
 

 

 

  



 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 
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kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv 
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byla schválena školskou radou dne 24.08.2015. 
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 Základní údaje 

 Základní škola  

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 a školní klub. Škola je zřízena Městem Milovice od 

1. 1. 1995 jako příspěvková organizace (IČ: 61631493). Od 1.8.2013 došlo k rozdělení školy 

a naše škola nese název Základní škola T. G. Masaryka Milovice, ke které náleží budovy 

Školská 112 a Pionýrů 54.  

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: Bc. Radka Boučková 

 Kontakty 

Telefon: 

Hlavní budova – Školská 112 (3.-9.ročník) 325 577 221; 732 771 266 

Budova staré školy – Pionýrů 54 (1.-2.ročník) 734 327 716 

Školní družina 734 327 775 

E-mail: 

zsmilovice@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:reditelka@zsmilovice.cz
mailto:zastupce@zsmilovice.cz
mailto:zastupce1@zsmilovice.cz
mailto:jmeno.prijmeni@zsmilovice.cz
http://www.zsmilovice.cz/
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 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. Dne 5.- 8.11.2013 proběhly volby do Školské rady při 

Základní škole T.G.Masaryka Milovice. 

V současné době její fungování zabezpečuje 9 členů. Členové rady zvolili předsedou 

p. Wenzla, jeho zástupkyní p. Říhovou. Rodiče jsou zastoupeny v počtu 3, z řad pedagogů 

reprezentují školu 3 učitelé, a město Milovice (zřizovatel školy) je zastoupeno také jednou 

třetinou. 

Paní Říhová rezignovala na svou funkci místostarostky v květnu, takže město zvolilo 

nového zástupce, kterým se stal Bc. Ondřej Matouš. 

 Občanské sdružení 

Na podporu školy pracuje Voluntarius, z.s. Tento spolek podporuje školu a její žáky 

vždy po předchozí domluvě s vedením školy, popř. s pedagogickým pracovníkem. Tato 

podpora je součástí vize spolku, co nebo které pomůcky jsou potřeba k výuce žáků a přinesou 

škole, žákům i rodičům ulehčení jak v otázce finanční tak organizační.  

V letošním školním roce byly příspěvky na základě žádosti poskytnuty na tyto akce:  

823,- Kč srpen 2015  příspěvek na výtvarné pomůcky pro 1. třídy  

1000,- Kč  duben 2015  příspěvek pro 9. ročníky na stužkovací ples  

1000,- Kč  prosinec 2014  příspěvek na Mikuláše pro 1. ročníky  

1000,- Kč    listopad 2014  příspěvek pro žáka 1. ročníku na úhradu školní       

družiny 

1000,- Kč  říjen 2014    sponzorský dar „ Běh pro Vita“  

Zpracovala: Bc. Barbora Nováková, Voluntarius z.s.  
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 Organizace výchovy a vzdělání 

 Charakteristika školy 

Základní 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. Škola 

připravuje žáky pro praxi a k dalšímu studiu. 

Vzdělávacím programem na základní škole je školní vzdělávací program: „Škola - 

základ života,“ který vznikl rozpracováním Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

školy do konkrétních podmínek naší školy.  

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. Žáci 1. a 2. tříd navštěvují budovu 

Pionýrů a od 3. do 9. ročníku se vzdělávají v budově Školská.  

  Školská 112 

Pionýrů 54  
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V tomto školním roce bylo na škole 24 tříd na I. stupni 14 a 10 na II. stupni.  

Školní družina pracovala v počtu 5 oddělení. Vzhledem k nezájmu Školní klub otevřen 

nebyl. 

Výuka je zaměřena kromě informační gramotnosti také na gramotnost čtenářskou, 

finanční a jazykovou v rámci možností a fyziologických zvláštností žáků. Úspěšně probíhá 

výuka za pomoci asistentů pedagogů. 

Všechny počítače (pro žáky 2 počítačové učebny) na škole jsou připojeny 

k internetu. Mobilní tabletová učebna využívá přístup na wifi.  

Rozvoj žáků v oblasti informační gramotnosti podporujeme i netradičními formami výuky, 

kdy pracují na interaktivních tabulích. Ke zpestření výuky používáme hlasovací zařízení. 

Nadále jsou využívány k domácí přípravě „TRENAŽÉRY.“   

Pokračujeme ve využívání webových stránek školy i jednotlivých tříd. Založili jsme 

Facebook školy, který se těší návštěvnosti nejen žáků, ale i rodičů. Elektronické záznamy 

prospěchu rodiče i žáci začali více využívat.  Intenzivněji začala fungovat komunikace 

s rodiči prostřednictvím elektronické pošty.  

Součástí ŠVP jsou kurzy pro žáky jednotlivých ročníků: 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.  
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 Učební plán 

2.1.1 Učební plán 1. stupeň 
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2.1.2 Učební plán 2. stupeň 
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 Plnění školního vzdělávacího programu na ZŠ 

Ve školním roce 2014/2015 se žáci naší školy vzdělávali podle ŠVP „Škola - základ 

života“. V tomto školním roce byly provedeny  úpravy ŠVP dodatkem  ze dne 26. 8. 2014.  

Úpravy se týkají těchto oddílů: 

- změna v oddílu: „Učební osnovy – Volitelné předměty – Praktika ze zeměpisu“ 

Nově je Praktikum ze zeměpisu nabídnuto jako volitelný předmět žákům 6. i 7. ročníku, 

současně byly upraveny učební osnovy tohoto předmětu pro 6. a 7. ročník. 

- změna v oddílu „ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků včetně žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami – Pravidla pro hodnocení chování a udělení výchovného 

opatření.“ Tato změna se týká zvláštních výchovných opatření v situaci, kdy škola vyčerpala 

své možnosti působení na žáka a jednání s rodiči nepřináší pozitivní výsledky. 

Zpracovala: Ing. Bc .Lenka Kroupová 

 

 Volitelné a nepovinné předměty, zájmové útvary 

6.ročník: Výtvarné dílny, žurnalistika, sportovní aktivity, praktika z přírodopisu, 

praktika ze zeměpisu, čeština hrou, literárně dramatická výchova 

7.ročník: praktika z přírodopisu, sportovní aktivity, žurnalistika, literárně dramatická 

výchova, čeština hrou, informatika 

8.ročník: sportovní aktivity, praktická matematika, žurnalistika, ekopraktika, 

dramatická výchova, informatika 

9.ročník: sportovní aktivity, ekopraktika, základy administrativy, praktická 

matematika, dramatická výchova 

Volitelný předmět – Dětské zastupitelstvo  

Nepovinný předmět: 

5.-9.ročník: sborový zpěv 
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Název kroužku Den a čas Vedoucí kroužku Třída 

Keramika pondělí   14.00-14.45 Jana Jislová  2. 

