, jak dětem výuku přes monitory počítačů zpříjemnit a jak je motivovat. Objevila se řada
zajímavých webinářů. Probíhala různá online setkání pedagogických pracovníků napříč celou
republikou. Na Facebooku vznikaly zajímavé skupiny na podporu distanční výuky. Učitelé své
zkušenosti sdíleli s ostatními učiteli. Zajímavé byly také webináře, kde se setkávaly úhly pohledu na
problémy distanční výuky pedagogů a  rodičů.

Naši učitelé se zúčastnili velkého množství takovýchto webinářů.
Týkaly se především těchto oblastí:

● distanční výuka
Jak na tvorbu zábavných online cvičení
Jak na hodnocení v Googlu učebně
Jak jednoduše na únikové hry
Aplikace Kahoot: Herní kvízy pro děti i dospělé
Příprava a příklady dobré praxe distanční výuky
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Jak dnes učit Offline žáky
Quizizz - nástroj pro tvorbu zábavných cvičení
Rady a tipy pro efektivní výuku - google učebna
PowerPoint jak ho neznáte: Efektivní prezentace do výuky
Didaktické tipy pro distanční výuku
Využití CollBoardu
Role rodičů při distanční výuce
Úkoly a testy v online výuce, které baví učitele i děti

● hodnocení
Hodnocení ve výuce - cesta k efektivnímu učení žáků
Slovní hodnocení - proč a jak?
Jak na formativní hodnocení v praxi
Inspirace do formativního hodnocení
Chyba, nebo místo ke zlepšení
Práce s chybou
Sumativní a formativní hodnocení
Formativní hodnocení (nejen) v online výuce
Jak na hodnocení za 1. pololetí 20/21
Vysvědčení levou zadní - slovní hodnocení na vysvědčení

● psychohygiena učitele
Jak předejít vyčerpání

● tipy a nápady do výuky
Aktivizační metody na začátek hodiny
Reflexe na konec hodiny
Hry v hodinách matematiky
Diferenciace a individualizace ve výuce matematiky
Jak na násobení na 1. stupni
Poznávání geometrie na 1. stupni ZŠ rukama a manipulacemi
Využití deskových her
Rozvoj finanční gramotnosti žáků na 1. stupni
Jak připravit žáky 1. stupně ZŠ na porozumění rovnicím
Slovní úlohy na 1. stupni ZŠ
J. A. Komenský vzdálený a blízký
Centra aktivit

● zaměřeno na prevenci a výchovu
Kybernetická bezpečnost e mailů, e shopů a další
Neetiketa napříč internetem
Hranice odpovědnosti žáků na ZŠ
Nové trendy v kyberkriminalitě
Respektovat a být respektován

● jazyková oblast
Angličtina pro 1. stupeň - jak rozmluvit každé dítě

● nové RVP
Revize v oblasti informatiky - proč a co nám to přinese?
Digitální gramotnost a informatické myšlení - příprava revize RVP

● pro asistenty
S asistenty k lepší škole - příběh Sama
Asistent pedagoga - Jak dnes podporují žáky se SVP
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● oblast speciální pedagogiky a logopedie
Jak na dítě s ADHD
SPU a výuka matematiky
Důležitost primitivních reflexů pro správný vývoj řeči u dětí

● a jiné ...
Vaše práva ve škole
Vztahy na pracovišti, aneb co dělat, když to mezi kolegy nefunguje
Třídnická hodina online i prezenčně
Tipy a triky pro práci s textovým editorem aneb jak vytvořit pracovní list efektivně

Jana Sládková,  vedoucí školní jídelny.  absolvuje pravidelné měsíční webináře - portál “Jídelna.cz”

4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí

4. 1. Zápis do 1. tříd

Jelikož situace ohledně epidemie Covid 19 nebyla příznivá, rozhodli jsme se pro on-line formu zápisu.
30. 3. 2021 proběhla nejprve on-line schůzka s rodiči předškoláků, která byla vedena v aplikaci
Google Meet. Na této schůzce byli rodiče informováni o průběhu zápisu do 1. tříd. Dále jim byli
poskytnuty informace o tom, jak vyplnit elektronickou přihlášku, jak použít rezervační systém a jiné
informace týkající se nadcházejícího zápisu a aplikace ZapisyOnline.

