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1. Charakteristika školy 
 

1. 1 Základní údaje o škole 
 

Název školy:  1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek  

 

Adresa:   Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko 

 

IČ:  710 00 381 

 

 

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko je součástí výchovně vzdělávací soustavy ČR. Je 

zařazena do sítě škol MŠMT ČR rozhodnutím ze dne 24. 4. 2003 č. j. 18 438/03-21 pod číslem 

REDIZO 650 038 223. Je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Milevskem ke dni 1. 1. 2003 

na základě usnesení městského zastupitelstva ze dne 28. srpna 2002. Zřizovací listina schválená ze 

stejného dne pod č. j. 369/02. V obchodním rejstříku je registrována u Krajského soudu v  Českých 

Budějovicích v oddílu Pr, vložce číslo 363. V červnu 2012 proběhl konkurz na místo ředitele školy, 

na základě kterého byl jmenován stávající ředitel PaedDr. Martin Hrych.  

Součástmi základní školy jsou: 

 školní družina 

 školní klub 

 školní jídelna   

V hlavní činnosti poskytuje základní vzdělávání – zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu 

vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie poskytuje mravní, 

estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu, umožňuje žákům též 

náboženskou výchovu. Připravuje své žáky pro další studium a životní praxi. 

V doplňkové činnosti má zřizovatelem povoleny aktivity v těchto oblastech: realitní činnost - 

pronájem nebytových prostor, tělocvičen a školních hřišť, hostinská činnost - stravování cizích 

strávníků, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti a 

může poskytovat kopírovací práce.  

Ředitel školy jako svůj poradní orgán zřizuje pedagogickou radu, jejímiž členy jsou všichni 

pedagogičtí pracovníci školy. 

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

1. 1. 2015 pracuje v novém složení. Za rodiče jsou ve školské radě Michal Polanecký, Ing. Martin 

Kříž a Markéta Masopustová, za zřizovatele JUDr. Jana Čunátová, Mgr. Dita Doubková,           

Mgr. Romana Fialová, za pedagogy Mgr. Marie Jelenová, Mgr. Eva Boušková a Mgr. Lenka 

Soldátová.  
  

1. 2. Charakteristika základní školy  
 

 Dveře naší školy se pro žáky poprvé otevřely 1. 9. 

1935. Za působení školy ve městě Milevsku se 1. 

základní škola T. G. Masaryka stala uznávanou 

vzdělávací institucí. Budova byla postavena s velkou 

precizností, a tak můžeme poděkovat našim předkům, 

že i po této dlouhé době je stále plně funkční a 

architektonicky velmi pěkná.  

Škola měla ve školním roce 2016/2017  9 ročníků. 

První stupeň tvořilo14 tříd 1. - 5. ročníku s 298 žáky a 

2. stupeň 8 tříd 6. - 9. ročníku s 160 žáky. Do školy 

docházelo celkem 458 žáků, 235 chlapců a 223 dívek. 
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Proti minulému roku se jedná o nárůst o 9 žáků. Tři žákyně plnily školní docházku jiným způsobem 

-  navštěvovaly zahraniční školu. Do třech 1. tříd nastoupilo celkem 60 žáků.  

 

1. 3. Spádový obvod  
 

Do školy chodilo 458 žáků 

z Milevska a okolních obcí. 

Dvě žákyně bydlí a 

navštěvují školu ve Francii, 

jedna v Itálii.  
 

 

1. 4. Školní družina a 

školní klub  
 

V roce 2016 jsme požádali o 

navýšení kapacity (165 žáků) 

školní družiny, a tak ve 

školním roce 2016/2017 

školní družinu navštěvovala 

celkem 161 žáků v 5 

odděleních. Provoz školní 

družiny byl každý pracovní 

den od 6.30 – 16.30 hodin. O 

ně se staraly 4 vychovatelky. 

Děti z 1. ročníku měla Iva 

Nováková, 2. ročník Pavlína 

Kramperová a 3. – 5. ročník 

Dita Hejná a Olga Žižková. 

Ve školní družině pravidelně 

vypomáhaly paní učitelka 

Ilona Kabátová a asistentka 

pedagoga Vendula Švehlová. 

Činnost školní družiny vychází z plánu ŠD a plánu ZŠ, který je zpracován do ŠVP ŠD. Děti se 

věnují estetické, pracovně technické, rekreační a sportovní činnosti. Spolupráce mezi 1. stupněm a 

školní družinou je velmi dobrá. Paní vychovatelky v případě potřeby ochotně pomáhají při 

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

1. 5. Školní jídelna  
 

Ve školním roce 2016/2017 se ve školní jídelně stravovalo 659 strávníků. Z toho bylo 438 žáků ZŠ, 

159 studentů gymnázia a 62 dospělých. Školní jídelna ve spolupráci s nepedagogickými pracovníky 

školy zajišťovala pro žáky školy jako každoročně pitný režim během vyučování. Školní jídelna 

umožňuje dietní stravování pro žáky s celiakií a diabetem.  
 

Přehled o vydaných obědech: 

   

2015/2016 

Celkem ZŠ Spec. škola Gymnázium Dospělí 

106 665 73 596 217 23 172 9 680 

 

2016/2017 

Celkem ZŠ Gymnázium Dospělí 

109 364 75 781 23 579  10 004 
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V jídelně funguje registrační systém od plzeňské firmy VIS o vydaných obědech pomocí 

magnetických karet a elektronických čipů.   

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

moderním trendům vaření, ale především hygienickým předpisům.  V  jídelně jsou používány 

moderní gastronomické zařízení jako jsou konvektomaty a další moderní přístroje. Dvakrát ročně 

provádí vnitřní audit paní Písaříková, který  zajišťuje bezproblémový provoz a aktualizaci systému 

HACCP.   

Pro žáky je na škole zřízen tzv. pitný režim, který žákům 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 (pro žáky 1. stupně), dodavatelem je fm Bovys. 
 

 

1. 6. Péče o inventář a budovu školy  
 

Přestože se jedná o 80 let starou budovu, je to budova, která byla postavena velmi pečlivě. Učebny 

jsou prostorné, dobře situované, prosvětlené a dobře větratelné. Na budově jsou prováděny práce, 

které jsou nezbytné proto, aby byla zachována provozuschopnost, ale také pro zlepšení prostředí 

školy, a tím i zlepšení celého výchovně vzdělávacího procesu. Škola postupně provádí obnovu 

školního nábytku. Škola je kompletně vybavena ve všech učebnách školním nábytkem od firmy 

Santal Třeboň. Velmi dobře se nám osvědčilo vybavení tříd 1. stupně skříněmi s umělohmotnými 

zásobníky, které děti využívají na vytváření svého portfolia – ukládají si do nich své věci, práce a 

výtvory.  

Třídy na 2. stupni byly vybaveny o 

prázdninách 8 novými pylonovými 

tabulemi.  Mezi pylony jsou v některých 

třídách umístěny multimediální tabule, 

popřípadě vytvořen prostor na projekci 

pomocí projektorů. Ve všech třídách 

byly zavedeny nové elektrické rozvody 

tak, aby v každé třídě měl učitel 

k dispozici stolní počítač.  