Country tance středa  13:30-14.30 Vladimíra Pokorná 3.-5. 

Vaření středa    13.00-15.00 Roman Juřena 3.,4. 

Vybíjená středa  14.30-15.30 Barbora Nováková 4.,5. 

Turistický sobota  (1x měsíčně) Lukáš Nachlinger 1.-9. 

Divadelní úterý     14.30-16.00 Alena Češková 2.-9. 

Mažoretky pondělí 16.30-17.30 Šárka Vozábová 3.-5. 

Logopedie pondělí 12.00-16.30 

středa 13.00-17.00 

Jana Nováková 

Lada Flachsová 
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 Výkon státní správy 

Ředitelka školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v přesně 

vymezených případech daných § 165 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  

 

Přehled rozhodnutí ředitelky školy ve správním řízení ve školním roce 2014/2015: 

DRUH ROZHODNUTÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ POČET 

ROZHODNUTÍ 

Přijetí k základnímu vzdělávání 57 

Odklad povinné školní docházky 15 

Zamítnutí odkladu povinné školní docházky 0 

Přestup žáka z jiné základní školy 39 

Povolení vzdělávání podle individuálního 

vzdělávacího plánu 

78 

 

  Výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2015/2016 

K zápisu se dostavilo celkem 61 dětí 

zapsáno jich bylo 53 

odklad povinné školní docházky byl udělen  15 dětem. 

Pro nový školní rok byl dán souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga pro 12 

žáků (ročníky: 2.- pro 2 žáky, 3. – pro 5 žáků , 4. – pro 1 žáka, 5. – pro 2 žáky, 6.- 

pro 1 žáka, 7. – pro 1 žáka). V jednání je přidělení asistentů pedagoga pro 1 žáka. 

* Někteří žáci absolvovali zápis na jiné škole nebo na jinou školu nastoupili. Do naší 

školy se     do 1. ročníku přihlásili 4 žáci, kteří absolvovali zápis v jiné škole. 
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3.1.1 Zápis 

 

 

 

 

 

 

„

Malí piráti a malé pirátky“, budoucí žáci naší školy 

zvládli plnit úkoly již jako velcí školáci: 

počítali pirátské peníze, skládali pirátskou loď  

z geometrických tvarů, opakovali po papouškovi  

a snažili se splnit vše tak, aby si zasloužili odměnu 

z pirátského pytlíčku. 
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 Přijímací řízení 2014/2015 

Počet žáků, kteří vycházejí z 9. ročníku – 48 

Počet žáků, kteří vycházejí z 8. ročníku – 3 

Počet žáků, kteří vycházejí ze 7. ročníku - 2 

9. ročník        8. ročník 

a) SOU – 3 l. –  6 žáků       SOU – 3 l.  

           zedník – 1       zedník  - 1 

           cukrář – 1       opravář zemědělských 

strojů - 2 

           elektromechanik pro elektro a přístroje – 1 

           truhlář – 1       7. ročník 

            skladový operátor – 1      SOU – 3 l.  

           opravář motorových vozidel – 1    zedník - 2                                        

b) SOŠ – 4 l. - 42 žáků 

    zaměření: zdravotní – 3 

obchodní akademie – 7 

ekonomické lyceum – 1 

pedagogická – 3 

seřizovač-mechanik – 1 

administrativa EU – 2 

umělecká-design – 5 

management sportu – 1 

sociální péče – 1 

obchod – podnikatelství – 4 

SPŠ-IT technologie – 2  

                   přírodovědecké lyceum -1 

                   stavební SPŠ – 1 

                   multimédia – 1 

                   logistika - 1 

hotelnictví a cestovní ruch – 5 

                   gymnázium – 2 

                   elektro - 1 

Každý žák z 9. ročníku (3 třídy) byl přijat ke studiu, ať s maturitním programem či výstupním 

výučním listem. 5 žáků ukončilo povinnou školní docházku v nižších ročnících. Z 5.ročníku 

nastoupili na osmileté gymnázium 2 žáci. 

Zpracovala: Mgr. Eva Fišerová, kariérový poradce pro 2. stupeň 
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 Výchovně vzdělávací výsledky školy 

 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

  1.pololetí 2.pololetí 

Tříd celkem 24 24 

Žáků celkem 565 562 

Průměrný počet žáků na třídu 24 24 

Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky 0 0 

Prospělo s vyznamenáním 327 300 

Prospělo 230 262 

Neprospělo 7 8 

Nehodnoceni 1 0 

Počet žáků s druhým stupněm z chování 0 2 

Počet žáků s třetím stupněm z chování 0 0 

Celkový počet omluvených hodin 2963

3 

2901

0 

Průměr na žáka 52,4 50,9 

Celkový počet neomluvených hodin 8 48 

Průměr na žáka 0,014 0,084 

Ing. Bc. Zdeňka Fraňková 

 

 Přehled klasifikace za I. a II. pololetí 

viz. příloha  
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4.2.1 Pilotní ověřování 2015 (Cermat) 

 

Ze získaných výsledků vyplývá, že v průměrném percentilním umístění dosáhli naši žáci 

lepších výsledků ti, kteří se hlásili na 8letá gymnázia. Celkově lepších výsledků bylo 

dosaženo v předmětu český jazyk proti matematice. 
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 Komentář k výsledkům výchovy a vzdělávání 

4.3.1 První den ve škole a první zvonění 

Pro některé první zvonění v první třídě, ale pro tři třídy deváťáků první zvonění 

v posledním školním roce na základní škole.  

 

Již tradičně jsme „rozjeli“ projekt „Kamarád“, který spočívá ve spolupráci 

nejmladších a nejstarších žáků naší 

školy. V září naše nejmladší přivítali 

deváťáci, v červnu ti nejmladší, už 

z nich budou „mazáci“, deváťáky ze 

školy vyprovodí.  První den odcházeli 

prvňáčci s balonkem od svého 

kamaráda, památníkem s kresbou od své 

třídní učitelky a pamětním listem, který 

jim letos předával starosta Milovic, pan 

Lukáš Pilc.  

