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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 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 povoleny aktivity v těchto oblastech: realitní činnost -
pronájem nebytových prostor, tělocvičen a školních hřišť, hostinská činnost - stravování cizích
strávníků, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti a
může poskytovat kopírovací práce.
Ředitel školy jako svůj poradní orgán zřizuje pedagogickou radu, jejímiž členy jsou všichni
pedagogičtí pracovníci školy.
Dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) na škole pracuje 9- ti členná školská rada.

1. 2. Charakteristika základní školy

Prvního září 2010 uplynulo 75 let od chvíle, kdy se poprvé otevřely dveře naší školy pro žáky.
Tento fakt jsme si připomněli 1. září, kdy byla provedena malá slavnost k tomuto výročí, za účasti
představitelů ostatních škol a představitelů zřizovatele školy Města Milevska v čele s panem starostou
Bc. Zdeňkem Heroutem. V odpoledních hodinách byla škola otevřena pro širokou veřejnost, kdy si
bývalí učitelé i absolventi školy mohli prohlédnout prostory školy a porovnat, co se ve škole změnilo.
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 234 žáky a
2. stupeň 8 tříd 6. – 9. ročníku s 155 žáky. Ve školním roce 2010/2011 tedy docházelo do školy
celkem 389 žáků, což je o 20 žáků méně než v předcházejícím školním roce 2009/2010. 3 žáci plní
školní docházku jiným způsobem – 2 navštěvují zahraniční školu a 1 žák má individuální vzdělávání.
Úbytek byl způsobem tím, že v tomto školním roce skončily 2  početně silné třídy 9. ročníku a odešli i
žáci z nižších ročníků, kteří opakovali. Bylo to celkem 60 žáků.  Doufejme, že od příštího roku již
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nebude docházet ke snižování počtu žáků, ale obráceně, že žáci budou přibývat. Do 1. tříd nastoupilo
celkem 40 žáků. Milevské víceleté gymnázium přechází z osmiletého na šestileté, takže letos proběhlo
poprvé přijímací řízení na šestileté gymnázium, které z důvodu malého počtu přihlášených nebylo
otevřeno. Z naší školy se na studia hlásili  4 žáků 7. tříd.
Někteří žáci odcházejí i během školního roku. Nejčastějším důvodem je stěhování rodičů za prací
mimo Milevsko.

1. 3. Spádový obvod

Do školy chodí  234 dětí ze spádové oblasti  Milevska ( Milevsko 220, Něžovice 2, Klisín 1,Dmýštice
5, Velká 5, Rukávač 1) a 155 dětí dojíždělo ze spádových obcí: Bernartice, Blehov,  Božetice, Branice,
Březí, Držkrajov,  Hrejkovice, Chlumek, Jetětice, Jíckovice,   Klisinec, Kostelec nad Vltavou, Košice
u Soběslavi, Kožlí, Křižanov, Kučeř, Květov, Květuš, Líšnice, Modlíkov, Nadějkov, Okrouhlá, Orlík
nad Vltavou., Osek, Podolí I., Praha, Přeborov, Přeštěnice,  Sepekov, Sobědraž, , Stehlovice, Ševětín,
Tábor, Týnice,  Varvažov, Veselíčko, Vůsí,  Zbelítov,  Zbislav.

1. 4. Školní družina a školní klub

Školní družinu navštěvovalo 139 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 Ivana
Nováková , v 2. ročníku Olga Žižková a v 3. – 5. ročníku Dita Hejná a paní učitelka Jana Marelová.
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 2010/2011 se ve školní jídelně stravovalo 593 strávníků. Z toho bylo 531 žáků a
studentů a 62 dospělých. V jídelně se stavovalo 356 žáků naší školy, 165 žáků gymnázia a 10 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 2010/2011 dle strávníků:

Celkem ZŠ Spec.Š. Gymnázium Dospělí
94 802 58 791 1 369 24 199 10 351

V jídelně funguje registrační systém o vydaných obědech pomocí magnetických karet a byla
provedena modernizace čtecího zařízení na používání elektronických čipů.
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 a další moderní přístroje.   V letošním roce o prázdninách byla provedena
instalace klimatizační jednotky v místnosti chladicího boxu, aby docházelo k odvodu teplého vzduchu,
který produkují chladicí zařízení.  Dále byly provedeny opravy, malby  a nátěry doporučené vnitřním
auditem, který jsme provedli v jídelně k zajištění bezproblémového provozu a aktualizaci systému
HACCP.  Byla provedena oprava rampy u školní jídelny tak, aby po ní bylo zjednodušeno přijímání
zboží do skladu školní kuchyně.  Z menších oprav je to oprava manipulačního vozíku a zakoupení
ledničky na uskladnění vajec.
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Pro žáky je na škole zřízen tzv. pitný režim, který žákům I. stupně umožňuje během přestávek
doplnění tekutin. Kromě toho je škola zapojena do programu Školní mléko, kde si žáci obou stupňů
mohou zakoupit mléko za dotované ceny.
Dále je škola zapojena do programu Ovoce do škol.

1. 6. Péče o inventář a budovu školy

Přestože se jedná o 75 let starou budovu, je to budova, která byla postavena velmi pečlivě. Učebny
jsou prostorné, dobře situované, prosvětlené a dobře větratelné. Na budově jsou prováděny práce,
které jsou nezbytné proto, aby byla zachována provozuschopnost, ale také pro zlepšení prostředí školy,
a tím i zlepšení celého výchovně vzdělávacího procesu. Škola postupně provádí obnovu školního
nábytku. Škola je kompletně vybavena ve všech učebnách školním nábytkem od firmy Santal Třeboň.
Velmi dobře se nám osvědčilo vybavení tříd 1. stupně skříněmi s umělohmotnými zásobníky, které
děti využívají na vytváření svého portfolia – ukládají si do nich své věci, práce a výtvory.
Škola má moderní odbornou učebnu chemie, fyziky, cvičnou kuchyňku, šicí dílnu, dílnu pro technické
práce, 2 učebny výpočetní techniky, multimediální učebnu a 2 tělocvičny.
Od 1.9.2010 byla dána do užívání venkovní učebna i se zázemím ve formě skladu, kde jsou umístěny
lavice a židle.
O prázdninách školního roku 2011 byly provedeny následující opravy a vylepšení ve škole:

· byly provedeny nátěry dveří, šaten ve školní družině
· obnovena  lingusta na 1. stupni na 1. patře.
· malování ve třídách a nátěry tabulí
· vymalování školní jídelny dle hygienických norem a doporučení hygienického auditu
· vybudování klimatizace v prostoru mrazicího boxu a odvětrání skladu
· výměna střešní krytiny na střeše tělocvičny – výměna neekologického eternitu  za profilovaný

plech švédské fm Lindab imitující červené tašky
· byla provedena rekonstrukce  nevyhovující rampy u školní jídelny (nerovné dlaždice,

vyvalující se betonový val)
· firma T- Mobile provedla  modernizaci anténního systému na střeše školy – kromě klasického

provozu GSM byly rozšířeny datové služby 3G

1.7.  ICT ve škole

 Ve školním roce 2010/2011 pokračovala  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. Proběhl již třetí kurz.
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 připojení  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
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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 2010/2011 je školním rokem, kdy je škola  osmým  rokem v právní subjektivitě. Škola má
zajištěno zpracování účetnictví a mezd formou služby.
Pro účetní agendu je používán program FENIX od PVT-ASSECO Č. Budějovice a pro mzdovou
agendu program 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.
I přes preventivní opatření není možno vyloučit některé úrazy.
Přehled úrazů ve školním roce 2010/2011 ukazuje následující tabulka:

Počet zapsaných úrazů Ošetřeno u lékaře odškodněno
Dětí Dospělí Dětí Dospělí

1138 1 23 1
Celkem úrazů: 39

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  výchovy a výchovy ke zdraví. Pravidelně se zúčastňujeme akcí, které
provádí v rámci školení v této problematice PPP Písek, občanské sdružení Arkáda a sociální odbor
Města Milevska. Všichni pedagogové se zúčastnili seminářů Prevence kriminality a ředitel školy se
zúčastni semináře Konflikty a jejich řešení.
Pro žáky byly realizovány různé preventivní aktivity. V třídě 9.B se konalo 5 dvouhodinových
seminářů v rámci programu Prevence kriminality – Nepodléhej násilí.
Velmi dobrá je také spolupráce s  PPP Písek. V tomto školním roce Mgr. Krčková realizovala v obou
třídách 6. ročníku Preventivní program pro zlepšení vztahů v kolektivu.