Ve škole probíhá každoroční malování, 

postupná renovace parketových podlah 

v učebnách. V letošním roce jsme začali 

s obměnou nábytku ve školní družině, 

kdy nový nábytek dostalo jedno 

oddělení. V příštím roce budeme 

pokračovat dalším oddělením.  

Dále došlo k výměně vstupních dveří z ulice Růženy Svobodové, které byly doplněny čipovým 

systémem, který budeme využívat pro vstup do tělocvičny v rámci odpoledních pronájmů. 

Postupně bychom chtěli vstupní čipové systémy rozšířit i na další vstupní dveře, abychom mohli 

monitorovat příchody a odchody do školy.  

Škola má moderní odbornou učebnu chemie, fyziky, cvičnou kuchyňku, dílnu pro technické práce, 

dvě 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 školní lavice a židle.  
 

 

 
 

 



Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017           1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 

 6  

1. 7.  ICT ve škole  
 

Kromě výše uvedených oprav a investic se naše škola snaží o zařazování nových technologií do 

výuky. Škola používá 24 tabletů od fm Apple – iPadů a to nejen při hodinách ICT. Učitelé 

využívají aplikace z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, prvouky a další, které mohou 

zábavnou formou vhodně doplnit výuku.  Na škole je zřízena bezdrátová síť. Síť je rozdělena na tři 

segmenty – pro učitele, pro žáky a veřejně přístupná.  

Každý učitele má možnost používat pro přípravu i výuku notebook.  

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.  

Školní rok 2016/2017 je školním rokem, kdy je škola čtrnáctým rokem v právní subjektivitě. Škola 

má svoji vlastní mzdovou účetní a zpracování účetní agendy je prováděno formou služby.  

Pro účetní agendu je používán program FENIX od PVT - ASSECO Č. Budějovice a pro mzdovou 

agendu program Avensio od firmy Alfa Software Klatovy. 

 

 

1. 8.  BOZP a prevence sociálně patologických jevů  
 

Vedení školy dbá, aby zaměstnanci byli poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

pravidelných školeních na začátku školního roku. Zaměstnanci školy procházejí pravidelnými 

preventivními lékařskými prohlídkami u smluvního závodního lékaře. Žáci jsou pravidelně 

poučováni o BOZP na začátku školního roku, před jednotlivými prázdninami, v úvodních hodinách 

výchov a odborných předmětů. Učitelé provádějí pravidelné dozory dle stanoveného rozvrhu. Byly 

provedeny revize nářadí a stavu tělocvičen, hromosvodů, plynové kotelny, požárním technikem 

byla provedena pravidelná kontrola hasicích přístrojů a hydrantů.  

Pan školník se zúčastnil pravidelného školení požárních preventistů.   

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

elektronicky na ČŠI a odškodnění provádí pojišťovna Kooperativa, a. s., s kterou má zřizovatel pro 

všechny mateřské a základní školy uzavřenu komplexní pojistnou smlouvu.   

  

Přehled úrazů ve školním roce 2016/2017 ukazuje následující tabulka: 

 

Počet zapsaných úrazů Ošetřeno u lékaře 

Dětí Dospělí Dětí Dospělí 

31 0 31 0 

Celkem úrazů:  31 

  

Na škole provádíme prevenci negativních jevů. Školním metodikem prevence 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 

především při výuce chemie, přírodopisu, občanské výchovy a výchovy ke zdraví. Pravidelně se 

zúčastňujeme akcí, které organizuje k této problematice PPP Písek, občanské sdružení Arkáda, 

sociální odbor Města Milevska a jiné organizace.   

Ve spolupráci a za finančního zajištění odborem sociálních věcí MÚ Milevsko proběhly programy 

speciálně pedagogického centra PorCeTa pro 8. ročník Protidrogová prevence a pro 9. ročník 

Právní vědomí mládeže.  

V říjnu proběhl celodenní program EXIT Tour pro 2. stupeň, který obsahoval sérii přednášek 

(Moderní je nekouřit, Skrytá nebezpečí internetu, Bolest – nemoc jménem šikana, Intisemitismus a 

holocaust) a interaktivní show.   

Naše škola spolupracuje s nízkoprahovým centrem farní charity Fanouš.  

Krizové centrum z Českých Budějovic THEIA zaslalo škole publikaci Možnost prevence 

rizikového chování dětí.  

http://www.zsmilevsko.cz/
mailto:škola@zsmilevsko.cz
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Dopravní výchova žáků 4. ročníku probíhala ve spolupráci s příslušníky Městské policie, výuku 

dopravních předpisů provedl pan Barda. V říjnu 2016 a v červnu 2017 se uskutečnily besedy a 

návštěva dopravního hřiště.  Další besedy absolvovali žáci 1. – 3. ročníku. Učitelé i žáci mohli 

využívat portál Dopravní výchova, kde se kromě znalostí z dopravní výchovy mohli seznámit 

s problematikou finanční gramotnosti a zopakovat si znalosti z anglického jazyka. Děti dostaly 

omalovánky „Na výletě v přírodě – zima“ s tématikou předcházení nehodám a úrazům.  
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2. Přehled oborů vzdělání zařazených ve školském rejstříku 
 

Ve školním roce 2016/2017 bylo ve všech ročnících vyučováno podle Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání Škola pro život. 

 

UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY  1. – 9. ROČNÍK 
 

Předmět                                                                      

Ročník 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk  9 9 8 8 8 5 4 5 5 

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

Matematika 4 5 5 5 5 4 5 5 5 

Prvouka 2 2 2       

Přírodověda    1 2     

Vlastivěda    2 2     

Chemie        2 2 

Fyzika      2 2 2 2 

Přírodopis      2 2 0 1 

Člověk a ochrana zdraví        3  

Výchova ke zdraví      1    

Zeměpis      2 2 2 1 

Dějepis      2 2 1 2 

Informatika     1 1    

Občanská výchova       1 1 1 1 

Hudební výchova  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova  1 1 2 2 1 2 2 1 1 

Pracovní činnosti  1 1 1 1 1     

Pracovní výchova      1 1  1 

Volitelné předměty 1        2 2 

Cizí jazyk 2        2 2 2 

Tělesná výchova  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Týdenní dotace  

povinných předmětů  

 

21 

 

22 

 

24 

 

25 

 

26 

 

29 

 

30 

 

32 

 

31 

 

2. 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. Převážně dochází k dělení při výuce cizích jazyků 

a informatiky.  

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

nastala v zavedení společného vzdělávání. Jedná se o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami v prostředí běžné třídy, kterým jsou poskytovány na základě změny ve školském zákoně 

a vyhlášky č. 27/2016 různá podpůrná opatření (pedagogická intervence, speciální pedagogická 

péče, asistent pedagoga, speciální pomůcky a další).  Tento fakt přináší pro školy nárůst činností 

v oblasti organizační, personální a v neposlední řadě i větší administrativní zátěž (nové výkazy, 

vedení agendy dítěte s SVP, atd.)  
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2. 2. Volitelné předměty a pracovní činnosti 
 

Z důvodu zavedení povinného druhého cizího jazyka od   

1. 9. 2013 došlo ke snížení počtu hodin volitelných 

předmětů. Ve školním roce 2016/2017 byly volitelné 

předměty v 8. a 9. ročníku.  