Prvňáčkům přejeme pěkný první rok 

školy a deváťákům držíme palce, aby ten 

jejich poslední rok na základní škole jim 

přinesl „sladké ovoce“ v podobě přijetí na 

vybranou školu. 
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4.3.2 Netradiční začátek školního roku pro druháky   

Předposlední srpnový týden došlo na staré 

škole k jejímu vytopení – praskla „hadička“ na 

toaletách ve 2. patře. Vody bylo tolik, že se 

odčerpával

a 

čerpadlem. 

Učitelé a 

jejich rodinní příslušníci, zaměstnanci školy i 

z městského úřadu, rodiče našich žáků, prostě 

všichni kdo měl ruce a nohy, pomáhali katastrofu odstranit.  

 

 

 

 

Voda protekla až do suterénu, zničena byla malba téměř ve všech třídách. Kompletně 

vytopená byla místnost školní družiny včetně 

zničeného koberce, pohovky a některých skříněk. 

Opraveny musely 

být i dveře do tříd. 

 

  

 

Nový školní rok nebyl možný začít v těchto prostorách. I přes to díky vstřícnému 

kroku našeho zřizovatele druháci školní rok zahájili. Náhradní prostory se našli v našem 

bývalém odloučeném pracovišti na Radnici.  
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Byl zajištěn zdarma denně dovoz 

autobusem do školy i zpět. Organizačně to 

nebylo jednoduché pro učitele, ale žáci ani 

rodiče nepocítili žádný problém. Ranní i 

odpolední družina fungovala na staré škole 

jako za běžného provozu. 

 

Vytopené prostory se musely 

vysoušet (vypadalo to u nás trochu jako po 

povodních), strhalo se lino, malovalo se, 

nově jsme museli vybavovat některé 

prostory.  

 

Firma, která prostory opravovala za 

podpory pojišťovny, nám předala koncem 

října zničené prostory školy do nového 

užívání. 

 

4.3.3 Projektové vyučování 

4.3.3.1 Jak jsme se stali „prapražáky“ 5.B? A jak jsme tvořili „praprahudbu“? 

Snadno!  

Trochu se podobala té dnešní: vykřikování, bouchání, 

šeptání a kdoví, co ještě – do rytmu! 

Inspiraci jsme získali dopoledne v tělocvičně na výstavě o 

pravěkých lidech, zvířatech, předmětech, kresbách… 

Někteří si zkusili si udělat botu z kožešiny, všichni jsme 

„hltali“ informace o tom, co je mamutovina; jak lidé žili; a 
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také to, že již byli umělci a že existoval i hudební nástroj – „flétna“. 

A tak jsme si odpoledne v „hudebce“ zkusili složit „prapra-skladbu“: 

Fíí   í í í  foukal vítr 

Kap  kap kap *  pršelo 

Prásk!!!!!!!!!!! * * *  hřmělo 

Uááááááá - uááááááá  vyli „pravlci“ 

tatytatytatytaty tststststs tatytaty tststststs praskal oheň 

hmmmm . . .  divily se „praženy“ 

CHA!!  U! Cha! U!  chlubili se „pramuži“ mamutem 

mňam       mňam        mňam   *  pochutnávaly si „praděti“ 

Ale nebylo to úplně snadné: museli jsme 

se vnímat! A o to vlastně šlo! A jak jsme 

se dostali do pravěku? Do školy k nám 

zavítala Exkurze pravěkem – a žáci 

narazili na mamuta, šavlozubého tygra, 

prohlédli si pravěké zbraně i 

Věstonickou Venuši.  

 

Aby si mohli žáci udělat správný obrázek o životě v pravěku, mohli si některé činnosti sami 

vyzkoušet.  

Zpracovala: Mgr. Jarmila Zavřelová 

4.3.3.2 Zážitkové učení – exkurze do doby před sametovou revolucí 

Ve dnech 25. výročí sametové revoluce se žáci 

naší školy zúčastnili prožití toho, jak se žilo v 

Československu před rokem 1989. 

V rámci tradiční „divadelní bojovky“, 

podobnou slavné  Pevnosti Boyard,  zprostředkováním 

prožitku žáci „prožívali“ z různých úhlů možnosti 

cestování, svobody slova, nakupování, bydlení, 

technologií z dob o několik let zpátky, zkusili si na 
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vlastní kůži rozhodování v nejednoznačných situacích nebo kličkování mezi byrokracií, 

zjišťovali, co to je cenzura, co jsou bony, co bylo bytové divadlo?  

 

 

Program nabízel také 

odlehčení ve formě ukázky vývoje 

technologií nebo dobové 

"odpočinkové zóny" se sbíráním céček 

a lekcí disco tance. Zážitek prožitý v 

jedinečném prostředí opuštěného 

domu na Kampě byl jedinečným 

prožitkem akčních her, úkolů a metody 

storytellingu.  

 

4.3.3.3 Povolání mých rodičů jako projektová výuka na Masarykově škole 

Na třídní schůzce druháčků jsem požádala rodiče, zda by nenavštívili školu a neřekli 

svým dětem něco málo o svém povolání. Je to totiž zvláštní, ale zkuste se optat svých dětí, 

zda vědí, jaké máte povolání. Většinou vědí, kam jezdíte do práce, ale tím to končí. 

Prvním, ale zdaleka ne jediným, odvážným rodičem byl pan Pavel Křáp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vysehratky.cz/aktuality/trenazer-komunismu-v-listopadu.html
http://www.vysehratky.cz/aktuality/trenazer-komunismu-v-listopadu.html
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Pozval nás do pizzerie v Mirakulu, kde na nás čekal pan kuchař. Ten dětem povídal vše o 

výrobě pizzy, kterou společně s druháky vytvořil. Každý žák dostal díl pizzy ke svačině. 

Dětem se povídání moc líbilo. Tím však nic nekončilo. Úkol od pana kuchaře zněl jasně: 

“Kdo napíše postup výroby pizzy zcela správně, vyhrává celou pizzu.“ Následující den jsme 

tedy psali, jak se pizza vyrábí. Práce dětí vyhodnotil pan Křáp, který přišel za žáky do třídy, 

odpověděl jim jejich zvídavé dotazy (mimo jednoho – Proč se pizze říká pizza? – zde nám 

pomohl přítel internet a vyhodnotil soutěž. Čtyři žáci obdrželi poukaz v hodnotě 120,-Kč na 

jídlo v restauraci Pat a Mat.  Začali jsme skvěle, tak doufám, že se ostatní rodič k našemu 

projektovému vyučování připojí a přidají nám pár novinek ze života dospělých. 

