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1 Základní údaje 

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol rozhodnutím 

Školského úřadu Nymburk ze dne 29. února 1996 s identifikačním číslem (IZO):102 386 170. 

Součástí školy je školní družina, školní klub a mateřská škola. Škola je zřízena Městem Milovice od 

1. 1. 1995 jako příspěvková organizace (IČ: 61631493) a nese od 1. 9. 2010 název Základní škola a mateřská 

škola T. G. Masaryka Milovice. Od 1.8.2013 se naše škola rozdělí na 2 příspěvkové organizace: Základní 

škola T. G. Masaryka Milovice, ke které budou náležet budovy Školská 112 a Pionýrů 54. K nově vzniklé 

organizaci bude patřit budova Komenského 581 včetně MŠ U dvou veverek. 

1.1  Vedení školy 

ředitelka: Mgr. Lada Flachsová 

zástupce ředitelky školy pro I.st: Mgr. Iveta Hankeová 

zástupce ředitelky školy pro II.st: Ing. Bc. Zdeňka Fraňková 

ekonomický zástupce ředitelky školy: Hana Hamerníková 

vedoucí vychovatelka školní družiny: Radka Boučková 

vedoucí učitelka mateřské školy: Ivana Bártová 

1.2  Kontakty 

Telefon: 

Hlavní budova – Školská 112 (3.-9.ročník) 325 577 221 

Budova staré školy – Pionýrů 54 (1.-2.ročník) 325 577 418 

Školní družina 325 577 418 

Budova v Mladé – Komenského 581 (1.-4.ročník) 325 575 924 

Mateřská škola 325 575 163 

Školní družina 325 575 153 

 

E-mail: 

zsmilovice@zsmilovice.cz, msmilovice@zsmilovice.cz 

reditelka@zsmilovice.cz, zastupce@zsmilovice.cz, zastupce1@zsmilovice.cz, 

každý učitel má zřízený e-mail v podobě: jmeno.prijmeni@zsmilovice.cz 

Webové stránky: 

www.zsmilovice.cz 

mailto:zsmilovice@zsmilovice.cz
mailto:msmilovice@zsmilovice.cz
mailto:reditelka@zsmilovice.cz
mailto:zastupce@zsmilovice.cz
mailto:zastupce1@zsmilovice.cz
mailto:jmeno.prijmeni@zsmilovice.cz
http://www.zsmilovice.cz/
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1.3  Školská rada 

Školská rada vznikla na základě usnesení č.379/2005 ze zasedání Rady města ze dne 12. 9. 2005 

s účinností od 1. 1. 2005. V současné době její fungování zabezpečuje 9 členů. Současným předsedou je pan 

Radek Wenzl z řad rodičů. Rodiče jsou zastoupeny v počtu 3, z řad pedagogů reprezentují školu 3 učitelé, a 

město Milovice (zřizovatel školy) je zastoupeno také jednou třetinou. 

1.4 Občanské sdružení 

Na podporu školy vzniklo v letošním školním roce občanské sdružení Voluntarius, Toto sdružení 

podporuje školu vždy za předchozí domluvy s vedením školy a vizí sdružení, co nebo které pomůcky jsou 

potřeba k výuce žáků a přinesou škole, žákům i rodičům ulehčení jak v otázce finanční, tak organizační.   
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2 Činnost školy 

2.1  Charakteristika školy 

Základní škola a mateřská škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve 

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

estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu, umožňuje též výchovu náboženskou. Škola 

připravuje žáky pro praxi a k dalšímu studiu. 

 

Na škole se vyučuje dle těchto programů: 

V mateřské škole se děti vzdělávaly dle Školního vzdělávacího programu pod názvem  

„Veverky jdou na výlet, hrát si a poznávat svět.“ 

Mateřská škola má 2 oddělení, celkem 46 dětí. Počet dětí byl snížen v jedné třídě z důvodu individuální 

integrace dvou chlapců, ve druhé třídě byl integrován jeden chlapec. Dětem byli přiděleni 2 asistenti 

pedagoga. Děti z mateřské školy využívají školní zahradu s prolézačkami pro MŠ, školní hřiště, též prostory 

základní školy, a to: tělocvičnu, knihovnu, počítačovou učebnu a v odpoledních hodinách též učebny pro 

zajištění kroužků. 

Vzdělávacím programem na základní škole je školní vzdělávací program  

„Škola - základ života.“ 

Školní vzdělávací program vznikl rozpracováním Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy do 

konkrétních podmínek naší školy. Do letošního ŠVP jsme již zapracovali novou koncepci dopravní výchovy a 

standardy. 

Vzdělávací program pro školní družinu a školní klub je součástí ŠVP naší školy. 

 

Základní škola má devět ročníků rozdělených na první a druhý stupeň. První stupeň tvoří žáci prvního 

až pátého ročníku, druhý stupeň tvoří žáci šestých až devátých tříd. Jednotlivé třídy jsou naplňovány do počtu 

30- ti žáků. Pro žáky 1. - 4. ročníku z části Milovic Mladá je určena škola v ulici Komenského a náměstí 

30.června. Žáci 1. a 2. tříd z Milovic navštěvují budovu Pionýrů a od 3. do 9. ročníku se vzdělávají v budově 

Školská. Na základě žádosti zákonného zástupce však může žák navštěvovat daný ročník v té budově školy, o 

kterou jeho zástupci požádají.  

 

 



 

7 

 

  

ŠKOLSKÁ 112      PIONÝRŮ 54 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 KOMENSKÉHO 581      NÁMĚSTÍ 30. ČERVNA 507 

 

V tomto školním roce bylo na škole 38 tříd (11 tříd v budově Komenského, 6 tříd v budově Pionýrů, 

18 tříd v budově Školská, 3 třídy v budově náměstí 30. června) na I. stupni 27 a 11 na II. stupni.  

V průběhu školního roku jedna pedagožka odešla na mateřskou dovolenou, dva pedagogové ukončili 

pracovní poměr dohodou a dva pedagogové ze zdravotních důvodů. 

Školní družina pracovala v počtu 10 oddělení – 4 oddělení v budově Komenského, 2 oddělení na 

náměstí 30. června, 4 oddělení v budově Pionýrů, na budově Školská 1 oddělení školní družiny a 1 oddělení 

školního klubu. 

Jedním z hlavních úkolů školy je vybavení školy výpočetní technikou a její využívání v celém 

spektru předmětů. Výuka je zaměřena na informační gramotnost již od mateřské školy v rámci možností a 

fyziologických zvláštností dětí a žáků. Do jednoho oddělení MŠ jsme letošní školní rok nainstalovali 

interaktivní tabuli s výukovými programy zaměřenými pro předškolní výuku, ale i výuku mladších dětí.     
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Každý žák, který opouští naši školu, dostane základy vzdělání s prací na počítači a možnostmi, které 

moderní technika nabízí. Všechny počítače na škole jsou připojeny k internetu. Pokud některý žák projeví 

touhu o hlubší vzdělání v rámci počítačové gramotnosti, má možnost se účastnit tohoto rozvoje v rámci 

volitelného předmětu na 2. stupni či účasti v kroužku. Aby každý žák měl alespoň minimální znalosti o 

informační technologii, máme v našem ŠVP zařazen od 4. ročníku předmět Počítačové dovednosti, kde se 

vyučují základy práce na počítači. Před přechodem na druhý stupeň je zařazen do 5. ročníku předmět 

Informační technologie, který seznamuje žáky s použitím ostatních technických zařízení: flash disky, CD, 

DVD, digitální fotoaparáty, faxy, skenery, apod. Rozvoj žáků tímto směrem podporujeme i netradičními 

formami výuky, kdy pracují na interaktivních tabulích. Tyto tabule využívají žáci I. i II. stupně. V současné 

době máme na škole celkem 30 interaktivních tabulí, ke každé z nich má pedagog notebook potřebný k práci 

na ni. Doplněné interaktivní tabule letošní školní rok jsme pořídili z našeho rozpočtu. Další snahou o zlepšení 

počítačové gramotnosti je používání netradičních forem ověřování získaných vědomostí a kompetencí žáků. 

K tomuto používáme tzv. hlasovací zařízení, kdy žák prostřednictvím svého ovládače má možnost volby 

správné odpovědi, která se následně zaznamená do systému a finálně vyhodnotí počty správných a chybných 

odpovědí jednotlivých žáků. 

Pomalu tradicí se na naší škole staly webové stránky jednotlivých tříd, na kterých rodiče mohou 

shlédnout dění v jejich třídě, zadávání úkolů, zápisy z hodin. Intenzivněji začala fungovat komunikace s rodiči 

prostřednictvím elektronické pošty. 

V tomto školním roce jsme pokračovali v mapování školní situace v rámci prevence sociálně-

patologických jevů. Oblibě se těší celoroční projekty, projektové vyučování a výchovně vzdělávací kurzy, 

které jsou součástí ŠVP: na 1. stupni dle zájmu rodičů a dětí se pořádají školy v přírodě, pro 1. ročník 

pořádáme seznamovací, tzv. stmelovací kurz, ve 2. a 3. ročníku plavecký výcvik, v 6. ročníku – turistický 

kurz, v 7. ročníku lyžařský výcvikový kurz, v 8. ročníku – cyklistický kurz a v 9. ročníku – vodácký kurz. 

Letošní vodácký kurz se díky povodním v naší republice nekonal. 

  



 

9 

 

2.2  Učební plán 

Školní učební plán pro ZŠ: Škola – základ života 

 

I. stupeň 

 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 
MČ

D 

Název povinného 

předmětu 

1
. 

ro
č

n
ík

 

2
. 

ro
č

n
ík

 

3
. 

ro
č

n
ík

 

4
. 

ro
č

n
ík

 

5
. 

ro
č

n
ík

 1. – 5. 

ročník 

 

DČD 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk 3

8 

Český jazyk 9/1 9/1 8/1 8 8/1 42 4 

Cizí jazyk 9 Anglický jazyk 1/1 1/1 3 3 3 11 2 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika a její 

aplikace 

2

2 

Matematika 4 5 5/1 5/1 5 24 2 

Informační a 

komunikační 

technologie  

Informační a 

komunikační 

technologie  

 

1 

Počítačové 

dovednosti 

   1  1  

Psaní na počítači     1/1 1 1 

Člověk a jeho svět Člověk a jeho 

svět 

 

12 

Člověk a jeho svět 2 2 2   6  

Vlastivěda    2 2/1 4 1 

Přírodověda    1 2 3  

Umění a kultura 

 

Hudební výchova 

 

Výtvarná výchova 

 

12 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5  

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7  

Člověk a zdraví Tělesná výchova 10 Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10  

Člověk a svět práce  5 Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 5  

Týdenní časová 

dotace 

          

Povinná čas. 

dotace  

 1

18 

 21 22 23 26 27 119 10 
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II. stupeň 

 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obor 
MČD Předmět 6.r.  7.r. 8.r. 9.r 

6.– 9. 

ročník 
DČD 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura  

16 Český jazyk 4 4 4,5/0,5 4 16,5 0,5 

Cizí jazyk 12 Anglický jazyk 3 3 3 4/1 13 1 

Matematika a 

její aplikace 

Matematika a 

její aplikace 

16 Matematika 4 4 4,5/0,5 4 16,5 0,5 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informační a 

komunikační 

technologie 

1 Informační a 

komunikační 

technologie 

1    1  

Člověk a 

společnost 

Dějepis  

12 

Dějepis 2 2 2 2 8  

Výchova k 

občanství 

Výchova k 

občanství 

1 1 1 2

/1 

5 1 

Člověk a příroda Fyzika  

 

22 

Fyzika 1 2 2     /1 7  

 

5 
Chemie Chemie     2 2 4 

Přírodopis Přírodopis 2 2 2

/1 

2

/1 

8 

Zeměpis Zeměpis 2 2 2

/1 

2

/1 

8 

Umění a kultura Hudební 

výchova 
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Hudební výchova 1 1 1 1 4  

Výtvarná 

výchova 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6  

Člověk a zdraví Výchova ke 

zdraví 

11 Výchova ke zdraví  1 1 1 3  

Tělesná 

výchova 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8  

Člověk a svět 

práce 

Člověk a svět 

práce 

4 Člověk a svět práce 2/1 2/1 1 1 6 2 

Volitelné 

předměty 

Viz tabulka 

nabídky 

      8/8 8 

Týdenní čas. 

dotace 

   29 30 31 32 122  

Povinná čas. 

dotace 

 122  29 30 31 32 122 18 
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Školní vzdělávací program pro MŠ: Veverky jdou na výlet, hrát si a poznávat svět 

Název našeho programu je odvozen od názvu a náplně naší školky. Cíle našeho programu 

naplňujeme v průběhu celého roku a vzdělávací program je sestaven z 8 témat. Je zaměřen na estetickou 

oblast, poznávání přírody a ochranu životního prostředí. Témata jsou odvozena z přirozeného cyklu ročních 

období a přírodních i společenských situací s nimi spojených, z prostředí školky i jejího okolí. 

Veverky poznávají svět, Veverky a barvy podzimu, Vánoce u veverek, Ve veverčím doupěti pod 

sněhem, Když veverky stůňou, Veverky a jaro, Veverky otevírají studánky, Veverky cestují do cizích krajů. 

V letošním školním roce jsme navázali spolupráci s MŠ Skřítek, která má ve své náplni lesní pedagogiku. 

 

Plnění školního vzdělávacího programu na ZŠ 

V letošním školním roce jsme náš ŠVP  „Škola – základ života“ rozšířili o dodatek, ve kterém bylo 

upraveno několik oddílů ŠVP, a to: 

1) Pravidla hodnocení 

 - zde byla upravena pravidla převodu slovního hodnocení na známky 

- zrušena povinnost vydávat žákům výstupní  hodnocení 

- stanovení  „Vah známek“ 

2) Charakteristika školy – v oddíle Charakteristika žáků 

 - došlo k úpravě pravidel pro zařazování žáků do tříd 

3) Charakteristika ŠVP – Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 u oblasti Sociálně znevýhodnění žáci 

- jsme stanovili pravidla pro hodnocení těchto žáků a poskytování pomoci ve výuce 

4) Učební osnovy 

Došlo k úpravě učebních osnov těchto předmětů: 

Matematika pro 5. ročník a 9. ročník, Informatika pro 7. – 8. ročník, Psaní na počítači pro 5. ročník, Základy 

administrativy pro 7. – 9. ročník  

5) Průřezová témata 

V Multikulturní výchově jsme doplnili projekty 

6) Začlenění příloh  

 Dopravní výchova a Standardy pro český jazyk, anglický jazyk a matematiku 

 

Zpracovala: Ing. Bc .Lenka Kroupová 
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2.3 Údaje o zaměstnancích 

Jméno a příjmení Funkce Třída Budova Poznámka 

Mgr.Lada Flachsová ředitelka    

Mgr. Iveta Hankeová ZŘŠ    

Ing.Bc.Zdeňka Fraňková     ZŘŠ    

Mgr. Jitka Šlechtová TU 1.A 581  

Mgr. Jana Urbánková TU 1.B 581  

Mgr. Hana Hladíková TU 1.C 581  

Mgr. Klára Šmídová TU 1.D 581  

Mgr. Libuše Košvancová TU 1.E 54  

Alena Smolíková TU 1.F 54  

Mgr. Jana Jislová TU 1.G 54  

Iva Rousková TU 2.A 581  

Mgr. Ivana Fulínová TU 2.B 507  

Mgr. Hedvika Jiroutová TU 2.C 507  

Mgr. Klára Galuščáková TU 2.D 507  

Blanka Petrášková TU 2.E 54  

Stanislava Štoková TU 2.F 54  

 Mgr. Jana Nováková TU 2.G 54  

Mgr. Jana Varaďová TU 3.A 581  

Mgr. Vanda Grospičová TU 3.C 581  

Daniela Fišerová TU 3.D 112 Ukončen PP, Mgr. Yveta Šmejkalová   

Roman Juřena TU 3.E 112  

Ing. Ivana Králová TU 4.A 581  

Mgr. Martina Sosnovská TU 4.B 581  

Bc. Petra Pásková TU 4.C 581  

Mgr. Alena Breu TU 4.E 112  

Romana Dobiášová TU 4.F 112  

Mgr. Lukáš Nachlinger TU 5.B 581  

Mgr. Jiří Diviš TU 5.C 112 Ukončen PP, Mgr. Jana Kuklíková 

Mgr. Jitka Horká TU 5.D 112 Ukončen PP, Mgr. Jiřina Šosová 

Mgr. Lada Kolínská TU 5.E 112  

Mgr. Vladimír Zeman TU 6.A 112 Ukončen PP, Mgr. Olga Vostatková 

Ing. Bc. Lenka Kroupová TU 6.B 112  

Mgr. Tamara Huková TU 6.C 112  

Mgr. Marie Adamová TU 7.A 112  

Mgr. Jana Gavalcová TU 7.C 112  

Mgr.Jana Vojtěchová TU 8.A 112 MD, Mgr. Monika Hujerová 
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Mgr.Pavla Vojtková TU 8.B 112  

Mgr.Jana Třetinová TU 8.C 112  

Mgr.Eva Fišerová TU 9.A 112  

Mgr.Larisa Horká TU 9.B 112  

Jitka Holanová   112  

Kamila Smrčková   112  

Pavla Handlířová   581  

Haizlerová Jana   112 Ukončen PP 

Mgr. Haluzová Soňa   112 Ukončen PP 

Nejedlá Kateřina   112,581  

Bc. Leona Mikušová   112  

Barbora Nováková   112  

Mgr. Magdaléna Hladíková   581  

Hana Dvořáková   112 asistent pedagoga, vychovatelka ŠD 

Petra Hoborová    asistent pedagoga, školní klub, MD  

Dana Šebestová    asistent pedagoga, vychovatelka ŠD 

Mgr. Radana Farkašová    školní psycholog – MD  

PhDr. Jitka Čmuhařová    školní psycholog 

Šárka Vozábová    MD 

Michaela Lachová    MD – ukončen PP 

Mgr.Martina Nachlingerová    MD 

Mgr. Ivana Levinská    MD – ukončen PP 
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Lenka Maľárová   ŠD 54  

Jitka Kociánová   ŠD 54   

Barbora Panková   ŠD 54 MD-Monika Čadková,pak PP jako učitelka  

Radka Boučková   ŠD 54  

Renáta Rážová   ŠD 507  

Soňa Valentová   ŠD 581  

Eva Krákorová   ŠD 581  

Jana Novotná  ŠD  581 za Moniku Čadkovou 

Renáta Holexová  ŠD  581  

Petra Strnadová    MD 

Věra Hájková    MD 

Ivana Bártová  MŠ 581  

Kristýna Žižková  MŠ 581  

Jana Stankieviczová  MŠ 581  

Bc. Viktorie Macurová  MŠ 581  

Alena Pešková  MŠ 581 asistent pedagoga, vychovatelka ŠD 

Bc. Soňa Nekovářová  MŠ 581 asistent pedagoga, vychovatelka ŠD 

Hana Hamerníková EZŘŠ   112   

Dana Macková sekretářka    112,581   

Zdeňka Mertová hospodářka  112  

Emil Homola školník   112   

Pavlína Kupková uklízečka   112 Ukončen PP, Jitka Rybárová 

Ivana Šobová uklízečka   112   

Miluše Červenková uklízečka   112   

Leon Rakušan školník   581   

Marie Krejčová uklízečka   581   

Ivana Ulmannová uklízečka   581   

Kateřina Svobodová uklízečka MŠ 581  

Ladislav Boháček údržbář               54, 507   

Svitlana Magomedová uklízečka   54  

Jana Malachovová uklízečka   54, 112  

 

Od 01. 08. 2013 došlo k rozdělení naší organizace. Stávající organizace se přejmenovala na ZŠ 

T.G.Masaryka Milovice a její součástí zůstaly budovy Školská 112 a Pionýrů. Nově vzniklá organizace ZŠ a 

MŠ Juventa Milovice přebrala třídy v budově náměstí 30. června a Komenského, včetně MŠ. Někteří 

pedagogové zůstali na místech výuky a tím přešli k nové organizaci. 
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Stav pracovníků  (fyzicky, bez MD) 
 

 k 30.6. 2012 

 

k 1.8. 2013 

Pracovníků celkem  73 
50 

- z toho muži 
8 4 

- z toho ženy 
65 46 

Pedagogičtí prac.celkem 
58 41 

- z toho učitelů 
49 28 

- z toho vychovatelů  9 
3 

Nepedagogičtí prac.celkem  15 
9 

- z toho THP  3 
2 

- z toho dělnická povolání  12 
7 

   

   

Mzdové podmínky: 
  

  platy ze státního rozpočtu 

  9.-12. 2012 1.-6. 2013 

Pedagogičtí pracovníci 
29.284 

25.162 

- z toho nároková složka 
24.714 

22.710 

- z toho nenároková složka  4.570 2.452 

Nepedagogičtí pracovníci 16.639 15.695 

- z toho nároková složka 
12.711 12.897 

- z toho nenároková složka 
3.928 2.798 

  

   

 

2.4  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Plán DVPP je stanoven dle nabídek: Dys-centra v Praze, firmy Descartes, Učitelského centra 

v Praze,  SSŠ Nymburk a Mladá Boleslav, PPP Nymburk, NIDV Praha, Portál, Forum. Další akce byly 

učitelům nabízeny dle aktuální nabídky. 

Individuální plán na školní rok 2012/2013 vycházel z Plánu osobního rozvoje každého pedagoga 

sestaveného na začátku školního roku. V průběhu školního roku docházelo k hodnocení tohoto plánu během 
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osobního pohovoru s ředitelkou školy.  Vyústěním pohovorů na konci školního roku byla zároveň domluva o 

stávajícím působení ve škole, někteří učitelé z budovy Komenského přestoupili na budovu Školská a Pionýrů. 

Výchovná poradkyně úspěšně zakončila studium. 

V letošním školním roce jsme se zaměřili na vzdělávání sborovny. Pro pedagogický sbor byly 

v rámci informační gramotnosti připraveny kurzy se získáním znalostí z oblasti Wordu, Excelu a Power 

Pointu dle znalostí a přání pedagogů. Dalším společným vzděláváním byl kurz s názvem „Individualizace 

výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti“ pro pedagogy 1.stupně a  pro učitelé 2.stupně kurz 

„Komunikace ve školní praxi.“ Ke zlepšení poskytování péče v oblasti první pomoci byl pro 30 pedagogů naší 

školy uspořádán kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“, který byl pořádán částečně v naší škole (teorie), praxe 

byla organizována ve škole Milten a v plaveckém bazénu v Čelákovicích. Kurzu se zúčastnily i kolegyně z 

milovických MŠ (U Broučků a Kostička).  