Zápis probíhal následujícím způsobem:
1. 4. - 12. 4. 2021 - přijímání žádostí o přijetí
12. 4. - 16. 4. 2021 - spuštění rezervačního systému na webových stránkách školy
16. 4. 2021 - vytvořeny Gmaily a vygenerováno heslo zájemcům o on-line zápis.

Po zprovoznění Gmailu bylo rodičům zasláno heslo pro připojení na on-line
zápis a podrobné instrukce k připojení.

20. - 22. 4. 2021 - probíhal zápis (dítě, rodič a učitel)  

Celkem bylo zapsáno 70 žáků. Po vyšetření dětí u dětského lékaře a v pedagogicko-psychologické
poradně byl některým udělen odklad školní docházky o jeden rok. Jednalo se celkem o 12 dětí. U 1
dítěte zůstal zápis neuzavřen z důvodů neshod zákonných zástupců.

Výsledky zápisu:
Zapsaných Odklad Neuzavřen

70 12 1

1. září 2020 nastoupilo do 1. ročníku 58 žáků (33 chlapců a 25 dívek) - 55 nově přijatých žáků a 3 žáci
opakující 1. ročník (2 chlapci a 1 dívka). Hlavním důvodem pro návrh opakování bylo nezvládnutí
stěžejního učiva při častém distančním vzdělávání.
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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
57 100 %

Gymnázium 13 22,81 %
SOŠ kromě gymn. 32 56,14 %

SOU 10 17,54 %

Umělecké školy 2 3,51 %

Ukončení povinné školní docházky v nižším ročníku

Třída Počet žáků
8. ročník 1

Přestup žáků na střední školu po pátém ročníku

Typ školy Počet žáků
8 leté gymnázium 1
6 leté gymnázium 15

5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků

5. 1. Údaje o studijních výsledcích žáků v jednotlivých ročnících 1. - 5. ročníku s 335 žáky a
2. stupeň 11 tříd 6. - 9. ročníku se 233 žáky.

1. stupeň – počet žáků 335

Hodnocení 1. pololetí 2. pololetí
Vyznamenání 288 270
Pochvaly ŘŠ 3 3
Pochvala TU 0 12
Důtky ŘŠ 1 2
Důtka TU 0 8
Napomenutí TU 0 3
2. stupeň z chování 0 0
3. stupeň z chování 0 0
Neprospívající 3 6 (5 opakuje ročník)
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2. stupeň – počet žáků 233

Hodnocení 1. pololetí 2. pololetí
Vyznamenání 121 118
Pochvaly ŘŠ 7 38
Pochvala TU 0 5
Důtka ŘŠ 6 3
Důtka TU 2 6
Napomenutí TU 18 3
2. stupeň z chování 1 1
3. stupeň z chování 1 0
Neprospěli 11 2 (opakují ročník)

5. 2. Hodnocení chování žáků

Stupeň chování 20/21 19/20 18/19 17/18 16/17 15/16 14/15
2. stupeň 1 1 3 3 1 1 2
3. stupeň 1 1 2 1 0 1 0

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

I v letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do řady didaktických soutěží, které probíhaly
on-line formou.
Stejně jako v předchozích letech dosáhli největších úspěchů v přírodovědných soutěžích a v olympiádě
z AJ..