A jaké to je, když nás učí maminka? Tak přesně to jsme si mohli vyzkoušet při jedné 

z hodin hudební výchovy. 

Maminka Kačenky si pro 

nás připravila zajímavé 

povídání o strunných 

nástrojích i s hudebními 

ukázkami. My jsme ovšem 

pokukovali po kytaře, 

kterou si s sebou přinesla. 

Naše očekávání bylo 

naplněno! Vyzkoušeli jsme 

si několik známých písní 

s doprovodem kytary. Na 

závěr jsme si vyslechli krásnou písničku „Tři kříže“ a ten, kdo ji znal, zpíval spolu 

s maminkou. 

    Zpracovala: Mgr. Jana Nováková a žáci 2.B 

 

4.3.3.4 Pražské jaro v kulturním domě ???... 

…ANO!!!  

Přesně 5 dní 

před zahájením 69. 

ročníku mezinárodního 

hudebního festivalu 
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Pražského jara - 7. 5. 2015, nás navštívili 4 violoncellisté: Petr, Jan, Honza a Matyáš – 

PRAQUE CELLO QUARTET.  

 

Hráli „vážnou-nevážnou“ hudbu. „Vážně-nevážně“!  

 

 

Nejvíc se žákům líbila hudba, jim 

známá, k „Pirátům z Caribiku“, o 

čemž svědčí následné propojení 

s tématem výtvarné výchovy, jejímž 

cílem bylo vyjádření toho, co žáky na 

koncertu nejvíce zaujalo. 

  

Zpracovala: Mgr. Jarmila Zavřelová 

 

4.3.3.5 Česko sportuje aneb Sazka olympijský víceboj aneb 

KLUCI A HOLKY Z MASARYKOVY ŠKOLY SE UMÍ HÝBAT 

Česko sportuje je projekt na podporu zdravého životního stylu v České republice. 

Zahrnuje osvětovou kampaň a vlastní sportovní aktivity Českého olympijského výboru.  

Projekt vznikl za podpory Mezinárodního olympijského výboru, Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, České televize a dalších partnerů. 

V rámci Sazka Olympijského víceboje mohou žáci plnit v hodinách tělesné výchovy 8 

disciplín, které prověří jejich základní fyzické schopnosti: rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, 

hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost, výbušnost. Hlavním cílem víceboje ovšem není 

dosahovat nejlepších výkonů, ale zapojit se a povzbudit v dětech sportovního ducha.  

Jako součást podpory školy v tomto projektu, získalo 500 nejrychlejších 

registrovaných škol sportovní sadu. Naše škola byla jednou z nejrychlejších. Sada obsahovala 

kužely na označování trasy, fotbalový míč, basketbalový míč, stopky, píšťalku, digitální váhu, 

sportovní žákovské knížky pro žáky 1. – 3. ročníku, sportovní metr a pásmo.  

Všechny ročníky naší školy se s nadšením zapojily a plní jednotlivé disciplíny 

v hodinách tělesné výchovy. Nejde jen o výsledky, ale také si při hodinách žáci uvědomí, jak 
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ještě mohou své tělo protáhnout, zdokonalit a často se procvičí i bránice, to když se některé 

cviky ne úplně podaří. U nás tělocvik je prostě SUPER!!! 

Zpracovala: Bc. Barbora Nováková 

 

4.3.3.6 Valentýn 

Již tradičně se na naší škole těší velkému ohlasu oslava „Valentýna.“ Kromě 

valentýnské diskotéky, posílání přání všem, komu chci něco pěkného sdělit, došlo k propojení 

s literární výchovou a výsledkem byly krásné zamilované básně. 

Autoři: Dominik Jan, Ondřej Bolard, Radim Fól 

 

Má milovaná Julie,  

složil jsem pro tebe milostnou báseň:  

 

Ó má nejmilejší paní,  

jsi krásná jak květinka jarní,  

a když přišel jarní čas, vždy mě uvítá tvůj krásný hlas.  

 

Tvůj hlas se nevyrovná ani zpěvu ptáčků,  

proto mě mrzí, že já jsem vyvolal tu hádku. 

 

Proto tě prosím, nehádej se se mnou.  

Miluji tě, staneš se mojí ženou?  

 

A teď otevři okno.  

 

S láskou milovaný Petr 

 

 

Autoři: Adriana Borščaková, Tereze Benešová, Eugeniu Bezrucico, Valerie Budská 

 

Můj milý miláčku, nevím, jak bych ti měl vyjádřit svou lásku.  

Jenom veršovaná slova mi pomohou.  

 

Myslím na tebe ve dne v noci,  

mám z toho překrásný pocit.  

Jsi můj celý svět,  

proto ti to vyznávám z pár vět.  

 

Jsi krásná jak růže květ,  

co zpestřil mi můj svět.  

Neumím bez tebe žít, 

chci na věky s tebou být.  

 

Doufám, že tato báseň, vyjádřila mou lásku k tobě.  

 

Tvůj ...... 
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Letošní rok dokonce do Valentýnské schránky dolétl i dopis adresovaný zaměstnancům školy, 

který nás velmi potěšil. 
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4.3.3.7 Závod Cadet Grand Prix Stromovka 2015 

Dne 11. června 2015 se konal II. Ročník závodu Cadet 

Grand Prix Stromovka 2015. Zúčastnilo se jej  14 závodních 

týmů, 7 týmů v kategorii mladší kadeti, 7 týmů v kategorii 

starší kadeti.  

Tohoto závodu se účastnily týmy 7 . ročníků, kteří si 

své „vozítko“ vyrobili v rámci hodin Člověk a svět práce v dílnách. 

Sčítal se výsledný čas jízdy ve slalomu, sjezdu a jízdě zručnosti. V kategorii mladší 

kadeti se náš závodní tým s výsledkem 334  umístil na 3.místě. 
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4.3.3.8 Beseda s paní místostarostkou 

 

Koncem dubna v rámci hodin Výchova 

k občanství naše sedmáky navštívila na 

besedě paní místostarostka Marcela 

Říhová. Témata setkání se vztahovala 

nejen k městu samotnému, co děti trápí 

a k jejich nápadům, jak a co kde změnit, 

vylepšit, ale také k jejich volnému času.  