 

Individuální vzdělávání probíhalo v rámci nabízených aktuálních akcí.  

 

 

Někteří pedagogové pokračují ve studiu na doplnění kvalifikace. Někteří se připravovali na přijímací 

řízení v rámci zvyšování kvalifikace. 

31.8.2012 Flachsová Aktuální změny v právních předpisech 

11.10.2012 Varaďová Konference "Rodiče vítáni" 

16.10.2012 Hamerníková Inventarizace majetku z pohledu účetnictví 

30.11.2012 Hamerníková Novinky ve zdaňování mezd 

22.5.2013 Flachsová Výjezdní seminář pro ředitele ZŠ, MŠ  

16.1.2013 Gavalcová Všech pět pohromadě  

17.-20.1.13 Nováková B. Zdravotník zotavovacích akcí 

28.1.2013 Hamerníková Seminář o novinkách PAM - Praha 

31.1.2013 Nováková B. Právní odpovědnost při výuce TV 

14.2.2013 Flachsová Spisová služba, skartační zařízení 

25.3.2013 Hamerníková Hospodaření příspěvkových organizací 

20.3.2013 Handlířová Konference AJ Hradec Králové 

20.3.2013 Nachlinger Konference AJ Hradec Králové 

23.5.2013 Gavalcová Diagnostika  

23.5.2013 Čmuhařová Diagnostika  

JMÉNO VŠ  termín 

Horká Jitka PF UK Praha, 3. r. - vychovatelství Září10 – ukončen PP 

Smrčková Kamila UK Praha – pedagogika Září11- červen14 

Holanová Jitka UK Praha – pedagogika Září11 – červen14 

Juřena Roman UJAK Praha – spec.ped. – vych. Září11 – červen14 

Fišerová Daniela TU Liberec – učitelství 1. st Září07 – ukončen PP 

Bc.Urbánková Jana UJAK Praha – spec. pedagogika Září10 – červen13 
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Magisterské studium ukončila 1 učitelka, úspěšně zakončila paní učitelka studium  

pro MŠ, 1 pedagožka ukončila rozšířené vzdělání. 

 

V rámci DVPP zahájili někteří učitelé kurzy v rámci celoživotního vzdělávání:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše škola se zapojila do grantového projektu SFUMATO (Splývavé čtení) – čtenářská gramotnost 

žáků základních škol. Projekt přináší výraznou metodickou inovaci v oblasti počátečního čtení žáků I. stupně 

ZŠ ve Středočeském kraji. Ověřená metodika využívá nejnovějších poznatků o učení čtení a lidském hlase. 

Umožňuje zároveň brát v úvahu individuální vzdělávací potřeby žáka, není závislá na určité konkrétní 

Bc. Pásková Petra UJAK Praha – spec. pedagogika Září 13 – červen15 

Radka Boučková TU Liberec – pedagog volného času Září11 – červen14 

Barbora Nováková  UJAK Praha –  spec.ped. – vych. Září 11 – červen14 

Mgr. Olga Vostatková UK Praha – učitelství pro 2.stupeň Září 11 – září 13 

Pavla Handlířová UK Praha – pedagogika a ICT Září 11 – červen14 

Iva Rousková Univerzita HK - Učitelství pro SŠ- D, ZSV  Září 12 – červen 13 

Romana Dobiášová UJAK Praha – spec. ped. – vych.              Září 12 – červen 15 

Mgr. Ivana Fulínová  UK Praha – uč. pro I.st.               Září 12 – červen 15  

Alena Smolíková TU Liberec         Září 12 - nedokončeno 

Lenka Maľárová UK Praha - DPS – Pedagog volného času Září 12 – červen 14 

Petra Hoborová UK Praha - DPS – Pedagog volného času Září 12 – červen 14 

Eva Krákorová UK Praha - DPS – Pedagog volného času Září 12 – červen 14 

Renáta Holexová UK Praha - DPS – Pedagog volného času Září 12 – červen 14 

Kristýna Žižková Univerzita HK – učitelství pro MŠ Září 11 – červen13 

 

JMÉNO KVALIFIKAČNÍ STUDIUM termín 

Mgr. Jitka Šlechtová PF UK Praha - sp. pedagogika pro učitele Září 11 – červen13 

Ing. Ivana Králová 

UK Praha -Učitelství všeobecně vzdělávacích 

předmětů pro 2. st. ZŠ a SŠ- didakt. biologie  Říjen 12 - květen14 

Mgr. Lada Flachsová E-learningovy modulárni kurz e Kariera Duben 13 – červen 13 

Ing. Bc. Zdeňka Fraňková E-learningovy modulárni kurz e Kariera Duben 13 – červen 13 

Mgr. Libuše Košvancová E-learningovy modulárni kurz e Kariera Duben 13 – září 13 

Mgr. Eva Fišerová E-learningovy modulárni kurz e Kariera Duben 13 – září 13 
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učebnici a zohledňuje individuální pedagogické hledisko v návaznosti na interakci mezi pedagogem a 

zapojeným žákem.  

 

Záměrem projektu je vytvořit novou síť pedagogů, kteří za výrazné podpory a metodického vedení zkušených 

lektorů budou metodiku aplikovat na žácích ZŠ a žácích speciálních ZŠ. 

Projektu se účastní naši elementaristky 1. a 2. tříd (Mgr. Jana Nováková, Mgr. Jitka Šlechtová, Alena 

Smolíková, Blanka Petrášková) a bude realizován v termínu od května 2013 do června 2014.  

 

2.5  Výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2012/2013 

Pro následující školní rok jsme zapisovali děti již do 2 organizací, které vznikly 1.8.2013. 

Do ZŠ T. G. Masaryka Milovice se k zápisu se dostavilo celkem 73 dětí 

zapsáno jich bylo 66 

odklad povinné školní docházky byl udělen 7 dětem. 

Pro nový školní rok byl dán souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga pro 6 žáků (ročníky: 1., 

2., 3., 4., 6.) 

Na ZŠ a MŠ Juventa Milovice bylo zapisovaných 132 

zapsáno jich bylo  117 

odklad povinné školní docházky byl udělen 15 dětem. 

Pro nový školní rok byl přiznán 1 asistent pedagoga do 2. ročníku. 

     

* někteří žáci absolvovali zápis na jiné škole nebo na jinou školu nastoupili 

 

Zápis  

   

Již tradičně proběhl první týden v únoru zápis do 1. tříd. Během 3 dnů bylo 

zapsáno 183 dětí, jejichž počet byl rozdělen do 7 prvních tříd (3 třídy budou 

otevřeny ve starých Milovicích, 4 třídy v Mladé). 

 

Letošní zápis probíhal se skřítkem Kompíkem. V průběhu zápisu děti 

dokazovaly své dovednosti a vědomosti, které se týkali různých oblastí: počítání, 

řeči, paměti, všeobecných znalostí. V závěrečném úkolu skřítka na PC složily.  
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2.6 Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2012/2013 

K zápisu se dostavilo celkem: 76 dětí 

Přijato: 15 dětí + 1 dítě na odpolední docházku 

Nepřijato: 60 dětí 

Po řádném zápise jsme řešili 7 odvolání, které byly z KUSKU potvrzeny.  

 

Pro nový školní rok byl přiznán 1 asistent pedagoga. Ve žlutém oddělení bude integrovaný 1 chlapec. 

Pro následný školní rok mohla být celá povolená kapacita (50 dětí) naplněna.  
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2.7 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

 1.pol 2.pol 

Tříd celkem 37 37 

Žáků celkem 872 880 

Průměrný počet žáků na třídu 24 24 

Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky 0 0 

Prospělo s vyznamenáním 578 546 

Prospělo 290 325 

Neprospělo 6 8 

Nehodnoceni 8 0 

Počet žáků s druhým stupněm z chování 3 1 

Počet žáků s třetím stupněm z chování 3 3 

Celkový počet omluvených hodin 39084 39215 

Průměr na žáka 44,3 56,3 

Celkový počet neomluvených hodin 552 226 

Průměr na žáka 0,6 0,3 

 

viz. příloha  

Zpracovala: Ing. Bc. Zdeňka Fraňková 

2.7.1 Přehled o přijímacím řízení na střední školy 2012/2013 

 

Počet žáků, kteří vycházejí z 9. ročníku – 51 

Počet žáků, kteří vycházejí z 8. ročníku – 4 

Počet žáků, kteří vycházejí ze 7. ročníku - 1 

 

9. ročník 

a) SOU – 3 l. –  16 žáků  

                      - kuchař-číšník – 5 

                      - truhlář – 1 

                      - elektromechanik pro elektro a přístroje – 1 

                      - instalatér – 1 

                      - elektrikář-silnoproud – 1 
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                      - cukrář – 2 

                      - automechanik – 5 

                                         

b) SOŠ – 4 l. - 35 žáků 

    zaměření: zdravotní – 1 

agropodnikání – 1 

obchodní akademie 4 

ekonom.lyceum – 3 

ekonomika a podnikání - 2 

pedagogické lyceum – 1 

technologie potravin – 1 

veřejno-správní – 1 

stavební – 1 

právní administrativa – 1 

multimediální tvorba – 1 

modelářství a návrhářství oděvů - 2 

hotelnictví – 1 

informační technologie – 3 

                     gymnázium – 5 

                     bezpeč. právní činnost – 1 

                     gastronomie – 1 

                     spoje a informace – 2 

                     administrativa EU – 2 

                     sociálně správní činnost – 1 

                      

8. ročník  

SOU – 3 l. 

automechanik  - 1 

kuchař - 1 

zámečník – 1 

kadeřnice - 1 

 

7. ročník 

SOU – 3 l. 
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mechanik obráběcích strojů - 1 

 

Naši absolventi 

V červnu opustí naši školu 2 třídy „deváťáků“. V letošním roce se dá říct, že slavíme úspěch, neboť 

se všichni naši žáci dostali na zvolené obory v 1. kole přijímacích zkoušek.  Někteří pouze na základě 

průměru v prospěchu, někdo po úspěšně vykonaných přijímacích zkouškách, ostatní po vstupním pohovoru. 

Na maturitní obor odchází z 9. B 19 žáků z 25, z 9. A žáků 18. Ostatní se hlásili na obor s vyučením.  Všichni 

mají našlápnuto tam, kam si přáli. Všem držíme palce a věříme, že naše škola jim dala základ, na kterém 

postaví svoji budoucnost ve středních školách.  

 

Zpracovala: Mgr. Eva Fišerová, výchovná poradkyně pro 2. Stupeň 

 

2.7.2 Celostátní testy  

Cílem projektu NIQES není srovnávat žáky, třídy nebo školy – základním úkolem je poskytnout 

informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. 

Přesto může být zajímavé zasadit výsledky žáků školy do rámce výsledků všech testovaných žáků. 

 

Výsledky testování 5. ročníků    

 

 

Český jazyk      

  

Průměrná úspěšnost žáků školy: 55,58%  
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Matematika      Anglický jazyk  

Průměrná úspěšnost žáků školy: 44,82%  Průměrná úspěšnost žáků školy: 63,12% 

 

   

 

 

V porovnání s testováním v minulém školním roce jsme v 5.ročníku zaznamenali mírné zhoršení z českého 

jazyka i literatury ( cca o 4% v celkovém průměru), avšak z anglického jazyka došlo k výraznému zlepšení – o 

11%. 

Nejlepší výsledky v 5. ročnících testování jsme zaznamenali:  

V českém jazyce jednoznačně dopadlo testování lépe v obtížnosti 2, a to na 100% v porozumění textu, sloh a 

literatura. Naopak je třeba se více věnovat větné skladbě. 

V matematice jsme dosáhli velmi dobrých výsledků v geometrii, nejslabším místem je počítání s čísly. 

Anglický jazyk – dobře si stojíme v poslechu a slovní zásobě, slabší místo máme ve čtení s porozuměním. 

 

Výsledky testování 9. ročníků    

 

Český jazyk 

Průměrná úspěšnost žáků školy: 69,19% 
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Matematika       Anglický jazyk 
Průměrná úspěšnost žáků školy: 61,62%   Průměrná úspěšnost žáků školy: 72,8% 

 

                

9. ročníky v letošním testování ve všech předmětech dosáhli rapidně lepších výsledků proti loňskému roku: 

z českého jazyka o 12%, v matematice o 8%, v anglickém jazyce o 12%.  V českém jazyce je stále třeba 

pracovat s větnou skladbou, nejslabší oblast v matematice se jeví ve slovních úlohách, v anglickém jazyce je 

třeba klást větší důraz na gramatiku.  

2.7.3 Přehled klasifikace za I. a II. pololetí 

viz. příloha  

2.8 Komentář k výsledkům výchovy a vzdělávání 

Školní rok začal 3. září 2012, kdy prvňáčky spolu s vedením školy a kamarády z 9. ročníku přivítali 

také zástupci města. Upomínkou na první školní den obdržely děti sedmi prvních tříd pamětní list města 

Milovice a drobné dárky, nejen od starších spolužáků. 
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Letošní školní rok jsme otevírali nové prostory na Radnici. Jednalo se o tři třídy, které navštěvovali 

žáci 2. tříd.  
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2.8.1 Projektové vyučování 

Anglické divadlo 

Po velikonočních prázdninách se přímo ve škole konalo anglické divadlo. V úterý 2.4. to byla 

pohádka Jackie and the Giant pro děti ze třetích tříd. Následující den 3.4. Jackie and the Horrible family pro 

čtvrťáky a Jackie and the Sunflower Princess pro páté třídy. Shlédnutá představení se setkala s kladným 

ohlasem malých diváků.Žáci druhého stupně shlédli jazykově náročnější ale rovněž vtipné divadelní kousky 

The Allien Return a představení s kriminální zápletkou The Detectives.  

Všechna představení byla odehrána na vysoké profesionální úrovni divadla s mnohaletou tradicí The 

Bear Theater. Jejich přínosem je kromě možnosti setkat se s anglickým jazykem v jiné formě je rovněž přínos 

v podobě kvalitního kulturního zážitku, v kterém mohou dostat i menší roli, protože všechna představení jsou 

postavena na přímém kontaktu a spolupráci s diváky. 

 

  Masopust   

  V pátek 8. února uspořádali žáci a učitelé ZŠ T. G. Masaryka v ul. Komenského Masopustní den. 

Danému dni předcházelo zhotovení plakátů dětmi 3., 4. a 5. ročníků, které zvaly na masopustní průvod.     

 

  

Než se žáci vydali ve svých předem připravených maskách do milovických ulic, věnovali se 

zajímavým pracovním listům s masopustní tematikou. Cílem celého projektu bylo připomenutí a 

oživení masopustní tradice.   
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Ukázka výcviku psů 

V průběhu dubna a května se uskutečnily opakované ukázky výcviku psů. Veškeré ukázky vedla paní 

Kateřina Jančaříková ze Základní kynologické organizace v Lysé nad Labem. Žáci se mohli seznámit 

s různými disciplínami výcviku psů – základní výcvik poslušnosti, záchranářský výcvik, agility, dogdancing, 

dogtracking apod. Úkolem těchto ukázek bylo seznámení dětí s možností trávení volného času se svým psem, 

s možností základního výcviku psa, aby byl co nejvíce ovladatelný a v neposlední řadě měl program působit 

na žáky v rámci protidrogové prevence. 
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Školení holocaust 

Ve školním roce 2012/2013 pokračovaly paní učitelka Jana Vojtěchová a Jana Třetinová v dalším 

sebevzdělávání k tématu holocaust. V předešlých letech absolvovaly paní učitelky školení prvního a druhého 

stupně semináře Jak vyučovat o holocaustu, které se konaly v Památníku Terezín. V letošním školním roce se 

úspěšné účastnily návazného semináře třetího stupně, který probíhal v bývalém koncentračním táboře 

Ravensbrück. Získané poznatky uplatní vyučující určitě v hodinách, ale získaný certifikát o absolvování je 

opravňuje i ke vzdělávání pedagogů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Jana Třetinová 

 

Malí geodeti 

Dne 19. 11. 2012 si mohli žáci 4. ročníků na ZŠ Komenského vyzkoušet práci geodeta. V rámci 

výuky vlastivědy přišel žáky seznámit s mapováním a geodetickou prací pan Josef Švec. Děti si vyzkoušely 

měření délky v terénu pomocí geodetické totální stanice a seznámily se s geodetickým přístrojem s GPS 

systémem pro určení polohy v terénu. Pan Švec dětem objasnil určování polohy každého místa na zemském 

povrchu pomocí sítě poledníků a rovnoběžek, trigonometrickou a nivelační síť. 
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        Zpracovala: Ing. Ivana Králová 

 

 

Každý jsme jiný 

Třída 5. C se zúčastnila projektu s názvem Každý jsme jiný. Tento projekt pro ně připravila jejich 

třídní učitelka Mgr. Jana K. Kuklíková. Cílem projektu bylo, aby si děti uvědomily, že přestože někteří jejich 

spolužáci se od ostatních sice výrazněji odlišují, přesto jsou pořád „normální“ a jsou součástí jejich třídy.  

Děti nejdříve zhlédly v rámci Junior Febiofestu film Snížek, bílý kožíšek, který pojednával o bílém 

gorilím samečkovi, který se snaží zapadnout ve světě, který ho obklopuje. Poté děti nad tématem rozdílnosti 

gorilího samečka a rozdílnosti mezi lidmi diskutovaly v rámci hodiny literární výchovy, kde si vyplnily 

dotazník a vyluštily křížovku, jejíž tajenka zněla „Být jiný, neznamená být zlý nebo špatný. Být jiný znamená 

být normální“. Při hodině výtvarné výchovy pak děti vytvořily obrázky na toto téma. Nejzdařilejší obrázky 

pak byly zveřejněny na školní nástěnce.  
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Zpracovala: Mgr. Jana Kuklíková 

 

 

Výlet do Mirakula – 5.D 

Ve středu 5.6. se celá třída vypravila do nedalekého Mirakula. Cílem naší akce bylo upevnění 

třídních vztahů, zlepšení vzájemného pochopení a respektování se navzájem. Počasí nám vyšlo bezvadně, po 

delší době se dnes opět ukázalo sluníčko. Užili jsme si tu do sytosti všech nabízených atrakcí, spoustu legrace 

a svůj pobyt zde jsme zakončili táborákem a opékáním vuřtů. 

 

    

Zpracovala: Mgr. Jiřina Šosová 
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Nymburk a Kutná Hora v květnu 

„Ale bylo hezky!“ 

Nakonec i tato věta padla, i když nevím, jestli byla o počasí. 

Ve čtvrtek jsme se vydali do nymburského kina, o kterém mnozí neměli ani potuchy, že tam je. Nasmáli jsme 

se u Království lesních strážců a slimáka (ne šneka!) Hňupa jsme potkávali i na chodnících. 

Večer jsme se ubytovali ve své třídě v Milovicích a všechnu objednanou pizzu snědli!!! Klidná noc ovšem 

byla i tak. Ráno nás přece jen čekala Kutná Hora a pěší turistika po městě. 

Milovické ráno vypadalo slibně a paní ředitelka nás ujistila, že objednala hezké počasí. Po příjezdu do Kutné 

Hory padla další bájná věta: „Pěkné počasí je asi jen pro Milovice. Budeme to u paní ředitelky reklamovat!“. 

Exkurze a poznávání začalo už na nádraží – prohlédnout mapu, nastudovat cestu, nasadit pláštěnky a vyrazit. 

Jako první jsme po cestě potkali kostel Nanebevzetí Panny Marie, poté jsme ucítili přítomnost výrobny 

tabákových výrobků a prošli okolo Muzea tabáku. Dorazili jsme do centra města a šup přímo ke gotickému 

chrámu sv. Barbory. Uvnitř to byla nádhera, ale museli jsme odejít na prohlídku do bývalých stříbrných dolů. 

Obrovské nadšení vyvolalo sluníčko a konec deště.  

Čekal nás 1,5 hodinový program „Cesta stříbra“ – dozvěděli jsme se úplně vše od nálezu stříbrné rudy až po 

její zpracování. Mnozí z nás říkali, že by také mnohem raději třídili stříbro, než chodili do školy. V samotných 

dolech jsme byli všichni za hrdiny. Navlékli jsme hornické oblečení s přilbou, dostali vlastní baterku a vůbec 

nikdo se nebál, jen tréma trochu byla. 

Na závěr exkurze jsme se vydali směrem k bobové dráze. Obavy a zároveň těšení se v nás mísilo. Všichni se 

svezli a úsměvy se objevily i u jindy vážných tváří. 

Co víc si přát?  

 

  

Zpracovala: Romana Dobiášová 
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Exkurze 

Jednou z exkurzí, která byla v rámci pěstitelských prací a současně jedním nahlédnutím k možnému 

budoucímu povolání byla návštěva skleníků v Litoli. Žáci zhlédli jak samotnou výrobu, tak činnost strojů a 

byla jim přiblížena i práce obsluhy a manažerů podniku. 

 

     

 

Zpracovala: Mgr. Marie Adamová 

 

 

Projektová výuka na SPŠS Smíchov 

Někteří žáci 9. ročníků se zúčastnili projektového dne na Smíchovské střední průmyslové škole, kde 

si mohli vidět ukázky výuky a prakticky vyzkoušet různé pokusy ve fyzice, vyrobit si vlastní zásuvku a kabel 

pro síťové připojení, naprogramovat síťové propojení a vyrobili propagační leták pro SSPŠ 
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Zpracovala: Mgr. Olga Vostatková 

 

Pasování na čtenáře 

Výuka počátečního čtení byla již tradičně ukončena pasováním prvňáků na čtenáře ve 

spolupráci s městskou knihovnou. Pasováni byli všichni čtenáři po přečtení svěřeného textu. Odměnou 

jim bylo překvapení, které si mohli vytáhnout z královské truhly. 
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Rodičovské dny 

Stále větší oblibou se stávají tzv. „rodičovské dny.“ Této nabídky však mohou využít rodiče, jimž to 

pracovní doba dovoluje. Po domluvě s třídní učitelkou si společně připraví náplň hodiny, kdy si rodič 

„vyzkouší“ roli učitele ať už ve skupince nebo před celou třídou. Nejhezčí pro rodiče je to, že dítě se před 

ostatními pyšní jejich vystoupením. V důsledku toho pak spolužáci prosí své rodiče o to, aby se stali ne jednu 

hodinu jejich učitelem. 
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2.8.2 Školní projekty 

Projekt  - Kamarád 

Dne 25. 1. 2013 žáci osmého ročníku navštívili MŠ U Broučků, a to hlavně třídy malých předškoláků  

– Ferda Mravenec, Světlušky a Včelky, v rámci školního projektu ,,Kamarád“. Na začátku připraveného 

programu se děti navzájem představily a každý žák si vybral svůj tým broučků, se kterým pracoval skoro celé 

dopoledne. Děti soutěžily ve skládání puzzle, hledali slavné pohádkové bytosti, procvičovaly hmat a paměť, 

vyráběly veselé masky a pak došlo i na bláznivé tanečky. Žáci pomáhali i při zápisu a při prvních setkáních ve 

Školičce. 
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Školička 

Již tradiční setkání třídních učitelek a budoucích prvňáčků se uskutečnilo za přítomnosti partnerských 

tříd žáků 2. stupně naší školy. S jejich pomocí zvládli malí školáci první tři návštěvy školy. 

