
Výroční zpráva o činnosti 2003/2004 1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

1

1.základní škola T. G. Masaryka Milevsko
Jeřábkova 690

okres   Písek

o činnosti ve školním roce 2003/2004

V Milevsku  10. 9.  2004 Zpracoval : PaedDr. Martin  Hrych



Výroční zpráva o činnosti 2003/2004 1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

2

Obsah

1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY................................................................................................................. 3

1. 1  Základní údaje o škole ....................................................................................................................... 3
1. 2. Charakteristika základní školy ........................................................................................................... 3
1. 3. Spádový obvod................................................................................................................................... 4
1. 4. Školní družina a školní klub ............................................................................................................... 4
1. 5. Školní jídelna..................................................................................................................................... 4
1. 6. Péče o inventář a budovu školy .......................................................................................................... 4
1. 7. BOZP a prevence sociálně patologických jevů.................................................................................... 5

2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ SE SCHVALOVACÍMI DOLOŽKAMI MINISTERSTVA................ 6

UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. – 9. ROČNÍK................................................................................. 6
2.1. Dělení tříd.......................................................................................................................................... 6
2.2. Volitelné předměty  a pracovní činnosti............................................................................................... 7
2.3. Nepovinné předměty ........................................................................................................................... 7
2. 4. Spolupráce s dalšímu příspěvkovými organizacemi města................................................................... 7
2. 5. Volba povolání .................................................................................................................................. 7
2. 6.  Žáci se specifickými poruchami učení................................................................................................ 8
2.7. Výlety, plavecký výcvik  a lyžařský výcvikový zájezd ............................................................................ 8

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI, PRAXI A ZPŮSOBILOSTI............ 10

3.1.  Počet a složení pracovníků............................................................................................................... 10
3.2.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků..................................................................................... 10
3. 3. Údaje o pracovnících , kvalifikace, praxe a způsobilost .................................................................... 11

4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ ...................................................... 11

4. 1. Zápis do 1. tříd ................................................................................................................................ 11
4. 2. Školní družina.................................................................................................................................. 11
4. 3. Výsledky přijímacího  řízení ............................................................................................................. 11

5. PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ......................................................... 12

5. 1. Údaje o studijních výsledcích žáků v jednotlivých ročnících.............................................................. 12
5. 2. Hodnocení  chování žáků : ............................................................................................................... 12
5. 3. Účast a umístění žáků v soutěžích a olympiádách :........................................................................... 12

6.  ÚDAJE O  VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENOU ČŠI A DALŠÍCH KONTROLÁCH ............ 13

7.  ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH....................................................................................... 14

8.  POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A STÍŽNOSTI..................................................................................... 14

9.  ZÁVĚR..................................................................................................................................................... 14



Výroční zpráva o činnosti 2003/2004 1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

3

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 posledním rozhodnutím ze dne 24. 4. 2003 č.j. 18 438/03-21 pod
číslem IZO 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 právních vztazích tedy vystupuje svým
jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.

Součástmi základní školy  jsou:

q školní družina
q školní klub

q školní jídelna

V hlavní činnosti poskytuje základní vzdělání – zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu
vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a 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 povolen 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.

1. 2. Charakteristika základní školy

Ve školním roce 2003/2004 uplynulo již 69 let od chvíle, kdy se poprvé otevřely dveře naší
školy pro žáky. Za těchto 69 let působení naší školy ve městě Milevsku se 1. základní škola T.G.
Masaryka stala uznávanou vzdělávací institucí  .

Škola má 9 ročníků a člení se na 1. a 2. stupeň. První stupeň tvořilo 11 tříd  1. – 5. ročníku
s 273 žáky a  druhý stupeň 11 tříd 6. – 9. ročníku s 259 žáky. Ve školní roce 2003/2004 docházelo do
školy celkem 532 žáků z toho 253 dívek , což je o 35 žáků méně než v předcházejícím školním roce
2002/2003.
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1. 3. Spádový obvod

Do školy chodí převážná část dětí z Milevska, celkem  293 a 244 dětí dojíždělo ze spádových
obcí: Benartice, Bílina, Borovany, Božetice, Branice, Březí, Držkrajov, Hněvanice, Hrejkovice,
Chlumek, Chyšky,Jestřebice, Jetětice, Jíckovice, Klisín, Kovářov, Křižanova, Kučeř, Květov, Líšnice,
Níkovice, Okrouhlá, Orlík nad Vlt., Osek, Pechova Lhota, Přeborov, Přeštěnice, Rukáveč, Ratiboř,
Sepekov, Sobědraž, Staňkov, Stehlovice, Týnice, Velká, Veselíčko,  Zbelítov,  Zbislav.