http://www.zsmilevsko.cz/
mailto:�kola@zsmilevsko.cz
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2. Přehled oborů vzdělání zařazených ve školském rejstříku
Ve  školním  roce 2010/2011 se  v 5.  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 1
Člověk a ochrana zdraví  3
Zeměpis 2 2 2 1
Dějepis 2 2 2 2
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
Pracovní výchova 1 1 1 1
Volitelné předměty 2 2 2+2
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Týdenní dotace
povinných předmětů 21 22 24 25 26 29 30 32 31

2.1. 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 na 1. stupni, kde jsou
početnější třídy.

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 velkému zájmu o Německý jazyk jako 2. cizí jazyk byly 2 skupiny
Německého jazyka a Pěstitelství. V 8. ročníku byly volitelné předměty: Německý jazyk, Domácnost a
Technické práce, v 9. ročníku Německý jazyk, Všeobecně vzdělávací semninář 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. V 6. ročníku je zařazen tematický
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okruh Příprava pokrmů, v 7. a 8. ročníku Využití digitálních technologií a v 9. ročníku Volba
povolání.

2.3. Nepovinné předměty

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

Nepovinný předmět Sborový zpěv Náboženství

Počet žáků 42 20

Na škole probíhá tradičně výuka v nepovinném předmětu Náboženství.  Do školy docházel církevní
učitel z milevského kláštera, který vyučoval celkem 20 žáků ve 2 skupinách.
Na tomto místě bych chtěl připomenout, že řada učitelů naší školy se věnuje výchovně vzdělávací
činnosti nad rámec učebních plánů. Připomeňme alespoň přípravy na didaktické olympiády a soutěže,
přípravy vystoupení školního pěveckého souboru, příprava a dramatizace pohádek, příprava školního
pásma před vánocemi a na závěr školního roku, výroba dárků pro budoucí prvňáčky a pro důchodce.

2.4. Kroužky

Škola ve školním roce 2010/2011 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. a 2. ročník,  2 kroužky informatiky pro 1. stupeň, ruční práce, psaní na stroji, pohybové hry, 6
skupin  florbalu (zájem o tuto pohybovou aktivitu neustále roste)  a sportovní hry. Někteří žáci se
opakovaně účastnili akce Odpoledne s milevských fotoklubem.
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.
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 integrovaným 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.
Velmi dobře a intenzivně spolupracujeme s Městskou  knihovnou Milevsko:

· 13.9. – beseda pro žáky 2. ročníku s ilustrátorem Jiřím Fixlem
V rámci týdne knihoven:

· 4.10. – soutěž O nejlepšího čtenáře třídy – 2. ročníky
· 7.10. a 8.10. – výstava loutek V. Klimtové a informatika
· 11.10. – beseda – nakladatelství THOVT – 5. r.
· 27.11. – Den pro dětskou knihu – čtenářem roku byla vyhlášena žákyně 5. třídy naší školy

Štěpánka Slámová
· v soutěži Namaluj nebo vytvoř vlastní pohádkovou postavičku oceněno celkem 15 žáků naší

školy (1. – 4. r.), zvláštní cenu Vítězslavy Klimtové získali žáci 4.B
· při vyhlašování výsledků vystoupil iluzionista Ondra Hrtoň, žák 7.B

Březen – Měsíc knihy:
8.3.  Maškarní úterý – děti ze ŠD
14.3 – 18.3.  Týden čtení – družina 4.A , 4.B
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26.5. – Pasování prvňáčků na čtenáře
· všechny třídy 1. stupně se zúčastnily knihovnických informačních lekcí