Masarykův běh pro Lucinku 

Ve čtvrtek 11.10.2012 se zorganizovala ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Milovice pod záštitou města 

Milovice charitativní Masarykův běh pro Lucinku. Jeho hlavním cílem bylo vybrat co nejvíce víček od pet-

lahví, které rodičům postižené Lucinky umožní nákup oblečku usnadňující její pohyb a zaplatí pobyt ve 

speciálních lázních. Zúčastnění se opravdu snažili, vybralo se tisíce víček, a dokonce i nemalá finanční částka. 

Závodu  na Mladé se zúčastnili všichni žáci školy a většina dětí z mateřských škol. Děti měly zážitek nejen z 

běhu a případného vítězství, ale i z návštěvy několika významných českých sportovců: vodních  slalomářů, 

stříbrných z OH v Pekingu Ondřeje Štěpánka a Jaroslava Volfa,  mistryně Evropy ve víceboji v rychlobruslení 

na krátké dráze Kateřině Novotné a několikanásobnému mistra ČR v desetiboji Pavla Baara.  

 

   

 

Celá akce se velmi vydařila a i děti ukázaly, že dokáží běžet jen kvůli tomu, aby někomu pomohly. 

Důkazem přínosu akce je i děkovný mail od maminky Lucinky. 
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Dobrý den, 

velice Vám děkujeme za Váš charitativní běh a podporu, které si opravdu nesmírně vážíme. 

Víčka od PET lahví můžete poslat na adresu: 

Jana Petráková, U potoka 249, 78314 Hlušovice. 

 

Z celého srdce Vám, všem dětem, rodičům a každému, kdo nám pomáhá, děkujeme. 

Jana Petráková maminka Lucinky. 

 

O této akci psal také Nymburský deník  

Letošní Masarykův běh pomůže Lucince  

Milovice – Základní škola T. G. Masaryka v Milovicích ve čtvrtek 11. října pořádala již třetí ročník 

Masarykova běhu. Letos poprvé měla akce charitativní účel. Zápisným byla buď víčka od PET lahví, nebo 20 

Kč.  

Jak popisuje ředitelka školy Lada Flachsová, rozhodli se pomoci malé postižené holčičce Lucince, které 

rodiče potřebují zakoupit speciální obleček. „Jsou to první rodiče, kteří nechtějí po lidech peníze, ale chtějí 

víčka. Sami si zajistili odvoz víček i zprostředkovali firmu, která od nich víčka odkoupí. Víčka má dnes 

možnost odevzdat každý, kdo chce pomoci,“ dodává Flachsová.   

Díky osobním kontaktům tělocvikářky Kateřiny Nejedlé přijeli akci poprvé podpořit i slavní čeští sportovci 

jako rychlobruslařka na krátké tratě Kateřina Novotná, olympijští medailisté ve vodním slalomu Ondřej 

Štěpánek a Jaroslav Volf nebo desetibojař Pavel Baar. „Třeba s Katkou Novotnou jsem začínala v Benátkách 

nad Jizerou, odkud obě pocházíme, na short tracku,“ popisuje Nejedlá.  
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Právě vrcholoví sportovci společně s vedením školy a zastupiteli města zaběhli úvodní kolečko, aby  letošní 

Masarykův běh zahájili. „Už to byla pro děti ukázka toho, že se dá trasa zaběhnout jen tak pro radost a dobrou 

věc,“ doplňuje Nejedlá.  

Celkem se Masarykova běhu zúčastnilo přes tisíc dětí. Pro malé děti byla připravená 300 m dlouhá trať, starší 

a dospělí si ji zaběhli dvakrát.  I když se nevyhlašoval vítěz, ale všechny děti dostaly sladkou odměnu, byla 

zejména mezi mladšími ročníky znát velká soutěživost. „Okruh jsem si zaběhl několikrát, i s nejmenšími 

dětmi ze školky. Byl tam jeden kluk, který měl opravdu velkou motivaci mě předběhnout, a povedlo se mu 

to,“ popisuje s úsměvem několikanásobný mistr ČR v desetiboji Pavel Baar.  

„Byly děti, které přinesly dvě tašky víček s tím, že jedna je za maminku, která ale nemůže odpoledne 

přijít,“ popisuje Flachsová. Někdo přinesl dokonce víčka i peníze. Svůj účel akce podle všech organizátorů 

splnila na výbornou.               

 Zpracovala: Kateřina Nejedlá 

Bubnování 

Letošnímu prvnímu ročníku bubnování nepřálo počasí. Ale i přes jeho nepřízeň se stmelování dětí 

v Milovicích zúčastnilo 376 ze základní a mateřských škol, dokonce se akce zúčastnily i maminky na 

mateřské dovolené se svými dětmi.  Děti přišly nejen bubnovat, ale i zasoutěžit si (to byl dárek od nás ke Dni 

dětí). Bubnovat nepřetržitě, předávat si „ štafetu přátelství“ bez ohledu na věk, pohlaví i místo bydlení, se nám 

povedlo 2 hodiny 8 minut. Příští rok zkusíme tento čas překonat.  
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Projekt  - Čistý trávník 

Naše škola spolupracovala v měsíci listopadu s městskou policií na projektu Čistý trávník. Cílem 

našeho projektu bylo upozornit místní pejskaře na znečišťování trávníků a dětských hřišť, psími výkaly. Žáci 

upozorňovali pejskaře na vyhlášku města Milovic, kontrolovali, zda pejskaři mají u sebe sáček na psí 

exkrementy a rozdávali sáčky všem pejskařům. Žáci se naučili komunikovat s dospělými, spolupracovat 

s městskou policií a přispěli k čistotě svého okolí. V projektu budeme pokračovat i v příštím školním roce. 

    

 Zpracovala: Mgr. Pavla Vojtková 

 

Dopravní výchova na naší škole 

Po celý školní rok jsme spolupracovali s městskou policií v rámci prevence dopravního nebezpečí. 

Od prvního ročníku si děti nenásilnou formou osvojovaly základy dopravních předpisů (pexeso, puzzle, 

poznávání dopravních značek). Starší žáci ověřovali své znalosti v připravených testech, orientovali se 

v dopravních situacích. Žáci 4. ročníků navštívili dopravní hřiště v Nymburce a účelem získání „Průkazu 

cyklisty.“  

Třídy na 2. stupni pracovali přímo v terénu, kdy se seznamovali s prací policie v dopravě pomocí 

vysílačky, rozhovoru s řidiči při akci „Jablko – citron.“ 

 

Projekt Lipsko 

Naše škola navázala ve školním roce 2012/2013 spolupráci se základní školou v německém městě 

Lipsku.  Projekt, jehož cílem bylo seznámit se blíže s našimi sousedy, jejich školstvím, tradicemi a 

zvyklostmi, probíhal po celý školní rok. Postupně se zapojily mnohé třídy 3., 4. a 5. ročníku.  

Německá škola z okrajové části Lipska, konkrétně ze čtvrti Grünau, je pouze malou školou se zhruba 

100 žáky do deseti let. Žáci obou škol spolu komunikovali v angličtině. Posílali si různé vzkazy a přání, např. 

k Vánocům či Velikonocím, představili svou školu a město, ve kterém žijí. Nechyběla ani výtvarná dílka či 

„jedlé“ dárky, které putovaly přes hranice poštou.  

V projektu bychom chtěli nadále pokračovat i v příštím školním roce. 
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Noc s Andersenem 

Dne 5. dubna 2013 se v naší škole konal již třetí ročník oblíbeného nocování ve škole Noc 

s Andersenem. Zájem byl tak veliký, že nemohli být uspokojeni všichni zájemci. I tak byl počet účastníků 

rekordní, a to 154 nocležníků.  

Děti byly rozděleny do skupin a měly jasný cíl – vrátit Květušce její maminku, která zmizela za 

podivných okolností. Ukázalo se, že jakási skupina hackerů si trochu pohrála s knihami a realitou. Zatímco 

několik literárních postav zmizelo z knih, skuteční lidé (mezi nimi i Květuščina maminka) se dostali do knih 

místo nich. Děti měly zjistit, kdo si s maminkou vyměnil místo a tím ji vrátit zpět. Plnily úkoly týkající se 

literatury a knihtisku a za každý splněný úkol dostaly kousek skládačky. Když pak sestavily celý obrázek, 

bylo jasné, kdo je onou tajemnou postavou: vynálezce knihtisku Johannes Gutenberg. Tím byla maminka 

zachráněna a děti se mohly odebrat na kutě. 

Zpracovala: Mgr. Lada Kolínská 

 

 

Čarodějnice 

Dne 30. dubna v odpoledních hodinách se ve škole konala akce pro veřejnost - Čarodějný slet. Akci 

hodnotíme jako velmi vydařenou. Pro návštěvníky byly nachystány soutěže, například v letu na koštěti nebo v 

hodu pavoukem. V čarodějné škole si příchozí mohli nechat věštit budoucnost i poodhalit tajemství minulých 

životů, nechat si namalovat obličej, projít strašidelným sklepem, zakoupit štěstí, neobvyklé horoskopy či 

letecký průkaz čarodějnice Budimíry. Velké divácké pozornosti se těšily také čarodějné alchymistické pokusy, 

například tančící rozinky, jak nenamočit papír či ukázka sopky a čarodějné vyučování. Po skončení bohatého 

programu následovalo opékání špekáčků. 
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Valentýnská diskotéka 

Dětské zastupitelstvo uspořádalo v tělocvičně školy pro žáky druhého stupně Valentýnskou 

diskotéku. I když byl úvod poněkud rozpačitý, kdy se žáci styděli tancovat, akce nakonec splnila svůj účel. 

Žáci se neformálně, ale v rámci slušnosti bavili. Došlo k stmelení kolektivu jednotlivých tříd, ale i propojení 

meziročníkových vztahů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Jana Třetinová 
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Žákovská knihovna 

V tomto školním roce byla Žákovská knihovna na budově Školská otevřena každé úterý a pátek vždy 

o velké přestávce a těšila se přízni mnoha pilných čtenářů. Celkem bylo půjčeno 481 knih, rekordním dnem se 

stal pátek 26. dubna, kdy si žáci půjčili během patnácti minut rovných 25 knížek. Mezi nimi byla možná i 

nejčtenější kniha naší knihovny Klub záhad – Přízraky bez tváře od německého autora Thomase Breziny, 

kterou si přečetlo již 34 dětí. Knihovní fond se rozrostl o 74 titulů, z nichž 17 bylo knihovně darováno a 57 

knih v celkové hodnotě 9 450,-Kč bylo zakoupeno.  

Žáci si v knihovně nejen půjčují knihy, ale chodí se sem i odreagovat při deskových hrách (tohoto 

velmi využívají na budově Komenského) nebo listovat časopisem Junior, který odebíráme již několik let. 

Mladší děti vybírají knihy převážně dle ilustrací. 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Lada Kolínská 

 

 

Kreditní systém na naší škole 

I v letošním školním roce probíhal na naší škole Kreditní systém. Děti se snažily sesbírat co nejvíce 

kreditů nejen za sběr, ale také za pomůcky k výuce, referáty, účasti na soutěžích atd., aby se mohly účastnit 

výletů určených pro vítěze.  

Po skončení I. období měly možnost vyzkoušet si, jak se pohybují nevidomí lidé prostřednictvím 

neviditelné výstavy, a pro naše menší žáky byla připravena návštěva Muzea strašidel.  
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II. období bylo ukončeno prohlídkou Prahy. Spoustu nových a zajímavých informací se děti 

dozvěděly v Muzeu Karlova mostu. V druhé části kreditního výletu si mohly prohlédnout Pražské Benátky 

z paluby malé historické lodi. 

Do Prahy žáci zavítali s pedagogickým dozorem i za získané kredity III. období. I tehdy na ně čekala 

prohlídka muzea. Tentokrát navštívili Muzeum Karla Zemana, českého filmového režiséra, výtvarníka, 

loutkaře, animátora a reklamního grafika. Výlet zakončili prohlídkou věže Staroměstské radnice.    

 

   

Posledním kreditním výletem byla prohlídka zámku Radim s připraveným průvodcem a dvěma 

prohlídkami. Jedna byla určena pro mladší žáky s pohádkovým podtextem a druhá pro starší, spíše naučná. 

https://www.email.cz/download/i/Zakhu7pnC-b4YRnWe-7oXbaPKvkCqX0LGMiOvF9FRYJhjf18PermknivQjGEO069ocdaSa8/14112012501.jpg
https://www.email.cz/download/i/xyriIZ6BJ_9VDcAbQ3SWx9yhTEPc2kw1ANXmQBAQA2Z25-7Lx8wIOKKR5JuuHfAni6n8s_U/14112012452.jpg
https://www.email.cz/download/i/yaGON4XlLSqV525qnbzs2aoLJnX3n-Dn2T-DIRVQW_q064ypOVbuoXQrPq2At0o5vUNWxas/25032013688.jpg
https://www.email.cz/download/i/2BjOnfU3M7bfAIgZgXKKQ9AtSN_Q1jBydKDgD7hhHvFboZOKw0gIC54N4BeqmeyjhyX4L_E/25032013722.jpg
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Tento den zakončili žáci i vyučující projížďkou. Krásné zážitky si odvezli z jízdy mašinkou kolínskou 

řepařskou drahou. 

  

Kreditní výlety letos skončily a už se těšíme na ty nové v příštím roce!  

Zpracovala: Mgr. Iveta Hankeová, zástupce ŘŠ 

 

Školní informační kanál 

ŠIK CZ s.r.o. je společnost, která na naší škole již třetím rokem prostřednictvím velkoplošné 

obrazovky na chodbě naší školy se snaží o nový způsob komunikace s mladými lidmi. 

Využití kanálu pro potřeby naší školy se rozšířil v tom směru, že pověřená pedagožka do programu 

sledování přidávala aktuality z dění školy.  

 

Projekty EU na základní škole 

Naše škola končí projekt „Zvýšení kvality výuky Výchovy k občanství na školách v souladu 

s RVP.“  V průběhu projektu byl studentkám VŠ pod záštitou Univerzity Hradec Králové vytvořen prostor 

pro práci s vytvořenými materiály v našich hodinách k probíraným tématům.  V rámci tohoto projektu nám 

bylo předáno 6 kusů digitálních fotoaparátů. Po ukončení realizace jsme zdarma obdrželi 60 kusů pracovních 

učebnic, které jsou velmi cennou pomůckou k výuce nových témat na základních školách. 

 

V letošním školním roce se naše škola zapojila i do dalšího projektu: „Tvorba nových 

interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1.–3. třídách ZŠ“ realizovaného 

společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. Žáci mají možnost ve vyučovacích hodinách pracovat s výukovým 

programem na interaktivní tabuli, který obsahuje zajímavá cvičení, křížovky, pexesa, písničky nebo úkoly. 
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Vše mohou také procvičovat pomocí obdržených pracovních listů. Kromě těchto krásně zpracovaných 

barevných listů jsou součástí sady k výuce také multimediální materiály a sada interaktivních pomůcek, která 

obsahuje hrací obrázkové karty, magnetické puzzle. Školáci si tento projekt oblíbili a nadšeně vítají každý 

moment jemu věnovaný. Naše škola zároveň poskytla prostory pro seminář vyučujícím z okolních škol, které 

se do projektu zapojili. 

       Zpracovala: Mgr. Iveta Hankeová, zástupce ředitelky 

 

eTwinning 

Dne 19. 10. 2012 byl naší škole udělen jako ocenění za vynikající práci žáků 4. E a jejich třídní 

učitelky Mgr. Aleny Breu na eTwinningovém projektu "Tradičná ľudová rozprávka" evropský certifikát 

kvality (European Quality Label). Toto ocenění je důkazem toho, že naše práce, práce studentů a celé školy 

odpovídá vysokým evropským měřítkům.  

  

 

Zpracovala: Mgr. Alena Breu, koordinátor projektu 
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Podpora výuky fyziky 

Naše škola se stala partnerem Katedry didaktiky fyziky MFF UK podpořenou společností Edufor 

s. r. o. v rámci Počítačové podpory výuky fyziky (ale také matematiky, chemie, biologie, jazyků, …). Naším 

společným cílem byla, je a bude podpora vzdělávání. 

V rámci testovacího projektu byly naší škole zdarma poskytovány specializované služby, týkající se 

Trenažerů. Tento software je určený k procvičování učiva. Základními principy byla přiměřenost (v množství, 

v náročnosti), individualizace (pomalejší vs. rychlejší žáci) a učení bez drilu.  

Z pohledu učitele by měl projekt přinést lepší kontrolu žáků, přehled o jejich znalostech a čerpání 

nových praktických úloh.  

A jaký bude (doufáme) pohled žáka do budoucna?  

• Vidím zadané úkoly 

• Řeším je, kolikrát chci, dokud se to nenaučím 

• Učitel uvidí moje nejlepší výsledky 

• Pokud chci, můžu je ignorovat nebo nechat za sebe dělat jiné, stejně jako u písemných úkolů 

A co projekt opravdu přinesl? Nový pohled na výuku jak za katedrou, tak i před ní, v žákovských 

lavicích. Osvojení nových metod výuky, které vedlo k celkovému oživení předmětu fyzika. 

Zpracovala: Ing. Bc. Lenka Kroupová, koordinátor projektu 

 

Ikaros 

Tento projekt začal organizovat s naší podporou tatínek našich dvou žáků, pan Říha, který je členem 

Odbočky 30 gen. Karla Mrázka. Projekt je koncipován na 2 školní roky.  
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Spolupráce začala besedou s československým kosmonautem plk. Ing. Oldou Pelčákem. Besedy se 

zúčastnilo zhruba 300 dětí ve dvou skupinách, z každé skupiny byli vybráni tři výherci vstupenek na 

Aviatickou pouť v Pardubicích (pro každého 1ks pro dítě do 15 let + 1ks dopsělý). Děti obdržely též pamětní 

listy, které si mohly od plk. Pelčáka nechat podepsat. 

 

 

V rámci projektu Ikaros se letošní rok podnikly tyto akce:  

Beseda s Laco Lahodou, presidentem CMA ve Společnosti pro výzkum historického podzemí (který nám  

dodal svou knihu do školní knihovny) 

Návštěva Vojenského leteckého muzea v Praze-Kbelích  

Exkurze na 24. základně dopravního letectva ve Kbelích  

Exkurze na Řízení letového provozu ČR v Jenči u Prahy  
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Projekt Matematika s chutí 

 

Od letošního září se žáci 5.D zapojili do ročního celostátního projektu Matematika s chutí. Jedná se o 

projekt, který má ukázat, že matematika může být i zábavná a snaží se propojit matematiku s tělesnou 

výchovou. Vyplnili jsme několik dotazníků ohledně kvality hodin matematiky, zkusili si vyřešit množství 

zadaných úloh a v neposlední řadě si vyzkoušeli správně odhadnout a následně ve skupinách změřit své 

výkony v těchto disciplínách: skok z místa, skok daleký, běh 60m, běh 300m, hod kriketovým míčkem, běh 

1000m. Poslední částí projektu je vytvoření grafů. 

Hlavním cílem projektu, který byl veden pod záštitou  ISEA - Institut pro sociální a ekonomické 

analýzy, o.s. (think-tank), bylo 

poskytnout žákům zkušenost se samostatným objevováním, s hledáním vlastních odpovědí na otázky, které si 

sami položí. Na konci měsíce září 2012 a opakovaně v květnu 2013 bylo provedeno testování a dotazování 

žáků, které vyústilo ve stručnou reflexi průběhu projektu. 

V průběhu školního roku jsme z projektu získali 12 kriketových míčků, stopky na měření 30 časů a 

stopky pro žáky s měřením 1 času celkem v hodnotě 1530,-Kč. Tyto pomůcky i po skončení projektu 

zůstanou.  
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I přes nepříznivé počasí tohoto jara jsme stihli odběhat a odskákat všechny disciplíny a závěrem jsme 

si ve skupinkách vypočítali v každé disciplíně průměrný výkon a průměrný odhad (bylo to procvičování učiva 

5. ročníku – aritmetický průměr, sčítání desetinných čísel a dělení desetinných čísel přirozeným číslem). Tyto 

vypočítané hodnoty jsme porovnali v grafech jednotlivých disciplín, abychom viděli, jak hodně jsme se trefili.  

Nejlepší odhad svých schopností jsme měli v disciplínách skok z místa a skok daleký s rozběhem, 

naopak nejhůře jsme odhadli běh 60m a běh 300m. V průměru nejlepší odhad měla skupina Megamyslů. 

 

 

       

 

 

Zpracovala: Mgr. Jiřina Šosová  

 

Den Země 

Již tradičně naše škola oslavuje dubnový Den Země úklidem jak okolí školy, tak vnitřních prostor. 

Součástí tohoto dne jsou také soutěže, které jsou zaměřeny na znalosti a vědomosti z oblasti přírody, ekologie. 
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Zdraví 

I letošní rok jsme pokračovali ve spolupráci se Státním zemědělským investičním fondem 

v bezplatném odběru ovoce do naší školy pro žáky 1. stupně v rámci zlepšení stravovacích návyků a 

předcházení obezitě. 

Za státního příspěvku pro žáky celé školy jsme odebírali i mléčné výrobky.  

Další součástí podpory standardu zdravého životního stylu je zlepšení zubního zdraví u dětí a 

mládeže a tak vytvoření předpokladů k zajištění zdravých zubů u dětí i u dospělé populace v budoucích letech. 

Tento projekt je zařazen v našem ŠVP na 1. stupni do všech ročníků a různými modifikacemi. 