1. 4. Školní družina a školní klub

Školní družinu navštěvovali žáci 1. -  5. ročníku , celkem 120 žáků a jejich činnost probíhala ve 4
odděleních. Děti se věnovaly estetické , pracovně technické, rekreační a sportovní činnosti. Provoz školní
družiny byl každý den od 6.30 – 16.00 hodin. Činnost školní družiny vychází z plánu ŠD a plánu ZŠ.
Spolupráce mezi 1. stupněm a školní družinou je velmi dobrá. Paní vychovatelky ochotně pomáhají při
suplování a přispívají svou činností a výrobky k výzdobě a pěknému vzhledu školy .

1. 5. Školní jídelna

Ve školním roce 2003/2004 se ve školní jídelně stravovalo 696 strávníků . Kromě  525 žáků naší
školy, se ve školní jídelně stravovalo 171 studentů milevského gymnázia a speciální školy a 74 dospělých
pracovníků škol. Školní jídelna ve spolupráci s nepedagogickými pracovníky školy zajišťovala pro žáky
školy  jako každoročně pitný režim během vyučování.

Přehled o vydaných obědech  za rok 2003 dle strávníků :

Celkem ZŠ Spec.Š. Gymnázium Dospělí
111079 63583 1903 33779 11814

V jídelně funguje registrační systém o vydaných obědech pomocí magnetických karet.
Pro  žáky  je   na  škole  zřízen  tzv.  pitný  režim,  který  žákům  I.  a  II.  stupně umožňuje  během

přestávek doplnění tekutin. Kromě toho je škola zapojena do programu  Školní mléko , kde si žáci
mohou zakoupit mléčné výrobky za dotované ceny.

1. 6. Péče o inventář a budovu školy

Přestože se jedná takřka o 70 let starou budovu, je to budova, která byla postavena velmi
pečlivě. Učebny jsou prostorné , dobře situované, prosvětlené. Na budově jsou prováděny práce, které
jsou nezbytné, proto, aby byla zachována provozuschopnost, ale také pro zlepšení prostředí  školy a
tím zlepšení i celého výchovně vzdělávacího  procesu. Pokusem bylo , zda  pěkné a nové prostředí
vychovává naši mladou generaci. Bohužel po 3 letech, kdy jsme opravili sociální zařízení v hlavních
budovách se očekávaný výsledek nedostavil. Děti si nedokáží vážit toho, co je nové a pěkné. Neustále
řešíme poškozování majetku a věcí – prokopnuté dveře, poškozování osoušečů rukou, plýtvání
s hygienickými prostředky, ucpávání odpadů, malování na zdi.

Škola  postupně provádí každoročně obnovu školního nábytku. Byl nakoupen nový nábytek do
dvou  učeben, takže novým nábytkem zn. Santal Třeboň je vybaveno již 18 učeben a v ostatních
učebnách je nábytek zatím vyhovující.  23  tříd má svou vlastní učebnu.

Škola vybavena moderní odbornou učebnou chemie,  fyziky, cvičnou kuchyňkou, šicí dílnou,
dílnou pro technické práce , učebnou výpočetní techniky a   v současné době má škola dvě ne již zcela
kapacitně vyhovující tělocvičny.



Výroční zpráva o činnosti 2003/2004 1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

5

Ve školním roce byly provedeny některé úpravy, které vedly ke zlepšení prostředí školy a jeho
okolí.  Jmenujme výměna střešní krytiny na budově bývalé jídelny,, nyní malé tělocvičny,  barvení
oken ,  vymalování chodeb, schodiště a některých učeben I. stupně a celková oprava  a barvení
olejových nátěrů v těchto prostorách. Oprava sociálních zařízení v budově 1. stupně v 1. a 2. patře,
výměna linolea před tabulemi v 8 učebnách, nové koberce do 1. tříd a školní družiny.

Kolem školy ve spolupráci s městským úřadem vzniká stromové arboretum, kde se žáci budou
moci seznámit s nejběžnějšími druhy listnatých , ale i jehličnatých stromů.