 

 

Paní místostarostka nabídla možnost mailové komunikace na další náměty. Byl jí předán 

časopis s nápady tříd – 7.A, 7.B a 7.C, který nazvali žáci s paní učitelkou Zavřelovou 

příznačně: ČASOÁČKO, ČASOBÉČKO A ČASOCÉČKO. 

Zpracovala: Mgr. Jarmila Zavřelová 
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4.3.3.9 Biomy světa – kooperativní výuka 

Žáci 8. ročníků zpracovávali v hodinách přírodopisu informativní plakáty na téma 

„Biomy světa“. Tyto informace byly prostřednictvím výstavy předány ostatním žákům. 
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4.3.3.10 Pasování na čtenáře 

V souvislosti se spolupráci s knihovnou Milovice naši nejmladší žáci, prvňáci si došli 

se svými třídními učitelkami  na Radnici pro svou čtenářskou šerpu, byli pasováni na čtenáře. 

4.3.3.11 Návštěva za Švédska 

Již druhý rok nás navštívili švédští studenti v hodinách anglického jazyka.  

  

Kromě dopoledního programu, který skýtal vyprávění, společné zpívání a rozhovory, 

probíhalo další setkání odpoledne na hřišti. 
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4.3.3.12 Dřevíčkova dílnička 

 

Pokračování od druhé do čtvrté třídy, začátek u prvňáčků. Pan Franěk opětovně 

navštívil naši školu, aby ukázal mladším žákům práci se dřevem v dílně. Vznikly lodičky, 

motivačně k četbě pejsci a kočičky. 

4.3.3.13 Školní pozemek verzus školní kuchyňka 

V rámci ŠVP žáci šestého a sedmého ročníku se navzájem doplňují. Šesťáci připraví 

na školním pozemku zeleninu jako základ do kuchyně pro sedmáky (ředkvičky, brambory, 

cibule, česnek, rajčata, mrkev, celer, petržel, pórek). Že si toho šesťáci neužijí? Ale ano – ti 

mají zdravou zeleninu syrovou přímo ze záhonku a příští rok budou zase oni zpracovávat to, 

co vypěstují jejich mladší spolužáci. Jednou za 14 dní se těší na dobroty, které si uvaří.  

Když nevaří, pracují v dílně. Vrtají, pilují, řežou a vytvářejí pěkné předměty – prostě 

učíme děti praktickému životu. 
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4.3.3.14 MS v hokeji v ČR 

Jako spousta ostatních škol z naší 

republiky, i my jsme získali pro naše žáky volné 

vstupenky na MS 

v hokeji do Pražské 

O2 arény.  

 

 

Vybraní žáci nepodcenili přípravu.  

Fandili v zápase Rakousko x Kanada, za své šampiony si 

vybrali Kanadu, která je nezklamala. S sebou na tribunu vezli 

vlastnoručně vyrobený transparent.                         

 

Domů se vrátili s velkými zážitky – zažili atmosféru 

nejvyššího fotbalového utkání a viděli hokejové hvězdy na 

vlastní oči.  

 

4.3.4 Školní projekty 

4.3.4.1 Enviromentální výchova 

Velký důraz ve výchově 

žáků školy je kladen na 

environmentální výchovu.  

V souladu s ročním plánem 

EVVO se v září 2015 konalo 

celoškolní cvičení v přírodě, které 

bylo věnováno poznávání 

významných přírodních lokalit 

Milovicka. Součásti cvičení jsou 

topografické a přírodovědné úkoly, 

praktická zadání z první pomoci. 
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4.3.4.1.1 Exkurze 

4.3.4.1.2 Exkurze v rámci přírodovědných předmětů: 

Pivovarnictví v Čechách – pivovar Nymburk 

Jak se vyrábí cukr? - cukrovar Dobrovice /Ch-9.r./ 

Čistička odpadních vod Nymburk /Ch-8.r./ 

Sběrný dvůr Milovice - Pzp, 6.r. 

Jaro ve skleníku - skleníky Litol, 6.r. Časp 
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Exkurze do čističky odpadních vod v Nymburce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva pražských, Královské a Valdštejnské, zahrad umožnila žákům 8. ročníku 

kochat se rozkvetlými rododendrony a prastarou metasekvoji čínskou, pozorovat pávy a výry, 

obdivovat skvosty architektury.  
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Další ekologicky zaměřené exkurze žáků školy:  

SOŠ zemědělská Poděbrady- 8. ročník, v rámci předmětu Volba povolání 

ZOO Praha, ZOO Chleby 

Hospodářský dvůr dom. zvířat, mini ZOO v parku Mirakulum 

Zámecké parky: Lysá nad Labem, Loučeň 

 

Kreditní období 2014 - 2015 ukončila návštěva CHKO Český kras, největšího území 

na vápencovém podloží v Čechách. Nezapomenutelný zážitek žákům školy poskytla 

prohlídka Koněpruských jeskyň, největšího objeveného jeskynním systému v Čechách, který 

vznikl v devonských vápencích starých až 400 miliónů let.  

 

4.3.4.1.3 Lesní pedagogika 

Žáci školy se účastnili výukového programu Lesní pedagogika na výstavišti Lysá nad 

Labem v květnu 2015. Hlavním cílem programu bylo zlepšování vztahů člověka k přírodě a 

vysvětlení významu hospodaření v lese. 
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4.3.4.1.4 projektové vyučování v EVVO 

4.3.4.1.4.1 Čas proměn 

 

V rámci projektu Čas proměn 

pro žáky 6. ročníku byly připraveny 

besedy o pohlavním dospívání. Na 

závěr 5.11.2014 se konala přednáška 

lektorky Mgr. Aleny Blažkové „Mezi 

námi děvčaty“, která byla zaměřena na 

fyzické a psychické změny, kterými 

budou procházet nebo již procházejí 

dívky. 