 

OČZMU  

 

Projektu Ochrana člověka za mimořádných událostí, který se konal v pondělí 24.6.2013, se zúčastnila 

celá škola. Zapojili se jak učitelé, tak děti. Projekt se zdařilo zrealizovat i za deštivých  podmínek, které 

projektu moc nepřály.  

Pro žáky byly připraveny různé soutěže, počínaje základními principy obvazovací techniky, přes 

skládání dopravních značek až po dopravní hřiště s koloběžkami. Navštívit nás také přijela Městská policie, 

Státní policie s psovody, URNA - útvar rychlého nasazení a také Záchranná služba. I přes několik překážek se 

tato akce velmi zdařila. Pro příští rok připravujeme pár novinek.  
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Zpracovala: Monika Čadková 

2.8.3 Enviromentální výchova  

Jednou z nejdůležitějších složek výchovného procesu ve škole je environmentální výchova, která učí 

žáky odpovědnému zacházení s životním prostředím. 

V uplynulém školním roce EVVO na naší škola i nadále vedla žáky k pochopení vztahů člověka a 

životního prostředí, motivovala k ochraně a šetrnému použití jeho složek. Děti měly možnost pozorovat, 

citlivě vnímat a hodnotit důsledky činnosti člověka, trvale udržitelný rozvoj našeho města. Jako součást ŠVP 

školy přispívala environmentální výchova k osvojování základních dovedností a návyků odpovědného 

přístupu k prostředí v každodenním životě, vedla žáky k odpovědnosti současné generace za život v 

budoucnosti.  

Ekologické aktivity se konaly v souladu s ročním plánem EVVO na školní rok 2012-2013. Jeho 

úspěšné plnění umožnily i již tradiční projekty: dlouhodobý projekt Recyklohraní, Den Země, Ekologické 

noviny /9. ročník/, Čas proměn /6. ročník/, Ekopolis /6. a 9. ročník/, Výživa ve výchově ke zdraví /7. - 9. 

ročník, VkZ/, projektové vyučování Biomy světa /8. ročník, Př/ a Život v buňce /6. ročník, Př/, Voda /8. 

ročník, chemie/, Země EU /zeměpis/. 

Škola se aktivně účastní celostátního projektu Recyklohraní, který si klade za cíl realizaci zpětného 

odběru baterií a elektrozařízení a je spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady v ČR. 

V rámci tohoto projektu prostřednictvím ekologických hodin Ekologie odpadu plnili žáci 1.- 6. ročníků 

soutěžní úkoly formou her, pracovních listů a dalších tvořivých činností.   
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Ekologické hodiny 

 

   

VI.B        VI.A 

 

  

VI.C        Ekoabeceda odpadu – VI.B  

 

Stále udržujeme I. místo ve sběru baterií mezi 3029 školami republiky /odkaz: www.recyklohrani.cz/. 

Environmentální osvětu provádíme ve spolupráci se společností Ecokom, Ecobat a Ecolamp, které poskytují 

propagační materiály, přednášky odborníků, odměny ve sběru baterií a elektrického odpadu.  

 

17. října 2012 soupeřilo 25 žáků 8. - 9. tříd ve školním kole Přírodovědného klokanu, pořádaného 

Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v 

Olomouci. Eliška Kozohorská se umístila na III. místě okresního kola v kategorii Kadet.  
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Projekt „Čas proměn“ je zaměřen na zdravý vývoj dětí a správný přístup k životu. Součástí projektu 

je výchovně vzdělávací program pod stejným názvem, který probíhá ve školách naší republiky s podporou 

MŠMT a pomáhá učitelům v přípravě předpubertálních dětí na nelehké období dospívání. Pro žáky 6. ročníku 

byly připraveny besedy s promítáním propagačních materiálů a přednáška profesionální lektorky Mgr. Aleny 

Blažkové, která se konala 21. ledna 2013. Akce umožnili dětem získat základní vědomosti o anatomii a 

fyziologii lidského těla, osobní hygieně a prevenci určitých nemocí, chápat fyzické a psychické změny, 

kterými budou procházet nebo již procházejí. Projekt ukončila diskuze ve skupinách "Otázky-odpovědi". 

 

   

 

Do tematických plánů předmětů Přírodopis, Praktika z přírodopisu a Praktika ze zeměpisu je zařazen 

celostátního školní projekt Ekopolis. V průběhu realizace se žáci seznamují s trvale udržitelným rozvojem 

našeho města; zdokonalují týmovou spolupráci při hře základní a plné verzi Ekopolisu, plní úkoly na 

webových stránkách projektu.     
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Začlenění průřezových témat EVVO do výuky nabízí v průběhu roku volitelné předměty: 

Ekopraktika, Praktika z přírodopisu, Praktika ze zeměpisu. V hodinách volitelných předmětů Ekopraktika 7. r. 

a Praktika z přírodopisu 6. r. proběhlo projektové vyučování: Památné stromy v okolí Milovic.  Během 

školního roku se konaly praktická cvičení a exkurze do přírody – Podél Mlynařice, Co skrývá mokřad Mytko, 

naučná stezka Pozorovatelna, Co tu květe / PR Pod Benáteckým vrchem/. 

Projektové vyučovaní Život v buňce /Přírodopis, 6. ročník; říjen, 2012/  rozšířilo znalosti žáků o 

typech buněk a jejich stavbě. Žáci si vyhledávali na internetu materiály o významu buňky a funkcích organel, 

tvořili a prezentovali spolužákům vlastní práce, vyráběli modely buněk z recyklovatelných materiálů.  

  

    

 

Žáci starších ročníků stále využívají v hodinách Výchova ke zdraví výukové materiály programu 

ICBP Ministerstva zemědělství „Výživa ve výchově ke zdraví“, které umožňují seznámení s problematikou 

zdravé výživy. Nově, pomocí pracovních sešitů na webových stránkách ICBP MZe Živiny a voda, Výživová 

doporučení, Výživa a nemoci, Nákazy z potravy a jejich prevence, Otravy z jídla, Potraviny a bezpečnost, 

mohli žáci uplatňovat získané znalosti při řešení úkolů. 
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Problematice zdravé výživy byl také věnován projekt Zdravá pětka. Žáci II. stupně si mohli prakticky 

vyzkoušet přípravu zdravých jídel dle nabídnutého receptu a produktů ve skupinách, zjistit složení surovin na 

etiketách, spočítat a porovnat energetickou hodnotu připravených jídel.  

  

 

 

Přírodním stanovištím světa, biodiverzitě, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, 

charakteristice klimatických podmínek na Zemi byl věnován projekt Biomy světa. Žáci osmých tříd 

vyhledávali a třídili dostupné informace v odborné literatuře a z internetových zdrojů. 
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V dubnu 2013 se konal měsíc ekologie, jehož akce byly směrovány na osvětu, praktické poznávání a 

ochranu ŽP. Pečlivě se zpracování informací a tvorbě vlastních ekologických novin věnovali žáci 9. tříd, kteří 

je následně prezentovali před žáky školy.     

    

Problematika ochrany ŽP byla i náplní jednodenního projektu Den Země, který odstartoval úklidem 

ulic na sídlišti Balonka. Následně soutěžní skupiny se účastnili přírodovědné soutěže „Problémy životního 

prostředí“ připravené 9. ročníkem.  Na 12 stanovištích se žáci mohli seznámit s problematikou ochrany 

životního prostředí, pozorovat přírodniny, účastnit se praktických úloh z chemie a zeměpisu, řešit soutěžní 

přírodovědní úkoly ve skupině.      
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Podzimní cvičení v přírodě bylo věnováno chráněným území Milovická: NPR Hrabanovská černava, 

PR Pod Benáteckým vrchem, naučná stezka Pozorovatelna.   

Mateřská školka „U dvou veverek“ již dalším rokem spolupracovala s Ekocentrem Zahrada, Mladá 

Boleslav, kde se zúčastnila ekologických programů pro MŠ „Co dělají zvířátka v zimě“; „Šnečku, šnečku…“. 

Děti se dozvěděly o tom, jak se zvířata chystají na zimu, kdo ji prospí a kdo odletí, seznámily se s obřími 

šneky – oblovkami: krmení, šnečí hry, výroba vlastního šnečka.  
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Na naší škole probíhají celoročně další aktivity: sběr tříděného papíru, třídění plastů, sběr plastových 

víček, úsporných žárovek, drobných elektrospotřebičů, pomerančové kůry. Výherci sběrových soutěží byli 

odměněni na školní akademii. 

Další akce v rámci EVVO:  

1. Masarykův běh pro Lucinku v přírodní lokalitě Josefov Milovice- Mladá: 11.10. 2012  

2. Projekt Voda /chemie, fyzika/- říjen, 2012  

3. Turistický kurz „ Turistické trasy Milovicka“: 13. -14. 2013- 6. ročník 

4. Naučná stezka Lesní pedagogika / park Mirakulum/- 14.06. 2013, 6. ročník 

5. Ukázka výcviku psů  

 

Zpracovala: Mgr. Larisa Horká, koordinátorka EVVO 
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3 Soutěže 

3.1 Vědomostní soutěže 

 

Matematická soutěž v SUDOKU 

 

21.3.2013se vybraní žáci naší školy v počtu 9 žáků (3 týmy)  zúčastnili soutěže v Sudoku, pořádané 

na gymnáziu v Poděbradech.  

Pod vedením reprezentantů ČR v Sudoku si vyzkoušeli vyřešit různé typy této oblíbené doplňovačky.  

Bylo celkem 38 týmů tříčlenných týmů z 10 škol z Poděbrad i okolí pod dozorem reprezentantů ČR 

v této doplňovačce., naše týmy skončily na 18., 20. a 29.místě.  

18.místo: D. Procházka, G. Švarcbeková, J. Chalupník 

20.místo: A. Linhartová, K. Wenzlová, B. Trnková 

29.místo: K. Salačová, K. Píchová, S. Laníková 

Vzhledem k tomu, že jsme se takovéto soutěže zúčastnili jako škola poprvé, soupeři byli i 

gymnazisté, tak jsme nedopadli vůbec špatně. Myslím, že to byla pro každého z nás nová zkušenost a určitě se 

příští rok opět zúčastníme, třeba i v hojnějším počtu. 
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  Zpracovala: Mgr. Jiřina Šosová  

 

 

Pythagoriáda 

V letošním školním roce se žáci 6. – 8. ročníku zúčastnili matematické soutěže Pythagoriáda. Do 

školního kola bylo přihlášeno 8 žáků z šestého ročníku, 6 žáků ze sedmého ročníku a 11 žáků osmého 

ročníku. Úspěšným řešitelem byl každý, kdo ve školním kole získal minimálně 9 bodů.  Takových řešitelů 

bylo na naší škole celkem 7 a z toho 5 žáků postoupilo do okresního kola, které se konalo v květnu letošního 

roku v Poděbradech.   

 

Zpracovala: Ing. Bc. Lenka Kroupová 

 

Zeměpisná olympiáda 

Školní kolo zeměpisné olympiády proběhlo v lednu a zúčastnilo se jí 26 žáků. V okresním kole 

v březnu se můžeme pyšnit úspěchy. V kategorii A získal 2. místo L. Procházka a 3. místo M. Piller, v 

kategorii C si 3. místo odvezl J. Šimon. L. Procházka postoupil v dubnu do krajského kola, kde vybojoval 18. 

místo.  

 

Zpracovala: Mgr. Marie Adamová 

 

 

 

Olympiáda z českého jazyka 

Olympiáda z českého jazyka pod vedením Mgr. Evy Fišerové proběhla v prosinci. Ze školního kola 

postoupila z 1. místa Lenka Roubíčková z 9. B a z 2. místa Gabriela Švarcbeková z 9. B. V okresním kole, 

které se konalo v únoru,  se  Gabriela Švarcbeková umístila na 6.-8. místo z 32 soutěžících. 
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Olympiáda z dějepisu 

Přípravu žáků na olympiádu z dějepisu zabezpečovala Mgr. Jana Třetinová. V listopadu proběhlo 

školní kolo s umístěním Jiřího Šimona z 9. A na nejvyšší příčce. V lednu pak obhajoval svoje znalosti na 

okresní olympiádě. Z 65 soutěžících se umístil na krásném 14. místě.  

 

 

Soutěž Mladý Démosthenes 

V soutěži „Mladý Démosthenes“ ve školním kole se na 1. místě v kategorii 8.-9. třída umístila Nikola 

Hausmannová, v kategorii 6.-7.třída  Matěj Piller. Oba postoupili  do regionálního kola, které se konalo v 

lednu v Praze, kde jsme obsadili vynikající místa. Nikola Hausmannová z 9. A se umístila na 1.místě, Matěj 

Piller ze 6.C obsadil 3. místo.  Organizačně tuto soutěž zajišťovala Mgr. Eva Fišerová. 

 

Zpracovala: Mgr. Eva Fišerová 

 

První pomoc 

V letošním školním roce se žákyně  8.A zúčastnily dne 18. 6.2013, soutěže laické předlékařské první 

pomoci v Nymburce na SZŠ a VOŠ .Žákyně předvedly své znalosti a dovednosti z PP v terénu. Při soutěži 

byly simulovány situace různých druhů zranění. Úkolem soutěžících bylo poskytnout laickou PP raněným tak, 

aby odpovídala odborným postupům a vedla k záchraně lidského života. V konkurenci dvanácti základních 

škol se naše družstvo umístilo jako sedmé. 

 

     

 

Zpracovala: Mgr. Pavla Vojtková 
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IT soutěže 

Během listopadu žáci ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Milovice zúčastnili dvou celorepublikových soutěží 

v Informatice.  

IT- Slot je soutěž pořádaná Soukromou střední školou výpočetní techniky s.r.o. Základním úkolem 

účastníka soutěže IT-SLOT je odpovídání na otázky z oblasti ICT a logiky. Školní kolo vyhrál David Máša, 

na druhém místě se umístil Šimon Kmet a třetí byl Patrik Benda.   

 

 

 

V celostátní online soutěži Bobřík informatiky, která byla zaměřená na logické uvažování se 

zúčastnilo 250 žáků 4. až 9.ročníků dle kategorií.  

V kategorii – Kadet (8.-9.roč) ve školním kole:  

1. místo Matěj Wolf VIII.C,  

2. místo David Máša IX.A,  

3. místo Lukáš Brabec IX.A,  

Dalšími úspěšnými řešiteli národního kola byli: David Procházka IX.A, Robert Kalina VIII.C, Daniel 

Tůma VIII.C, Patrik Benda IX.A.  

Benjamin (6. – 7.roč) ve školním kole:  

1. místo Filip Stárek VII.A,  

2. místo Nikola Sládková VII.A,  

3. místo Simona Podzimková VII.A  
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Mini (4.- 5. ročníky) v této kategorii soutěžilo nejvíce účastníků (187 žáků). 

Plný počet bodů získali Korblová Adéla IV.A a Nekvasilová Barbora V.B. Dalších 53 žáků se stali 

úspěšnými řešiteli národního kola a získali Bobříka informatiky. 

Tato soutěž byla naší první zkušeností a o to více máme radost z úspěchů našich žáků. 

Žákyně naši školy Adéla Korblová a Barbora Nekvasilová, které se zúčastnily národního kola 

soutěže „Bobřík informatiky“, jsou mezi vítězi ve své kategorii. Byli odměnění dárky a diplomy pořadatelem 

soutěže Pedagogickou fakultou – katedrou informatiky v Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích. 

        Zpracovala: Mgr. Olga Vostatková 

3.2 Sportovní úspěchy 

 

Vzpomínkový běh Emila Zátopka 

Závodní den nám začal tím, že jsme se sešli v 7:45 u školy. Když všichni dorazili, vyrazili jsme 

vlakem směr Lysá nad Labem. Tam naše cesta vedla k Masarykově škole, a jelikož jsme tam byli dříve, tak 

jsme se mohli ohřát, převléknout a případně se nasvačit před závodem ve školní družině.  

Kolem 10. hodiny jsme se vydali na „závodní dráhu“ do zámeckého parku, abychom se zaregistrovali 

a abychom se od organizátorů dozvěděli informace o Emilu Zátopkovi, na jehož počest se tento závod koná. 

Nejdříve na řadu přišly děti z mateřských školek. Bohužel při jejich závodě začalo hustě sněžit a udělala se 

velká zima, ještě větší než byla předtím. Sice nás mohl zahřát čaj, kterým jsme se kdykoliv během akce mohli 

zahřát, ale moc to nepomáhalo. Když nastal čas pro naše závodníky, začalo se naštěstí oteplovat a dokonce 

svítit slunce, které nás aspoň povzbudilo, ale naše ztuhlé nohy ne a ne rozmrznout. Všichni jsme závod 

doběhli a dosáhli i skvělých výsledků i v takové konkurenci. Po závodě následovalo vyhlášení, kde naši 

medailoví běžci byli oceněni.  

I přesto, že jsme dosáhli dobrých výsledků, příště budeme ještě lepší.  

Byl to moc fajn a těšíme se na další ročník. 

Karolína Müllerová, 8. B, ZŠ T.G.M. Milovice 
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Naše výsledky:  

Mladší žákyně: 3. Gábina Plecitá, 9. Silva Horká, 11. Aneta Kuželová, 12. Kateřina Fadrhoncová 

Mladší žáci: 5. Matěj Toman 

Starší žákyně: 4. Karolína Müllerová, 5. Kateřina Žáková, 8. Monika Bartůňková,  

9. Nikola Hausmannová 

Starší žáci: 3. Dominik Stránský, 7. Ondra Pajer, 8. Miroslav Sajdl, 16. Matěj Kolář 

Mladší dorostenci: 3. Miroslav Dlouhý, 6. Pavel Klička, 9. Patrik Benda 

 

Novoroční turnaj 

Novoročního turnaje o putovní pohár naší školy se i přes sliby okolních škol účastnila pouze naše 

škola a ZŠ B. Hrozného z Lysé nad Labem. Po loňské prohře, jak se říká „o prsa“, jsme bojovali jako lvi. 

Soutěžilo se v turnajích: vybíjená, florbal a volejbal. Maximální nasazení se vyplatilo. Pohár je doma! 
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McDonald CUP 

McDonald CUP byl v letošním školním roce pro naši školu velmi úspěšný. První kolo proběhlo 30.4. 

2013 v Lysé nad Labem, kde kluci hrající za mladší žáky s přehledem vyhráli všechny zápasy a postoupili do 

okresního kola. Hráči hrající za starší žáky skončili ve své kategorii na krásném 4. místě.  

Okresní kolo proběhlo opět v Lysé nad Labem a již za horšího počasí, ale naši kluci se nenechali 

rozhodit a opět zvítězili. I když tentokráte to měli už jen o jeden gól, ale radost byla veliká. Naši mladší žáci 

postoupili do krajského kola, které se konalo 30.5. 2013 v Čelákovicích.  

V Čelákovicích nás čekalo velké přivítání samotným maskotem McDonalda Ronaldem a také veliká 

konkurence.  Naši kluci bojovali, jak jen mohli. Nedali soupeřům nic zadarmo, ale bohužel na celkové 

vítězství to nestačilo. Krásné 6. místo bylo takovou malou náplastí společně s několika dárky od sponzorů. 

Klukům to dobrou náladu nevzalo a již se těší na další školní rok a s ním i další McDonald CUP.  
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Naši hráči:  Faltys Jiří 2.F, Horálek Lukáš 2.B, Zedníček Jan 3.D, Vrba Ondřej 3.D, Jirků Lukáš 3.D,   

Štěrba Petr 3.E, Černý Jakub 3.A, Hampl Vojtěch 4.E Tejnický Petr 4.F, Ludín Kryštof 4.F, Vostřel Jan 4.A, 

Drahorád Jakub 4.E, Krýda Jan 5.D, Hlaváček Štěpán 4.E, Ulrych Pavel 5.E, Hlavsa Matěj 5.D. 

 

 

 

Preventan CUP  

Dne 20.3.2013 jeli žáci 4. a 5. třídy naší školy na okresní kolo turnaje ve vybíjené Preventan CUP, 

který se konal v ZŠ R.A.F Nymburk. Přes počáteční obavy- to když naši hráči potkali na chodbě soupeře- naši 

hráči vše zvládli výborně. Po prvním „ rozjezdovém „ kole, které nedopadlo podle představ, se už jen a jen 

vyhrávalo. Úsilí, které hráči do hry dali, bylo odměněno krásným druhým místem a hřejivým pocitem, že 

všichni soupeři byli udoláni. 

Soupeři byli:  ZŠ R.A.F Nymburk, ZŠ Dymokury, ZŠ Semice, Gymnázium Nymburk,  ZŠ B. 

Hrozného Lysá nad Labem. 

Náš vítězný tým: Jiří Tesař 5.E, Pavel Ulrych 5.E, Vítek Bukovský 5.D, Jakub Bartoš 5.D, Míra 

Dúpal 5.D, František Hrdlička 5.D, Jan Krýda 5.D, Standa Beránek 5.D, Lucie Hvozdecká 5.D,  Jiří Král 4.F, 

Markéta Bobačíkaová 4.E. 
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Florbal 

V pátek, 24.4.2013, se v Kostomlatech nad Labem v prostorách základní školy uskutečnil florbalový 

turnaj žáků 4. -9. třídy. Naši školu reprezentovala dvě družstva a  to v kategorii II. ( 6.-7. třída) a v kategorii 

III. ( 8.-9. třída). Podmínkou účasti bylo, aby v družstvu hrála minimálně jedna dívka. Od našich dívek to byla 

velká odvaha postavit se klukům, kteří byli někdy i o dvě hlavy vyšší. 

Nakonec odvaha a odhodlání přinesly své ovoce a z Kostomlat si hráči přivezli zlato a to hned 

dvakrát. Ovládnout každou kategorii nebylo jednoduché a pro příští rok naši hráči nastavili vysokou laťku.  

 

Aerobic 

Dne 27.3.2013 se uskutečnila aerobiková soutěž v prostorách zimního stadionu Nymburk. Soutěžilo 

se ve dvou kategoriích a to žákyně 1.- 4. třída a žákyně5. - 9. třída.  

Zástupkyně obou kategorií se sešly na nádraží a vyrazily směr Nymburk. Na zimním stadionu 

proběhla registrace a následné rozcvičení. Mezi porotou usedla i francouzská reprezentantka v aerobiku a naše 

nejlepší trenérky. Konkurence byla veliká, ale i tak se podařilo naší reprezentantce Emmě Formánkové 

postoupit do finále.  

Konečné pořadí bylo: Emma Formánková 3.E – 5. místo z celkového počtu 35 závodnic v kategorii. 

