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

1. 2. Charakteristika základní školy

Ve školním roce 2009/2010 uplynulo 74 let od chvíle, kdy se poprvé otevřely dveře naší školy pro
žáky. Za působení naší 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 má 9 ročníků a člení se na 1. a 2. stupeň. První stupeň tvořilo10 tříd  1. – 5. ročníku s 231 žáky a
druhý stupeň 8 tříd 6. – 9. ročníku s 177 žáky. Ve školním roce 2009/2010 tedy docházelo do školy
celkem 408 žáků, což je o 1 žáka více než v předcházejícím školním roce 2008/2009.  Do 1. tříd
nastoupilo celkem 54 žáků. Milevské víceleté gymnázium přechází z osmiletého na šestileté, takže
žáky letos nepřijímalo.
Školní docházku v letošním školním roce ukončilo celkem 57 žáků.
Někteří žáci odcházejí i během školního roku. Nejčastějším důvodem je stěhování rodičů za prací
mimo Milevsko.
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1. 3. Spádový obvod

Do školy chodí  252 dětí ze spádové oblasti  Milevska ( Milevsko 242, Něžovice 2, Klisín 1, Dmýštice
2, Velká 5) a 156 dětí dojíždělo ze spádových obcí: Bernartice, Bílina, Borovany, Božetice, Branice,
Březí, Držkrajov, Hněvanice, Hrejkovice, Chlumek, Chyšky, Jestřebice, Jetětice, Jíckovice,  Kovářov,
Křižanova, Kučeř, Květov, Líšnice,  Níkovice, Okrouhlá, Orlík nad Vlt., Osek, Pechova Lhota,
Přeborov, Přeštěnice, Ratiboř, Sepekov, Sobědraž, Staňkov, Stehlovice, Týnice,  Veselíčko,  Zbelítov,
Zbislav.

1. 4. Školní družina a školní klub

Školní družinu navštěvovalo 129 žáků  1. -  5. ročníku 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. O jejich činnost se staraly v 1. ročníku paní vychovatelka Olga
Žižková, v 2. ročníku Ivana Nováková a v 3. – 5. ročníku Dita Hejná.  Činnost školní družiny vychází
z plánu ŠD a plánu ZŠ. Spolupráce mezi 1. stupněm a školní družinou je velmi dobrá. Paní
vychovatelky ochotně pomáhají, pokud je potřeba,  při suplování a přispívají svou činností a výrobky
k výzdobě a pěknému vzhledu školy.

1. 5. Školní jídelna

Ve školním roce 2009/2010 se ve školní jídelně stravovalo 633 strávníků. Z toho bylo 572 žáků a
studentů a 61 dospělých. V jídelně se stavovalo 364 žáků naší školy, 194 žáků gymnázia a 14 žáků
speciální školy. Školní jídelna ve spolupráci s nepedagogickými pracovníky školy zajišťovala pro žáky
školy jako každoročně pitný režim během vyučování.

Přehled o vydaných obědech za školní rok 2009/20109 dle strávníků:

Celkem ZŠ Spec.Š. Gymnázium Dospělí
97 474 58 315 1 971 26 836 10 352

V jídelně funguje registrační systém o vydaných obědech pomocí magnetických karet a byla
provedena modernizace čtecího zařízení na používání elektronických čipů.
Pro žáky je na škole zřízen tzv. pitný režim, který žákům I. stupně umožňuje během přestávek
doplnění tekutin. Kromě toho je škola zapojena do programu Školní mléko, kde si žáci obou stupňů
mohou zakoupit mléko za dotované ceny.
Neustále dochází k modernizaci stávajícího zařízení jídelny, tak aby její vybavení odpovídalo
moderním trendům vaření, ale především hygienickým předpisům.  A tak v jídelně jsou používány
moderní konvektomaty.  V letošním roce byla provedena výměna výdajových pultů.

1. 6. Péče o inventář a budovu školy

Přestože se jedná o 74 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. Můžeme říci, že v letošním roce je škola 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 se
do nich své věci, práce a výtvory.
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Škola má moderní odbornou učebnu chemie, fyziky, cvičnou kuchyňku, šicí dílnu, dílnu pro technické
práce, 2 učebny výpočetní techniky, multimediální učebnu a 2 tělocvičny.
Ve školním roce 2009/2010  byl díky daru ZVVZ Milevsko, a.s.,  realizován projekt venkovní učebny,
která byla slavnostně otevřena 1.6.2010. O prázdninách bylo dobudováno zázemí – trámová zastřešená
konstrukce, která má sloužit především jako sklad pro stoly a židle.
V místnosti u velké tělocvičny byly zbroušeny a znovu nalakovány parkety, místnost byla
vymalována.
Pomocí trámu byl zpevněn strop v malé tělocvičně.
Byly provedeny nátěry dveří, šaten  a lingust na 2. stupni, jednotlivá patra jsou barevně odlišena.
Samozřejmostí je malování některých tříd a chodeb. Pokračuje výměna světel na chodbách a učebnách
tak, aby intenzita osvětlení byla v souladu s hygienickými předpisy.