4.3.4.1.4.2 Biomy světa 

 

Neoddělitelnou součástí 

environmentální výchovy žáků školy je 

zpracovávání a prezentace projektů. Žáci 

8. ročníků se zaměřili se svými projekty 

na biomy světa. 
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4.3.4.1.4.3 Život v buňce 

Projektové vyučování Život v buňce rozšířilo znalosti žáků 6. B třídy o typech buněk 

a jejich stavbě. Sami si vyhledávali na internetu materiály o významu buňky a funkcích 

organel, tvořili a prezentovali spolužákům vlastní práce, vyráběli modely buněk z 

recyklovatelných materiálů. 

 

 

 

 

Brainstorming Buňka 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Tvorba MM Buňka 
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4.3.4.1.4.4 Sovy 

 

Napříč předměty se konalo projektové vyučování Sovy u nás v 7. A třídě. V hodině 

Př žáci poznávali životní prostředí našich 

sov, popisovali jejich způsob života a 

uváděli důvody jejich ochrany. V hodině 

zeměpisu označovali na mapách výskyt 

sov v ČR, naopak o hodině matematiky 

řešili slovní úlohy spojené s významem 

sov v přírodě. Tvořivá činnost čekala na 

sedmáky v hodině výtvarné výchovy, kde 

mohli libovolnou technikou kreslit obrázek oblíbeného druhu. Popisu uvedeného druhu sov 

věnovala se každá skupina o češtině.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

4.3.4.1.4.5 EVVO ve volitelných předmětech: 

Ekopraktika: zkoumaní kvality vody, ovzduší a půdy; systém třídění odpadů v obci, 

ochrana druhů a ochrana přírodních lokalit regionu.  

Sportovní aktivity: sportovní hry v přírodě, cyklistické výlety podél Labe 

Výtvarné dílny: práce s přírodninami, keramická dílna, tvorba z odpadních materiálů, 

adventní a velikonoční výrobky.   

Praktika ze zeměpisu: exkurze do okolí- ekosystémy, topografická cvičení v přírodě, 

práce s ekologickým časopisem Nika, trvalé udržitelný rozvoj města a regionu, projekt Země 

EU, plnění úkolu v rámci projektu Recyklohraní. 

Praktika z přírodopisu: projektové vyučování: Památné stromy v okolí Milovic, 

Sovy u nás, projekt Ekopolis, exkurze do přírody - PR Pod Benáteckým vrchem, terénní 

cvičení s pozorováním vodních živočichů v lokalitách tůně Milovice - Josefov, mokřad 

Mytko, potok Mlynaříce /vodní ekosystémy/.  

Přírodovědné pokusy během hodin Praktika z přírodopisu byly plny objevu a nových 

poznatků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během pokusu Neviditelné písmo 
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Příprava pokusu Erupce sopky 

 

 

 

 

 

 

Pokus Jak se vyrábí škrob? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

V průběhu terénních cvičení v přírodních lokalitách Milovicka žáci 6. ročníku 

v hodinách Praktiky z přírodopisu sbírali a určovali pomoci atlasů polní, luční a lesní byliny 

pro vlastní herbář. 

 

 

 

 

 

 

  

    Sběr bylin 

 

 

 

 

Příprava bylin  

k lisování 

 

 

 

 

4.3.4.2 Soutěže 

4.3.4.2.1 Celostátní soutěž „Přírodovědný klokan“ 

 

15. října 2014 se tradičně konala 

přírodovědná soutěž v kategoriích Kadet, 

kterou pořádá Přírodovědecká fakulta 

Univerzity Palackého v Olomouci ve 

spolupráci s Pedagogickou fakultou UP 

v Olomouci.  
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Školáci měli možnost uplatnit své 

znalosti v oblasti fyziky, matematiky, 

chemie, zeměpisu a přírodopisu. Cílem 

soutěže bylo vzbudit zájem studentů 

vyšších ročníků o technické a 

přírodovědné obory. Celkem v kategorii 

Kadet soupeřilo 23 žáků školy. Některé 

úlohy daly zabrat i dospělým. 

Výsledky soutěže: 1. Lukáš Procházka 8. C  

                               2. Marek Štěpánovič 9. C  

                               3. Jan Spurný 8. C  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4.3.4.2.2 První pomoc 

Žáci 8. a 9. ročníku se připravovali v hodinách Ekopraktiky pod vedením p. u. Pavly 

Vojtkové k okresní soutěži První pomoc. 
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4.3.4.3 Sběrové akce 

Ve spolupráci s městem Milovice se škola účastnila úklidové akce Za Milovice 

krásnější, která se konala 10. dubna 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projekt Recyklohraní je součásti environmentálního života školy. Použité 

elektrospotřebiče, vybité baterie a použité mobily sbírají jak prvňáčci, tak i žáci II. stupně. Již 

několik let jsme na I. místě v republice ve sběru baterií.  

  

 

 

       Sběr vybitých baterií 
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 Sběr použitých elektro spotřebičů 

 

 

 

 

Další sběrové akce: 

- třídění papíru a plastu do určených nádob na chodbách školy 

- sběr použitých úsporných žárovek - nádoba v I. patře 

- sběr papíru: celoročně  

 

  

4.3.4.4 Chov 

Žáci II. stupně se pečlivě starají 

o školního mazlíčka Oskara. Oskar se těší 

dobrému zdraví, na žáky si zvykl -  

s jejich příchodem do školy si žádá 

opuštění terária a procházky po chodbě. 

Krmení, úklid terária, koupání a 

venkovní „ vycházky“ jsou součásti péči 

o suchozemskou želvu hnědou. 

 

Kromě laskomin, jako jsou různé druhy zeleniny ze školního pozemku, dostane i 

přilepšení v podobě venkovní vycházky, kde spořádá nejraději listy od pampelišek. Prostě ho 

žáci mají rádi.  

Želvičky na staré škole (Speady, Žofinka a Želvonardo) obstarávají žáci 1. A 2. tříd. 

Tyto želvičky krmí granulemi a suchými rybičkami. V rámci školní družiny také pomáhají 

terárium čistit.  
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4.3.4.5 Den Země 

 Závěrečnou akcí celoroční EVVO na škole byl projekt Den Země, který letos 

byl zaměřen na praktické činnosti spojené s ekologickou výchovou.  

Na deseti stanovištích děti se účastnily zážitkových aktivit, tvořily vlastní výrobky 

z odpadních materiálů, získávaly nové informace, plnily skupinové úkoly. 