Gabriela Plecitá, Kristýna Mrtková 6.C- 14. a 17. místo z celkového počtu 36 závodnic v kategorii.  
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Cvičení v přírodě 

Na začátku a na konci školního roku se žáci aktivně účastnili cvičení v přírodě. V září žáci poznávali 

turistické trasy v okolí bydliště, učili se orientaci na mapách a základům zdravovědy. Na závěr školního roku 

byl naplánován den, kdy náplní byla Ochrana člověka za mimořádných událostí. Bohužel díky počasí musela 

být organizace přesunuta do školy, kam dorazili některé složky záchranného systému. Velký obdiv si 

zasloužili příslušníci z UOOZ se svými psy.  

 

Sportovní den 

Oba sportovní dny pro I. a II. stupeň byly ve znamení deště a proto se sportovní aktivity přesunuly do 

prostor školy. Žáci měli možnost vyzkoušet sportovní aktivity v netradičních podmínkách. 

 Plochou pro skok daleký se tak stala chodba školy, golfové náčiní si žáci vyzkoušeli v učebně 

výtvarné výchovy a prostor chemické laboratoře se proměnil na závodiště ve skoku přes švihadlo. Využité 

prostory tříd a chodby byly rozděleny na 7 disciplín.  

Žáci společně s třídním učitelem obcházeli jednotlivá stanoviště a plnili dané sportovní aktivity, které 

zaznamenávali do karet. Na každém stanovišti soutěžilo šestičlenné družstvo, které se s každou disciplínou 

měnilo tak, aby všichni žáci třídy přispěli svým snažením k co nejlepšímu výsledku třídy.  

Disciplíny- hod na koš, skok přes švihadlo, golf, střelba na terč, skok daleký, slalom s papírovým 

míčkem, foukaná, střelba florbalkou do brány. 

Žáci 9. tříd velmi pomáhali při organizaci a zabezpečení dozoru na jednotlivých stanovištích.   

Nejlepších výsledků mezi třídami prvního stupně dosáhla třída 4.F a na druhém stupni třída 6.A.  

 

Zpracovala: Barbora Nováková 

 

Projekt s městskou policií 

Spolupráce na celoročním projektu s Městskou policií Milovice pokračovala i letošní školní rok. 

Náplň pro jednotlivé ročníky byla modifikována podobným způsobem jako v loňském školním roce: orientace 

ve městě, pravidla silničního provozu, návštěva policejní stanice, měření rychlosti radarem, odměňování 

řidičů – jablko/ citron.   

 

Letošní rok byl opravdu ve znamení sportovních úspěchů naší školy. Pro příští rok se budeme 

snažit naše úspěchy udržet. 

 

Zpracovala: Barbora Nováková 
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4 Hodnocení školní družiny za školní rok 2012-2013 

 

Ve školním roce 2012/2013 bylo otevřeno 12 oddělení školních družin a jedno oddělení školního 

klubu: 7 oddělení v budově Komenského 581, kam přecházejí společně s vychovatelkami děti, které mají 

vyučování v budově radnice, 4 oddělení jsou v budově Pionýrů 54. Žáci z třetích ročníků navštěvují oddělení 

v budově Školská 112. Zde je umístěn i školní klub. 

V letošním roce práce nebyla úplně nejsnadnější. Během roku došlo několikrát k výměně 

vychovatelek ze zdravotních nebo personálních důvodů. Častá absence některých kolegyní také příliš 

nepřispěla k bezproblémovému chodu. Zastupování v odděleních většinou způsobí komplikace. Ke klidné a 

pohodové atmosféře nepřispěla ani skutečnost, že se připravuje oddělení budov i zaměstnanců pod jiné 

ředitelství. Nejistota a neklid byly bohužel znát. 

Na budově Pionýrů v letošním roce probíhají velké opravy a úpravy budovy. Bylo nutné se 

zhoršeným podmínkám přizpůsobit a někdy pozměnit odpolední činnost nebo se soustředit v jiné učebně. 

I přesto si myslím, že převládaly dny, kdy se pracovalo s maximální chutí a ochotou. Většina dětí se 

ve školní družině cítí dobře a svůj čas zde tráví rády. Často děti žádají rodiče o pozdější odchod ze ŠD. 

Pořádání společných akcí pro všechna oddělení současně je z časových důvodů velmi složité. Odlišnost konce 

vyučování a odchody na různé volno-časové aktivity nám pořádání akcí také neusnadňuje. Většinou je 

společný program pořádán v každé budově samostatně. K velmi vydařeným společným akcím bych řadila 

dětskou diskotéku, karneval a sportovní odpoledne. V měsíci červnu jsme se pokusili pokořit ,,družinový“ 

rekord v plnění nádob plastovými víčky. Vzhledem k nemocnosti vychovatelek a nepřízni počasí se nám to 

nepodařilo, ale příští rok to zkusíme znovu.  

Věřím, že i po rozdělení školy, budeme spolupracovat i nadále. 

 

  Zpracovala: Radka Boučková, vedoucí vychovatelka 

         

 

Návštěva policejního oddělení 

Tak jako již tradičně každý rok, i letos navštívila všechna oddělení školních družin v ulici 

Komenského místní policejní oddělení. Přesto nebyla o překvapení nouze. Kromě toho, že se každý z nás 

mohl seznámit s běžným chodem oddělení, prohlédnout si vozový park, samozřejmě i spustit policejní sirénu, 

několik z nás si mohlo vyzkoušet, jaké to je, když se řidiči musí podrobit orientační dechové zkoušce, nebo se 

stane zatčeným a připoutaným v cele. Přítomnost alkoholu v dechu se nepotvrdila, ze zatčení jsme byli 
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propuštěni a tak jsme nakonec mohli zhlédnout ukázku výcviku služebních psů, což mělo u dětí největší ohlas. 

Příští rok se budeme těšit na shledanou.  

 

 

 

 

Maskot městské knihovny 

Některá oddělení školních družin se zapojila do soutěže, kterou vyhlásila Městská knihovna v 

Milovicích. Úkolem bylo vyrobit nebo nakreslit maskota pro městskou knihovnu. Děti za pomoci svých 

vychovatelek se s chutí zapojili do soutěže. Po uzávěrce soutěže byla snaha ohodnocena sladkou odměnou. 
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Výstava divadelních kostýmů 

Většina dětí sní o životě v pohádce, proto oddělení školních družin se přišla podívat na výstavu 

divadelních kostýmů. Výstava probíhala ve vestibulu Městského úřadu v Milovicích. Byly tu ke zhlédnutí šaty 

pro princezny, víly, čarodějnice a jiné kostýmy pohádkových postav. 

 

 

 

 

Divadlo ve školní družině 

Dne 2.11.2012 navštívilo družinu loutkové divadlo z Nymburka. Viděli jsme trochu v předstihu před 

Mikulášem pohádku o čertech a o tom, jak si chtěli v pekle hrát divadlo. Děti tato pohádka zaujala natolik, že 

nespustili z loutek celých 50 minut oči.  

 

Bublinková show na Mladé 

Dvojice Ingrid a Robert Navaro přijeli navštívit všechna oddělení školních družin, a to s jedinečnou 

BUBLINKOVOU SHOW. Měli jsme tak možnost se na chvíli přenést do světa kouzel, magie, iluzí a zázraků. 

Přitom jsme si užili i spoustu legrace a zábavy. Vybraní jedinci měli to štěstí, že si vyzkoušeli jaké to je uvnitř 

velké bubliny. Je až neuvěřitelné, jak mohou z mýdlových bublin vznikat úžasná křehká umělecká díla.  
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Karneval 

V pátek 1. března bylo v tělocvičně školy veselo. Karnevalový tanec, promenáda masek a soutěže 

nám zpříjemnily odpoledne. 

 

 

 

 

O čem hovoří tělo 

Agentura AHOJKY nás opět po roce navštívila s úžasným interaktivním pořadem, kterým se snažil 

pan Klačer dětem humornou formou ukázat jak správně pečovat o své tělo – vhodné stravování, správná 



 

74 

 

chůze, sezení ve školní lavici,…. Nechyběla ani rozcvička v doprovodu hudby – zkrátka jsme se moc pobavili 

a zároveň si i někteří z nás zasoutěžili.  

 

 

 

Podzimní dílnička 

Během pochmurných a deštivých podzimních dnů jsme jedno odpoledne dětem zpříjemnili ve všech 

družinkách v ulici Komenského podzimní dílničkou. Výsledkem snažení byla podzimní výstava. 
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Vikingové 

Vikingové byli výborní mořeplavci a objevitelé vzdálených zemí a k tomu všemu museli být bystří, 

chytří, nebojácní a silní. Všechny děti ze školních družin stejně jako Vikingové, v tomto interaktivním pořadu 

objevovaly světadíly, hory, řeky, faunu a flóru, vyzkoušely si dovednosti s lanem, odpovídaly na všetečné 

otázky. Byly rozděleny na dvě družstva, děvčata a chlapce, která proti sobě soutěžila. A kdo se stal vítězným 

týmem? Družstvo děvčat a za úžasné výkony si vysloužily obrovské množství bonbónů.  

Za vším stojí agentura AHOJKY!  

 

 

 

Superpes 

V pátek 17. května některá oddělení školní družiny navštívila psí cvičiště školy Superpes v Lysé nad 

Labem. Děti viděly cvičení psů přes překážky, ukázku poslušnosti a psích dovedností.  
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Sportovní odpoledne 

Pro zpestření pobytu ve ŠD v průběhu pěkných dní bylo nachystáno pro děti sportovní odpoledne. Na 

několika stanovištích děti plnily úkoly, za které byly hodnoceny. Sladká odměna byla pro všechny. Vítězové z 

každého oddělení byli odměněni drobným dárkem. 

 

 

 

 

Beseda s odborníky pečujícími o stromy 

V červnu navštívili družinu dva arboristé. Arborista pečuje o stromy, prořezává jejich koruny, 

kontroluje stav kůry, kořenů, listů a jejich případné poškození. Donesli s sebou veškeré své vybavení, které 

dětem následně předvedli.  

 

Zpracovala: Radka Boučková a Eva Krákorová 
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Celoroční projekt 

 

      Ve školním roce 2012-13 pracovalo 9. oddělení ŠD s celoročním projektem ''Stavba kouzelného 

městečka''. Každý měsíc vyrobili a vyzdobili domeček z kartonu a plnili úkoly skřítka Bonifáce, který byl 

patronem celého projektu. Jednotlivé domečky měly svůj název a podle toho se odvíjely úkoly, za jejichž 

splnění děti získávaly body. Projekt byl poučný i zábavný a ''Kouzelné městečko'' zdobí chodbu naší školy. 

 

 

 

Zpracovala: Jitka Kociánová 
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5 Hodnocení celoroční činnosti mateřské školy 

     I v uplynulém školním roce výchovná práce v MŠ probíhala podle ŠVP „Veverky jdou na výlet, 

hrát si a poznávat svět.“ Snažili jsme se, aby ŠVP ve svých 8 hlavních tématech a k nim patřících 

podtématech, obsáhl vše potřebné pro zdravý rozvoj dětské osobnosti. Čas strávený ve školce jsme dětem 

zpestřovali divadly, výlety, projekty, různými akcemi a dalšími aktivitami.  Na základě informací od rodičů a 

poznatků z pedagogické praxe bude během letních prázdnin  ŠVP doplněn a následně budou aktualizovány i 

třídní vzdělávací programy.   

      I v tomto roce v obou třídách probíhala integrace za účasti asistenta pedagoga. Integrace byla 

hodnocena ze strany rodičů i dětí kladně. 

      Pokračovala výuka hry na zobcovou sopránovou flétnu – pod vedením paní učitelky Žižkové. 

Cílem bylo děti naučit základům hry na flétnu a rozvíjet u nich hudební cítění. Prostřednictvím hry se snažily 

naučit správně dýchat, objevovaly co je to rytmus a noty.  O hru na flétnu byl ze strany rodičů i dětí zájem. 

Pokročilí hráči předvedli své umění při slavnostním rozloučení s předškoláky na MěÚ. 

      Všichni zájemci o pravidelnou individuální logopedickou péči, která se uskutečňovala v místní 

ZŠ s učitelkami, jenž mají logopedické vzdělání, byli uspokojeni. Nově byla realizována kolektivní 

logopedická péče, do které byly zapojeny všechny děti. 

      Pod záštitou DDM Nymburk pracoval v odpoledních hodinách v naší školce zájmový kroužek -  

sportovní hry. O kroužek byl zájem a ze strany rodičů nám bylo vytýkáno, že nabízíme jen jeden. 

     Účastnili jsme se několika projektů – „Den Země., Maškary chodily., Zdravá 5., …  Díky  

projektu „Kamarád“ jsme prožili dopoledne plné her a soutěží se staršími dětmi a panem učitelem z velké 

školy. Na konec školního roku to bylo zase moc pěkné sportovní dopoledne. 

   Dvacet dětí se v jarních měsících zúčastnilo společně s dětmi z druhého ročníku ZŠ plaveckého 

výcviku v bazénu v Čelákovicích, pravidelně jsme chodili sportovat do tělocvičny, zúčastnili jsme se 

sportovního dopoledne. 

    Velké oblibě se těšila vzájemná setkání s LK Skřítek. Společně strávená dopoledne byla zajímavá, 

inspirativní a velmi pohodová.  

     Z dalších akcí školy: pravidelná divadelní představení /např: divadlo Koloběžka/, tematicky 

zaměřené bláznivé pátky, besídky a výtvarné dílničky pro rodiče, výlety za poznáním /např: Broukoviště Lysá 

nad Labem, Mirakulum Milovice, ZOO Chleby, ../, tvoření ve výtvarném ateliéru „U Matouše“ a v keramické 

dílně ZŠ, společná posezení s rodiči.     

     I v uplynulém školním roce se malí šikulkové / za vydatného přispění svých velkých pomocníků/ 

zapojili do sběru starého papíru, PET víček, pomerančové a citronové kůry, baterií. Nasbírané množství 
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předčilo všechna očekávání. Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů pro zvířátka na zimu, kterou vyhlásil DDM 

Nymburk, naše mateřská škola opět vyhrála /v kategorii kolektivů/. 

     Ne všechno naplánované se podařilo zdárně splnit. V příštím školním roce se budeme snažit 

vyhnout některým letošním škobrtnutím. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a podporují nás. 

 

Zpracovala: Ivana Bártová     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše školka U dvou veverek má stejný počet oddělení, a to 2 – žluté a oranžové. Z obou oddělení 

odchází do školy pouze několik dětí, protože oddělení jsou homogenní. 
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Již tradicí se staly ve školce bláznivé pátky. Díky rodičům, kteří doma připravili svým dětem kostým 

na dané téma, byly pátky vždy skvělým zakončením týdne. 
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V broukovišti 

Výlet do Lysé do zámeckého broukoviště se vydařil, dokonce jsme z velikých brouků neměli ani strach. 

 

   

 

Akce s rodiči 

Již tradičně jsme pozvali do školky rodiče na společné dny. 
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Spolupráce se školou 

    Uklidit takovou zahradu dá hodně práce a nám s tím pomohli starší spolužáci ze školy. 

 

    

 

Abychom si dokázali představit, kam s odpadem, navštívili jsme sběrný dvůr v Milovicích. 
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A jak lépe na přírodu? Odpověď jsme šli hledat do Ekocentra. 

 

   

 

Spolupráce se školou 

Aby si děti ze školky zvykaly lépe na školu, na starší spolužáky, pokračoval projekt Kamarád. Dětem ze 

školky se líbily připravené hry od školáků a školákům se zase naopak líbily hračky ve školce. 
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Sportovní den  

 

  

 

  Sportovní den nebyl zaměřen jen na sportovní výkony, ale také výchovně vzdělávacím směrem. 

Děti poznávaly známé postavičky, skládaly puzzle.  

 

    

 

 

Spolupráce s městskou policií 

Projekt nesl název „Zebra se za tebe nerozhlédne.“ Cílem bylo hravou formou seznámit s pravidly silničního 

provozu a získání důvěry a navození kladného vztahu k příslušníkům policie. 
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Mirakulum 

Ve školním roce si děti také užily spoustu zábavy, díky těmto akcím docházelo ke stmelování kolektivu, k 

utužování kladných vztahů vůči sobě navzájem, k vzájemné toleranci a pomáhání si navzájem. 
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Soutěže 

Zúčastnili jsme se soutěže, kterou vyhlásilo město – Milovická kraslice. Zvítězili jsme. 

   

 

Výchovně vzdělávací akce 

Do školky jsme pozvali na různé pořady s vhodnou tématikou divadélka. Velmi zábavný byl pro děti hudební 

pořad, kde si zahrály na zpěváky. Snažily se prožívat hudbu tancem, vytleskávaly rytmus. 
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Divadélko s klaunem děti učilo nápodobě formou hry a vzájemné spolupráci. 

 

   

 

Vzdělávací akce jsme navštívili i mimo školku, například v lese. Poznávali jsme stromy, lesní zvířátka, 

učili jsme se, jak se v lese máme chovat. 
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V keramické dílně U Matouše jsme poznávali jiný materiál, než s kterým pracujeme ve školce. 

   

Navštívili jsme školku U skřítků, kde jsme navštívili školku v lese. 

   

 

Poznávat zvířátka jsme se vydaly do ZOO, a to nejen živá. 
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A zvířátkům jsme pomáhali i v zimě. 

  

 

Pohádkový hrad 

Zavítali jsme do historie, poznávali jsme, jak se vyráběly mince, boj středověkých rytířů, kovářskou práci  
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Vánoce 

Nadělování pod stromeček s sebou nese vždycky pár slziček dospělých, když vidí dětské šťastné oči a 

nadšení z dárků. Dokonce jsme měli i prostřenou vánoční tabuli.  

   

 

Rozloučení s předškoláky 

Vystoupením na Radnici naši předškoláci odjíždějí do školy. 
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6 Hodnocení plánu školního poradenského pracoviště  

Výchovný poradce pro I. stupeň ZŠ a MŠ pracoval podle plánu. V průběhu školního roku se v práci 

VP opíral také o plán pro práci s dětskými právy rozpracovaný pro ročníky I. stupně podle publikace Slabikář 

dětských práv s metodikou a plán prevence sociálně-patologických jevů vypracovaný metodikem prevence. 

Od října byl náš poradenský tým posílen opět o práci školního psychologa. Individuální konzultace si mohli 

domluvit žáci, rodiče i učitelé. V letošním školním roce byl rozšířen počet asistentů pedagoga. Na I. stupni 

pracovaly už 3 asistentky pedagoga. V MŠ pokračovaly v práci 2 asistentky pedagoga. 

Na začátku školního roku byla provedena depistáž specifických poruch učení a chování zvláště 

důkladně u tříd se změnou třídního učitele. TU začali pracovat ve spolupráci s vyučujícími v jejich třídě na 

tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky a žáky nadané na základě doporučení PPP a 

žádosti rodičů, které realizovali v průběhu celého školního roku, aktualizovali a dvakrát během školního roku 

zhodnotili jeho úspěšnost 

Vedoucí ambulantních nácviků převzali dokumentaci žáků s SPU a v období od října do konce 

května prováděli nápravy SPU na pravidelných schůzkách. Podle IVP pro nadané studenty dva žáci 

navštěvovali hodiny MA ve vyšším ročníku. 

V letošním školním roce byl opět organizován adaptační kurz pro žáky 1. ročníků v prostorách školy 

ve třech projektových dnech pod názvy Budováček, Tmelík a Slučováček za vydatné pomoci žáků 9. ročníku, 

kteří už v loňském roce převzali patronát nad budoucími školáky, a v letošním školním roce se v rámci 

celoročního projektu „Kamarádi“ podíleli na plánovaných akcích I. stupně. Žáci 8. ročníku začali navazovat 

při návštěvách v mateřských školách vztahy s budoucími školáky.  

Na čtvrtletní pedagogickou radu byly připraveny informace o žácích se SVPUCh doplněné o nově 

vyšetřených žácích. Zprávy o nově integrovaných žácích byly předávány na každé pedagogické radě. Na 

základě hodnocení prospěchu a chování u jednotlivých žáků byla vypracována pedagogická opatření a 

podpořeny první žádosti o vyšetření v PPP. Vedení školy převzalo seznam žáků s SPU a přehled AN.  

Po třídních schůzkách 1. čtvrtletí se činnost výchovného poradce zaměřila také na kariérové 

poradenství. Rodičům byly předány informace o možnosti studia na osmiletých gymnáziích.  

Do konce prosince 2011 byly nakoupeny školní potřeby pro integrované žáky (1 žák/100 Kč). Byly 

přijímány žádosti o slovní hodnocení žáků s SPU.  

Druhé pololetí bylo zahájeno nejenom slavnostním předáním pololetního vysvědčení žákům 

1. ročníku, ale také zápisem do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2013/2014. Opět začala pro budoucí školáky 

fungovat, před tak zvanou „Školičkou“, každý týden „Přípravka“, do které byli zařazeni žáci s menšími 

problémy u zápisu. „Školička“ zahájila svou činnost pro svá setkání v měsíci dubnu. V rámci projektu 
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„Kamarádi“ pomáhali třídním učitelkám budoucích 1. ročníků žáci 8. ročníku, kteří své výrazně mladší 

kamarády znali už z účasti na organizaci zápisu. Do konce měsíce května byly vyřízeny všechny odklady 

školní docházky. 

V únoru třídní učitelky zhodnotily úspěšnost IVP za první pololetí. Do 15.3.2012 byly vyplněny 

přihlášky žákům na víceletá gymnázia. Úspěšně prošlo přijímacím řízením 6 žáků. 

Během měsíců února až června byly posílány děti s SPU na kontrolní vyšetření do PPP. 

Během 3. čtvrtletí byly podány žádosti o asistenty pedagoga na nový školní rok. Byla provedena 

evidence zbývajících kontrolních vyšetření pro žáky s SPUCH a materiály předány PPP.  

V letošním školním roce opět stoupl počet výchovných komisí s rodiči za přítomnosti pracovníků 

odboru sociální péče z důvodu chování, nepřipravenosti na výuku, ale i neomluvených hodin, vandalismu. Od 

2. pololetí se naše škola zapojila do pokusného ověřování individuálních výchovných plánů. Učitelé, žáci i 

rodiče byli seznámeni s touto formou pomoci dětem, ale i zákonným zástupcům při řešení výchovných 

problémům Velký podíl na pomoci s výchovnými problémy má také školní psycholog, který byl k dispozici 

žákům, ale i rodičům.    