 Na škole je  učebna výpočetní techniky s 10 počítači s procesory Pentium Celeron. Ve škole
jsou 2 sítě – první pro pracovníky školy – ve sborovnách, kanceláři , u zástupců. Druhá síť je pro žáky
v počítačové učebně. Obě sítě jsou připojeny na linuxový server, která zajišťuje zpřístupnění sítí na
internet a předávání dat. Dále řeší bezpečnost a oddělenost této sítě od internetového prostředí, odkud
mohou přicházet do školní sítě viry.  Připojení školy na  internet je realizováno  bezdrátově rychlostí
256 kb/s. 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, které mají každým rokem stále klesající úroveň.

Školní rok 2003/2004 je školním rokem, kdy škola přešla do právní subjektivity a řešila nové
skutečnosti z toho vyplývající – zajištění zpracování účetnictví a mezd formou služby, uzavření všech
potřebných  smluv s dodavateli a vypracování organizačních směrnic.

Pro účetní agendu je používán program FENIX od PVT Č.Budějovice a pro mzdovou agendu
program UNICOS Klatovy.

1. 7. BOZP a prevence sociálně patologických jevů

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

Na škole byla provedena jako každoročně inventura a údržba  materiálu CO.
I přes preventivní opatření není možno vyloučit některé úrazy.

Přehled úrazů  ve školním roce 2002/2003 ukazuje následující tabulka :

Počet zapsaných úrazů Nepřítomnost ve škole Odškodněno
Dětí Dospělí Dětí Dospělí Dětí Dospělí
56 1 30 1 14 1
Celkem úrazů : 56
Celková vyplacená částka:                 65580 ,- Kč

Na škole provádíme prevenci negativních jevů. Byl ustanoven nový protidrogový
koordinátor,který zpracoval minimální preventivní program, který  směřuje k prevenci sociálně
patologických jevů. Žáci jsou seznamováni s touto problematikou volbou vhodného učiva při výuce
chemie, přírodopisu, občanské a rodinné výchovy. Učební pomůcky s touto problematikou byly
rozšířeny o video program Oči hadů ( věnovaný škole Město Milevsko ) a novými knihami s touto
problematikou , např. Svět drog. Pravidelně se zúčastňujeme akcí, které provádí v rámci školení v této
problematice Dr. Drdáková , Krizové centrum Písek, popřípadě občanské sdružení Arkáda. Oblastní
koordinátorkou prevence negativních jevů je paní Mgr. Ptáčková z PPP Písek. V letošním roce byl
zpracován nový minimální program prevence v této oblasti na rok 2003.

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

http://www.zsmilevsko.cz/
mailto:�kola@zsmilevsko.cz
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2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva

Škola vyučovala podle  učebního plánu Základní škola č. j. 16847/96-2 ve všech ročnících 1. a
2. stupně.

Vzdělávací program Základní škola vyhovuje potřebám a podmínkám školy a je vhodně
podporován výběrem učebnic. V letošním roce se pracovníci školy seznámili s Rámcovým
vzdělávacím programem základní školy a po jeho schválení škola připravuje vlastní školní vzdělávací
program.

UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY  1. – 9. ROČNÍK

Předmět Ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Minimum Skutečnost Rozdíl

Český jazyk 9 10 10 7 7 4 5 4 5 16 18 2
Cizí jazyk    3 3 3 3 3 3 12 12 0
Matematika 4 5 5 5 5 5 4 5 5 16 19 3
Prvouka 2 2 3
Přírodověda    2  2
Vlastivěda    1  2
Chemie        2  2 4 4 0
Fyzika      1 2 2 2 6 7 1
Přírodopis      2 1 2 2 6 7 1
Zeměpis      2 2 2 1 6 7 1
Dějepis      2 1 2 2 6 7 1
Občanská výchova      1 1 1 1 4 4 0
Rodinná výchova      1 1 1 1 4 4 0
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 0
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1 6 6 0
Praktické činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 0
Volitelné předměty       2  2  2 6 6 0
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 0
Týdenní dotace
povinných předmětů 20 22 23 24 25 27 29 31 31 108 115 9

Nepovinné předměty   2  2    2

2.1. Dělení tříd

Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny, počet skupin a počet žáků
v nich určuje podle materiálně technických a personálních podmínek školy a charakteru vyučovacího
předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků a pracovníků školy i zařazení
žáků se specifickými poruchami učení.
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2.2. Volitelné předměty  a pracovní činnosti

Na škole je realizována celá řada volitelných předmětů, které jsou postaveny s důrazem na
všestranný rozvoj žáků v oblasti nejen dnes moderních technologií, ale také v oblastech rozvoje
manuálních dovedností , které se u dnešní mládeže pomalu vytrácejí.