8. ročník -  domácnost, technické práce, všeobecně 

vzdělávací seminář 

9. ročník -  domácnost,  všeobecně vzdělávací seminář 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce 

byl na 1. stupni realizován v předmětu Pracovní činnosti a 

na 2. stupni v předmětu Pracovní výchova. V 6. ročníku je 

zařazen tematický okruh Příprava pokrmů, v 7. ročníku 

Využití digitálních technologií a v 9. ročníku Volba povolání. 

 

2. 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 i 2. 

stupni vyučovalo v předmětech Sborový zpěv a Náboženství.  

 

Nepovinný předmět Sborový zpěv Náboženství 

Počet žáků 42 16 

 

Na škole probíhá tradičně výuka 

v nepovinném předmětu Náboženství.  Do 

školy docházel církevní učitel z milevského 

kláštera, který vyučoval celkem 16 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 přípravu žáků  

na didaktické olympiády a soutěže,  

vystoupení školního pěveckého sboru,  

dramatizace pohádek, příprava školního 

pásma před vánocemi a na závěr školního 

roku, vánočních besídek a ke Dni matek, 

výroba dárků pro budoucí prvňáčky a pro důchodce. 

 

2. 4. Kroužky a další školní aktivity 
 

Škola ve školním roce 2016/2017 realizovala celou řadu kroužků v rámci své doplňkové činnosti. 

Pokud žáci docházejí na kroužek, platí poplatek, který však není nijak vysoký. Dle náročnosti se 

cena kroužků pohybuje v rozmezí 300 – 500,-  Kč ročně.  Na škole běžely následující kroužky:  

 

Název kroužku Počet 

skupin 

Třídy Počet 1. pololetí Počet 2. pololetí  

Florbal  7 3. – 9. třída 80 86 

Pohybové hry 6 1. stupeň 95 102 

Výtvarný kroužek 1 2. stupeň 7 - 
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Anglický jazyk (ŠD) 1 4. třída 16 14 

Anglický jazyk (ŠD) 1 5. třída 13 11 

Ruční práce (ŠD) 1 1. stupeň 9 8 

Počítače (ŠD) 1 3. – 5. třída 9 10 

Počítače (ŠD) 1 3. – 5. třída 11 11 

Zdravotnický kroužek  2 1. stupeň - 12 

Zdravotnický kroužek 2 2. stupeň - 14 

  

  

2. 5. Spolupráce s dalšími příspěvkovými organizacemi města  
 

Důležitou součástí kulturního a sportovního života v Milevsku je Dům kultury, Městská knihovna, 

kino a místní organizace Sokola. Zde navštěvujeme různé hudební a výchovně vzdělávací pořady. 

Za všechny ty, kde účinkují naši žáci – koncerty milevských pěveckých sborů, milevské kulturní 

léto, sokolská akademie.  Naši žáci i pedagogové se aktivně zúčastnili tradičního maškarního 

průvodu.  

Zapojením do dění ve městě byla i účast tří družstev 5. ročníku v soutěži Myslivost jako ochrana 

přírody, která je součástí mysliveckých slavností.  Město Milevsko a společnost SPOS umožnily 

žákům milevských škol bezplatné využití plochy zimního stadionu k bruslení v rámci tělesné 

výchovy.  

Díky finanční pomoci Odboru životního prostředí Městského úřadu v Milevsku se žáci 1. ročníku 

v rámci environmentální výchovy zúčastnili exkurze do zoologické zahrady v Táboře.  

Žáci naší školy navštěvují výstavy, které pořádá 

Galerii M a Milevské muzeum.   

Žáci se zúčastňují akcí organizovaných DDM 

Milevsko. Jsou to především sportovní soutěže: 

Milevská laťka, O nejsilnějšího žáka milevských 

škol, turnaje ve vybíjené, malém fotbale atd.  

Většina žáků 1. stupně se zúčastnila Dne dětí 

v Domě kultury.  

Pravidelně navštěvují naši školu děti 

z předškolních oddělení milevských mateřských 

škol. 

Žáci 1. ročníků jim předvádějí, co se naučili. 

Předškoláci si vyzkoušejí malování na 

interaktivní tabuli a práci s tablety iPady.  

Rodičům předškoláků při besedě v mateřských školkách poskytli informace ředitel školy Martin 

Hrych a paní učitelky Jana Marelová a Andrea Zelenková.  

 

Velmi dobře a intenzivně spolupracujeme s Městskou knihovnou Milevsko: 

 

 2. – 3. 11. 2016  1. návštěva knihovny, 1. ročníky  

 7. 11 – 8. 11. 2016 1. návštěva knihovny, 6. a 7. ročníky   

 15. 11. 2016  O nejlepšího čtenáře – k. Smolíková: Knihožrouti  

 26. 11. 2016  Vyhodnocení literárně výtvarné soutěže Jak je to s králem – práce  

na téma Karel IV., Vyhlášení krále čtenářů – Tomáš Dadej  

 26. 11. 2016  Den pro dětskou knihu    

 31. 1. 2017  návštěva knihovny, 3. B 

 2. 2. 2017  návštěva knihovny, 3. A 

 3. 4. 2017  Beseda Ivany Březinové pro žáky 3. ročníku  

 9. 6. 2017  Pasování prvňáčků na čtenáře   
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Informativních besed o systému knihovnických služeb se zúčastnili všichni žáci 1. – 7. ročníku. 

 

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

bezplatně využívat ledovou plochu zimního stadionu k bruslení v rámci tělesné výchovy. Opět se 

tohoto bruslení účastnili žáci 4. – 9. ročníku.  

 

Také každoročně probíhá spolupráce s Milevským muzeem. Jedná se o návštěvy tematických 

expozic milevského muzea – v říjnu to byli žáci 2. ročníku a 3. ročníku, v listopadu žáci 5. A. 

V březnu 2. ročníky navštívili výstavu hmyzu. Naši žáci se podíleli svou účastí na slavnostním 

otevření nového Muzea maškar. V měsíci červnu ho navštívilo celkem 122 žáků naší školy.  

Odbor životního prostředí městského úřadu naší škole poskytl příspěvek 11500,- Kč na akce 

s ekologickou tématikou. Jednalo se o zaplacení vstupu do expozice Zeměráj pro 1. ročníky, 

exkurze 4. A a 3. A do Sladovny v Písku, která byla odměnou za sběr papíru v předcházejícím 

školním roce.   

 
 

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 8. ročníku 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 říjnu byla tradiční schůzka  rodičů vycházejících žáků a zástupců 

jednotlivých středních škol a učilišť. 

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 návštěvu tradiční výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých 

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

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

v Písku a Táboře.   