VP spolupracovaly během školního roku s  preventisty sociálně patologických jevů na škole, kteří 

měli za hlavní cíle určeny - posílení komunikačních schopností, vytvoření pozitivního klimatu a pocitu důvěry 

na škole během celého školního roku, zdokonalování žáků ve zvládání stresových a krizových situací, 

posilování jejich sebevědomí a zároveň posilování schopnosti dětí být zodpovědnými za své chování. 

S programem protidrogové prevence byli seznámeni všichni vyučující školy. Plán byl neustále k dispozici 

k nahlédnutí. Zároveň byl vyvěšen společně s ostatními dokumenty školy. Z programů, které byly zaměřeny 

pouze na primární prevenci, je nutné na prvním místě uvést nově navázanou spolupráci s Pedagogickým, 

psychologickým a právním poradenstvím manželů Kašparových, s jejichž pomocí byl realizován minimální 

preventivní program pro žáky 4. a 5. ročníku. Program protidrogové prevence byl v průběhu školního roku 

vřazován do výuky I. stupně v rámci výuky předmětů ČaJS, Přírodověda. Učiteli a dětmi ZŠ a MŠ bylo 

v průběhu školního roku realizováno několik aktivit, jejichž smyslem bylo poukázat na vhodné využívání 

volného času. 

Poslední měsíc školního roku jsme se zaměřili na hodnocení. Třídní učitelé zhodnotili úspěšnost IVP. 

Proběhla kontrola záznamů vedoucích ambulantních náprav a deníků asistentů pedagoga. Vyhodnotili jsme 

spolupráci s rodiči a dalšími institucemi. Výchovná poradkyně připravila informace o přijatých žácích na 

osmiletá gymnázia.  

Plán výchovného poradce pro 1. stupeň ZŠ a MŠ byl v hlavních bodech splněn. 

 

Zpracovala: Mgr. Libuše Košvancová, výchovná poradkyně pro I. stupeň 
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Výchovná poradkyně pro II. stupeň pracovala dle plánu VP pro školní rok 2012/2013. 

V září začal projekt „Kamarádi“, žáci 9. ročníku přivítali prvňáčky. Během školního roku se pak 

nejstarší žáci podíleli na plánovaných akcích. 

Byl sestaven přehled žáků s SVPUCh dle závěru PPP. Vedoucí AN převzali dokumentaci těchto žáků 

a nahlásili termíny ambulantních nácviků. Učitelé vypracovali IVP podle žádostí od rodičů, noví učitelé byli 

seznámení s tím, jak vypracovat IVP pro tyto žáky.  

Od října začali pracovat vedoucí AN (p. uč. Z. Fraňková, A. Breu, E. Fišerová) s těmito dětmi. 

Vedení školy převzalo seznam žáků s SPU a přehled AN. Koncem října a počátkem listopadu odjely třídy 9. 

ročníku do IPS – ÚP Nymburk kvůli volbě povolání. IPS spolupracovala i s rodiči žáků. PPP Nymburk 

nabídla testování dětem pro volbu povolání nerozhodnutých dětí. Během prvního čtvrtletí informovala 

výchovná poradkyně vyučující o nových vyšetřeních dětí v PPP.  

V listopadu podali žáci přihlášky na umělecké školy, termín přihlášek byl 30. 11. 2012. Na třídní 

schůzku 9. ročníků byli pozváni zástupci SŠ a SOU okresu Nymburk, účastnili se v hojném počtu. Do konce 

kalendářního roku byly nakoupeny školní potřeby pro integrované žáky (1 žák/100 Kč). Byly přijímány 

žádosti o slovní hodnocení žáků s SPU.  

V druhém pololetí se do projektu „Kamarádi“ zapojili žáci 8. ročníku, kteří se svým programem 

navštívili vybrané mateřské školky v Milovicích. Tito žáci pak pomáhali i při zápisu, který proběhl v měsíci 

únoru (dodatečný zápis v březnu). Na lednovou třídní schůzku 9. ročníku přijeli pracovníci IPS, aby podali 

rodičům vycházejících žáků informace o přijímacím řízení. 

V únoru třídní učitelky zhodnotily úspěšnost IVP za první pololetí. Do 15. 3. 2013 byly vyplněny 2 

přihlášky vycházejícím žákům na SŠ a SOU (příloha: vyhodnocení úspěšnosti žáků v přijímacím řízení). 

V rámci projektu „Kamarádi“ se začalo s přípravou školičky pro budoucí prvňáčky, kde pomáhaly děti 

druhého stupně.  

V druhém pololetí školního roku byly děti posílány s SPU na kontrolní vyšetření do PPP. V dubnu 

vrcholila příprava žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám, kdy se konalo první kolo. Pracovníci IPS – ÚP 

Nymburk přijeli v  květnu za žáky 8. ročníku, aby zjistili předběžný zájem o povolání. 

V květnu se uzavřelo druhým kolem rozmisťovací řízení i pro žáky, kteří nebyli úspěšní v kole 

prvním (letos byla možnost 2 přihlášek). 

V červnu třídní učitelé vypracovali hodnocení úspěšnosti IVP. Výchovná poradkyně pro druhý 

stupeň připravila informace o přijatých žácích na SŠ a SOU.  

Výchovná poradkyně spolupracovala během roku s preventistou sociálně patologických jevů na škole.  

Plán výchovného poradenství pro II. stupeň se v hlavních bodech podařilo splnit. 

 

Zpracovala: Mgr. Eva Fišerová, výchovná poradkyně pro II. stupeň 
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7 Hodnocení metodických sdružení a předmětových komisí 

V průběhu celého školního roku pracovaly na 1. stupni metodické komise, které korigovaly práci 

v paralelních třídách. Jejich činnost byla ztížená umístěním tříd na různých budovách, což komplikovalo 

jejich práci. 

 

MS – 1. ročník 

Skupina učitelů se podle plánu začala scházet pravidelně každé první pondělí v měsíci. Podařilo se 

vytvořit fungující skupinu, která spolupracovala na přípravě akcí pro žáky 1. ročníků dle připraveného plánu 

exkurzí a výletů. Dělila se o pracovní úkoly. Pravidelně vyhodnocovala úspěšnost své práce. Ve skupině si 

učitelé předávali své zkušenosti. Menší problémy se objevily v práci s elektronickou třídní knihou, která 

vyžadovala důslednou kontrolu v zápisech podle tematických plánů. Plán metodického sdružení byl 

v hlavních bodech splněn. 

Zpracovala: Mgr. Libuše Košvancová 

MS – 2. ročník 

Ztíženou práci v našem sdružení nám komplikovalo rozdělení učitelů na 3 budovy (2. A byla 

v budově Komenského; 2. B, 2. C, 2. D vyučovala na náměstí 30. června a 2. E, 2. F sídlila na budově 

Pionýrů). Kromě pracovních povinností (společná příprava prací, kontrola učiva dle tematických plánů, práce 

s žáky dle IVP, aj.) jsme svou spolupráci zaměřili na společné projekty a akce (slavnostní rozdávání 

vysvědčení, čtenářskou gramotnost, Haloweenské slavnosti). I přes ztíženou práci jsme hlavní body 

stanoveného plánu splnily. 

 

Zpracovala: Stanislava Štoková 

MS – 3. ročník 

Metodických porad proběhlo během školního roku celkem šest. Probíhaly jak podle potřeby, tak 

podle období školního roku (čtvrtletí, porady apod.). Na setkáních jsme se vždy sešli všichni. Probíraly se 

aktuální problémy učiva a jeho správná metodika, odůvodňování, případné chyby; problémy v učení a chování 

v každé třídě; důležité informace od zástupců ředitele (blížící se akce a jejich zápis do TK, důležité odkazy, 

atd.); zápis do TK (používané zkratky, co zapisovat, poučení); elektronická žákovská (hlídání množství 

známek). Všichni se také snažili přispět svými nápady a názory na daný problém a na jeho řešení. Náplní byly 

i nápady na výlety, hry a typy do hodin. Porady probíhaly v klidu, jejich délka byla různá, podle množství 

informací. 

Pokud byly nějaké chyby nebo nedostatky v TK nebo elektronické žákovské, snažili se je třídní 

učitelé 3.C a 3.E, co nejdříve opravit. Třídní učitelka 3.D se zpočátku o všem informovala, nechala si vše 
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ukázat a snažila zapisovat a vše opravovat podle pokynů, i když ne správně. Později, ale zapisovala velmi 

nepravidelně, chybně a opravy téměř nedělala. Poučení vůbec nezapisovala. O tomto bylo informováno 

vedení školy.  

Komunikace se všemi učiteli probíhala osobně, emailem nebo po telefonu. 

 

Zpracovala: Mgr. Jana Varaďová 

MS – 4. ročník 

Metodické sdružení se scházelo v předem dohodnutých termínech v plném počtu (případné absence 

byly včas omlouvány a informace doplněny). Vydané pokyny byly učitelkami dodržovány a plněny. Práci 

jsme zaměřili především na možnosti ověřování kompetencí žáků za určité časové období a na získávání 

stejného objemu a obsahu vědomostí a dovedností žáků v paralelních třídách. Dalším častým bodem našich 

setkávání byla práce s dětmi s SVPU. Plán metodického sdružení na školní rok 2012/2013 byl v hlavních 

bodech splněn. 

 

Zpracovala: Mgr. Iveta Hankeová 

 

5. ročník byl tento školní rok z organizačních důvodů přiřazen k předmětovým komisím. 

 

Na 2. stupni pracovaly předmětové komise, jejichž práce se zaměřila na spolupráci v jednotlivých 

předmětech. 

Předmětová komise - přírodovědné předměty (Př, Ch, Z, Vkz)  

Během školního roku proběhlo pět metodických setkání.  

Nejdůležitější body, které byly projednány na jednotlivých setkáních: 

 sjednocení zápisu výstupu a hodnocení žáku / váha známek/, výsledky kontroly třídních knih v I. 

pololetí, počet známek v pololetích, čtvrtletích 

 plán osobního rozvoje: použití nových výukových metod, plnění úkolů a cílů v daných čtvrtletích a 

pololetích ve výuce a vzdělávání 

 nové metody ve výuce- praktické ukázky z hodin, digitální materiály, metodická literatura 

 práce s integrovanými žáky a děti s ohledy, plnění stanovených úkolů v IVP 

 příprava a účast v přírodovědných soutěžích, olympiádách, projektech 

 kritéria hodnocení absolventských prací, metodické vedení   

Členové metodické komise se podíleli na přípravě projektu Den Země, cvičení v přírodě, turistického 

kurzu: Hujerová M, Adamová M, Gavalcová J., Horká L.  

Všichni členové komise vedly absolventské práce, avšak zvláštní poděkování za přístup a pomoc 

absolventům patří M. Hujerové.  
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Okresní soutěže: vítězství v zeměpisné olympiádě: Adamová M.; III. místo v přírodovědném 

klokanu- Horká L. 

Členové komise připravili a realizovali během školního roku výukové projekty v těchto 

předmětech:  přírodopis, chemie a zeměpis. 

Velmi dobrá úroveň hodin byla zaznamenána u volitelných předmětů PzZ, PzP, Ekopraktika, což se 

odráželo ve velkém zájmu žáků o tuto oblast. 

Zpracovala: Mgr. Larisa Horká 

  

Předmětová komise – AJ  

Předmětová komise se scházela během školního roku 2012/2013 vlastně denně, protože její členky, 

Jitka Holanová, Kamila Smrčková, Leona Mikušová, Kateřina Nejedlá, sdílejí společný kabinet a všechny 

potřebné problémy řeší okamžitě bez nutnosti se scházet na mimořádných schůzkách. Kontakt s Lukášem 

Nachlingerem, jehož působení bylo na budově Komenského, probíhal prostřednictvím e-mailu nebo osobně 

po dohodě. Veškerá komunikace probíhala naprosto bezproblémově. 

Předmětem jednání bylo: 

 Dodržování plánu, kdy bylo nutno často domluvit program hodin v době nepřítomnosti některé 

z vyučujících. 

 Výměna nápadů činnosti v hodinách 

 Vzájemné poskytnutí vyrobených pomůcek 

 Školní kolo soutěže v AJ 

 Objednání divadelního představení v AJ 

 Uspořádání zájezdu do Londýna 

 Práce s žáky s IVP, ale i žáky zaostávajícími 

 Jednotné písemné práce a jejich hodnocení 

 Změna učebnice pro 5. roč. pro příští školní rok  

 Úprava plánu učiva pro 5. a 6. ročník 

 Pomůcky pro další příští rok 

 Kontrola zápisů ve třídních knihách 

Zpracovala: Jitka Holanová 

 

Předmětová komise – humanitních předmětů (ČJ, D, VKO, VKZ, LDV, DV) 

Předmětová komise se sešla během školního roku 2012/2013 na třech schůzkách. Členové sestavili 

plány s výstupy jednotlivých předmětů v ročníku, ve kterém učili. Zároveň vyplnili IVP pro žáky s SVPU a 

seznámili se s metodami práce s těmito žáky, s hodnocením těchto žáků. Seznamy integrovaných žáků i žáků 

s ohledy byly předány do jednotlivých kabinetů vedoucí komise. 

Vyučující sjednotili způsob klasifikace a hodnocení žáků, zápisy do TK, seznámili se se změnami 

vah známek.   
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Vyučující se přihlásili do soutěží z českého jazyka, dějepisu, VKO (Mladý Démosthenes, soutěž 

Fragmentu, soutěž ČP, OČJ, ODĚ, Světová náboženství, Příběhy bezpráví-Holocaust).  

Zároveň se domluvili na pracovních sešitech, které byly pro jednotlivé ročníky objednány vedoucí 

komise do knihkupectví v Lysé nad Labem (rodiče si je vyzvedli). 

Na konci každého pololetí kontrolovali vyučující tematické plány a průřezová témata předmětů, ve 

kterých učili. Učitelé českého jazyka připravili a vyhodnotili kontrolní práce za každé pololetí a předali vedení 

základní školy k archivaci.  

Během školního roku se vyučující zapojovali do akcí tříd a projektů jednotlivých vyučujících, školy.  

Ve druhém pololetí průběžně nacvičovali s dětmi na školní akademii.  

V závěru školního roku mohli sestavit členové komise seznam pomůcek pro další školní rok, pokud 

nechtěli, zůstávaly seznamy stejné z předchozího roku. 

Soutěže a akce, které proběhly pod hlavičkou humanitní sekce:  

 Mladý Démosthenes – školní a regionální kolo (zajišťovala E. Fišerová) 

 Olympiáda z dějepisu – školní a okresní kolo (zajišťovala J. Třetinová) 

 Olympiáda z českého jazyka –školní a okresní kolo (zajišťovala E. Fišerová) 

 Soutěž ČP - O důležitosti vody – forma dopisu zasílaného e-mailem   (zajišťovala I. Kundratová) 

 Celoroční projekt: „Kam zmizeli Geigerovi? Tento projekt byl vybrán ČT k filmovému zpracování 

(zajišťovala J. Třetinová) 

 Valentýská pošta (zajišťovala J. Gavalcová, L. Kolínská) 

 Projekt Robinson – duben – 5.E + 5.B (zajišťoval L. Nachlinger, L. Kolínská) 

 Noc s Andersenem  (zajišťovala L. Kolínská, A. Breu) 

Plán předmětové komise se v hlavních bodech podařilo splnit. 

Zpracovala Mgr. Eva Fišerová 

 

 

Předmětová komise – Matematika 

Vzhledem k tomu, že většina členů předmětové komise Matematika sídlí v jednom kabinetě, tak 

všechny vzniklé problémy řeší okamžitě bez nutnosti svolávat schůzku. Takže se dá říct, že předmětová 

komise se schází každý den. Kontakt se Zdenou Fraňkovou (ZŘŠ) probíhal také podle potřeby téměř každý 

den a s Lukášem Nachlingerem (třídní učitel 5. ročníku na budově Komenského) jsme byli v kontaktu pomocí 

e-mailu nebo po dohodě osobně. Nicméně oficiálně se ve školním roce 2012/13 předmětová komise sešla 

celkem šestkrát a řešily se tyto body: 

 změna učebních osnov pro matematiku v 5. roč. 

 standardy 

 zadávání DÚ 

 sjednocení sešitů ŠS, sešity na písemné práce 

 klasifikace, váhy známek 
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 práce s žáky s IVP či zaostávajícími žáky 

 zápisy do TK 

 pololetní písemné práce 

 srovnávací písemné práce 

 organizace soutěže Pythagoriáda 

 zařazení učiva geometrie do učiva 

 sjednocení učiva v paralelních třídách jednotlivých ročníků  

 vyhledávání na internetu a výměna zajímavých učebních materiálů 

Spolupráce probíhala v naprosto klidné atmosféře a plán komise se podařilo naplnit. 

 

Zpracovala: Ing. Bc. Lenka Kroupová 

 

Předmětová komise -  ICT       

Během školního roku proběhlo pět metodických setkání.  

Nejdůležitější body, které byly projednány na metodické komisi: 

 sjednocení zápisu výstupu a hodnocení žáků /váha známek/, výsledky kontroly třídních knih 

v I. pololetí, počet známek v pololetích, čtvrtletích 

 plán osobního rozvoje: použití nových výukových metod, plnění úkolů a cílů v daných 

čtvrtletích a pololetích ve výuce a vzdělávání 

 nové metody ve výuce- praktické ukázky z hodin, digitální materiály, metodická literatura 

 práce s integrovanými žáky a dětmi s ohledy, plnění stanovených úkolů v IVP 

 příprava a účast v soutěžích, testování, průzkumy znalosti žáků 

 kritéria hodnocení absolventských prací, metodické vedení   

Všichni členové komise vedli absolventské práce. Žáci se pod vedením učitelů zúčastnili několika 

ICT soutěží: IT slot, ICT schopnosti, Adobe – video o škole. Členové komise připravili a realizovali během 

školního roku výukové projekty v těchto předmětech:  PDO, ICT, Inf. Někteří žáci 9. ročníků se zúčastnili 

projektového dne na Smíchovské střední průmyslové škole, kde mohli vidět ukázky výuky a prakticky si 

vyzkoušet různé pokusy ve fyzice, vyrobit si vlastní zásuvku a kabel pro síťové připojení, naprogramovat 

síťové propojení a vyrobili propagační leták pro SSPŠ. 

 Žákyně naší školy, Adéla Korblová a Barbora Nekvasilová, které se zúčastnily národního kola 

soutěže „Bobřík informatiky“, jsou mezi vítězi ve své kategorii. Byli odměněni dárky a diplomy pořadatelem 

soutěže, Pedagogickou fakultou – katedrou informatiky v Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích. 

        Zpracovala: Mgr. Olga Vostatková 
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Metodická komise - Výchovy        

Během školního roku proběhlo pět metodických setkání.  

Nejdůležitější body, které byly projednány na metodické komisi: 

 sjednocení zápisu výstupu a hodnocení žáků / váha známek/, výsledky kontroly třídních knih 

v I. pololetí, počet známek v pololetích, čtvrtletích 

 plán osobního rozvoje: použití nových výukových metod, plnění úkolů a cílů v daných 

čtvrtletích a pololetích ve výuce a vzdělávání 

 nové metody ve výuce- praktické ukázky z hodin, digitální materiály, metodická literatura 

 práce s integrovanými žáky a děti s ohledy, plnění stanovených úkolů v IVP 

 příprava a účast na výtvarných a hudebních soutěžích, projektech a vystoupeních 

 kritéria hodnocení absolventských prací, metodické vedení   

Členové metodické komise se podíleli na přípravě vánočních a velikonočních trhů, vystoupení pro 

seniory, školní Akademie a Vernisáž. Všichni členové komise vedli absolventské práce.  

Zaznamenali jsme úspěch žáků s výrobky na výstavě keramických zvířat v Mirakulu pod vedením p. 

učitelky Romany Dobiášové. 

Členové komise připravili a realizovali během školního roku výukové projekty v těchto 

předmětech:  výtvarná výchova, pracovní činnosti, hudební výchova. 

Na velmi dobrou úroveň hodin se dostal volitelný předmět  -  Výtvarné dílny. Žáci během výuky měli 

možnosti pracovat s netradičními technikami – linoryt a suchá jehla (rytí a tisk). 

         

Zpracovala: Mgr. Olga Vostatková  
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8 Zhodnocení programu primární prevence pro školní rok 2012 – 2013 

Plán byl sestaven metodičkami prevence Mgr. Janou Gavalcovou a Mgr. Janou Vojtěchovou 

s platností od 1. září 2012. 

Za hlavní cíle byly určeny posílení komunikačních schopností, vytvoření pozitivního klimatu a pocitu 

důvěry na škole během celého školního roku, zdokonalování žáků ve zvládání stresových a krizových situací, 

posilování jejich sebevědomí a zároveň posilování schopnosti dětí být zodpovědnými za své chování.  

Cílovou skupinou byli všichni žáci ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Milovice s celkovým počtem 890 žáků. 

S programem protidrogové prevence byli seznámeni všichni vyučující školy. Plán byl neustále 

k dispozici k nahlédnutí u metodiček prevence. Zároveň byl vyvěšen společně s ostatními hlavními 

dokumenty školy. 

Program protidrogové prevence byl v průběhu roku vřazován do výuky na I. i II. stupni v různých 

předmětech. Převážně se jednalo o předměty člověk a jeho svět, přírodovědu a prvouku na I. stupni a výchovu 

k občanství, výchovu ke zdraví,  přírodopis, chemii, český jazyk a výtvarnou výchovu na II. stupni.  

Také se průběžně spolupracovalo s různými organizacemi a institucemi: Pedagogickým, 

psychologickým a právním poradenstvím manželů Kašparových, Pedagogicko-psychologickou poradnou 

v Nymburce, Policií ČR, pobočkou Milovice, s Oddělením pro děti a mládež z Městského úřadu v Lysé nad 

Labem, Úřadem práce v Nymburce, s knihovnou v Milovicích a DDM Nymburk – kroužky byly realizovány 

učiteli ZŠ a MŠ. 

Od počátku školního roku na škole pracovala školní psycholožka Mgr. Radana Farkašová, kterou 

poté vystřídala PhDr. Jitka Čmuhařová. Individuální konzultace si mohli domluvit žáci, rodiče i učitelé školy.  

Z programů, které byly zaměřeny pouze na primární prevenci, je nutné na prvním místě uvést 

spolupráci s Pedagogickým, psychologickým a právním poradenstvím manželů Kašparových, s jejichž pomocí 

byl realizován minimální preventivní program pro žáky 4. – 9. ročníku.  