Ani další kulturní instituce - Městské muzeum -  nezůstává stranou našeho zájmu. Například při Dnu
dětí navštívili muzeum některé 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.
Spolupracujeme také s mateřskými školami. Dne 8.11 - 1. ročníky navštívily MŠ Sluníčko. Začátkem
ledna pro děti z mateřských škol, předškoláky, pořádáme tradiční malování na interaktivní tabuli.
Tradičně se na našem školním hřišti začátkem června koná Olympiáda MŠ, které jsme
spoluorganizátoři.
 Zajímavé a poučné bylo pro zájemce také Odpoledne s Milevským fotoklubem, s kterým
předpokládáme v příštím školním roce rozšíření spolupráce zavedením pravidelného fotografického
kroužku. Zapojením do dění ve městě byla i účast 2 družstev 5. ročníku v soutěži Myslivost jako
ochrana přírody, která byla součástí Mysliveckých slavností.
Žáci naší školy navštěvují i Galerii M.
Díky finanční pomoci Odboru životního prostředí Městského úřadu v Milevsku navštívili v rámci
environmentální výchovy žáci 2. ročníku záchrannou stanici ohrožených zvířat Makov a vybraní žáci
navštívili Techmánie a ZOO v Plzni.
Nezisková organizace Arkáda Písek nám velmi pomáhá při práce s problémovými dětmi a třídními
kolektivy. V rámci týdne Duševního zdraví třídy 9.A  a 9.B navštívily pobočku Arkády v Milevsku,
kde byl Den otevřených dveří. Pro žáky bylo uspořádáno několik akcí:
9.B v rámci programu Prevence kriminality program Nepodléhej násilí -  dvouhodinové semináře ve
dnech 18.11., 26.11., 6.12., 16.12., a 20.12..
6.A a 6.B – v těchto třídách byl realizován Preventivní program pro zlepšení vztahů v kolektivu .
Program probíhal v termínech 4.5., 11.5., 3.6., a 8.6.2011 a vedla ho psycholožka z PPP Písek Mgr.
Marie Krčková.

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.
V září zorganizoval COP Sezimovo Ústí prohlídku své školy.

2. 7.  Žáci se specifickými poruchami učení

Ve školním roce 2010/2011 bylo integrováno 8 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 mimo vyučování dle časové dotace
doporučené poradnou.  Výuka se řídila podle vypracovaného individuálního plánu učitelů jednotlivých
předmětů. Přehled integrovaných žáků dle tříd:
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Třída 4. 5. 6. 7. 9.

Počet IŽ 1 4 1 1 1

Logopedická péče je zajišťována na Poliklinice Milevsko u profesionálního logopeda, který dojíždí do
Milevska z Písku.
Škola se snaží pracovat s talentovanými dětmi. Problémem je odchod některých 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 2010/2011 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 kurz pro žáky 7. ročníků,  kterého se zúčastnilo celkem 25 žáků.
LVK  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. Byla
vypracována závěrečná zpráva, které byla zaslána národní agentuře, v které jsme zhodnotili tři roky
spolupráce s partnerskými školami

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 pokračovala v realizaci projektu 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.
Projekt byl zakončen v měsíci březnu.

· škola realizuje projekt na podporu zdraví ve školách Ovoce do škol, kdy  je dodáváno zdarma
ovoce, zelenina a ovocné nápoje pro žáky 1. – 5. ročníku

· již tradičně škola pokračuje v projektu Školní mléko, kdy žáci, kteří mají zájem, mohou odebírat
dotované ochucené nebo neochucené  mléko

· škola vypracovala žádost do OP VK 1.4 – EU peníze do škol, kdy byl vypracován projekt Škola
pro život a byla podána žádost prostřednictví programu Benefit.  Projekt o celkovém objemu 2
milionů Kč byl schválen a od 1. září jsme začali s realizací prostřednictvím schválených šablon
v oblasti individualizace a inovace. V rámci tohoto projektu dojde k nákupu učebních pomůcek
do inventáře školy, ale i další vzdělávání pracovníků v potřebných oblastech.
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· pokračuje rozvojový program Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání, kdy
škola může čerpat na toto vybavení celkem 800,- Kč na žáka

2.11 Spolupráce s odborovou organizací

Ředitel školy pravidelně projednává otázky vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce a
dalších právních předpisů s předsedkyní odborové organizace Mgr. Dagmarou Vošahlíkovou.
Každoročně je projednávána Kolektivní smlouva mezi zaměstnavatelem, 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. Od kalendářního
roku 2011 se snížil příspěvek do fondu FKSP z 2% na 1% z objemu vyplacených mezd. 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 2010/2011  pracovalo na naší škole 25 pedagogických pracovníků, 3 vychovatelky,
10 nepedagogických provozních a 8 kuchařek. Na základě zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických
pracovnících můžeme uvést, že kvalifikovanost pedagogických pracovníků je 92 %. Dvě paní učitelky
dokončují vysokoškolské vzdělání, kdy potřebují ještě dodělat závěrečnou státní zkoušku.   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 konali pedagogickou praxi 3 budoucí učitelé, 2
vychovatelé a 1 učitel nepedagogického směru oboru Informatika.