 

Akce související s volbou povolání  

 

18. 10. 2016 informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků (i pro žáky) – přítomni 

zástupci SŠ 

19. 10. 2016 prezentace středních škol a učilišť v Táboře, 9. ročník, doprava zajištěna 

Jihočeskou Hospodářskou komorou   

24. 11. 2016 8. r. exkurze Vzdělání a řemeslo Č. Budějovice 

6. 12. 2016 exkurze zájemců z 9. ročníku SOU Písek 

8. 2. 2017 pracovní setkání výchovných poradců, Písek  

11. 4. 2017 exkurze žáků 8. ročníku v ZVVZ Group  

 

2. 7.  Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  
 

Ve školním roce 2016/2017, jak již bylo uvedeno výše, nastala největší změna v oblasti práce právě 

se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Nastává dvouleté přechodné období, kdy žáci se 

specifickými poruchami učení a chování, kteří byli vyšetřeni ve školských poradenských zařízeních 

do 31. 8. 2016, mohou získat zprávu pouze na dva roky. Samozřejmě, že rodič může požadovat 

vyšetření dříve, než uplyne tato doba, hovoříme pak o rediagnostice.  

Žáci vyšetření ve školských poradenských zařízeních od 1. 9. 2016 získávají již novou zprávu, kde 

je uveden stupeň podpůrného opatření, které bude realizováno na základě tohoto doporučení.  

Těchto stupňů dle závažnosti speciálních potřeb může být pět.  
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Žáci vyšetření k 30. 9. 2016 dle starší legislativy (vyhláška č. 73/2005):  

 

Třída  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 

Počet IŽ 1 

mimořádně  

nadaný žák 

0 4 3 2 2 2 1 

 

 

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

do Milevska z Písku.  

 

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

Na začátku roku byl vypracován 

plán exkurzí a výletů, které byly 

směřovány na vhodné doplnění 

výuky. Vždy byl vybírán termín, 

který co nejméně narušoval 

vyučování.  Termíny výletů jsou 

stanoveny od 15. května do 15. 

června kalendářního roku.  

Ve školním roce 2016/2017 byl 

pořádán plavecký výcvik opět ve 

spolupráci s plaveckou školou 

v Písku. Výcviku se zúčastnili 

v termínu od 2. 9. – 11. 11. 2016 

žáci z 3. ročníku (49 žáků) a 

v termínu od 21. 4. – 23. 6. 2017 z 

2. ročníku (67 žáků). Pozitivní na 

tomto výcviku je fakt, že se děti 

poměrně dobře seznámí s plaveckou technikou, negativem jsou poměrně vysoké finanční náklady. 

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku se uskutečnil od 11. 2. – 17. 2. 23017. Kurzu se 

zúčastnilo celkem 27 žáků. LVK  byl pořádán v lyžařském centru Horní Vltavice na Šumavě, kde 

žáci byli ubytováni v hotelu Salivar.   

 

2. 9.  Projekty a granty   
 

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

MŠMT nebo krajský úřad.  

 

Ve školní roce jsme se zapojili do pilotního projektu MŠMT ČR „Hodina pohybu navíc“, který je 

určen pro žáky 1. – 3. třídy, kteří navštěvují školní 

družiny. Každý týden měly děti z jednotlivých 

oddělení školní družiny hodinu pohybové aktivity, kdy 

se během roku seznámili se sedmi rozličnými druhy 

sportu. Hodiny vedli učitelé tělesné výchovy – Andrea 

Zelenková a Ilona Jelínková. 

   

Pokračuje spolupráce s Místní akční skupinou (MAS) 

Střední Povltaví se sídlem v Kovářově.  V rámci této 

spolupráce připravujeme Strategický plán rozvoje 

školské soustavy milevského regionu, kde musí být 

uvedeny všechny aktivity a záměry, které bychom 
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chtěli realizovat v rámci budoucích projektů. Ve školním ro 2016/2017 jsme pracovali na 

projektech:  

 

 Listopad 2016 - ve spolupráci s regionální agenturou G Projekt podáváme žádost do 

Integrovaného regionálního operačního programu (iROP) s projektem Rekonstrukce 

učebny cizích jazyků v součinnosti s využitím digitálních technologií  

 V květnu 2017 byl naší škole schválen projekt v rámci operačního programu Výzkum, 

vývoj a zdělávání VVV „Šablony pro 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko“, reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/16_022/0005088, který začneme realizovat od 1. 9. 2017 

 

V rámci dotačních programů, který na rok 2017 vyhlásilo město Milevsko, jsme uspěli se žádostmi 

o finanční příspěvek na realizaci těchto aktivit:  

 

„KULTURA 2017“   -  10.000,- Kč na kulturní akci „ Open Air odpoledne za školou“ 

                                     

„SPORT 2017“           - 10.000,- Kč příspěvek na nákup sportovního vybavení 

 

„PRÁCE S MLÁDEŽÍ A OCHRANA PŘÍRODY 2017“    

                                     - 10.000,- Kč – Podpora volnočasových aktivit – pořízení sportovních                       

    potřeb pro florbal  

                                     - 8.000,- Kč – příspěvek na dopravu a vstup na výstavu The Body Exibition 

 

Škola se zapojuje do dalších projektů: 
 

 Ovoce do škol – projekt EU a ČR – ovoce zdarma pro žáky 1. - 5. r. – dodává fm Bovys 

 Školní mléko -  dotované ceny - neochucené 4,- Kč/ks, ochucené 5,-Kč/ks (Laktea) 

 E-ON – školní stolní kalendáře pro žáky 5. r. – zaměřeno na bezpečné využívání energií 
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3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti  
 

 

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

Ve školním roce 2016/2017 pracovalo na naší škole 30 učitelů, na 1. stupni to bylo 14 učitelů a na 

2. stupni 16 učitelů, 2 asistentky pedagoga, 4 vychovatelky školní družiny, 9 nepedagogických 

provozních a 8 pracovníků školní jídelny. V tomto školním roce na naší škole konalo 4 studentů 

pedagogickou praxi a 3 student odbornou praxi.    

 

 

3. 2.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Pedagogičtí pracovníci školy se jako každoročně účastnili podle plánu DVPP školení, které 

pořádají akreditované instituce.  

 

Přehled účasti na dalších akcích: 

 
 

Předmět, téma Účastníci 

30. 8. 2016 - školení BOZP a PO – p. Čuka Všichni zaměstnanci 

15. 9. 2016 - kurz Novodobý fenomén – Agrese ve škole PaedDr. 

Zdeněk Martínek, PoeCeTa Tábor 

Hrych 

21. 9. 2016 – PPP Tábor, školení k nové legislativě pro práci se 

žáky se SVP 

Hrych, Finková  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

22. 9. 2016 – Školení projekt „Hodina pohybu navíc“, Praha 

 

Jelínková, 

Zelenková 

22. 9. 2016 – schůzka MAP, projekt iROP, ředitelé škol Hrych 

30. 9. 2016 – PPP Písek – pracovní setkání školních metodiků 

prevence  

Machartová 

19. 10. 2016 – okresní sněm ASŠK Písek Haluška 

1. 11. 2016 – schůzka MAS Kovářov  Hrych 

9. 11. 2016 – MAS, JUDr. Valenta, Aktuální změny školské 

legislativy, Vráž, akreditace MŠMT 

Hrych, Jelenová 

16. 11. 2016 -  p. Mahdalová z PPP Tábor, přednáška 

k problematice dětí se SVP 

Všichni ped. prac.  