Na I. stupni probíhal celoroční projekt Zdraví, který byl zaměřený na dopravní výchovu ve 

spolupráci s městskou policií Milovice a Besipem Nymburk, zdravý životní styl a rozvoj fyzické zdatnosti 

dětí. 

Učiteli a dětmi bylo v průběhu roku realizováno několik aktivit, jejichž smyslem bylo poukázat na 

vhodné trávení volného času. 7. ročník připravil olympiádu pro mateřskou školu, 8. ročník se účastnil 

programu Kamarádi. 

V 7. ročnících bylo realizováno divadelní představení „Pět rad pro Bertu“, které žáky upozorňovalo 

na rizika bulimie v návaznosti na špatné mezilidské vztahy.  
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Hned září se vyskytl závažný problém zanedbání výchovy a vyživovací povinnosti žáka 2. třídy ze 

strany rodičů. Škola kontaktovala OSPOD, ti pak následně situaci řešili mimo úroveň školy. Chlapec byl 

umístěn do Klokánku.  

Ve 2. G opakovaně docházelo k problémovému chování vůči spolužákům i ostatním žákům školy ze 

strany jednoho žáka. S chlapcem je soustavně pracováno od zjištění problémového chování, škola je 

v kontaktu s matkou, s chlapcem pracuje školní psycholožka.  

Také bylo řešeno nevhodné chování, slovní napadání a zastrašování žákyní 8. ročníku vůči žákyni 3. 

D.  

Závažnější  opakované problémy ve vztazích mezi žáky vznikly  ve 4.C, které vyústily k přesunutí 

jednoho z žáků do paralelní třídy v jiné budově školy. Přesto dál přetrvávalo problémové chování vůči jedné 

ze spolužaček. Problém byl dále řešen se žáky i zákonnými zástupci. K řešení situace napomáhala i školní 

psycholožka.  

K obdobnému chování došlo i ve 4. E, kde skupina chlapců cíleně útočila na jednoho ze spolužáků. 

Jednání této skupiny bylo organizované a záměrné. Opět bylo pracováno se žáky, byli kontaktováni zákonní 

zástupci. V této třídě také došlo k problémovému vztahu mezi dvěma chlapci a jednou dívkou. Po 

konzultacích se žáky, zákonnými zástupci dětí a psycholožkou se situace vyřešila.  

Další problém byl řešen v 1. E, kde matka jedné žákyně kontaktovala vedení školy, kdy její dcera 

začala brát na základě psychologických a psychiatrických vyšetření antidepresiva s tím, že dívka je 

pravděpodobně stresovaná někým ze školy. Bylo zjištěno, že dívka má opravdu problémy se vztahy 

s některými spolužáky, problémové chování však bývá také z její strany. Byla jim nabídnuta spolupráce se 

školním pracovištěm. 

Jeden žák 9. ročníku byl testován na přítomnost OPL. Návykové látky v jeho těle nebyly prokázány.  

I nadále bude program primární prevence naší školy zaměřen na vztahy mezi žáky a vztahy učitel X 

žák. Bude kladen důraz na osvětu v oblasti zneužívání návykových látek a programy budou zaměřeny i na 

nižší věkovou kategorii žáků.  

V rámci prevence, rozboru vztahů na škole a stanovení plánu na příští školní rok byly žákům rozdány 

dotazníky na prevenci násilí.  

Přes 63% se žáci v naší škole cítí výborně a velmi dobře, dobře je ve škole 25 % žáků. Celkově tedy 

se vztahem ke škole nemá problém více než 88% žáků.  

Ubližováno ve škole nebylo 70% žáků. V případě napadání se z větší části jednalo o slovní útoky, ale 

byly zaznamenány i útoky fyzické. Nejvíce útoků bylo zaznamenáno ve třídách, s největší pravděpodobností o 

přestávce. Z toho bude vyplývat i úkol pro další školní rok, a to zvýšení dohledů na chodbách.  
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Nadále bude třeba šířit mezi žáky osvětu o nutnosti svěřit se někomu dospělému a pracovníky školy 

je třeba nabádat k řešení situací. Více než 65% žáků je schopno se svěřit učitelům, naší snahou bude toto číslo 

zvýšit a podpořit větší důvěru žáků.  

 

Zpracovala: Mgr. Jana Gavalcová, metodik prevence  
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Vyhodnocení dotazníků prevence násilí  

1) Počet respondentů:  

 

Žáci:   Počet:  

Dívky: 200 

Chlapci:  200 

Celkem: 400 

                                                     

 

 

 

2) Věk respondentů:  

Žáci:  Počet:  

9 let: 6 

10-11 let:  165 

12-13 let: 121 

14-16 let:  104 

Celkem:  396 

 

 

3) Hodnocení školy: (1 – velmi se mi líbí, 5 – nelíbí se mi vůbec) 

 

Hodnocení:   Počet:  

1 – velmi líbí: 36 

2:  168 

3: 97 

4: 20 

5 – nelíbí vůbec:  24 

Celkem:  385 

 

 

Dívky: 
200 

Chlap
ci:  

200 

Počet žáků školy 

6 
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25,2% 

5,2% 6,2% 

Hodnocení školy 
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Porovnání mezi jednotlivými ročníky:  

 

Velmi líbí:    Počet:  

4. ročník 38 

5. ročník 14 

6. ročník 11 

7. ročník 7 

8. ročník 3 

9. ročník 3 

Celkem:  76 

 

Nelíbí vůbec:   Počet:  

4. ročník 9 

5. ročník 9 

6. ročník 2 

7. ročník 0 

8. ročník 4 

9. ročník 0 

Celkem:  24 

 

 

4) Patříš ve třídě do nějaké party?  

 

Člen party     Počet:  

ANO 300 

NE 95 

Celkem:  395 

 

 

4. r., 50% 5. r., 18,5% 

6. r., 14,5% 

7. r., 9,2% 

8. r., 3,9% 

9. r.,  3,9% 
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5. ročník
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Hodnocení školy - výborně 
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0 
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5. ročník
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nedostatečně 
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5) Byl jsi svědkem ubližování spolužákovi jinými žáky ve škole? 

 

Svědek ubližování:     Počet:  

ANO 236 

NE 157 

Celkem:  393 

 

 

6) Ubližoval nebo ubližuje někdo ze školy tobě?  

 

Je ti ubližováno?    Počet:  

ANO 126 

NE 274 

Celkem:  400 

 

Porovnání množství dívek a chlapců, kterým je ubližováno:  

 

Pohlaví:     Počet:  

Dívky: 70 

Chlapci: 56 

Celkem:  126 

 

 

 

 Vysoké % bylo zaznamenáno v těchto třídách:  

  4.C – 7 dětí z 21   4.E – 8 dětí z 22 

  5.C – 9 dětí z 20   5.E – 9 dětí z 19 

  6.B – 11 dětí z 21    

8.A – 16 dětí z 23   8.C – 8 dětí z 19 
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110 

 

 

 

7) Jakým způsobem je ti ubližováno?  

 

ignorování 16 posměch 66 pomluvy 77 ponižování 40 

nadávky 80 bití 27 fackování 10 kopání 14 

rány pěstí 10 nepříjemné 

sms 

1 nepříjemné 

maily 

7 nazývání 

popelnicí 

1 

škrcení 2 tahání za 

vlasy 

1 osahávání 1 podrážení 

nohou 

1 

shazování 

věcí 

4 braní peněz 1 kroucení ruky 1 štípání 1 

 

8) Jak často je ti ubližováno? 

 

Četnost ubližování:      Počet:  

Téměř denně:  36 

Téměř každý týden: 31 

Asi 1x za měsíc:  49 

Celkem:  116 

 

 

9) Kde je ti ubližováno?  

 

ve třídě 87 na chodbě 32 v šatně 14 na WC 7 

v jídelně 13 v družině 1 cestou do a 

ze školy 

32 v tělocvičně 8 

na hřišti 8 přes internet 8 venku 2   
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0

20

40

60

Jeden: Dva: Tři:

36,1% 

21,3% 21,3% 21,3% 

Počet těch, co ubližují: 

0 50 100

ANO:

NE:

72,8% 

27,2% 

Řekl jsi o ubližování?  

Dívka: 
28% 

Chlapec:  
72% 

Kdo ubližuje:  

10) Kdo ti ubližuje?  

 

Ubližuje:     Počet:  

Dívka: 39 

Chlapec:  101 

Celkem:  140 

 

 

11) Kolik je těch, kteří ti ubližují?  

 

Počet těch, co ubližují:  Počet:  

Jeden:  44 

Dva:  26 

Tři:  26 

Více než tři:  26 

Celkem odpovědí:  122 

 

 

 

 

12) Řekl jsi o tom, že ti ubližují, někomu?  

 

Řekl jsi o 

ubližování?   

Počet:  

ANO:  91 

NE:  34 

Celkem odpovědí:  125 
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13) Pomohl ti ten, komu jsi to řekl?  

 

Pomohli ti?   Počet:  

ANO:  75 

NE:  16 

Celkem odpovědí:  91 

 

 

 

 

14) Myslíš, že je dobrý nápad požádat o pomoc učitele?  

 

Požádat učitele o pomoc:   Počet:  

ANO:  80 

NE:  44 

Celkem odpovědí:  124 

 

 

 

 

15) Byl potrestán ten, kdo ti ubližoval?  

 

Potrestán viník:   Počet:  

ANO:  66 

NE:  55 

Celkem odpovědí:  121 

 

 

 

 

 

 

 

0 50 100

ANO:

NE:
17,6% 

82,4% 

Pomohli ti?  

ANO:  
65% 

NE:  
35% 

Požádat o pomoc učitele 

ANO:  
55% 

NE:  
45% 

Potrestán viník: 
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0 50 100 150

ANO:

NE:

10,3% 

89,7% 

Ubližují ještě někomu ve třídě?  

 

16) Řekl(a) jsi o tom, že ti někdo ubližuje, rodičům?  

 

Informoval(a) jsi rodiče?   Počet:  

ANO:  72 

NE:  53 

Celkem odpovědí:  125 

 

 

17) Jsi sám (sama), komu ve třídě nebo ve škole ubližují?  

 

Ubližují ze třídy ještě 

někomu?    

Počet:  

ANO:  12 

NE:  105 

Celkem odpovědí:  117 

 

18) Řekli ti, proč ti ubližují?  

 

Řekli ti, proč ti ubližují?    Počet:  

ANO:  24 

NE:  98 

Celkem odpovědí:  122 

 

 

19) Tušíš ty sám (sama), proč ti ubližují?  

 

Víš sám, proč si ubližují?    Počet:  

ANO:  46 

NE:  77 

Celkem odpovědí:  123 

 

0 50 100

ANO:

NE:

19,7% 

80,3% 

Řekli ti, proč ti ubližují?  

ANO:  
58% 

NE:  
42% 

Informoval(a) jsi rodiče? 

0 50 100

ANO:

NE:

37,4% 

62,6% 

Víš, proč ti ubližují? 
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Některé důvody, proč ubližují: 

o chtějí peníze na svačinu 

o kvůli známkám  

o mám jiný styl 

o mám méně peněz 

o nemají mě rádi 

o ze srandy 

o nemám značkové oblečení 

o vzhled 

o jsem cizinec 

 

20) Zkusil ses bránit?  

 

Zkusil ses bránit?    Počet:  

ANO:  85 

NE:  32 

Celkem odpovědí:  117 

 

 

21) Jak myslíš, že by měl být potrestán někdo, kdo ubližuje jinému?  

 

 

 

  

kázeňský postih 59 usmíření 2 oznámit rodičům 4 

oplatit 3 diagnostický ústav 4 říci učiteli 4 

tělesný trest 4 opisovat pravidla třídy 7 uklízet školu 3 

vyloučit ze školy 8 něco zakázat 1 být po škole 3 

ztrapnit 2 chodit k psychologovi 1 domácí vězení 1 

být o přestávce 

v kabinetě 

1 volat sociální odbor 3 přeřadit do jiné 

třídy 

1 

omluvit se  4 volat policii 5 nebavit se s ním 1 

pohovor 2 zaplatit 1 poslat vzkaz na SŠ 1 

0 50 100

ANO:

NE:
72,6% 

27,4% 

Zkusil ses bránit? 
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ANO:  
64% 

NE:  
36% 

Byl jsi svědkem ubližování?  

22) Byl(a) jsi svědkem, když někdo ubližoval někomu jinému? 

 

Byl jsi svědkem 

ubližování?    

Počet:  

ANO:  245 

NE:  136 

Celkem odpovědí:  381 

 

 

 

 

23) Bylo to ve škole? 

 

Bylo to ve škole?    Počet:  

ANO:  88 

NE:  5 

Celkem odpovědí:  33 

 

24) Šlo o útok staršího na mladšího? 

 

Útok staršího na 

mladšího?     

Počet:  

ANO:  101 

NE:  138 

Celkem odpovědí:  239 

 

25) Ubližoval jeden člověk nebo skupina? 

 

Ubližoval jeden 

nebo skupina?      

Počet:  

Jeden člověk:  148 

Skupina:   92 

Celkem odpovědí:  240 

 

0

100

200

ANO: NE:
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Jeden  
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38% 

Jeden či skupina?  
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26) Kdo si myslíš, že může nejvíce pomoci tomu, komu je ubližováno? 

 

Kdo může pomoci?      Počet:  

Rodina:  261 

Učitelé:   184 

Kamarádi: 229 

Policie:  127 

 

 

V Milovicích, 24. června 2013 

Zpracovala: Mgr. Jana Gavalcová, metodik prevence 
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9 Školní kurzy 

Lyžařský výcvikový kurz 

Výcvik na lyžích a snowboardu se konal v únoru pro 7. ročník již tradičně v Rejdicích. Od výcviku 

na svahu, přes večerní program, diskotéky, soutěže až po celodenní výlet do ledového baru jsme byli báječná 

parta. 

   

 

Kdo přijel s obavou ze sněhu, vleku, lyží či prkna odjížděl domů se vztyčenou hlavou a s hrdostí 

lyžaře nebo snowboarďáka. Přežili jsme bez úrazu a plni zážitků jsme se vrátili po týdnu domů. 
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Škola v přírodě 

Žáci 5. B a 5. E se účastnili ve dnech 15. – 19. dubna 2013 školy v přírodě. Vyrazili do nádherného 

prostředí Prachovských skal, kde si týden zkoušeli žít skoro jako Robinson. Stejně jako on museli nejprve 

prozkoumat „ostrov“ a zmapovat ho, vyrobit si oštěp pro lov koz, lovit aguti nebo zdolávat překážky se zátěží. 

V Muzeu her v Jičíně si pak vyzkoušeli mlít mouku mezi dvěma kameny, tkát látku jako pravěký člověk nebo 

najít v písku zkameněliny.  

Vše probíhalo formou projektového vyučování, které navazovalo na roční knihu Daniela Defoe, 

Robinson Crusoe. 

Zpracovala: Mgr. Jiřina Šosová 

 

Seznamovací kurz 

I v letošním školním roce jsme pro žáky prvních tříd organizovali akce vedoucí ke stmelování 

kolektivu jak samotných tříd, tak celého ročníku. Nápomocni jim byli jejich nejstarší spolužáci v rámci 

projektu Kamarád.  
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Seznamovací kurz, ale s jinou náplní, byl také připraven pro žáky 6. ročníku. Téma se týkalo 

poznávání se s novým třídním učitelem a nově příchozími dětmi do třídy. 

Oba kurzy a jejich společné akce zakončili přespáním ve škole s různými soutěžemi a sociálními 

hrami. 

 

Cyklistický kurz  

Ve dnech 10. - 13. června 2013 se konal cyklokurz pro osmé ročníky. Letošní deštivé počasí nám 

zkomplikovalo plány, takže jsme kurz museli zkrátit. Žáci pod vedením pedagogů vyjížděli od školy na různé 

trasy v okolí. 

V pondělí 10.6. žáci vyrazili jsme směr Ostrá – Kostomlaty a zpět. Bez poruch jsme dorazili k jezeru 

na Ostré, kde jsme si chvilku odpočinuli a nabrali síly, potom jsme pokračovali cyklostezkou podél Labe až 

do Kostomlat. Tam jsme se občerstvili v místní Jednotě a šlapali přes Hronětice a Vápensko zpět do Milovic. 

V nohách jsme v této chvíli měli cca 25km, které jsme zvládli bez jediné poruchy, zádrhele a dokonce jsme 

ani nezmokli. 

V úterý 11.6 jsme vyráželi za jasného slunečného počasí, které nám vydrželo celé dopoledne, na 

zámek Loučeň. Cesta to byla poněkud náročnější než včera, a to především z důvodů 2 defektů na kolech 

hned na začátku cesty. Vše se ale nakonec zdárně vyřešilo a v plném počtu jsme dorazili přes Čachovice, 

Vlkavu až na Loučeň. Tam jsme si dali výbornou zmrzlinu v tamější cukrárně, a kdo měl zájem, navštívil i 

krásnou zámeckou zahradu se spoustou bludišť. Zpátky už cesta rychle utíkala, neboť se jelo převážně z kopce 

a po 13 hodině jsme byli zpátky u školy. Na tachometru bylo v této chvíli úctyhodných 34km! 

Další trasy vedly do Přerova nad Labem a Nymburka. 

V rámci kurzu si osvojili nejen bezpečnou jízdu na kole, ale i pravidla silničního provozu a orientaci 

v přírodě – turistické a cyklo značky. Kurz byl dle názorů dětí i vyučujících úspěšný.  
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Zpracovala: Mgr. Jiřina Šosová & tým cyklistů  

 

Plavecký výcvik 

Tašku s plavkami, autobusem do Čelákovic do bazénu a pak už jen doufat, že na konci kurzu 

dostaneme diplom „plavce.“ Ať už to byla želva, kapřík nebo delfín – ale každý si domů odnesl plavce, 

výborného nebo horšího. Ten, kdo se bál, díky našim asistentkám, nakonec strach z vody překonal a všichni 

dostali základy plavání. 
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10 Reprezentace školy na veřejnosti 

Projekt Kam zmizeli Geigerovi  

 

Projekt Kam zmizeli Geigerovi je celoročním projektem třídy 8. C pod vedením paní učitelky Jany 

Třetinové. Projekt se věnuje holocaustu, konečnému řešení židovské otázky. Tentokrát ale přechází od roviny 

obecné k lokálním dějinám.  

Geigerovi byli jedinou židovskou rodinou v Milovicích, která zde žila až do druhé světové války. 

Bohužel i této rodiny se krutě dotkly jak norimberské zákony, tak samotné deportace, nejdříve do Terezína a 

následně do koncentračního tábora v Osvětimi. Z pětičlenné rodiny holocaust přežila jen dcera Zdeňka a to 

díky sňatku s mužem nežidovského původu. Matka Růžena zahynula v ghettu Terezín, otec Adolf a synové 

Viktor a Otto byli zavražděni ve vyhlazovacím táboře Osvětim.  

Žáci s paní učitelkou při zjišťování informací o této rodině spolupracovali s řadou archívů a 

organizací, například Památník Terezín, Terezínská iniciativa, Židovské muzeum v Praze,… Díky svému 

snažení poskládali medailony jednotlivých členů rodiny.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako cíl projektu si žáci stanovili založit webové stránky, což se jim podařilo na výbornou. Stránky 

jsou bohaté jak na informace, tak především na množství dobových materiálů. Webové stránky mají adresu: 

www.kam-zmizeli-geigerovi.webnode.cz.  

V projektu budou žáci pokračovat i v příštím roce, kdy se budou snažit získat v projektu Extra třída 

peníze na vydání brožury, knihy o rodině Geigerových. Dále žáci s paní učitelkou spolupracují s organizací 

http://www.kam-zmizeli-geigerovi.webnode.cz/
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Stolpersteine, která zajišťuje zhotovení a položení kamenů se jmény nevinně zavražděných. Kameny se jmény 

Geigerových by měly být položeny před domem, kde rodina bydlela a současně zde pan Geiger provozoval 

Vinárnu. Dům se nachází na ulici ČSA, č. p. 152 (vedle vlakového přejezdu). Jistě by pan Geiger byl rád, 

kdyby viděl, že ještě dnes dům slouží ke stejným účelům. Při uvědomění si této souvislosti - pokračování této 

živnosti členy projektu až mrazilo. K realizaci položení kamenů je třeba sehnat finance, 2 z těchto kamenů 

zaplatí naše škola a na zbylé tři sežene peníze právě organizace Stolpersteine. V této době se již čeká na 

stanovení termínu položení kamenů v ČR a tím i v Milovicích.   

Žáci osmé třídy se se svým školním projektem „Kam zmizeli Geigerovi“ přihlásili do projektu 

Památníku Lidice „Oběti a hrdinové“. Jejich celoroční práce byla na vyhlášení výsledků projektu „Oběti a 

hrdinové“ v Lidicích dne 11. června 2013 oceněna. Žáci naší školy získali certifikát za nejlepší příspěvek 

projektu „Oběti a hrdinové“ v roce 2013.  
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Tohoto ocenění si velmi vážíme a je tou nejlepší motivací v pokračování práce na projektu. Naše 

díky patří všem lidem, kteří se nám snažili pomoci. Za všechny bychom rádi zmínili paní Hanu Černou a pana 

Aleše Kubeše.  

 

 

   

 

Zpracovala: Mgr. Jana Třetinová 

 

Slavnostní rozdání vysvědčení 

První jedničky, první pochvala od rodičů, první školní vystoupení … 

Toto vše se odehrálo při rozdávání prvního pololetního vysvědčení našim nejmenším školákům, 

prvňákům. Všichni, kdo se přišli podívat, mohli vidět, co se za půl roku jejich děti naučili, jak se učí vzájemně 

spolupracovat a respektovat. V nejednom oku dospělého se zaleskla slzička. Opravdu už máme školáka. 
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Pietní akce 

Již tradičně se naše škola zúčastnila pietní akce na italském hřbitově. Následovalo setkání Italů 

s představiteli našeho města. Žáci naší školy si pro italské přátele připravili italskou verzi písně Škoda lásky – 

„Rosamunde“, kterou si společně zazpívali. Následně jim byla předána nejznámější scenérie Milovic – 

kreslený kostel sv. Kateřiny od samotného autora. 

 

  

           

 



 

125 

 

   

 

 

Školní časopis Tužka 

 

V letošním školním roce 2012/2013 bylo pokračováno ve vydávání školního časopisu Tužka, nyní již 

jeho pátého ročníku. Na časopise pracovali žáci 6. – 8. ročníku v rámci předmětu Základy žurnalistiky. 