1.7.  ICT ve škole

Od 1.9. 2009 byly nainstalovány do dvou tříd na 1. stupni interaktivní tabule.  V září 2009 začíná
realizace  projektu v rámci programu OPVK s názvem „Další vzdělávání pedagogických pracovníků
s využitím multimediální techniky a e-learningu „ reg.č. projektu CZ.1.07./1.3.06/01.0016.
Pedagogičtí pracovníci naší i okolních škol absolvují školení, kde se učí využívat multimediální
techniku. Proběhly již dva kurzy.
Předpokládáme rozšíření počítačové sítě na 2. stupni. Po úvaze se bude jednat o bezdrátovou síť,
z důvodu zajištění provozu. Domníváme se, že klasické rozvody by ve třídách bohužel dlouho
nevydržely a nebyly by funkční. Byla vyzkoušena bezdrátová síť v prostoru kanceláří a sborovny, její
činnost je bezproblémová.
Počítačová sít školy byla rozšířena o zasíťování všech učeben 1. Stupně. V každé učebně byly
vytvořeny 2 zásuvky. Jedna  pro učitele – možnost využití  notebooku a projektoru  učitele do sítě, a
pak zásuvka pro napojení žákovského počítače, který je v každé třídě. Síť jede na rychlosti 100Mbps a
je připojena  páteřním kabelem o možnosti přenosu 1 Gbps. Ve škole jsou v současné době 3 sítě –
první pro pracovníky školy – sborovny, kanceláře a  kabinety.  Druhá síť je pro žáky v počítačové
učebně č.1 a třetí síť je pro počítačovou učebnu č.2 a třídy 1. stupně. Dále řeší bezpečnost a oddělenost
této sítě od internetového prostředí, odkud mohou přicházet do školní sítě viry.  Opět jsme na konci
školního roku zmodernizovali  připojení na internet, kdy jsme využili nabídky firmy ISSOFT a přešli
jsme na připojení 20Mbits.
Dále jsme provedli modernizace páteřní sítě školy, kdy jsme z tradičního vedení LAN přešli na
připojení optickými vlákny, a tím jsme do budoucna otevřeli možnost připojení v síti až rychlostí
10GBps. Škola má vlastní internetovou doménu s adresou: www.zsmilevsko.cz a email :
skola@zsmilevsko.cz. Jako zpestření hodin hudební výchovy jsme pořídili ke stávajícím
SmartBordům a ozvučení soupravy Karaoke, kde si žáci mohou vyzkoušet své pěvecké dovednosti.
Učební pomůcky jednotlivých předmětů jsou průběžně doplňovány a modernizovány v rámci
možných finančních prostředků, které mají každým rokem stále klesající úroveň.
Školní rok 2009/2010 je školním rokem, kdy  škola je sedmým rokem v právní subjektivitě. Škola má
zajištěno zpracování účetnictví a mezd formou služby.
Pro účetní agendu je používán program FENIX od PVT Č. Budějovice a pro mzdovou agendu
program UNICOS Klatovy.

1.8.  BOZP a prevence sociálně patologických jevů

Vedení školy dbá, aby zaměstnanci byli poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na
pravidelných školeních na začátku školního roku. Žáci jsou pravidelně poučování na začátku školního
roku, před jednotlivými prázdninami, v úvodních hodinách výchov a odborných předmětů. Učitelé
provádějí pravidelné dozory dle stanoveného rozvrhu. Byly provedeny revize nářadí a stavu
tělocvičen, hromosvodů, plynové kotelny, byla provedena pravidelná kontrola místním požárním
technikem hasicích přístrojů a hydrantů.
Pan školník se zúčastnil pravidelného školení požárních preventistů.
Po jednání krizového štábu jihočeského kraje v Českých Budějovicích  byl zpracován krizový plán
školy.

http://www.zsmilevsko.cz/
mailto:�kola@zsmilevsko.cz
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I přes preventivní opatření není možno vyloučit některé úrazy.
Přehled úrazů ve školním roce 2009/2010 ukazuje následující tabulka:

Počet zapsaných úrazů Ošetřeno u lékaře
Dětí Dospělí Dětí Dospělí
39 1 21 1
Celkem úrazů : 40

Na škole provádíme prevenci negativních jevů. Protidrogovým koordinátorem je Mgr. Zdeňka
Machartová, která zpracovala minimální preventivní program, který směřuje k prevenci sociálně
patologických jevů. Žáci jsou seznamováni s touto problematikou volbou vhodného učiva při výuce
chemie, přírodopisu, občanské a rodinné výchovy. Pravidelně se zúčastňujeme akcí, které provádí
v rámci školení v této problematice Krizové centrum Písek a občanské sdružení Arkáda a sociální
odbor Města Milevska. Vybraní pedagogové se zúčastnili seminářů Prevence kriminality, Šikana jako
alarmující problém, Sebepoškozování a EMO –styl a Prevence stresu.
Pro žáky byly realizovány různé preventivní aktivity. V 6. a 7. ročníku Šikana jako alarmující
problém, v 8. ročníku Nenech se otrávit a v 9. ročníku Prevence kriminality.