Přehled umístění žáků v soutěžích:

Okresní kolo Krajské kolo

Název Ročník Počet
žáků

Umístění Počet
žáků

Umístění

Matematická
olympiáda

5. 2 17.-19. Bára Jordánová
17.-19. Václav Slaba

Matematická
olympiáda

6. 3 4.-5. Matyáš Kostínek
7. Matěj Tučný
8.-9. Ondřej Sedlák

Matematická
olympiáda

8. 3 1.-2. Linda Fořtová
4. Kamil Šoule
5. Milan Mrzena
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Matematická
olympiáda

9. 3 2. Adam Sláma
5.-7. Monika Řezáčová
9. Jakub Řežábek

1 26. Adam Sláma

Fyzikální
olympiáda

9. 3 3. Adam Sláma
4. Kristýna Masopustová
5. Jakub Řežábek

2 13. Adam Sláma
16. Jakub Řežábek

Olympiáda z
Aj

7. 1 7. Filip Dvořák

Olympiáda z
Aj

8. - 9. 1 2. Ondřej Šedivý

Zeměpisná
olympiáda

6. 3 3. Eliška Dvořáková
4. Jakub Pešata
13. Karolína Černíková

2 20. Eliška Dvořáková
22. Jakub Pešata

Zeměpisná
olympiáda

7. 3 7. Adam Žalmánek
9. Lukáš Permedla
11. Klára Šifaldová

Zeměpisná
olympiáda

8. - 9. 3 2. Adam Sláma
4. Kristýna Masopustová
16. Aneta Nováková

1 8. Sláma

Olympiáda z
Čj

8. - 9. 3 8. - 9. Natálie Urbanová
12.- 16. Monika Řezáčová
17. - 20. Kateřina Müllerová

Přírodovědný klokan - školní kolo - psán on-line

8. a 9. ročník - 28 žáků 1. Sláma Adam
2. Pokorný Jakub
3. Řezáčová Monika

Matematický klokan - školní kolo – psán on-line

kat. Klokánek (4. - 5.ročník) - 38 žáků 1. Netík Filip
2. Kosíková Tereza
3. Pillerová Nela

Kat. Benjamín (6. - 7. ročník) - 24 žáků 1. Hanus Oto
2. Sedlák Ondřej
3. – 4. Zelenková Barbora
3. – 4. Kostínek Matyáš

Kat. Kadet (8. - 9. ročník)  - 16 žáků 1. Sláma Adam
2. Radostová Klára
3. Fořtová Linda
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6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

6. 1. Údaje o mimoškolních aktivitách

● vystoupení pěveckého sboru při Dni otevřených dveří, který se konal u příležitosti 85. výročí
založení školy

● dobročinný projekt „Srdce s láskou darované“ – 6 dívek ze třídy 7.B pod vedením p. učitelky
Dominiky Kutnohorské vyrobilo pří distanční výuce domeček pro panenky, který osobně
předaly do Dětského domova ve Zvíkovském Podhradí. V červnu měly jet do Prahy na
předávání cen časopisu Age, ale vzhledem k epidemii Covid-19 proběhlo předání cen
v Milevsku.

6. 2. Přehled akcí pro žáky

Plavání

2.A, 2.B – 4.9. – 2.10. Plavecká škola Písek, 5 dvouhodinových lekcí, další lekce z důvodu epidemie
zrušeny
2.C, 3. ročník - z důvodu epidemie zrušeno

LVK

Z důvodu epidemie zrušen.

Fond Sidus

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

Zakoupením magnetických záložek přispěli žáci z naší školy do
sbírky částkou 7 520 Kč.
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Jednorázové akce:

1. 9. 2020 - Den otevřených dveří u příležitosti 85. výročí založení školy. Program začal besedou
se zástupci Občanského spolku Lidice, poté byla při slavnostním zahájením před budovou školy
odhalena plaketa T. G. Masaryka a panem Antonínem Nešporem vysazena Lidická hrušeň, dar
Občanského spolku Lidice