Časopis je mezi dětmi oblíben, své čtenáře informuje o zaměstnancích školy, názorech žáků, o akcích školy, 

zajímavých projektech. Předmět Základy žurnalistiky rozvíjí mediální výchovu a komunikačně – 

technologickou dovednost. Některé články ze školního časopisu byly otištěny v městských novinách 

Milovické Echo.  

Časopis se díky pokládání základního kamen k nové základní škole v Mladé „dostal do ruky“ i 

ministru školství, p. Petru Fialovi. Vedoucí učitelka časopisu ho předala mailem. 

Dobrý den,  

přílohou zasílám za své žáky náš školní časopis. V časopise je otištěn rozhovor s panem ministrem financí M. Kalouskem 

a panem ministrem školství P. Fialou. Rozhovor školní redaktoři pořídili při položení základního kamene rekonstrukce budovy 

základní školy v našem městě Milovice a slíbili vydání časopisu zaslat. Prosím o předání. Děkuji.  

S pozdravem Jana Třetinová, učitelka  

Vážená paní Třetinová, pan ministr prof. Fiala velmi děkuje za Váš školní časopis. Je rád, že mohl být přítomen při 

slavnostním položení základního kamene rekonstrukce „ruské školy“ ve vašem městě. Přejeme Vám i Vašim žákům mnoho úspěchů 

ve vaší další práci, klidné Vánoce a vše dobré v novém roce 2013.  

Srdečně zdraví  

Petra Fojtíková, ředitelka kanceláře ministra  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1  
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Dětské zastupitelstvo 

 Ve školním roce 2012/2013 se Dětské zastupitelstvo města Milovice scházelo dle potřeby, 

většinou čtyřikrát do měsíce pod vedením Mgr. Jany Třetinové. Své zástupce se třídy zvolily z řad žáků 6. – 9. 

ročníku. Dětští zastupitelé spolupracovali s vedením školy a s vedením milovické radnice. Pořádali nebo 

pomáhali s organizací těchto akcí: Položení základního kamene při opravě školu Juventa, Valentýnská 

diskotéka, Čarodějnice, Bubnování, Setkání se seniory, Sbírka Fond Sidus. 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Jana Třetinová 

 

 

Velikonoční trhy 

V pondělí 25.3.2013 se v hlavní budově ZŠ T. G. Masaryka konaly Velikonoční trhy. V prodejních 

stáncích na návštěvníky čekaly vyrobené různé tradiční i netradiční velikonoční výrobky dětí ze všech budov 
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základní školy, školních družin a mateřské školy. Žáci 2. stupně nejen vyrobili pomlázky různých velikosti, 

ale i pomáhali s organizací trhů. 

Mimo prodejních stánků byla navozena příjemná atmosféra hudebním doprovodem, možností ohřát 

se čajem a posilnit zákusky, které upekli pedagogové. 

Pro děti byly připravené soutěže, např: hod vejcem na koš, přenes vejce na lžíci přes překážky, 

vybarvi velikonoční omalovánku. Na všechny soutěžící čekaly zajímavé výhry.  Hlavní cenou byl velikonoční 

beránek.  

Kdo přišel, užil si příjemné odpoledne. Budeme se těšit i příští rok a věřit, že nám i počasí bude přát 

na tolik, aby se trhy mohly uskutečnit venku.  

 

  

 

    

 

Zpracovala: Mgr.Olga Vostatková 
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Aktivní škola 

I letošní rok jsme obhájili certifikát Aktivní škola na období jednoho školního roku. 

 

Rodiče vítáni 

K již několika splněným kritériím, které jsou podmínkou pro získání certifikátu Rodiče vítáni, 

postupně přidáváme další. Opětovně jsme v centru několika certifikovaných škol v naší republice. 

 

 Reprezentace v našem městě 

Noví občánkové našeho města přivítalo několik žáků naší školy svým vystoupením ve spolupráci 

s městem. Ani letos jsme nezapomněli na naše seniory v období jim nejtěžším, v období Vánoc. 

Spolupráce naší školy s Domovem Mladá vyústila na oslavách na Hakenově stadionu. 

 

Pěvecký sbor – první rok jako nepovinný předmět ve škole 

Pěvecké aktivity dětí na veřejnosti:   

V prvním pololetí některé děti průběžně vystupovaly na různých akcích školy a města. Od druhého pololetí 

pak vznikl na škole pěvecký sbor z dětí, které o tuto činnost projevily velký zájem a hned od začátku rovněž zdárně 

reprezentovali školu a město.  

 

Pokládání základního kamene      Pietní akce ke Dni osvobození  

  nové školy Juventa 8. 10 2012     4. 5. 2013 

   

 

 

Pietní vzpomínková akce na Italském hřbitově – 3. 11. 2012  

Rozsvícení Vánočního stromku v Milovicích – 2. 12. 2012  
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Vánoční vystoupení pro seniory – 4. 12 2012 s návštěvou Pavlíny Filipovské 

Den učitelů – 24. 4. 2013 

Školní akademie – 27. 6. 2013 

Zpracovala: Mgr. Jana K. Kuklíková 

 

 

Advent 

Rozsvěcení tradičního vánočního stromu se konalo před Radnicí na náměstí 30. června. Kromě 

vánočních trhů, prodeje vlastnoručně vyrobených dárků v podobě věnců, svícnů, závěsných ozdob, cukroví a 

dalších vánočních překvapení, vystupovali žáci na pódiu před davem Milovičáků. Odměnou jim byl potlesk 

od maminek, tatínků, babiček, dědečků, ale i od úplně cizích lidí, kteří společně přišli otevřít milovický 

adventní čas. 
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Vernisáž 

Dne 17.6. 2013 se konala Vernisáž nejlepších prací naší školy v aule Městského úřadu. Výstava 

probíhala po deset následujících dní na Radnici. Výstavu otevřel pěvecký sbor.  

 

Každý návštěvník mohl hlasovat pro nejlepší výtvarný výtvor. Vítěz byl vyhlášen a oceněn na školní akademii 

a pro končící školní rok 2012/2013 se jím stala Kateřina Píchová z 8. B. 
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Zpracovala: Mgr. Olga Vostatková 

 

Akademie 

 

K zakončení školního roku se v prostorách Miltnu konalo již 

tradiční vystoupení žáků školy a dětí MŠ. Pro školu, děti a jejich 

rodiče je to vždy velká sláva, protože na vystoupení dětí se 

může přijít podívat kdokoliv z města a okolí, vstupné je 

dobrovolné a zábava velmi příjemná. 

Celou režii již tradičně měli v rukou nejstarší, odcházející žáci 

ze školy, deváťáci.  

Program, který byl sestaven pod vedením učitelů, byl kombinací   

uměleckých stylů: hudebního, tanečního, pěveckého, recitačního 

a samozřejmě také osobnostního, protože uvádějící se tohoto 

úkolu zhostili s výkonem hodných profesionálů.  

 

 

Děti zde předvedly opravdu pestrou škálu svých dovedností a zájmů, skryté talenty se konečně mohly 

rovněž angažovat a bylo příjemným překvapením pro všechny, že některé děti jsou opravdu zdatné a jsou 

schopné si vystoupení sestavit a nacvičit, aniž by potřebovaly pomoc dospělého.  

A co jsme mohli na akademii, která se konala 27. června ve sportovní hale Miltenu vidět? Ti 

nejmenší ze školky za pomoci své paní učitelky nám předvedli nejen dětský aerobic, ale i zumbu 

přizpůsobenou pro ty děti. Dále pak pokračovali žáci z prvního stupně s paní učitelkou Hladíkovou se svou 

hrou na flétničky, pan učitel Nachlinger s 5. B a s písničkou, která všechny utvrdila, že prázdniny a dětské 

tábory jsou hned za rohem. Většinu programu tvořili žáci 2. stupně, kteří především zpívali a předváděli 
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hudební scénky všem pro radost. Žáci z literárně dramatické výchovy předvedli poměrně složitou Třínohou 

píseň a dokázali tak, že ani dětem nedělá problém pracovat s obtížnými rekvizitami. Příjemným překvapením 

byla Anastázie Fiedlerová z 6. B se svými spolužačkami a Robert Kroščen s Nikolou Urbanovu a s Lukášem 

Brabcem, kteří bez přispění vyučujících byli schopni své taneční kreace nejen vybrat, sestavit a nacvičit, ale 

rovněž si sami vytvořit hudební mix. Vše pak uzavírala vystoupení 9. ročníků, které se tak se základní školou 

rozloučily. Třešničkou na konci celého vystoupení pak byl společný zpěv 1. a 9. ročníků. 

Mezi jednotlivými vystoupeními byly předávány odměny za nejlepší sběr papíru, pomerančové kůry, 

ekosběr, za nejlepší prospěch apod.  

Atmosféra byla velmi příjemná a i počasí nám přálo. Tak zase příště na dalším velkém vystoupení 

školy.  

 

Zpracovala: Mgr. Jana K. Kuklíková   

 

Výchovně vzdělávací akce 

V rámci doplnění výuky jsme vyjížděli na různé exkurze, organizovali jsme besedy a výstavy, účastnili 

jsme se výstav, divadel, pořádali jsme výlety.  

 

   

žáci 8. a 9.ročníku na Úřadu práce. 
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Knihovna v Poděbradech         Muzeum Škoda Mladá Boleslav 

 

 

Exkurze – poznávání vánočních Drážďan 

V ranních hodinách jsme se autobusem vydali do Německa. Cesta utekla bez problémů, ale 

v Drážďanech nás přivítalo nevlídné počasí. Kromě pravé vánoční zimy začalo i sněžit. Shlédli jsme 

historickou část města a navštívili německé vánoční trhy.  
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Londýn 

Ve dnech 3.-8. března 2013 se uskutečnil autobusový poznávací zájezd do Londýna. Byl uskutečněn 

ve spolupráci s cestovní kanceláří Student Agency a zúčastnilo se jej 33 dětí z 6. – 9. tříd.  

Téměř po celou dobu pobytu bylo krásné počasí a žáci měli možnost načerpat mnoho dojmů 

z prohlídky pamětihodností Londýna a Oxfordu. Během zájezdu byli přítomni průvodci, kteří poskytovali 

dostatek informací a zabezpečovali plynulou návaznost programu, tak aby byl čas opravdu účelně využit. Celý 

program byl přizpůsoben dětem a tak byl věnován prostor nejen památkám a atrakcím, ale děti měly i možnost 

vyzkoušet si angličtinu v obchodech nebo restauracích.  

Další zážitky a zkušenosti získali v rodinách, kde byli ubytovaní. Mnozí žáci zažili malý kulturní šok 

při porovnávání zvyklostí našich a anglických rodin. Všichni, kteří se zájezdu zúčastnili, jej hodnotili jako 

velmi zdařilý a přínosný. 

 

 

        Zpracovala: Jitka Holanová 

 

 

 

 

 

 



 

135 

 

Obhajoby absolventských prací 

Vycházející žáci obhajovali Absolventské práce na vybraná témata.  

 

 

O letošní obhajoby prací měli velký zájem spolužáci, ale i samotní rodiče. Obhajob se zúčastnila i 

místostarostka města. Témata svých prací si žáci vybrali především dle svých zájmů. Témata se týkala oblastí 

hudby, sportu, zeměpisu, přírodopisu, výživy, IT, historie (např.: Holocaust Židů za 2. sv. války, Spojené 

arabské emiráty, Poruchy příjmu potravy, Počítačová grafika 3D, 2D, Manchester Unifed, aj.). Každý si 

připravil představení své práce v programu Power Point. Někteří svůj výstup doplnili vlastními ukázkami či 

ukázkami z internetu, popř. vlastními výrobky. Všichni své práce obhájili. 
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Poslední rozloučení s  vycházejícími žáky za přítomnosti vedení školy a vedení města se tradičně 

konalo na Radnici. Řeč, která uvedla budoucí studenty středního vzdělávání do života, přednesl pan starosta a 

paní místostarostka. Upomínkou od vedení města si žáci byla souprava psacích per a vedení školy jim 

věnovalo Absolventské medaile. 

 

  

 

                                                  

 

 

   

 



 

137 

 

11 Vlastní hodnocení školy 

V tomto školním roce proběhlo vlastní hodnocení školy na základě dotazníkového šetření Mapy školy, 

jež bylo zadáno firmě SCIO.  Hodnocení se týkala složek základní školy i mateřská školy.  

Testování se účastnilo v období od 21.ledna do 1.března 2013: 179 žáků školy, 13 učitelů. Bylo 

osloveno 93 rodičů, návratnost dotazníků byla 41,2%. V MŠ nebyly testovány děti. 

Testování ZŠ 

Velmi dobře byly hodnoceny materiální podmínky školy, hůře si stály v dotazníkovém šetření vnitřní a 

vnější vztahy.  

Z výsledků průběhu výuky vyplývá to, že by žáci více přivítali praktické činnosti a práci ve skupinách 

jak v hodinách, tak při vypracovávání zadaných úkolů. Rodiče hodnotí v tomto směru naši školu spíše 

pozitivně.  

Atmosféra školy je žáky 1. stupně hodnocena lépe, než žáky 2. stupně. Potěšujícím výsledkem bylo 

vyjádření k prostředí školy. 

V oblasti vzájemných vztahů se rodiče vyjádřili tak, že jsou o dění ve škole dobře informováni a žáci 

svými odpověďmi předstihli 75% zapojených škol v odpovědích, že učitelé s nimi jednají „FÉR“. 

Mezi školní nej ze strany rodičů patří přístup učitelů k žákům i k rodičům, pořádání mimoškolních 

akcí; ze strany žáků to jsou akce školy, kamarádi a vedení školy, které řeší problémy. Učitelé si nejvíce váží 

vybavení a vzhledu školy a vztahů v pedagogickém sboru. 
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Nejdůležitější rozdíly v hodnocení z roku 2009/2010 ze strany žáků: 

 zmírnil se strach z čehokoli ve škole cca o 5-15% včetně setkávání se se šikanou ve škole 

(pokrok v této oblasti je pravděpodobně způsoben projekty v oblasti prevence a spoluprací se 

školní psycholožkou) 

 poprvé se v 11% objevilo to, že je důležité se ve škole naučit respektování odlišností 

(etnických, kulturních …) 

 o 7% více žáci popisují, že nevědí o žádných osobních překážkách ve škole, aby dosahovali 

lepších výsledků) 

 mnohem více si váží učitelů, vybavení školy, kvality výuky, výběru volitelných předmětů x 

naopak klesla procentově váha výuky na PC a kamarádství 

 co nejvíce vadí oproti dřívějšímu testování je nekázeň žáků, špatná organizace ve školní 

jídelně, malý výběr kroužků a učení se zbytečnostem 

V názorech učitelů zaznamenala velký pokrok aplikace moderních metod výuky, vytváření přátelské 

atmosféry; procentuálně k lepšímu se posunuly názory učitelů v otázkách vnitřního klimatu školy, rozvoji 

kompetencí žáků, v možnostech zasahovat do chodu školy a cítění ocenění jejich práce. 

Změnu v názorech rodičů jsme směrem dolů zaznamenali v oblastech, na kterých nemají zájem se 

podílet je organizace mimoškolních aktivit a hodnocení žáků. Přání rodičů by bylo, aby se naše škola více 

zaměřila na oblast sportu, cizích jazyků a ICT. Větší procento rodičů dává přednosti hodnocení pomocí 

známek, téměř polovina z dotázaných (48%). 

 

 

Testování MŠ 

Hodnocení MŠ rodiči ve výchovně vzdělávacích cílech ocenili naši školu především v socializaci, 

přípravě dětí na školu, rozvoj nových dovedností a samostatnosti dítěte. 

Velmi dobře naše mateřská škola dopadla v porovnání s ostatními mateřskými školami, viz 

následující graf: 

 

V průměru se rodiče domnívají, že se děti k sobě dobře chovají. Z testování vyplynulo, že v mateřské 

škole panuje dobrá a pohodová atmosféra. O možnosti zasáhnout do průběhu vzdělávání se rodiče vyjádřili 

tak, že se většina přiklonila k hodnocení ano a spíše ano.  

Nejvíce si rodiče váží v mateřské škole: přístupu učitelů k dětem, snahy učitelů o změnu k lepšímu, 

vstřícnost vůči rodičům, kvality vzdělání a kvalitního vybavení. 

Nejčastějšími odpověďmi učitelů byly: vstřícnost vůči rodičům, kvalita vzdělávání, vztahy mezi 

dětmi, přístup učitelů k dětem, snaha o změny. 
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12 Stavební úpravy, opravy 

Budova Školská: 

 

  

nová přírodní učebna        nový povrch jednoho venkovního hřiště 

 

 

sluneční hodiny v parčíku před školou   

 instalace zábavných prvků na zahradu školy 

     

 

V interiéru školy jsme z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pořídili novou jazykovou 

učebnu. Nově byly vybaveny 2 třídy nábytkem a podlahovou krytinou. 
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Budova Pionýrů 

Letošní školní rok zaznamenala veliké změny. Došlo k výměně oken, střešní krytiny, zateplení a nové fasády 

ve stejné barvě jako je budova v ulici Školská, aby bylo zřejmé, že se jedná o školní komplex.  

 

   

 

 

Uvnitř budovy se vybudovalo nové zázemí pro školní psycholožku a logopedické nácviky. Byla předělána 

elektrika v jedné třídě. Velkých změn dostála třída dílen. Po venkovních úpravách došlo k částečnému 

malování.  
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Budova Komenského   

Opětovně došlo k opravě střechy z důvodu zatékání. 

Byla nově zbroušena a nalakována podlaha v tělocvičně. 

 

 

 

 

Prostory na náměstí 30. června 

Vzhledem k tomu, že třídy v těchto prostorech byly zcela nové, nebylo třeba žádných radikálních oprav. 

Problém vyvstal v prostorách školní družiny, což jsme řešili dodatečnou úpravou místnosti v přízemí. 
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13 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2012/2013 byla na naší škole provedena kontrola na základě stížnosti matky žákyně 

2. ročníku na nerespektování doporučení poradenského zařízení. K šetření stížnosti došlo ČŠI dne 17.6.2013. 

ČŠI shledala stížnost jako nedůvodnou. (viz. příloha) 
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14 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2011/2012 jsme byli zapojeni do  etwinningového projektu, na základě tohoto 

projektu získala naše škola certifikát. Projekty byly postoupeny do dalšího kola hodnocení a letošní školní rok 

k tomuto certifikátu přibyl ještě certifikát evropský (viz. příloha). 

 

http://www.etwinning.sk/plain/learn/course/view.php?id=33
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15 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Všichni pedagogičtí odborníci k výkonu specializovaných činností v oblasti výchovného poradenství, 

prevence sociálně patologických jevů,  EVVO a ŠVP mají studium úspěšně dokončeno. 

Dvě pedagožky a dvě vychovatelky si doplňují vzdělání na VŠ v rámci celoživotního vzdělávání.  
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16 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 

cizích zdrojů 

I letošní rok pokračovala práce v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Zapojení pedagogové vytvořili množství vzdělávacích výstupů v různých oblastech výuky.  

Program primární prevence ke snížení výskytu rizikového chování u žáků naší školy a podpory 

rovného přístupu ke vzdělávání byl ukončen. 

Žádost v Benefitu 7 na ČEZ v sekci Oranžové schody nebyla akceptována bez udání důvodu, ač bude 

do naší školy od září 2013 žákem naší školy chlapec s obrnou dolních končetin a v žádosti byl uveden 

výrobek s nízkou ekologickou zátěží a výrobku který splňuje požadavky na získání např. certifikátu LEED a 

BREAM pro tzv. zelené budovy. 

Ostatní projekty na škole byly rámci malých vnitřních projektů financovány ze zdrojů školy. 
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17 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Jako partnery pro splnění výchovně vzdělávacích cílů jsme letos, stejně jako i v předchozích letech,  

spolupracovali s příspěvkovými organizacemi  Milovic.  

Zájmová organizace SDH spolupracovala především s dětmi ze školní družiny. 

Policisté České republiky z Obvodního oddělení Milovice žáky provedli místním oddělením, poučili 

o jejich právech, ale také povinnostech, seznámili je s možnostmi hlášení.  

Městská knihovna s naší asistencí organizovala pro prvňáky akci Pasování na čtenáře. Důležitou 

součástí naší literární výuky byly po dohodě s vyučujícími programy v knihovně zaměřené na určité téma. 

S mateřskými školami jsme spolupracovali v rámci zápisu do 1. třídy. Jejich děti a rodiče využívali 

kurzy v naší škole. Společnou prací se stal projekt Kamarád, který bude pokračovat od září v 1. třídě. 

VKZ Milovice s námi spolupracovalo na kulturních a společenských akcích (rozsvěcení vánočního 

stromu, vystoupení pro seniory). 

Ve spolupráci s DDM Nymburk organizujeme na naší škole volný čas dětí v podobě různých 

kroužků. 

PPP Nymburk, SPC Stará Boleslav a OSPOD Lysá nad Labem s námi spolupracuje v oblasti 

specifických poruch učení a chování u žáků naší školy. 

Další akce zabezpečujeme s pomocí Domova Mladá, DD Milovice. 

Opakovala se spolupráce s okolními školami, DDM Nymburk a Poděbrady v rámci účasti na různých 

soutěžích a olympiádách. 

Neméně důležitá pro naši školu byla spolupráce s naším zřizovatelem, s MěÚ Milovice.  

Další, kteří naši školu sponzorovali, při školních akcích, jsou většinou místní podnikatelé. 
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18 Kontroly 

Výsledky kontrol hospodaření 

Na škole v tomto školním roce kontrola hospodaření provedena nebyla.  

 

Ostatní kontroly 

V letošním roce byla provedena kontrola veškeré dokumentace z hygieny na lyžařském výcvikovém 

kurzu v Rejdicích a na škole v přírodě v Jinolicích v českém ráji. 

Obě kontroly konstatovaly konečný stav bez závad. 
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19 Výroční zpráva O poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. o 

svobodném přístupu k informacím za období 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013 

 

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění  

 

A/ Celkový počet písemných žádostí o informace  0 

 

B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace   0 

 

C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí     

o neposkytnutí informace:         0 

 

D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona:     0 

 

E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici  

v odboru pro styk s veřejností.        0 

 

 

 

       razítko    

 

 

 

 

 

V Milovicích dne 03.01.2012 

          

Mgr. Flachsová Lada, 

         ředitelka základní školy 

 

   

č.j.: 20/2013/ ZMSM 
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20 Přílohy 

Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Přehled klasifikace za I. a II. pololetí 

Certifikáty školy  

Protokoly o kontrolách 