2. Přehled oborů vzdělání zařazených ve školském rejstříku
Ve  školním  roce 2009/2010 se v 4., 5. a 9.  ročníku vyučovalo podle vzdělávacího programu

Základní škola č. j. 16847/9, v ostatních ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání .

UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY  1. – 9. ROČNÍK

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

Český jazyk 9 10 8 8 8 5 4 5 5
Cizí jazyk  3 3 3 3 4 3 3
Matematika 4 5 5 5 5 4 5 5 5
Prvouka 3 2  2
Přírodověda   1  2
Vlastivěda   2  2
Chemie  2  2
Fyzika 2 2 2 2
Přírodopis 2 2 0 2
Člověk a ochrana zdraví  3
Zeměpis 2 2 2 1
Dějepis 2 2 2 2
Výchova ke zdraví 1
Informatika 1
Občanská výchova 1 1 1 1
Rodinná výchova  0  1
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 2 2 2 2 2 1 1
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1   1
Pracovní výchova 1 1  1
Volitelné předměty 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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Nepovinné předměty    3 3
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.  Dělení žáků probíhá především v 9. ročníku, kde je velký
počet žáků.

2.2. Volitelné předměty a pracovní činnosti

Na škole je realizována celá řada volitelných předmětů, které jsou postaveny s důrazem na všestranný
rozvoj žáků. Jedná se rozvoj jazykových schopností a manuálních dovedností, které se u dnešní
mládeže pomalu vytrácejí.
V 7. ročníku vzhledem k nízkému počtu žáků si  mohli  vybrat pouze ze dvou  předmětů: Pěstitelství a
Německý jazyk. V 8. ročníku byly volitelné předměty: Německý jazyk, Domácnost a Technické práce,
v 9. ročníku Německý jazyk, Seminář z českého jazyka a Domácnost.
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 ( kromě 9. ročníku). V 6. ročníku je
zařazen tematický okruh Příprava pokrmů, v 7.  a 8. ročníku Využití digitálních technologií. V 9.
ročníku vzdělávajícím se podle učebního plánu Základní škola bylo v předmětu Pracovní činnosti
zařazeno 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 Náboženství, na 2. stupni Sborový zpěv.

Nepovinný předmět Sborový zpěv Náboženství

Počet žáků 24 26

Na škole probíhá tradičně výuka v nepovinném předmětu Náboženství.  Do školy docházel církevní
učitel z milevského kláštera, který vyučoval celkem 26 žáků ve 2 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. Kroužky

Škola ve školním roce 2009/2010 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: angličtina
pro 1 třídy, angličtina pro 2. třídu,  informatika pro 1. stupeň, psaní na stroji  pro 2. stupeň, pohybové
hry pro 1. stupeň, 4 skupiny  florbalu a pohybové hry pro 2. stupeň.
Do příštího roku plánujeme další rozšíření zájmových kroužků.