24. 11. 2016 – Písek, Policie ČR „ Ozbrojený útočník ve škole“ Hrych, Machartová 

1.12. 2016 – MÚ Milevsko, jednání o problematice školství a 

finanční odbor 

Hrych, Jelenová 

Marková 

8. 12. 2016 - seminář „Kurz přežití pro ředitele škol“ Hrych  

16. 1. 2017 - schůzka s ředitelkami mateřských škol  Hrych, Jelenová 

8. 2. 2017 – Písek, pracovní setkání výchovných poradců a školních 

koordinátorů pro inkluzi  

Hrych 

15. 2. 2017 – MAS, jednání k Výzvě č. 22 Hrych 
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22. 2. 2017 – Písek, školení BOZP v Písku  Hrych, Jelenová 

23. 2. 2017 – Hygienické minimum a novinky v provozu školní 

jídelny  

Sládková, 

Jáchymová 

6. 3. 2017 – přednáška Sluneční hodiny – p. Vl. Ondruška Pedagogický sbor  

9. 3. 2017 – MÚ Milevsko, problematika Veřejné podpory  Hrych 

31. 3. 2017 – Č. Budějovice, seminář Netradiční a zážitkové hry v 

TV 

Jelínková 

5. 4. 2017 – Tábor, hotel Dvořák, Konference APLA JČ 

 „ Autismus všemi směry“ 

Hrych, Finková 

6. 4. 2017 – Č. Budějovice, školení Zdravotní ústav – výživové 

normy ve školní jídelně  

Hrych 

18. 4. 2017 – Kovářov, jednání MAS Hrych 

19. 4, 2017 – Školení první pomoci pro pedagogické pracovníky – 

Červený kříž Písek 

Pedagogický sbor  

20. 4. 2017 – Trhové Sviny, školení EON – úspory ve škole, LED 

osvětlení  

Hrych 

26. 4. 2017 – ZŠ Sepekov, školení Geogebra  Hrych, Jelenová 

27. 4. 2017 – ZŠ Šobrova Písek, MAS, tandemová výuka a její 

využití ve výuce  

Hrych 

17. 5. 2017 – Kovářov, MAS, PhDr. Lenka Svobodová,  

„Nápady a tipy pro práci pedagogů“  

Syrovátková, 

Kahounová 

23. 5. 2017 – Kovářov, jednání MAS Hrych 

29. 9. 2017 – Č. Budějovice, Odborný seminář  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 
 

Ve školním roce došlo k některým změnám v pedagogickém sboru. K 1. 9. 2016 nastoupily dvě 

nové paní učitelky – Magdalena Vavříková (1. stupeň) a Pavlína Kotalíková (Čj, Aj).  

Na mateřskou dovolenou odešly – Karolína Mitísková (1. 9. 2016), Pavla Šmelcová, Veronika 

Dlouhá (15. 5. 2017) a Lenka Dvořáková (1. 7.2017).  

 

Ve školní roce 2016/217 na škole pracovaly dvě asistentky pedagoga – Vendula Švehlová a Ivana 

Kalinová.  Do školní jídelny nastoupila 2. 1. 2017 Zuzana Koutníková na místo paní Věry Pokorné, 

která odešla do starobního důchodu.  

 

Níže uvádíme několik tabulek a grafů o zaměstnancích 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko 
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a) struktura doby zaměstnání   
 

 

 

b) věková struktura zaměstnanců - pedagogové 
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c) věková struktura zaměstnanců – správní zaměstnanci 
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d) struktura vzdělání zaměstnanců – pedagogičtí pracovníci  

 

 

4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí 
 

 

4. 1. Zápis do 1. tříd  
 

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

zápisů byl nově stanoven na měsíc duben. Zápis se tedy na naší škole konal dne 7. a 8. dubna 2017. 

K zápisu se dostavilo celkem 76 dětí. Nenásilnou a zábavnou formou prokazovaly děti své 

schopnosti a za své úsilí byly všechny odměněny.   

Po vyšetření dětí u dětského lékaře a v pedagogicko-psychologické poradně byl některým dětem 

udělen odklad školní docházky o jeden rok. Jednalo se celkem o 18 dětí, 13 chlapců a 5 dívek.  

V září 2017 nastoupilo do 1. ročníku 57 žáků (30 chlapců a 27 dívek).   
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Výsledky zápisu ukazuje následující tabulka: 
 

Zapsaných Odklad 

76 18 

 

4. 2. Školní družina a školní klub  
 

V roce 2015 jsme požádali o navýšení kapacity (165 žáků) školní družiny, a tak ve školní roce 

2016/2017 školní družinu navštěvovala celkem 161žáků v 6 odděleních.  O ně se staraly 4 

vychovatelky. Děti z 1. třídy měla Iva Nováková, 2. třídu Pavlína Kramperová a 3. – 5. třídu Dita 

Hejná a Olga Žižková. Ve školní družině a pravidelně vypomáhaly Ilona Kabátová a Vendula 

Švehlová. 

  

Počet dětí ve školní družině: 
 

ŠD Počet oddělení 

161 6 

 
Provoz školní družiny je od 6:30 – 16:30 hodin. Celkem 5 zájmových kroužků v rámci školní 

družiny navštěvovalo celkem 54 žáků.  

 

Počet dětí ve školní klub: 
 

ŠK Počet oddělení 

21 1 

 

 

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 

32 100 % 

Gymnázium 2 6,25 % 

SOŠ 19 59,375 % 

SOU 9 28,125 % 

SOU maturita 2 6,25 % 

 

Na šestileté gymnázium v Milevsku odešlo 7 žáků, 1 žák 7. a 1 žák 4. ročníku přestoupili na 

sportovní školu.  
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5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

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

1. stupeň – počet žáků 298 

 

Hodnocení  1. pololetí 2. pololetí 

Vyznamenání 242 239 

Pochvaly ŘŠ 2 40 

Pochvala TU 13 27 

Důtky ŘŠ 0 1 

Důtka TU 2 1 

Napomenutí TU 2 6 

2. stupeň z chování 0 1 

3. stupeň z chování 0 0 

Neprospívající 2 1 žák opakuje a 1 žák automaticky 

postupuje do vyššího ročníku 

 

 

2. stupeň – počet žáků 160 

 

Hodnocení  1. pololetí 2. pololetí 

Vyznamenání 63 59 

Pochvaly ŘŠ 26 50 

Pochvala TU 3 7 

Důtka ŘŠ 0 1 

Důtka TU 4 3 

Napomenutí TU 19 1 

2. stupeň z chování 2 0 

3. stupeň z chování  0 0 

 

Neprospěli  2 0 

   

 

 

 

5. 2. Hodnocení chování žáků: 
 

Stupeň chování 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 

2. stupeň 1 1 2 2 3 1 3 

3. stupeň 0 1 0 1 1 1 4 

 

 

 

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.  