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 21.10.2010 Meuerová

Školení metodiků prevence 25.10.2010 a 27.4.2011 Machartová

Studijní cesta ředitele školy v rámci programu NAEP SVES
do švédského Gotheborgu – 3. - 10. 9.2011

Hrych

Konflikty a jejich řešení – Arkáda, 21.9.2010 Hrych

Informační seminář k programu SVES Č. Budějovice Hrych

Školení všech pedagogů školy- Prevence kriminality - 6.12. Všichni PP
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Seminář Anglického jazyka Oxford – Afternoon L. Kyrianová,
 L. Soldátová

1. – 3. 11. 2010 školení Zlenice Hrych

Požární školení – požární ochrana a BOZP pro vedoucí
pracovníky – 8.2.2011

Hrych
Jelenová

8.3.2011 Požární ochrana a BOZP pro požární preventisty Baše

17.5.2011 Porada ředitelů ZŠ s představiteli krajského
úřadu o rozpočtu 2011

Hrych

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

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

Tyto údaje jsou přehledně uvedeny v Příloze č. 1

4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí

4. 1. Zápis do 1. tříd

Dne 21. a 22. ledna 2011 se na naší škole konal zápis dětí do 1. tříd. K zápisu se dostavilo celkem 65
dětí, z toho bylo 32 chlapců a 33 dívek. Nenásilnou a zábavnou formou prokazovaly děti své
schopnosti a za své úsilí byly všechny odměněny.
Po vyšetření dětí u dětského lékaře nebo v pedagogicko psychologické poradně byl některým dětem
udělen odklad školní docházky o jeden rok.

Výsledky zápisu ukazuje následující tabulka:

Zapsaných Odklad Nastoupilo do 1. tříd
65 15 50

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 vypomáhala paní učitelka
1. stupně.
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Počet dětí ve školní družině:

ŠD Počet oddělení
139 4

4. 3. Výsledky přijímacího řízení – vycházející žáci

Výsledky přijímacího řízení a umístění dětí na jednotlivé typy škol:

Typ školy Počet žáků Počet procent
Celkem vycházejících

žáků z 9. ročníku
40 100

Gymnázium 6 15,8
SOŠ 21 53,9
SOU 16 40,3

Žáci vycházející 8.
ročníku

3
všichni SOU

5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků

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

1. stupeň – počet žáků 234

Hodnocení 1. pololetí 2.pololetí
Vyznamenání 193 178
Pochvaly ŘŠ 0 13
Pochvala TU 20 48
Důtky ŘŠ 0 4
Napomenutí TU 4 1
Důtka TU 7 7
2. stupeň z chování 0 0
3. stupeň z chování 0 0
Neprospívající 3 1

 opakuje ročník

2. stupeň – počet žáků 155

Hodnocení 1. pololetí 2.pololetí
Vyznamenání 41 43
Pochvaly ŘŠ 5 11
Pochvala TU 11 27
Důtka ŘŠ 9 10
Důtka TU 10 10
Napomenutí TU 7 3
2. stupeň z chování 5 3
3. stupeň z chování 1 4

za neomluvené
absence

Neprospěli 14 2
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5. 2. Hodnocení chování žáků:

Stupeň chování 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05
2. stupeň 3 6 10 8 14 6 17
3. stupeň 4 0 4 5 4 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. Stejně jako
v předchozích letech dosáhli největších úspěchů v přírodovědných soutěžích.