7. ročníky si mohou vybrat z předmětů : Domácnost, Pěstitelství, Seminář z matematika a
technická praktika. V 8 ročníku jsou to předměty : Seminář z českého jazyka, Pěstitelství, Domácnost
a Konverzace z němčiny. V 9. ročníku máme předměty : Seminář z matematiky, Seminář z českého
jazyka a Domácnost.

V rámci předmětu pracovní činnosti máme v 6. třídě předmět Pěstitelství, v 7. ročníku předmět
Práce s počítačem, v 8. ročníku předmět Technická praktika a v 9. ročníku Pěstitelství.

2.3. Nepovinné předměty

U nepovinný předmětů je nutné podotknout, že finanční normativ svazuje počet a rozmanitost
nepovinných předmět, které by škola chtěla vyučovat. Ale přesto se na škole na 1. stupni vyučovalo
v předmětech – Sborový zpěv a Pohybové hry a na 2. stupni Sportovní hry a také Sborový zpěv.

Nepovinný předmět Sborový zpěv Pohybové hry Sportovní hry

Počet žáků 37 24 21

Na škole probíhá tradičně výuka v nepovinném předmětu Náboženství . Do školy docházeli
dva církevní učitelé z milevského kláštera, kteří vyučovali celkem 45 žáků ve 3 kroužcích.

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

2. 4. Spolupráce s dalšímu příspěvkovými organizacemi města

Samozřejmě, že naše škola spolupracuje se zavedenými zařízeními, které se zabývají
organizací volného času dětí. Společně s DDM Písek organizujeme kroužky mladého zdravotníka,
pomáháme při organizaci sportovních soutěží. Ve škole jsou učiteli vedeny zájmové kroužky –
zdravotnický, kroužek informatiky a internetu, o který je z řad žáků velký zájem  Velmi dobře
spolupracujeme s dalšími kulturními institucemi ve městě - městskou knihovnou, městským muzeem,
DDM Milevsko. Také spolupráce se zřizovatelem Městem Milevskem je bezproblémová. Pro žáky, u
kterých se projevují určité problémy při zvládnutí školní docházky organizujeme po dohodě s rodiči
vyšetření v pedagogicko psychologické poradně v Písku. Velmi úzká spolupráce s poradnou je při
práci s integrovanými dětmi, kdy společně s poradnou a rodiči je vypracován individuální studijní
plán. Byla navázánu spolupráce se speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči v Týně nad
Vltavou.

2. 5. Volba povolání

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

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

Třída 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Počet IŽ 0 2 2 2 2 1 2 1

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

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

Činnost výchovného poradce na škole je zaměřena na práci s dětmi , které mají problémy
s učivem, ale hlavní práce je směřována na práci se žáky, kteří budou vycházet. Výchovný poradce
žákům i rodičům poskytuje dostatek informací , organizuje návštěvy tradiční výstavy Vzdělání a
řemeslo v Českých Budějovicích , besedy ve spolupráci s  Úřadem práce. Žáci mohou navštívit burzy
středních škol, které je každoročně konají  v Písku a Táboře.

2.7. Výlety, plavecký výcvik  a lyžařský výcvikový zájezd

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

Ve školním roce 2003/2004 byl pořádán plavecký výcvik ve spolupráci s plaveckou školou
v Písku. Výcviku se účastnilo žáků 2. a 3. tříd. Pozitivní na tomto výcviku je fakt, že se děti poměrně
dobře seznámí s plaveckou technikou, negativa však přináší poměrně vysoké finanční náklady i
zdravotní potíže dětí v zimních měsících. Celkem se plaveckého výcviku zúčastnilo 97 žáků.

Byly pořádány  2 turnusy lyžařského výcvikového zájezdu pro žáky 7. ročníků. kterého se
zúčastnilo celkem 55 žáků. LVZ  byl pořádán v Olešnici v Orlických horách

2. 8.  Zahraniční aktivity

Škola se snaží navázat spolupráci se školami ze zahraničí. Probíhá dopisování žáků se školou
v Guichenu ve Francii, se školou Rame v Dánsku. Byl vypracován projekt v rámci programu Socrates
1 – spolupráce mezi školami, kdy jsme se snažili zapojit do již běžícího projektu, který organizuje
italská škola ze Sicílie a dalšími partnerskými školami byly školy ze Španělska, Portugalska, Německa
a Rumunska. Projekt nám z důvodu financí nebyl schválen, ale předpokládáme jeho podání v příštím
roce.