2. 5. Spolupráce s dalšími příspěvkovými organizacemi města

Žáci se zúčastňují akcí organizovaných DDM Milevsko. Jsou to především sportovní soutěže:
Zátopkova desítka, Běh bažantnicí,  Milevská laťka, turnaje ve vybíjené, malém fotbale atd.
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Osvědčily se závody při tělesné výchově pouze v rámci školy, které byly příjemným zpestřením
výuky.  Všichni žáci 1. stupně se zúčastnili Dne dětí v Domě kultury, s intergrovaným záchranným
systémem při Dnu se záchranáři se seznámili  i jejich starší spolužáci. Úzce spolupracujeme s městem
Milevskem při Olympijských hrách mateřských škol, kde vybraní žáci pomáhají organizátorům.
Pravidelně navštěvují naši školu děti z předškolních oddělení milevských mateřských škol. Žáci
1. ročníků předvádějí, co se naučili. Zpestřením je pro ně malování na interaktivní tabuli.
V Městské knihovně Milevsko získávají žáci informace, jak si knihy vybírat, jak se v nabídce
orientovat a nenásilnou formou jsou vedeni k četbě. Žáci 1. ročníku se zapojili do projektu „Už jsem
čtenář – knížka pro prvňáčka“ v rámci rezortního projektu Podpora čtenářské gramotnosti. Součástí
akce je i Pasování prvňáčků na čtenáře.  Rádi přijímáme nabídky besed se spisovateli a ilustrátory.
Ani další kulturní instituce - Městské muzeum -  nezůstává stranou našeho zájmu. Například při Dnu
dětí navštívili muzeum všechny třídy 2. stupně. Výklad pana ředitele Vladimíra Šindeláře je velmi
zaujal.
Důležitou součástí kulturního a sportovního života v Milevsku je Dům kultury, kino a místní
organizace Sokola. Zde navštěvujeme různé hudební a výchovně vzdělávací pořady. Za všechny akce
alespoň ty, kde účinkují naši žáci – Koncert milevských pěveckých sborů, Milevské kulturní léto,
Sokolská akademie. Zajímavé a poučné bylo pro zájemce také Odpoledne s Milevským fotoklubem  či
přednáška p. Šimka o včelách. Zapojením do dění ve městě byla i účast 3 družstev 5. ročníku v soutěži
Myslivost jako ochrana přírody, která byla součástí Mysliveckých slavností.
Díky finanční pomoci Odboru životního prostředí Městského úřadu v Milevsku navštívili v rámci
environmentální výchovy žáci 2. ročníku záchrannou stanici ohrožených zvířat Makov, žáci 6. ročníku
ZOO v Plzni a žáci 8. a 9. ročníku výstavu Technománie a ZOO v Plzni.
Nezisková organizace Arkáda Písek nám velmi pomáhá při práce s problémovými dětmi a třídními
kolektivy.

2. 6. Volba povolání

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

2. 7.  Žáci se specifickými poruchami učení

V letošním školním bylo integrováno 11 žáků se specifickými poruchami učení. V pedagogicko
psychologické poradně bylo provedeno vyšetření řady žáků, ale na základě zákona o osobních údajích
máme závěry z těchto vyšetření pouze u žáků, u kterých nám je poskytli rodiče.
 Na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a jednání s rodiči byla žákům
poskytována individuální péče při vyučování a  doučování 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 3. 4. 5 6. 7. 8.

Počet IŽ 1 3 1 2 3 1

Logopedická péče je zajišťována na Poliklinice Milevsko u profesionálního logopeda, který dojíždí do
Milevska z Písku.
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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 chováním,a
především na žáky, kteří budou vycházet.  Výchovný poradce žákům i rodičům poskytuje dostatek
informací, organizuje návštěvy tradiční výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích , besedy
ve spolupráci s  Úřadem práce. Žáci mohou navštívit burzy středních škol, které se každoročně konají
v Písku a Táboře.

2.8. Výlety, plavecký výcvik a lyžařský výcvikový zájezd

Na začátku roku byl vypracován plán exkurzí a výletů, které byly směřovány na vhodné doplnění
výuky. Vždy byl vybírán termín, který co nejméně narušoval vyučování.  Termíny výletů jsou
stanoveny od 15. května do 15. června kalendářního roku.
Ve školním roce 2009/2010 byl pořádán plavecký výcvik ve spolupráci s plaveckou školou PaedDr.
Jozefa Chovance v Písku. Výcviku se zúčastnili  všichni žáci  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.
Byl pořádán   lyžařský výcvikový zájezd pro žáky 7. ročníků,  kterého se zúčastnilo celkem 20 žáků.
LVVZ  byl pořádán  v lyžařském centru Nové Hutě na Šumavě, kde žáci byli ubytováni v penzionu
Babůrek.  Sněhové podmínky v letošní zimě byly ideální.

2. 9.  Zahraniční aktivity

Škola ukončila  spolupráci se školami ze zahraničí v rámci programu Socrates  Comenius 1.  Na
projektu jsme spolupracovali s těmito základními školami :

· Belgie – GVB Mariavreugde Vinkeslagstraat 2, Wondelgem – GHENT –
koordinátor celého projektu

· Slovinsko – Osnova šola Naklo, Naklo
· Polsko – Zospol szkol publicznych , Myszkow
· Polsko – Sokola podstawowa , Naklo nad Notecia
· Itálie – Circolo Didaktico Fucecchio – Fucecchio
· Španělsko – Colegio Marista Champagnat, Salamance

Byla vypracována závěrečná zpráva, které byla zaslána národní agentuře, v které jsme zhodnotili tři
roky spolupráce s partnerskými školami . Více informací na
http://www.zsmilevsko.cz/comenius/index.php.
Naše škola se účastní zahraniční spolupráce, kterou má Město Milevsko se zahraničními partnery z
Rakouska.  V únoru se p. učitelky Lenka Soldátová a Karolína Mitísková spolu se zástupci MÚ a DK
zúčastnily v rámci příhraniční spolupráce v Horním Rakousku semináře na téma Hudba a vzdělávání
otevírají dveře a sbližují nás.
V květnu se 21 žáků 2. stupně pod vedením p.u. Libuše Kyrianové zúčastnilo poznávacího zájezdu do
Londýna .