 

 Na stanovišti Potravní 

pyramida soutěžní týmy tvořily vlastní 

pyramidu, luštily křížovku, hrály pexeso, 

řešily kvizové otázky o zdravé výživě, 

poznávali luštěniny a obiloviny. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritním tématem EVVO je výukový program Lesní pedagogika, jehož 

problematice byly věnovány úkoly na stanovišti č. 2, kde školáci poznávali jehličnany z okolí 

školy, tvořili maketu stromových pater, skládali puzzle, hráli lesní pexeso, hledali svůj strom 

dle keltského stromového kalendáře, řešili tajenku o lesní zvěři.  
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Luštění křížovky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keltský stromový kalendář    Stromová patra 
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                          Určujeme stromy z okolí školy 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Na stanovišti Příroda planety žáci 7. ročníku určovali původní listnaté stromy 

Polabí, které rostly v lužních lesích. Šestáci tvořili vlastní mapu Čech, označovali na ní řeky, 

jezera a pohoří našeho území, umísťovali tam typickou zvířenu lesů mírného pásma. Osmáci 

označovali světadílech zeměkoule zvolené biomy, umísťovali tam typické živočichy. 
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Tvorba z odpadních materiálů připomínala umělecké dílny. Na jednom ze stanovišť 

se vyrábělo z „petek“, což nenechalo nikoho pasivně přihlížet. Barevné motýly, sněženky a 

žraloky vyráběli žáci s vlastní fantazií.  
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Na dalším stanovišti se pracovalo s barvami, pastelkami a dokonce i se žehličkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stanovišti První pomoc čekaly na týmy následné úkoly: 

 

- určování druhů kostí a spojů 

- sestavování autolékárničky 

- umisťování důležitých lidských     

orgánů na maketu člověka 

     - doplňovačka Člověk  
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„Chemická laboratoř“ dovolila žákům nahlédnout do tajemného a fascinujícího světa 

chemie. 
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Ekologie v číslech – tak se nazývalo stanoviště, na kterém čekaly na žáky úkoly 

zajímavé matematiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stanovišti Přírodní živly školáci mohli na vlastní oči pozorovat a provádět 

fyzikální pokusy, řešit fyzikální 

kviz Přírodní katastrofy pomoci 

tabletu, tvořit schéma 

přírodního jevu Mořská bříza, 

určovat živly dle textových a 

ilustračních předloh, navrhovat 

vlastní logo určitého živlu. 
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Na každou skupinku čekal vláček 

Třídilka na stanovišti Třídění odpadu, do 

jehož vagonků se měly umístit odpovídající 

obrázky odpadních materiálů.  Dále se řešil 

vědomostní test a nakonec samotné třídění 

odpadu do žáky vyrobených nádob na plast, 

papír, sklo, komunální a bioodpad. 
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Kolektivní práce žáků II. st. – tvorba zeměkouli v rámci příprav projektu Dne Země  
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                                                                                     Zpracovala: Mgr. Larisa Horká 

 

4.3.4.6 Akademie programování  

  Informační technologie se stávají přirozenou součástí 

našeho života a jejich znalost významným předpokladem pro 

získání zaměstnání. Microsoft ve spolupráci s Czech ICT Aliance, 

Czechitas a Nadací Charty 77 Konto Bariéry proto zahájil projekt 

Akademie programování. Projekt si klade za cíl jednoduchou 

a hravou formou ukázat studentům 

základních, středních i vysokých 

škol, že programování není tak složité, jak na první pohled 

vypadá.  

Naše škola se zapojila do pilotního projektu spolu s dalšími 24 

školami z řad ZŠ, SŠ i VŠ.   

Probíhané workshopy na naší 

škole byly zaměřené na kódování. 

Prostřednictvím moderních 

nástrojů, jež jsou zdarma ke stažení na internetu (pro naši školu - 

KODU), se žáci zdarma naučili programovat hry a aplikace pro 

mobilní telefony, počítače a tablety. 
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4.3.4.7 Maraton pro dobrou věc 

V pátek, 31.10, odstartoval na novém dopravním hřišti za budovou Masarykovy školy 

benefiční štafetový maraton v délce 42,2 km pro našeho spolužáka. Jeho cílem bylo překonání 

velké společné překážky. Výtěžek 

z běhu bude věnován našemu 

žákovi s tělesným postižením 

(obrna dolních končetin) jako 

příspěvek k zakoupení 

ortopedického kola. Patronem 

štafety se stal pan Lukáš Blažek,  
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2. místo na světovém poháru v Sambu a firma AHOLD Czech Republic, a.s. zastoupena 

panem Martinem Martinovem.  

 

“Vstupné” na tento běh byl 1,-Kč. 

 

Maraton odstartoval pan Lukáš Blažek, předal panu Lukáši 

Pilcovi, pak štafeta putovala do ruky paní ředitelce školy, Ladě 

Flachsové a následně tělocvikářce školy, paní Báře Novákové.   

Po dobu 3 hodin se štafetový kolík nezastavil a putoval z „ruky 

do ruky.“ Od paní sekretářky k paní účetní, dále k paní uklízečce, vychovatelkám ze školní 

družiny, učitelkám a jejich dětem a k dalším účastníkům maratonu. Délka běhu pro jednotlivé 

sportovce byla rozpočítána podle věku žáků – čím starší, tím delší úsek 

 

 Běhu se zúčastnili všichni žáci a všichni zaměstnanci 

naší školy.  

 

 

  

Ke spolupráci byly osloveny místní firmy, které 

vyslaly k běhu své zaměstnance nebo akční byli i sami majitelé firem. Přispěli nemalou 

finanční částkou, za což jim patří velké díky. Jejich gesta si moc vážíme a jsme pyšni na to, že 

nám všem přišli ukázat, jak je důležitá soudržnost a solidarita lidí. 

Díky panu Kotvasovi a firmě IRE, panu Jakimičovi a Miltenu, panu Křápovi (PAT a MAT), 

panu Antošovi – Mirakulum, paní Tůmové – Milovická lékárna, manželům Oubrechtovým – 

firma Yabok, paní Novákové – okna Milovice, panu Hamerníkovi – Truhlářství, paní 

Himplové – papírnictví Rozárka, Voluntarius, z.s., zaměstnancům milovické knihovny, 
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zaměstnancům školní jídelny, paní Dlouhé a Olachové z Radnice, panu Hrabánkovi a jeho 

kolegům z městské policie, firmě Ahold, která dodala každému našemu běžci mandarinku,  

maratonská čísla a upomínkové listy a všem rodičům našich žáků za finanční příspěvky. 