2. 9.  Granty a projekty

Škola se snaží být aktivní a získávat finanční prostředky ze  zdrojů, které nabízí buď
ministerstvo školství nebo krajský úřad v rámci své grantové aktivity.
 Své aktivity škola rozvíjí v oblasti SIPVZ – statní informační politiky ve školství :



Výroční zpráva o činnosti 2003/2004 1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

9

a) škola realizovala koncem roku 2003 pilotní projekt na téma : Využití výukového software při
reedukaci specifických poruch učení pro žáky, kde porovnala tyto programy renomovaných
firem, které vytvářejí software pro tuto oblast a na základě diskuse s učiteli vytvořila vhodnost
a oblíbenost programů při nápravě specifických poruch učení

b) další pilotní projekt škola napsala úvodem roku 2004 a teprve nyní snad dostaneme finanční
prostředky na jeho realizaci s názvem : Rozvoj informační gramotnosti  vybraných skupin
obyvatelstva v zaměření na seniory, matky na mateřské dovolené a občany s handicapem
v milevském regionu

c) škola získala statut Informačního centra v rámci SIPVZ a bude se snažit pomoci okolním
školám v této oblasti

d) v rámci tohoto Informačního centra škola vypracovala rozvojový projekt : Návrh uceleného
informačního systému základní školy s využitím možnosti sítě Internet

e) škola se stala školicím střediskem v rámci v rámci projektu SIPVZ P I – Informační
gramotnost – a má akreditaci školit úroveň P ( úvodní modul). Předpokládáme, že se
pokusíme doplnit tento úvodní  modul i o další dva rozšiřující moduly, aby naši učitelé
nemuseli dojíždět za těmito školeními do jiných center.

f) škola spolupracuje s Úřadem práce v Písku při školeních v rámci rekvalifikačních kurzů
v oblasti výpočetní techniky.
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3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti

3.1.  Počet a složení pracovníků

Ve školním roce 2003/2004 pracovalo na naší škole celkem 56 pracovníků , tj. 52,4
přepočtených zaměstnanců. Z toho bylo 31 pedagogických pracovníků, 4 vychovatelky,
9 nepedagogických provozních a 12 kuchařek . Kvalifikovanost pedagogických pracovníků je 100 %,
aprobovanost výuky byla na 1. stupni 81 % a na 2. stupni 86.5 %..

3.2.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků

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

Přehled účasti na jednotlivých akcí SSŠ Písek dokládá následují tabulka :

Předmět, téma Počet účastníků

Německý jazyk 6

Anglický jazyk 2

Specifické poruchy učení, psychologie, pedagogika 13

Matematika 3

Výtvarná výchova 1

Český jazyk 4

Chemie 1

Hudební výchova 2

Přírodopis 2

Zeměpis 1

Fyzika 1

Občanská výchova 1

Dějepis 1

Celkem akcí 38

Dále se 5 učitelé zúčastnili seminářů a školení , které pořádalo Pedagogické centrum  České
Budějovice.
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3. 3. Údaje o pracovnících , kvalifikace, praxe a způsobilost

Tyto údaje jsou přehledně uvedeny v Příloze č. 1

4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí

4. 1. Zápis do 1. tříd

Dne 25. a 26. ledna 2003 se na naší škole konal zápis dětí do 1. tříd. K zápisu se dostavilo celkem
52 dětí, ale po vyšetření dětí u dětského lékaře, pedagogicko psychologické poradny některým dětem byl
udělen odklad školní docházky o jeden rok.

Výsledky zápisu ukazuje následující tabulka :

Zapsaných Odklad Nastoupilo do 1. tříd
47 5 42

4. 2. Školní družina

Dle zápisových lístků, které byly odevzdány v měsíci září byl stanoven počet žáků, kteří budou
navštěvovat školní družinu celkem ve 4 odděleních.  O ně se budou starat 4 vychovatelky školní družiny

Počet dětí ve školní družině:

ŠD Počet oddělení
120 4

4. 3. Výsledky přijímacího  řízení

Výsledky přijímacího řízení a umístění dětí na jednotlivé typy škol :

Typ školy Počet žáků Počet procent
Celkem žáků 63 100
Gymnázium 11 11

SOŠ 16 25
SOU a ISŠ 36 57

Z nižšího roč. ZŠ 4 7
Pokrač. v 9. roč 0 0

Typ školy Počet
žáků

8-leté gymnázium Milevsko 3
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5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků

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

Ročník Počet žáků Prospělo
s vyznam.