2. 10.  Granty a projekty

Škola  se  snaží  být  aktivní  a  získávat  finanční  prostředky  ze  zdrojů,  které  nabízí  buď MŠMT  nebo
krajský úřad v rámci své grantové aktivity.

Škola začala realizovat projekt v rámci operačního  programu Vzdělání pro
konkurenceschopnost, opatření 1.3.  Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
pod názvem Další vzdělávání pedagogických pracovníků s využitím multimediální
techniky a e-learningu. (CZ.1.07./1.3.06/01.0016). Projekt probíhá ve dvou formách.  První
formou je klasické školení v učebně a druhou formou je e-learningová výuka na internetu.

http://www.zsmilevsko.cz/comenius/index.php
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2.11 Spolupráce s odborovou organizací

Ředitel školy pravidelně projednává otázky vyplývající ze zákona 262/2006 Zákoníku práce a dalších
právních předpisů s předsedkyní odborové organizace Mgr. Dagmarou Vošahlíkovou. Každoročně je
projednávána kolektivní smlouva mezi zaměstnavatele, tedy 1. základní školou T.G. Masaryka
Milevsko a zaměstnanci zastoupenými odborovou organizací. Součástí této kolektivní smlouvy jsou
veškeré náležitosti, které se týkají pracovně právních vztahů. Přílohou kolektivní smlouvy je Směrnice
FKSP a plán čerpání tohoto fondu na další kalendářní rok. V rámci příspěvku z FKSP je prováděna
podpora odborové organizace.

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

3.1.  Počet a složení pracovníků

Ve školním roce 2009/2010  pracovalo na naší škole 25 pedagogických pracovníků, 3 vychovatelky,
10 nepedagogických provozních a 9 kuchařek. Na základě zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických
pracovnících můžeme uvést, že kvalifikovanost pedagogických pracovníků je 100 %.  Jistě, pokud
budeme sledovat aprobovanost pedagogických pracovníků, nebude toto číslo 100%, ale tento problém
řeší všechny školy. Nutno říci, že absolventi pedagogických fakult si ne vždy vhodně vybírají své
budoucí aprobace.  V letošním roce na naší škole dělaly svou pedagogickou praxi 2 budoucí učitelky.

3.2.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci školy se jako každoročně účastnili  DVPP, které  pořádá  Školský servis  Písek.
Kromě těchto akcí učitelé navštívili akce, které pořádal Národní institut dalšího vzdělávání  České
Budějovice, pobočka v Písku a Strakonicích. Nutno říci, že problémem je nutnost dojíždět na semináře
do okolních bývalých okresních měst.

Přehled účasti na jednotlivých akcích:

Předmět, téma Účastníci

Studium anglického jazyka – kurz Mgr. Hany Paškové –
probíhá na naší škole dle evropské úrovně jazykových
znalostí – úroveň B1

Šimečková,
Soldátová

Školení výchovných poradců 15.10.2009 Meuerová

Školení metodiků prevence Machartová

Seminář „ Šikana jako alarmující problém“ 2.11.2009,
Arkáda Písek

Meuerová

Seminář „ Prevence kriminality“, Arkáda Milevsko
4.11.2008

Jelenová

KÚ Č. Budějovice – jednání krizového štábu Hrych

Informační seminář k programu SVES Č. Budějovice Hrych

Sebepoškozování a EMO styl - Arkáda Písek 25.2.2010 Machartová

Sebepoškozování a EMO styl - Arkáda Písek 27.5.2010 Hrych, Soldátová,
Šimečková

14.4.   Peníze do škol – jak využít peníze z projektu
- šablony

Hrych
Jelenová
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5. – 8.5.  vzdělávací program Evropská Unie a my – Brusel
- průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech

Hrych

11.5. – školení - novela zákona 563/2004 o pedagogických
pracovnících – agentura Paris, Č. Budějovice

Hrych

září 2009 – leden 2010 1. běh kurzu v rámci projektu Další
vzdělávání pedagogických pracovníků s využitím
multimediální techniky a e-learningu ( v rámci OPVK
(CZ.1.07./1.3.06/01.0016).

Marelová,
Ťoupalová,
Nováková,
Rybáková
Machartová,
Marešová, Kolářová,
Meuerová

únor 2009 – červen 2010 2. běh kurzu v rámci projektu
Další vzdělávání pedagogických pracovníků s využitím
multimediální techniky a e-learningu ( v rámci OPVK
(CZ.1.07./1.3.06/01.0016).