5. 4. Přehled umístění v jednotlivých soutěžích didaktických olympiádách

Okresní kolo Regionální kolo -
krajské

Název Ročník Počet žáků Umístění do 10. místa Počet
žáků

Umístě
ní  -
místo

Matematická
olympiáda

5. 3 1. – 2. místo Kateřina
Kovandová, Štěpánka Slámová,
3. místo Štěpán Komárek
8. místo Martin Hejl

Matematická
olympiáda

6. 2 11. – 12. místo Martin Hejl
17. – 18. místo Adéla Stejskalová

Matematická
olympiáda

7. 3 6.-7.místo Jan Marvan
6.-7. místo Tomáš Řezáč
11. – 15. Jakub Kníže

Matematická
olympiáda

8. 3 1. místo Daniel Divíšek
13.-14. místo Luboš Rybák
20. místo Tomáš Pilík

Matematická
olympiáda

9. 2 7. – 8. místo Jaroslav Dvořák
7. – 8. místo Zuzana Šilhanová

Český jazyk 9. 2 27. – 29. místo Kristýna
Bulínová, Adam Bečvář

Dějepis 9. 1 32. místo Miroslav Hanzlík
Fyzikální olympiáda 8. 2 4. místo Tomáš Pilík

9. místo Daniel Divíšek
Fyzikální olympiáda 9. 2 6. místo. Jaroslav Dvořák

9. místo  Karolína Holánová

Zeměpis 6. 2 7. místo Martin Hejl
22. Adrian Tahy

Zeměpis 7. 2 1. místo Tomáš Řezáč
postup do krajského kola a
pak do celostátního kola
zeměpisné soutěže
Eurorébus

21. Martin Černý

1 2.

Zeměpis 9. 2 21. místo Gabriela Zítková
22. místo Tomáš Pilík
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Chemická olympiáda 9. 1 6. – 7. místo Kateřina Hejnová

Mladý zdravotník a
Mladý záchranář ml.

1 družstvo 1. místo v obou soutěžích

Mladý zdravotník a
Mladý záchranář st.

1 družstvo 3. místo a 4. místo

Myslivost jako
ochrana přírody

2 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 zúčastnili soutěže  „Přírodovědný klokan“.

Informatika

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

Soutěž v psaní na stroji

Gabriela Zítková z 8.A  a Kateřina Hejnová  z 9.B se zúčastnily mezinárodní soutěže Intersteno 2011
v psaní na stroji.

Výtvarné soutěže

V letošním školním roce se naše škola zúčastnila řady soutěží, které vyhlašují různí organizátoři, např.
Jihočeský kraj, Integrovaný záchranný systém, celá řada škol a zařízení k různým příležitostem a na
různá témata.
Agentura Dobrý den Pelhřimov vyhlásila soutěž Největší galerie znaků  měst a obcí zhotovených
z odpadových materiálů. Naši žáci obsadili v oblastním kole 1. místo.
V rámci projektu fm Prittel  naši žáci 5. ročníku vyrobili krokodýla.
Dále jsme se zúčastnili výtvarných soutěží: Ze života rysa,  Malovaný venkov, Požární ochrana očima
dětí (oceněni Adam Pešička, Tereza Zděnková), Vytvoř vlastní pohádkovou postavičku, Která postava
z českých dějin mě nejvíce zaujala…….

Tělovýchovné soutěže a  akce

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

· Kinderiáda – 1. stupeň – 3. místo v regionálním kole a postup do celostátního finále, zde
pěkné 11. místo

·  Běh Milevskou bažantnicí
· Turnaj v přehazované – družstvo B- 3. místo a A – 6. místo
· Florbal – Florbal OrionCup, celkem 6. skupin žáků od 3. – 9. třídy
· O nejsilnějšího žáka milevských škol  - 3. kategorie 2. místo a  4. kategorie 3. místo
·  Preventan Cup – vybíjená 4.-5. třídy , 3. místo
·  Milevská laťka
· Minifotbal  -8. a 9. místo -  6. místo
·  Coca Cola Cup 1.-3.třída – 2. místo  OK, 4. a 5. tř. – 5. místo
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·  Pohár rozhlasu  - mladší žákyně 3. místo, mladší žáci 4. místo, starší žákyně 6. místo a starší
žáci  8.místo

· Atletický čtyřboj – mladší žákyně  2.místo, mladší žáci 4. místo, starší žákyně 7. místo a starší
žáci 9. místo

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

6. 2. Přehled akcí pro žáky

· 1.9.2010 – Den otevřených dveří v rámci 75. výročí otevření budovy školy
· 7.9. – Svět recyklace – KS Asekol,  akce na náměstí E. Beneše,  2.AB, 4.Ab, 5.AB, 6.A, 8.B
· 14.9. – exkurze COOP Sezimovo Ústí, 9. r.
· 15.9. – The Action – BESIP Tour , akce zaměřená na bezpečnost silničního provozu , Písek  -