9. 9. 2020 - vyhlášení a ocenění vítězů soutěže „Požární ochrana očima dětí“

17. 9. 2020 - DK - křest knihy „Krátké pohádky od dětí pro děti“. Pohádkové příběhy žáků 6. a
7. tříd

21. 9. 2020 - MK – „Pasování na čtenáře“ - 2.ročník

30. 9. 2020 - exkurze Makov – 2.A, 2.C

9. - 13. 11. 2020 - Bobřík informatiky - 5. - 9. ročník

1. 12. 2020 - Přírodovědný klokan

prosinec 2020 - slavnostní předání slabikářů žákům 1. ročníku

12.-14. 1. 2021 - Burza škol Jhk on-line formou

10. 2. 2021 - vyhlášení Soutěže o nejoriginálnější stavbu ze sněhu

10. 2. 2021 - vyhlášení aktivity Krmítka – Staráme se o ptáky v našem městě
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19. 2. 2021 - vyhlášení sportovní výzvy „Pojďme se zvednout od počítačů“

1.-14. 3. 2021 - Vycházka s tajenkou

19. 3. 2021 - Matematický klokan

22. 3. 2021 - Den vody – zapojení žáků např. formou čištění studánek

19.-23. 4. 2021 - zapojení do akce Kampaň obyčejného hrdinství a Ukliďme svět

23. 4 .2021 - Den Země

3.- 4. 5. 2021 - jednotné přijímací zkoušky na střední školy

11. 5. 2021 - výzva Honba za petrklíči

červen 2021 - schůzky s rodiči budoucích prvňáčků

7.  6. 2021 - „Legiovlak“ na milevském nádraží – prohlídka s výkladem, projekt československé
obce legionářské, 6 tříd 2. stupně

8. 6. 2021 - „Dítě mezi dvěma světy“ – 4.B, 2.C, projekt Centra mladé rodiny Milísek

10. 6. 2021 - exkurze Semenec – 1. A, 1. B

11. 6. 2021 - exkurze Semenec – 1. C, 2 .B

14. 6. 2021 - exkurze Planetárium České Budějovice – 3. ročník

14. 6. 2021 - exkurze Husitské muzeum Tábor, program Neporazitelní husité – 4. A, 4 .B

14. 6. 2021 - Florbalové odpoledne s Došwichem – pro děti ze ŠD

15. 6. 2021 - Tábor Chýnovské jeskyně – 4 .C

15. 6. 2021 - parkoviště u školní jídelny - SOŠ Milevsko - ukázka moderního traktoru, 9. ročník

16. 6. 2021 - exkurze Semenec – 2. A, 2. C

17. 6. 2021 - vyhodnocení výtvarné soutěže „Namaluj si svůj hrneček“ - Ateliér Radost

21.-25. 6. 2021 - Teraristika Milevsko – skupinky žáků 2. stupně
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21. 6. 2021 - exkurze Planetárium České Budějovice, ZOO Hluboká – 5. ročník

22. 6. 2021 - MK – soutěž „Nejlepší čtenář“ – 2. ročník

24. 6. 2021 - MK – „Pasování na čtenáře“ – 1 .ročník

25. 6. 2021 - zástupci z projektu Srdce s láskou darované předali ceny autorkám projektu ze 7. B

30. 6. 2021 - Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. ročníku

Příměstský tábor Attavena – 2 turnusy pro žáky 1. stupně (podmínkou zaměstnanost rodičů)
19.-23. 7. 2021 - 1. turnus
9.-13. 8. 2021 - 2. turnus

7.  Údaje o výsledcích inspekce provedenou ČŠI a dalších kontrolách

7. 1. Inspekce provedené ČŠI

V červnu 2021 proběhlo na škole online inspekční šetření zaměřené na zjišťování průběhu a výsledků
distanční výuky. Šetření vedla paní inspektorka Mgr. Ludmila Hadravová. Inspekční pohovor byl
veden s ředitelem školy. Následně třídní učitelé vyplňovali online dotazníky a ČŠI oslovila i rodiče
žáků.