Ctiborová,
Syrovátková
Hladká
Wegschmiedová
Kabátová
Žižková

Projekt – Enviromentální výchova a průřezová témata na
klíč (Evoluce) organizuje Ochrana fauny ČR – Centrum
ekologické výchovy v Táboře
25.2. kurz „ Vzkaz v láhvi“
11.3. seminář „ Padouch nebo hrdina“ – zahrnuje průřezové
téma Výchova demokratického člověka a Enviroment.
výchova
20.5. seminář „ Pozor jed“ – k mediální a environmentální
výchově
17.6. seminář „ Noční oči“ k environmentální výchově

Pischková

Z programu Bakaláře , kde je vedena školní matrika žáků, byl proveden povinný export dat o žácích
v měsíci říjnu a dubnu na ÚIV. Přenos byl velmi komplikovaný,  protože  je nutné mít zavedena
všechny potřebná data, která předepisuje školský zákon v evidenci. U některých žáků se tyto povinné
informace shánějí velmi obtížně.

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

Tyto údaje jsou přehledně uvedeny v Příloze č. 1

4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí

4. 1. Zápis do 1. tříd

Dne 22. a 23. ledna 2010 se na naší škole konal zápis dětí do 1. tříd. K zápisu se dostavilo celkem 48
dětí, z toho bylo 33 chlapců a 15 dívek. Po vyšetření dětí u dětského lékaře nebo pedagogicko
psychologické poradny byl některým dětem udělen odklad školní docházky o jeden rok. Při zápisu
provázel děti Ferda Mravec. Nenásilnou a zábavnou formou prokazovaly děti své schopnosti a za své
úsilí byly všechny odměněny.
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Výsledky zápisu ukazuje následující tabulka:

Zapsaných Odklad Nastoupilo do 1. tříd
48 8 40

Školu opustilo celkem 57 žáků 9. Tříd.

4. 2. Školní družina

Dle zápisových lístků, které byly odevzdány v měsíci září,navštěvovalo  ŠD 129 žáků ve 4
odděleních.  O ně se staraly 3 vychovatelky školní družiny a pravidelně vypomáhaly 2 učitelky 1.
stupně.

Počet dětí ve školní družině:

ŠD Počet oddělení
129 4

4. 3. Výsledky přijímacího  řízení – vycházející žáci

Výsledky přijímacího řízení a umístění dětí na jednotlivé typy škol :

Typ školy Počet žáků Počet procent
Celkem vycházejících

žáků
57 100

Gymnázium 9 15,8
SOŠ 25 53,9
SOU 23 40,3

5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků

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

1. stupeň – počet žáků 231

Hodnocení 1. pololetí 2.pololetí
Vyznamenání 186 170
Pochvaly ŘŠ 0 2
Pochvala TU 40 47
Důtky ŘŠ 0 4
Důtka TU 11 2
2. stupeň z chování 0 2

2. stupeň – počet žáků 177

Hodnocení 1. pololetí 2.pololetí
Vyznamenání 44 45
Pochvaly ŘŠ 4 24
Pochvala TU 20 26
Neprospěli 19 7
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Důtka ŘŠ 9 10
Důtka TU 23 23
2. stupeň z chování 1 4
3. stupeň z chování 0 0

Opravné zkoušky : 10 žáků, z toho 2 žáci neprospěli

5. 2. Hodnocení  chování žáků:

Stupeň chování 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 03/04
2. stupeň 6 10 8 14 6 17 16
3. stupeň 0 4 5 4 1 0 1

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.
     V okresním kole Fyzikální olympiády (9.r.) zvítězil Pavel Jíška a 2.místo obsadil Jan
Homola, který v krajském kole této soutěže skončil na vynikajícím 5.místě. Jan Homola
obsadil 2.místo také v okresním kole Chemické olympiády, Pavlu Jíškovi  patří 7.místo. Tito
žáci 9.r. výborně reprezentovali naši školu také v okresních kolech Zeměpisné a Matematické
olympiády. Na jejich úspěchy navázali i mladší žáci. Vítězem okresního kola Matematické
olympiády se stal Tomáš Řezáč ze 6.r., na 3.místě se ve stejné soutěži umístila Nicola
Dušková. Tomáš Řezáč byl úspěšný i v řešení  Zeměpisné olympiády (3.místo).
     Umístění do 10.místa v okresních kolech didaktických soutěží dále získali:
Karolína Řezáčová (5.r.), Martin Hejl (5.r.), Jan Marvan (6.r.) a Michaela Kotrbová (8.r.)
v okresním kole Matematické olympiády a Jan Homola v okresním kole Dějepisné olympiády
a v Konverzační soutěži v anglickém jazyce.
     Výborné 2.místo v okresní soutěži Mladý záchranář a 3.místo v soutěži Hlídek mladých
zdravotníků získalo družstvo 1. stupně ve složení : Eliška Reindlová , Pavel Hroch, Kristýna
Moserová, Jan Volf, Matěj Volf a Nikola Váchová.