9.r
· Od 3. 9. – 2. ročník začíná (10 lekcí) plavání v píseckém bazénu
· Od  10.12. – 3. ročník začíná plavání
· 30.9 – výstava Vzdělání a řemeslo – 8. r. České Budějovice
· 8.10. - oslava 60. výročí založení SOŠ a SOU Milevsko v DK Milevsko – 9. roč.
· 13.10 a 20. 4.  – odpoledne s Milevským fotokroužkem
· 14.10   - výkup kaštanů a žaludů
· 16.10.-  Myslivecké slavnosti
· 2.11.   - vystoupení gymnastů Sokola Milevsko – pod vedením P. Žáka pro žáky 1. – 6.

ročníku
· 4.11.  - exkurze v Plzni – Techmánie a plzeňské ZOO, doprava hrazena z MÚ – odbor

životního prostředí
· 23.11. a 14.12.- přednáška Energie pro budoucnost pro 9. a 5. ročníky
· 2.12. - Mikulášská nadílka
· 16.12. - Vánoční dílničky – 1. stupeň, výrobky na vánoční stůl dle výběru za pomoci učitelů a

starších spolužáků
· 10.2. - Sokolská akademie – 1. – 6. ročník
· 18.3. - matematická soutěž Klokan
· 6.4. - Road Show Techmánia Science - fyzika zábavně , představení v tělocvičně školy 8., 9. r.
· 18.4.  projektový den ke Dni Země – organizátor Ochrana fauny ČR v rámci projektu

environmentální výchovy a průřezových témat na klíč – 3. 7. r.
· 18.5. Diacel – 8.den zdraví v DK -  rámci předmětu Výchova ke zdraví
· v týdnu 23. - 25.5. Diagnostika stavu znalostí žáků 5. a 9. ročníku ZŠ – testy Společnosti pro

rozvoj znalostí s.r.o.
· 1.6. – Den dětí – 1. stupeň – atrakce pro děti – Balónková diskotéka Hanky Šikulky, atraktivní

soutěže , 6. r. – návštěva Milevského muzea
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· 2.6. – na hřišti školy proběhly Sportovní hry mateřských škol – Olympiáda MŠ, při organizaci
pomáhají žáci 8. r.

· 23.6. Den se záchranáři – seznámení s integrovaným systémem

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

· 4.11.2010 – žáci 8.r a 7.A – exkurze v ZOO Plzeň
· 25.5. 2011 – žáci 6. r. – ZOO Praha
· 6.6.2011 – žáci 1.r. – záchranná stanice Makov

Planetárium v Českých Budějovicích v letošním roce navštívili žáci 3. ročníku.

6. 3. Přehled kulturní akcí

· 3.9.   Milevské divadelní léto – 8., 9. r. – Don Quijote z Doudleb, Poklad
o     3. r. – O kouzelné kuličce aneb jak Vojta k šikovnosti

přišel
· 7.10. DK – audiovizuální program 100% Kuba – 7. – 9. r.
· 19.10. výchovný koncert  ZUŠ
· 3.12. – Vánoční koncert milevských  pěveckých sborů
· 16.12 Sága Afrika
· 22.12. - filmové představení  - 1. st. jak vyučit draka, 2. st. - Čarodějův učeň
· 10.3.  DK -výchovně vzdělávací pořad Pohodáři – Island, audiovizuální vzdělávací pořad 6. –

9. r.
· 11.4. Hrajeme si s pohádkou – 1. stupeň, hudební pořad – Divadlo Slunečnice Brno
· 8.5.  výměnný koncert dětských pěveckých sborů – 1. st.
· 17.5. O proměnách moderní populární hudby – kino, 6. – 9. r.
· 8.6. Galerie M – K čemu je slunce, když není den? Pásmo písní na texty dětí uvězněných za 2.

světové války v pevnosti Terezín.

Také se snažíme pořádat kulturní akce pro zaměstnance školy:
· 25.3. 2011 Divadlo Palace – komedie Miláček Anna
· 13.12. 2010  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 2010/2011 byla na škole dne 18. února 2011 provedena inspekce 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.

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:
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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 2010/2011  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 31. 8. 2011.

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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