7. 2. Kontroly zřizovatele

Dne 18. 11. 2020 byla provedena veřejnosprávní kontrola Městským úřadem v Milevsku se zaměřením
na kontrolu hospodaření s veřejnými finančními prostředky v působnosti města Milevska za období
01-09/2020. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

7. 3. Další kontroly

Dne 21. 12. 2020 byla provedena Okresní správou sociálního zabezpečení v Písku kontrola úhrady
pojistného za období 1. 10. 2017 - 31. 1. 2020 – zaměstnavatel postupuje v souladu se zákonem o
pojistném na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Dne 4. 3. 2021 byla provedena Všeobecnou zdravotní pojišťovnou kontrola dodržování oznamovací
povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti
pojistného, dodržování podávání přehledů o platbách pojistného, a to za období 01/2016-01/2021.
Plátce dodržuje příslušná ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a
ustanovení zákona č. 592/1992 Sb., zákon o pojistném na veřejném zdravotním pojištění.
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8. Základní údaje o hospodaření školy

8. 1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020
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8. 2. ZAMĚSTNANCI A MZDOVÉ PROSTŘEDKY

PŘEHLED POČTU PRACOVNÍKŮ A MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ ZA 1.-4. ČTVRTLETÍ 2020
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ZAMĚSTNANCI A MZDOVÉ PROSTŘEDKY PODLE DRUHU ČINNOSTI
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ZAMĚSTNANCI A MZDOVÉ PROSTŘEDKY (JEN ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU) V TIS. KČ PODLE
PROFESÍ A DRUHU ČINNOSTI
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8. 3. DALŠÍ ZDROJE

8. 3. 1.  DOPLŇKOVÁ ČINNOST
● zájmové kroužky pro děti
● pronájmy tělocvičen, hřišť, učeben
● stravování pro cizí strávníky a seniory
● pronájem střechy pro umístění telekomunikační technologie fm T- Mobile

Rok Náklady Výnosy Zisk

2021 372171,15 472437,27 100266,12

I přes složitou situaci spojenou s uzavřením škol, a tedy propadem ve výnosech doplňkové činnosti se
podařilo dosáhnout celkového hospodářského výsledku ve výši 100 266,12 Kč. Tento zlepšený
hospodářský výsledek byl po ročním zúčtování rozdělen do rezervního fondu.
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8. 3. 2.  DARY

V letošní školním roce škola nezískala žádně finannčí dary.

8. 4. PŘÍLOHY (ULOŽENY V DOKUMENTACI ŠKOLY)

● Rozvaha příspěvkové organizace sestavená k 31.12.2020
● Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2020
● Příloha účetní závěrky - sestavená k 31. 12. 2020
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9.  Závěr

Základní škola získala za svou historie od roku 1935 status školy, kde probíhá kvalitní výuka pro žáky
v bezpečném a přátelském prostředí. Ve škole je podporována vzájemná spolupráce, žáci se zapojují
do didaktických, sportovních, uměleckých a jiných soutěží. S žáky pracuje stabilizovaný pedagogický
sbor, který je podporován kolektivem nepedagogických pracovníků a tvoří dohromady vzájemný
celek.

Pracovníci školy se společně se žáky zapojují do veřejného života v místě i regionu.

Na zlepšování školního prostředí a materiálního zabezpečení a vybavení má pozitivní vliv vstřícný
přístup vedení města.

Velké poděkování patří všem spolupracovníkům a zaměstnancům školy za pomoc při zabezpečování
podmínek pro kvalitní výchovně vzdělávací činnost a při plnění ostatních úkolů.

Předkladatel:
……………………………...

PaedDr. Martin Hrych
ředitel školy

Zpráva byla projednána v školské radě 14. 10. 2021

Školská rada souhlasí s předloženou Výroční zprávou.

.………………………
předseda školské rady
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