    

 

 

   



Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017           1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 

 22  

5. 4. Přehled umístění v jednotlivých soutěžích didaktických olympiádách  
 

 

 Okresní kolo Regionální kolo - 

krajské 

Název Ročník Počet žáků Umístění  Počet  

žáků 

Umístění  

- místo 

Matematická 

olympiáda 

5. 3 2. - 5. Masopustová Kristýna  

10. - 16.  Řežábek Jakub 

               Řezáčová Monika 

  

Matematická 

olympiáda 

6. 3 7. - 8. Šobek Vít  

9. - 14. Pištěk Pavel 

             Vaniš Matěj 

  

Matematická 

olympiáda 

7. 3 9. Pinc Matouš 

10. Brouček Dominik 

19. Mánek Radek 

  

Matematická 

olympiáda 

8. 3 1. - 4. Netrvalová Eliška 

9. Prokop David  

10. - 12. Trojáček Lukáš 

  

Matematická 

olympiáda 

9. 2 17. - 18. Polanecký Ondřej 

22. Baštýřová Monika 

  

Pythagoriáda 5. 3 3. - 5.  Babincová Michelle  

8. - 9.  Čiháková Barbora 

10. - 15. Masopustová Kristýna 

  

Pythagoriáda 6. 3 11. - 14. Pincová Karolína 

15. - 16. Hemmerová Tereza 

               Pištěk Pavel  

  

Pythagoriáda 7. 2 9. - 10. Brouček Dominik 

14. Mánek Radek 

  

Pythagoriáda 8. 3 2. Netrvalová Eliška (ÚŘ) 

3. - 5. Kadlecová Veronika (ÚŘ) 

16.  Zděnková Klára 

  

Fyzikální olympiáda 8. 3 2. Netrvalová Eliška (ÚŘ) 

4. Zděnková Klára (ÚŘ) 

7. Trojáček Lukáš 

  

Fyzikální olympiáda 9. 3 1. Polanecký Ondřej (ÚŘ) 

6. Pokorný Štěpán (ÚŘ) 

8. Hron Vít 

2 

 

4. 

34. 

Chemická olympiáda 9. 1 4. Bečka Vojtěch 

 

  

Konverzační soutěž Nj 8. - 9.  1 5. Krupková Denisa   

Konverzační soutěž Aj 6. - 7. 1 6. Volf Vojtěch   

Konverzační soutěž Aj 8. - 9. 1 5. Štěpán Pokorný    

Recitační soutěž 

 

 3 Kouklová Kateřina 

Stehlíková Monika 

Šímová Nikola 

  

Zeměpisná olympiáda 6. 1 6. Charypar Pavel    

Zeměpisná olympiáda 7. 1 4. Pinc Matouš   

Dějepisná olympiáda 8. – 9. 2 25. Říhová Dominika 

29. Ctiborová Gabriela 

  

Český jazyk 8. – 9. 1 4. Krupková Denisa 

 

  

Dopravní soutěž 

mladých cyklistů 

Mladší 1 družstvo 3. místo – Sláma A., Jedličková 

N., Čunátová N., Řežábek J.  
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Dopravní soutěž 

mladých cyklistů 

starší 1 družstvo 1.místo -  Polanecký O. 

Neumannová M., Dvořáková V.,  

Kadeřábek J. 

KK 7. 

Myslivost jako 

ochrana přírody  

září 2016 

5. 2 družstva 1. místo – Jedličková N.,  

                 Sláma A.   

                 Komárek J.  

4. místo –  Soulková A. 

                 Čermák A. 

                 Veselý J.   

  

Požární ochrana 

očima dětí a mládeže 

  Literární a výtvarná soutěž 

Udělení čestné uznání  

  

Mladý zdravotník a 

Mladý záchranář  

mladší 2 družstva 3. a 7. - Mladý zdravotník 

3. Všestranný záchranář 

4. a 3. místo - Mladý záchranář 

  

Mladý zdravotník a 

Mladý záchranář  

starší 3 družstva 3. místo - Mladý zdravotník 

1. místo – Mladý záchranář 

 

 

KK 

 

3. 

Záchranář v akci  1 družstvo Pešata, Trojáček, Šobek, Dadej, 

Charypar 

KK 6. 

 
Další soutěže:  

 

Matematické soutěže  

 

Naše škola se tradičně zúčastňuje mezinárodní matematické soutěže KLOKAN v kategoriích: 

CVRČEK“,  “KLOKÁNEK“,  “ BENJAMÍN  “ a“ KADET “ pro 2. – 9. ročník. 

Opakovaně jsme se zapojili do matematické soutěže Pangea, nově jsme se zúčastnili týmové 

soutěže Náboj junior.  

 

Informatika 

 

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

 

Soutěž ve sběru papíru  

 

Ve snaze podpořit ekologické chování organizujeme soutěž tříd ve sběru papíru – smlouva s firmou 

Rumpold v Táboře.  

 

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 školských zařízení k různým 

příležitostem a na různá témata, 

Tradičně se účastníme soutěže Požární ochrana očima dětí. 

Ve spolupráci s Milevskou knihovnou se uskutečnila soutěž Jak je to s králem – práce na téma 

Karel IV. 

 

Tělovýchovné soutěže a akce 

 

Žáci naší školy se úspěšně účastní většiny akcí, které pořádá DDM Písek, DDM Milevsko a AŠSK 

Písek, zde uvádíme jejich přehled.  

 

 8. - 10. 9. 2016   - celostátní kolo OVOV, Praha, Bára Sulanová, Kristýna Masopustová 

 6. 10. 2016   -  fotbal Coca-Cola Cup -  okresní kolo, Chrášťany, 2. místo 

 13. 10. 2016   - orientační běh S mapou v ruce skrz Vinice, 2. stupeň 
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    1. m. Dominik Brouček, 2. m. Natálie Podlisková a Tereza Doubková 

3. m. Marcela Kovářová a  Pavla Peterková 

 18. 10. 2016 - florbalový turnaj žáků 3. – 5. tříd milevského regionu, 1., 2., 4., a 8. místo 

 19. 10. 2016   - OF ZŠ ve florbale, chlapci IV. kat. 1. místo v OK,  KF Kaplice - 1. místo 

   republikové finále B, Plzeň, 3. místo  

 8. 11. 2016 - OF ZŠ ve florbale, chlapci III. kat. 2. místo v OK  

 1. 12. 2016   - Pohár základních škol ve florbale, 1. stupeň, 1. místo, KK Soběslav, 

  1. místo, republikové finále B Praha – 2. místo, Národní finále Praha  

  3. místo    

 13. 12. 2016  - Pětiboj všestrannosti OVOV Č. Budějovice, 10. místo v krajském kole 

 8. 3. 2017 - O nejsilnějšího žáka milevských škol 

 16. 3. 2017 - OF vybíjená otevřená kategorie (chlapci a dívky) - 5. místo, dívčí 3. místo   

 30. 3. 2017 - krajský přebor v gymnastice Tábor, kategorie III., dívky – 3. místo  

 18. 4. 2017 - McDonalds Cup kat. B  4. - 5. třída – 4. místo 

 19. 4. 2017 - McDonalds Cup kat. A  1. - 3. třída – 5. místo  

 20. 4. 2017 - OK Sportovní ligy ZŠ ,  Minifotbal – starší žáci 8.- 9. r. 