Prospělo Neprospělo Pochvaly

1.A 23 0 23 0 4
1.B 21 0 21 0 4
2.A 22 0 22 0 6
2.B 22 0 22 0 3
3.A 26 0 26 0 8
3.B 27 0 27 0 0
4.A 32 0 31 1 5
4.B 31 0 31 0 0
5.A 23 0 23 0 2
5.B 23 0 23 0 0
5.C 22 0 22 0 5
6.A 30 5 25 0 10
6.B 28 4 24 0 8
7.A 22 7 14 1 4
7.B 24 5 19 0 8
7.C 24 7 15 2 8
8.A 24 4 19 1 5
8.B 23 6 17 0 0
8.C 22 6 16 0 0
9.A 22 1 21 0 5
9.B 18 2 16 0 8
9.C 22 3 19 0 4

5. 2. Hodnocení  chování žáků :

Stupeň chování 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001
2. stupeň 16 6 9 2
3. stupeň 1 0 0 0

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

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

místo
Počet  žáků Umístění  -

místo
Matematická
olympiáda

7. 3 3.-8. místo,9.
místo

8. 1 10. místo
Český jazyk 9 1 19. místo
Pythagoriáda 5 3 10., 14. 22..
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místo
Dějepis 9 2 4., 8. místo

Fyzikální olympiáda 9. 3 6. – 8. místo, 9.
místo

Chemická olympiáda 9. 3 1., 3., 4..místo 1 18. místo
Přírodopis 8 2 2. a 5. místo

Zeměpisná olympiády 6 2 11.,14. místo
7 2 3., 14 místo
8 2 13., 14. místo

Dopravní soutěž 1 družstvo 5. místo

Mladý zdravotník ml. 4. –5. 3 družstva 7., 9., 12. místo
Mladý zdravotník st. 6. – 8. 1 družstvo 5. místo
Konverzace NJ 9. 1 3. místo
Konverzace AJ 7 2 6., 8. místo
Konverzace AJ 9 2 6., 9. místo

Další soutěže a olympiády :

Matematické soutěže

Naše škola se tradičně zúčastňuje matematických soutěží  pro žáky 5. ročníků “ KLOKAN “, pro žáky
6. a 7. ročníků   “BENJAMÍN“ a pro žáky 8. a 9. ročníků “ KADET “.

Výtvarné soutěže

V letošním školním roce se naše škola kromě řady soutěží, které vyhlašují různí organizátoři
zúčastnila mezinárodní soutěže v rámci projektu Enviroment for Yought Europe, kde naše 2 žákyně
získali čestné uznání a postoupily do užšího finále.

Sportovní soutěže

Jako každým rokem naše škola dělá spoluúčast DDM Milevsko v organizování celé řady sportovních
soutěží jako rozhodčí a dozory. Z celé řady jmenujme : Běh milevskou bažantnicí, Zátopkova desítka,
Milevská laťka, Pohár rozhlasu, atletický čtyřboj , fotbalový turnaj žáků. V těchto soutěžích naši žáci
dosahují velmi dobrých výsledků. Např. v atletickém čtyřboji družstvo starších žáků postoupilo do
krajského finále v Nové Včelnici.
Škola se zúčastnila fotbalového turnaje pořádaného fm. COCA COLA – COCO COLA  CUP.

6.  Údaje o  výsledcích inspekce provedenou ČŠI a dalších kontrolách

Ve školním roce 2003/2004 nebyla na škole provedena  inspekce ČŠI Poslední inspekce byla
na škole provedena dne 17 - 19. dubna. 2000.

Dne 1. – 5. 5.  2003 byla na škole proveden veřejnoprávní kontrola zřizovatelem p. JUDr. Jiří
Hradil a v měsíci prosinci o podána souhrnná zpráva za kalendářní rok 2004.

Dne 19. 2. 2004 byla provedena kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a
plnění úkolů v důchodovém pojištění z Okresní správy sociálního zabezpečení v Písku.
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7.  Údaje o mimoškolních aktivitách

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

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

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

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

8.  Poskytování informací a stížnosti

Ve školním roce 203/2004 nebyly řešeny žádné žádosti o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb. Ani škola neřešila žádné stížnosti či podněty podle vládní vyhlášky 150/1958 Ú.l.  o
vyřizování stížností , oznámení a podnětů.

9.  Závěr

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

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2003/2004 byla dle znění Zákona 564/1990 Sb. Ve
znění pozdějších předpisů  § 17, písmeno g,  projednána na poradě pracovníků školy  dne  27. 8.
2004.

PaedDr.  Martin  Hrych
        ředitel  školy
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