Významného úspěchu dosáhli pod vedením p.u. Miloslavy Pischkové žáci 9. ročníku Roman
Pinkas a Josef  Kos v literární soutěži na téma „T.G.M. – život, dílo a odkaz pro současnost“.
Josef  Kos  získal  za  svou  práci  pěkné  4.  místo  a  čestnou  medaili  T.  G.  Masaryka  a  Roman
Pinkas  čestné uznání. Diplomy a odměny jim byly předány v pátek 11. září na Magistrátu
hlavního města Prahy za přítomnosti zástupců ministerstva školství, magistrátu Prahy a
předsednictva Masarykova demokratického hnutí. Oběma žákům děkuji za příkladnou
reprezentaci školy.
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5. 4. Přehled umístění v jednotlivých soutěžích didaktických olympiádách

Okresní kolo Regionální kolo -
krajské

Název Ročník Počet žáků Umístění do 10. místa Počet
žáků

Umístění -
místo

Matematická
olympiáda

5. 3 7. místo Karolína Řezáčová
8. místo Martin Hejl

Matematická
olympiáda

6. 4 1. místo Tomáš Řezáč
3. místo Nicola Dušková
7. místo Jan Marvan

Matematická
olympiáda

8. 3 6. místo Michaela Kotrbová,

Matematická
olympiáda

9. 2 6. místo Jana Homola
9. místo Pavel Jíška

Český jazyk 9. 3
Dějepis 9. 5 6. místo Jan Homola 1 29. místo

Fyzikální olympiáda 9. 3 1. místo. Pavel Jíška
2. místo Jan Homola

2 25. místo
5. místo

Zeměpis 6. 2 3. místo Tomáš Řezáč

Zeměpis 7. 2
Zeměpis 9. 2 4. Jan Homola

8. místo Pavel Jíška
Chemická olympiáda 9. 2 2. místo Jan Homola

7. místo Pavel Jíška
1 11. místo

AJ – konverzace 9. 1 4. místo Jan Homola
Biologická olympiáda 9. 1.
Mladý zdravotník ml. 1 družstvo 3. místo
Mladý zdravotník st. 1 družstvo 6. místo
Mladý záchranář ml. 1 družstvo 2. místo
Mladý záchranář st. 1 družstvo 5. místo
Myslivost jako
ochrana přírody

3 družstva

Další soutěže

Matematické soutěže

Naše škola se tradičně zúčastňuje mezinárodní matematické soutěže KLOKAN v kategoriích:
CVRČEK“,  “KLOKÁNEK“,  “ BENJAMÍN  “  a“ KADET “.
Žáci 8. a 9. ročníku se poprvé zúčastnili soutěže  „Přírodovědný klokan“.

Výtvarné soutěže
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V letošním školním roce se naše škola zúčastnila  řady soutěží, které vyhlašují různí organizátoři,
např. Jihočeský kraj, Integrovaný záchranný systém, celá řada škol a zařízení k různým příležitostem a
na různá témata.
Žáci 2. ročníku získali diplomy za 1. místo v soutěži Namaluj nebo vytvoř náměstí tvého města, jak by
mělo vypadat podle tvých představ.
V soutěži Požární ochrana očima dětí v části Výtvarné práce byly oceněny Hana Lipanská a Eliška
Jedličková.
V soutěži Budiž světlo ve škole převzali ocenění žáci 5. ročníku.

Tělovýchovné  soutěže a  akce

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

· 30.9.  Zátopkova štafeta - Zátopkova pětka – 1.st – 2. místo – ( běžela p.u. Hrychová) ,
Zátopkova desítka – 2. st. 2. místo ( běžela p.u. Haškovcová)

· 6.10. Běh Milevskou bažantnicí
· 13.10.  Kinderiáda – p.u. Hladká vedla družstvo žáků  2. – 5. tříd
· 24.11  Turnaj ve vybíjené žactva pořádáno TJ Sokol Milevsko
· 17.2. turnaj v přehazované
· 17.3. O nejsilnějšího žáka milevských škol  - 3. kategorie 2. místo a  4. kategorie 1. místo
· 24.3. Prevental Cup – vybíjená 4.-5. třídy , 5. místo
· 12.4. Milevská laťka
· 21.4. Minifotbal  - 2. místo
· 27.4. Coca Cola Cup 1.-3.třída – 1. místo  OK, 2. místo KK
· 13.5. Pohár rozhlasu
· 19.5. Atletický čtyřboj
· 2.6.  Atletický přebor Písecka 1. stupeň – 2. místo

Ve spolupráci s DDM se uskutečnilo několik soutěží v rámci školy, které zpestřily výuku TV. Byl to
přespolní Běh milevskou bažantnicí, sportovní čtyřboj Kočka 2010 a závody na bobech Boby.
Žáci se v rámci zájmového kroužku florbalu účastnili turnaje v ZŠ Bernartice.