 21. 4. 2017 - Okresní kolo OVOV Písek 

 5. 5. 2017 -  Štafetový pohár  1.st. -  OK  1. místo, KK 2. místo  

 17. 5. 2017   - Pohár rozhlasu   

 22. 5. 2017    - Krajské kolo OVOV České Budějovice 

 20. 6. 2017 - Plavecko - běžecký pohár  
 

6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

6. 1. Údaje o mimoškolních aktivitách 
 

Školní pěvecký sbor 

 

 vystoupení na koncertu milevských pěveckých sborů  

 vystoupení na předvánoční akci Česko zpívá koledy v amfiteátru DK  

 vystoupení na předvánočním posezení s bývalými zaměstnanci školy  

 vystoupení na slavnostním předávání vysvědčení žákům 9. ročníku  

 

Dramatický kroužek 

 

 vystoupení na Poetickém večeru Senior klubu v Galerii M  

 vystoupení na akci pořádané Senior klubem ZVVZ v DK Milevsko  

 

6. 2. Přehled akcí pro žáky 
 

 

Dopravní výchova 4. r. Dopravní hřiště v Milevsku + výuka předpisů MP Milevsko  

                                                   (p. Barda)  24. 10. 2016,  8. 6. 2017 

 

Portál Základní Výchova  - dopravní výchova 

- finanční gramotnost  

- anglický jazyk 

 

Bruslení prosinec až březen 

                        Město Milevsko a společnost SPOS umožnily žákům milevských a okolních škol  

                          bezplatné využití plochy zimního stadionu k bruslení v rámci tělesné výchovy   

                          opakovaně se zúčastnily třídy 3. - 9. ročníku  
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Školní noviny  

Již od roku 2012 jsou měsíčně vydávány školní noviny pod názvem Školní listy (Tomovy listíky). 

Noviny tvořili žáci 2. stupně, především 8. B, pod vedením paní učitelky Lenky Dvořákové.   
 

Sběr papíru 

I v tomto školním roce probíhal sběr starého papíru, který byl organizován jako soutěž mezi 

třídami. Škola má uzavřenu smlouvu s táborskou firmou Rumpold, která papír odváží a peníze jsou 

odváděny na účet Sdružení. Celkové výsledky sběru papíru: 

 

1. místo    IV. A  p. u. Zelenková 

2. – 4. místo III. A p. u. Marelová  

I. A p. u.  Kahounová 

I. C p. u. Nováková  

 

Výkup kaštanů a žaludů  

Jako každoročně jsme 25. 10. 2016 provedli sběr kaštanů a žaludů, které sbíráme pro lesní zvěř. 

Celkem Správa swarzenberských lesů vykoupila 4225 kg kaštanů a 3028 kg žaludů 
 

Jednorázové akce  
 

8. – 10. 9. 2016 - Praha, celostátní kolo OVOV, účastníci Bára Sulanová a Kristýna Masopustová  

        za doprovodu paní učitelky Ilony Jelínkové  

20. 9. 2016  - Písek Sladovna, exkurze 4. A, 3. A; třída 5. B akce v DDM, zmrzlinové poháry  

      jako odměny za sběr papíru   

26. 9. 2016      - Dental Prevention, zubní hygiena, 2. a 3. ročníky 

4. 10. 2016  - návštěva žáků 3. A a 3. B na Městském úřadě 

10. 10. 2016  - Přírodovědný klokan, školní kolo  

12. 10. 2016  - návštěva expozice Milevského muzea, 3. ročníky 

19. 10. 2016  - návštěva expozice Milevského muzea, 2. B, 2. C 

21. 10. 2016  - návštěva expozice Milevského muzea,  2. A 

19. 10. 2016  - Prezentace středních škol a odborných učilišť, Tábor, 9. ročníky  

20. 10. 2016  - Planetárium České Budějovice, a ZOO Ohrada Hluboká, 5. ročníky   

20. 10. 2016  - výchovný koncert ZUŠ pro 1. ročníky    

21. 10. 2016    - EXIT Tour – série přednášek + interaktivní show, akce k naplnění Minimálního  

     preventivního programu  

24. 10. 2016   - dopravní výchova, 4. ročníky  

25. 10. 2016   - výkup kaštanů a žaludů 

25. 10. 2016  - kulturní představení, divadlo Tábor „Tři veteráni“, 4. ročníky  

2. 11. 2016  - okresní kolo soutěže Pišqworky, Písek   

7. – 11. 11.2016 - školní kolo soutěže v informatice – Bobřík informatiky 5. – 9. ročník  

9. 11. 2016  - návštěva expozice Milevského muzea, 5. A 

9. 11. 2016 - Galerie M, „ Poetický večer Senior klubu“, vystoupení žáků připravila p. u.  

     Lenka Dvořáková ve spolupráci s p. Vávrou 

24. 11. 2016 - Č. Budějovice, exkurze na výstavu Vzdělání a řemeslo, 8. ročníky  

25. 11. 2016 - účast v mezinárodní matematické soutěži družstev „Náboj junior“ 

12. 11. 2016 - předávání slabikářů žákům 1. tříd  

26. 11. 2016  - Městská knihovna, vyhodnocení výtvarné soutěže „Jak je to s králem (Karel IV.) 

    A korunováno krále čtenářů naší školy, dražba obrázků 

1. – 2. 13.2016 - Krakov a Osvětim, exkurze žáků do Polska, žáci 8. a 9. tříd  

5. 12. 2016 - mikulášská nadílky  

6. 12. 2016   - Písek, Prácheňské muzeum, 4. A  

6. 12. 2016 - Písek, exkurze 7 žáků na SOŠ Písek, profesní zaměření  

8. 12. 2016  -  Předvánoční koncert Milevského dětského sboru pro 2. stupeň  

9. 12. 2016 - PorCeTa Tábor, přednášky Protidrogové prevence 8. ročník, Právní vědomí 8. a  
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    9. ročník   

13. 12. 2016 - kulturní představení divadlo SemTamFor Tábor, „Povídání o pejskovi a kočičce“,  

     1. a 2. třídy  

14. 12. 2016 - pěvecký sbor Česko zpívá koledy – Amfiteátr DK 

15. 12. 2016 - vánoční dílničky – pro žáky 1. stupně, pomáhají žáci 2. stupně  

16. 12. 2015 - kulturní představení divadlo Tábor, „Vyšla hvězda nad Betlémem“, 6. ročník  

16. 12. 2016 - přednáška k výročí „Jan Hus, jak ho neznáte“, Jiří Folta, 8. a 9. ročníky 

20. 12. 2016 - předvánoční posezení – vystoupení školního pěveckého sboru  

20. 12. 2016 - Městské kino – předvánoční filmové představení „Lichožrouti“  

24. 1.2017 - kulturní představení divadlo Tábor, „Trapas nepřežiju“, 7. ročník  

leden – únor 2017 - informativní schůzky s rodiči v mateřských školách   

31. 1. 2017 - předávání pololetních vysvědčení a ukončení výuky 1. pololetí  

8. 2. 2017 - Dům kultury, anglické divadlo, „John and Marry“ pro 1. stupeň a „Peter Black 2“ 

    pro 2. stupeň  

9. 2. 2017 - sportovní hala, sportovní představení Sokolská akademie, 1. stupeň  

11. - 17. 2. 2017- lyžařský výcvikový kurz, žáci 7. ročníku, hotel Salivar  

16. 2. 2017 - beseda s členkou Československé obce legionářské (Ernestýna Švorcová),  