6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

6. 1. Údaje o mimoškolních aktivitách

Každý rok je na škole organizován sběr žaludů a kaštanů.
Většina učitelů se aktivně zapojuje při přípravě a organizování  okresních a regionální kol olympiád,
sportovních soutěží.
Na škole pracuje pěvecký sbor, který uspořádal vystoupení pro bývalé zaměstnance školyí a
každoročně se účastní koncertu pěveckých sborů v Milevsku, které se uskutečňují v měsíci květnu.

6. 2. Přehled akcí pro žáky

· 23.9. 2009 a 9.6.2010  - 4. ročník- Dopravní hřiště v Písku , výuka dopravních předpisů a
ovládání jízdního kola

· Od 4. 9. – 2. ročník začíná (10 lekcí) plavání v píseckém bazénu
· Od  6.12. – 3. ročník začíná plavání
· 1.10 – výstava Vzdělání a řemeslo – 8. r. České Budějovice
· 10.10.  Myslivecké slavnosti
· 13.10.  pořad Tancuj a nedrob – motivace ke smysluplnému trávení volného času
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· 15.10. výkup kaštanů a žaludů
· 11.11.  soutěž Přírodovědný klokan
· 25.11.  EKOCOM – Tonda obal na cestách – 1. – 7. Ročník
· 3.12.  Mikulášská nadílka
· 17.12.  přednáška Povodně – 9. ročník
· 20.1. se na naší škole uskutečnilo okresní kolo Chemické olympiády
· 4.2.  Sokolská akademie – 1. – 6. ročník
· 4.3.  Pohodáři – pořad o Indonésii
· 18.3. matematická soutěž Klokan
· 20.4.  projektový den ke Dni Země
· 20.5. na školním hřišti proběhly Sportovní hry MŠ za pomoci žáků naší školy
· 11.6.  přednáška Včely - 4. ročník
· 1.6.  Den dětí – 1. st. program v amfiteátru DK

- otevření venkovní učebny
2. st.  cvičení v přírodě, návštěva muzea

· 23.6.  Odpoledne s Milevským fotoklubem
· 29.6. Den se záchranáři – seznámení s integrovaným systémem

V rámci environmentální výchovy za finanční podpory MÚ Milevsko, odbor životní prostředí, se
uskutečnily tyto akce:

· 2. ročníky – záchranná stanice Makov
· 6. ročníky – ZOO Plzeň
·  8. a 9. ročník -   exkurze v ZOO  Plzeň a Techmánii

Žáci se zúčastnili na 6.  a 7. Dnu zdraví, který pořádá OS Diacel.

6. 3. Přehled kulturní akcí

· 19.11. Vývoj světového rocku
· 24.11. výchovný koncert  ZUŠ
· 14.12. – vánoční koncert milevských  pěveckých sborů
· 16.12 Sága Afrika
· 22.12. filmové představení Ať žijí rytíři
· 4.3.  vzdělávací pořad o Indonésii
· 10.3.  výchovně vzdělávací pořad Co je to divadlo
· 27.5. a 23.6.  Iluzionista – hypnotizér p. Kristl
· 28.5.  výměnný koncert dětských pěveckých sborů
· 25.6.  kino – film Kuky se vrací

Také se snažíme pořádat kulturní akce pro zaměstnance školy:
· 8.12.. 2009  Johanka z Arku  , muzikál v hudebním divadle Kalich
· 14.12. jsme se tradičně setkali s bývalými pracovníky školy v rámci předvánočního posezení

7.  Údaje o  výsledcích inspekce provedenou ČŠI a dalších kontrolách

Ve školním roce 2009/20109 školu nenavštívila  ČŠI.
Pravidelně jsou prováděny kontroly z VZP a ČSSZ, které neshledaly žádné nedostatky. Pravidelně byl
proveden vnitřní audit od zřizovatele, kdy JUDr. Hradil kontroloval vedení účetní agendy – bez
nedostatků.
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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

Škola požádala zřizovatele Město Milevsko, aby zlepšený výsledek hospodaření byl škole převeden do
rezervního fondu a fondu odměn.
K hospodaření školy přikládáme tyto přílohy:

Příloha č.  2  Výkaz zisků a ztrát
Příloha č.  3  Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkové organizace

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 2009/2010  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  hradě dne 27. 8. 2010.

Předkladatel : PaedDr.  Martin  Hrych, ředitel  školy

Zpráva byla projednána v Radě školy.
Rada školy souhlasí s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá.

         Pavel  Jíška
předseda školské rady
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