    „Tradice bojů za naši svobodu“ v rámci projektu “Péče o válečné veterány“,  

     9. ročníky  

27. 2. 2017 -  preventivní program DM Drogerie „Veselé zoubky“, 1. ročník  

27. 2. 2017 - matematická soutěž Pangea 

3. 3. 2017 - Okresní kolo Chemické olympiády na naší škole  

6. 3. 2017 - Č. Budějovice, návštěva Planetária, 3. ročník  

7. 3. 2017 - okresní kolo recitační soutěže 

14. 3. 2017 - vystoupení našich žáků pro Senior Klub, recitační pásmo 

14. 3. 2017 - návštěva expozice Milevského muzea - Výstava hmyzu, 2. B, 2. C 

17. 3. 2017 - matematická mezinárodní soutěž Matematický klokan, pro zájemce z  2. - 9. r. 

23. 3. 2017 - kulturní představení divadlo Tábor, „Jak je důležité mít Filipa“, 8. a 9. ročník  

23. 3. 2017 - Plzeň, exkurze Techmánie, 5. ročníky   

28. 3. 2017 - Dům kultury, zeměpisné pořad Guinea, Pohodáři, 2. stupeň  

30. 3. 2017 - posezení ke Dni učitelů 

5. 4. 2017 - návštěva stanice rychlé záchranné služby v Milevsku – zdravotnický kroužek 

11. 4. 2017 - ZVVZ Group Milevsko, exkurze ve výrobním závodě v rámci spolupráce, 8. r. 

12. 4. 2017 - 1. termín přijímacích zkoušek na střední školy  

19. 4. 2017 - 2. termín přijímacích zkoušek na střední školy 

22. – 28. 4. 2017 - Oblastní studijní středisko Červeného kříže Písek Živec – školení první pomoci 

24. 4. 2017    - kulturní představení divadlo Tábor, „Slůně aneb Proč mají sloni dlouhé choboty“, 

  1. ročník  

5. 5. 2017 - Okresní myslivecké sdružení, výstava Lesní pedagogiky, výstava trofejí,  

    myslivecká soutěž „Myslivost jako ochrana přírody“ 5. ročník 

9. - 26. 5. 2017 - ČŚI - testování žáků 5. tříd, Aj, Čj, Člověk a svět práce  

11. 5. 2017 - okresní soutěž mladých zdravotníků  

12. 5. 2017 - Dům kultury, přehlídka dětských sborů, Milevské sbory, 1. stupeň 

12. 5. 2017 - Dětský den s chovateli – ZO Český svaz chovatelů, 1. stupeň 

18. 5. 2017 - Písek, okresní kolo Soutěže mladých cyklistů  

8. 5. 2017 - Č. Budějovice, krajská soutěž „Mladý záchranář v akci“, družstvo 6. ročník 

22. 5. 2017 - Den otevřených dveří – 1. – 3. ročník  

26. 5. 2017 - pěvecká soutěž talentů Oběžná dráha, 2. stupeň  

27. 5. 2017 - Kolečkový den – 1. místo  

30. 5. 2017 - Č. Budějovice krajské kolo soutěže Mladý zdravotník – družstvo 7. ročník 

1. 6. 2017 - Dům kultury, dětský den, soutěže a divadlo, připravil DDM Milevsko pro  

  1. stupeň  

1. 6. 2017 - Č. Budějovice, krajské kolo Soutěže mladých cyklistů 

1. 6. 2017 - návštěva expozice nového muzea Maškar  

2. a 5. 6. 2017 - focení tříd a pracovníků školy  
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Červen 2017 - třídní besídky  

13. 6. 2017 - akce Open Air za školou, zábavné odpoledne, grantový program „Kultura 2017“ 

14. 6. 2017  - Praha, naše škola získává šek na vybavení v hodnotě 20 000,- Kč, za výsledky ve  

    sportovní soutěži Olympijský víceboj  

19. 6. 2017 - Praha, exkurze na výstavu Body The Exhibition, přednostně členové  

    zdravotnického kroužku, grantový program, 9. ročník  

20. 6. 2017 - 6.r. - p. Ondruška „Sluneční hodiny“ 

20. 6. 2017 - Den otevřených dveří na požární stanici, 5. ročník  

20. 6. 2017 - Tábor, vítězové Kolečkového dne navštívili Housův mlýn a motokáry  

20. 6. 2017 - Bažantnice, Plavecko - běžecký pohár,  4. – 9. ročník   

29. 6. 2017 - návštěva expozice nového muzea Maškar  

30. 6. 2017 slavnostní předání vysvědčení žákům 9. r. 

 

Žáci pravidelně navštěvují divadelní představení v Táboře.  

Žáci 1. stupně připravují vánoční besídky a besídky ke Dni matek. Individuálně jsou dny 

otevřených dveří v jednotlivých třídách. 

 

 
 

7.  Údaje o výsledcích inspekce provedenou ČŠI a dalších kontrolách 
 

Ve školním roce 2016/2017 nebyla na škole provedena inspekce ČŠI. V rámci informačního 

systému ČŠI – InspIS DATA v modulu INEZ vyplňujeme elektronická zjištění. Ve školním roce 

2016/2017 to byla následující zjištění:  

 

 Participace žáků na fungování základní školy a využívání IVýP 

 Využívání digitálních technologií a strategické plánování 

 Využití individuálních výchovných programů 

 

Dále naše škola byla vybrána do Výběrového zjišťování výsledků žáků 2016/17. Jednalo se o 

výstupy ze vzdělávacích oblastí Český jazyk, Anglický jazyk a Člověk a svět práce žáků 5. tříd.  

Testování proběhlo v květnu 2017.  

 

 

8. Základní údaje o hospodaření školy  
 

Škola je zařízení, které je financováno z více zdrojů: 

 

a) státní rozpočet – platy pracovníků školy, odvody, další neinvestiční prostředky na školní 

pomůcky a potřeby  

b) z rozpočtu zřizovatele – provozní náklady  
 

K hospodaření školy přikládáme tyto přílohy:  

 

 Příloha č. 2  Rozbor hospodaření za rok 2016 

  

 

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 2013/2014  byla zpracována na základě zákona č. 561/2004 

Sb. §10 odst.3  (školský zákon) a vyhlášky č. 15/20005 kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 
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záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy §7, odst. 1 a 2  a byla projednána na 

pedagogické radě dne 30. 8. 2017. 
 

Předkladatel:      PaedDr.  Martin Hrych, ředitel  školy 

 

Zpráva byla projednána v Radě školy. 

 

Rada školy souhlasí s předloženou Výroční zprávou. 

 

 

 

 

 

V Milevsku 26. 9. 2017 

 JUDr. Jana Čunátová  

         předseda školské rady  
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10. Přílohy 
 

Příloha č. 1 Seznam zaměstnanců  
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Příloha č. 2Přehled hospodaření 2016 