Podpořit naši akci přišli všichni Broučkové se 

svými učitelkami. Ti a sponzoři nám maraton 

navýšili o 6,3 km. Během akce jsme slyšeli 

reakce od dětí: „Já bych běžel ještě dál, aby 

bylo víc peněz.“ „Jé, toho kluka znám, tak mu 

dám 2 koruny.“ „Já mám korunky od maminky, 

ale ostatní jsem si vzala ze svojí kasičky. Zase 

si naspořím.“  

Díky Vaší podpoře dostal Vitásek dárek pod stromeček (na rozsvěcení Vánočního stromu – 

30.11.2014). Příspěvek, na kterém se podíleli MILOVIČTÍ PRO MILOVIČÁKA, činil 33 

419,-Kč. 

Dobrá věc se podařila, děkujeme!!! 

 

 

4.3.4.8 Den evropských jazyků 

Dne 26.9. 2014 se konal Den evropských jazyků. Účastnili se ho všichni žáci druhého 

stupně, kteří chodí do školy T.G.M. Milovice. Každá třída měla svůj stát a měla za úkol říct o 

něm cokoliv zajímavého. Nejprve jsme šli všichni do svých tříd, kde jsme si mohli vše 

připravit a nacvičit. Měli jsme na to 2 hodiny. Po 2 hodinách jsme se přesunuli do tělocvičny, 
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tam se usadili a čekali. Poté paní učitelky vylosovaly pořadí států. Každý stát měl na svoji 

prezentaci přibližně 10 minut.  

Zhlédli jsme státy jako například Rumunsko, Holandsko nebo i Litva. Bylo to nejen zajímavé, 

ale i poučné. Kromě 

odzpívaných hymen příslušných 

států jsme mohli shlédnout 

neznámé tance nebo ochutnat 

cizokrajnou kuchyni. Všichni to 

měli moc pěkné, ale muselo se 

zjistit, kdo vyhrál, a to tak, že 

každý si vzal víčko (jako hlas) a 

dal ho jednomu státu, který ho 

nejvíce zaujal. Na prvním místě se umístilo Bulharsko odprezentované  9.A. Ve 12:30 byl 

konec, a tak jsme se všichni vrátili zpět do školy, kde pokračovala výuka.  

Zpracovala: Sabina Doležalová, žákyně školy 

4.3.4.9 Projekt irské organizace HETI 

Myšlenkou tohoto projektu je sazbou a na jaře vykvetením žlutých krokusů 

připomenout dětské oběti holocaustu. V rámci holocaustu za druhé světové války bylo zabito 

přes jeden a půl milionů židovských dětí. I naše škola se v letošním roce k projektu připojila a 

podařilo se, krokusy vykvetly :)  
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Nezapomínejme! 

Zpracovala: Mgr. Jana Třetinová 

4.3.4.10 Slavnostní rozdávání prvního pololetního vysvědčení 

 První vysvědčení je v životě neopakovatelné. Proto si ho naši prvňáčci užili 

společně se svými rodiči na malém představení toho, co se za prvních půl roku již zvládli 

naučit. 

Slavnostní podvečer se ze školy linuly zvuky písniček s doprovodem, 
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    slova ze zdramatizované pohádky, 

 

 

 

     

 

  

  

 

      nacvičené taneční figury. 

 

     

 Prvňáčci neváhali rodičům předvésti své vědomosti a dovednosti. 
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 A pak už přišlo rozdávání vysvědčení a chlubení se jím. 
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4.3.4.11 Noc s Andersenem 

V pátek 27. dubna proběhla na naší škole již 

tradiční Noc s Andersenem, tentokrát věnovaná 

vzpomínce na spisovatele Jaroslava Foglara. Téměř 

sto dětí se zážitkovou formou seznámilo s jeho 

tvorbou a hlavně vztahem k dětem, přírodě a 

hodnotám, které vyznával.  

Učili jsme se stejně 

jako skauti bezpečně 

rozdělávat oheň a uklidit po sobě ohniště (kvůli počasí 

bohužel jen teoreticky), ale také vázat uzly, luštit šifry či hrát 

již dávno zapomenuté hry, jimiž se bavili naši prarodiče, když 

byli ještě dětmi.  

Možná že mnozí teď na výlet nevyrazí bez správně 

naplněné KPZ (krabička poslední záchrany) a poradí si v lese i bez mobilního telefonu. Vždyť 

na závěr celého programu většina dětí splnila bobříka odvahy, když prošla strašidelnou stezku 

ve sklepě. Nejen že musely děti prokázat odvahu, ale také bylo třeba uplatnit některé 

dovednosti nabyté během večera, aby mohly pokračovat dál a dostaly se až do cíle.  

Noc menších dětí probíhala na staré škole s jiným programem – úkoly přicházely 

z pohádek.  Po ukončení programu pak děti usnuly hned, jakmile se zavrtaly do spacáku, větší 

si musely ještě šeptem sdělovat zážitky.  
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Noční spaní začalo tím, že se postupně zhasínala světla na obou školách 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ráno nás pak čekala snídaně připravená některými šikovnými maminkami 

(děkujeme!) a hlavně velký úklid, aby v pondělí nikdo nepoznal, co se ve škole dělo.  

Zpracovala: Mgr. Lada Kolínská 

 

4.3.4.12 Roboti ve škole 

Zážitková přednáška spojená s ukázkou programování robotů byla účelně doplněna otázkami 

žáků 4. a 5. tříd.  

Návaznost v hodinách 

Člověk a svět práce na 

sebe nedala dlouho čekat 

v podobě „stavebnicové 

výuky“.  

Ukázka sestavení robotů a 

jejich robotického 

programování byla 

motivačním vstupem pro 

možnost přihlásit se do nepovinného předmětu na následující školní rok.      

 

 

4.3.4.13 Projekt Kamarád 

Tradiční projekt spolupráce nejmladších a nejstarších žáků naší školy odstartoval 1. 

školní den, kterému předcházela návštěva žáků z 8.ročníků v MŠ.  
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V rámci projektu Kamarádi jsme navštívili školku U Broučků, se kterou naše škola 

spolupracuje už delší dobu. Rozdělili jsme se do tří skupin a každá skupinka šla do jedné 

třídy. Nejdříve jsme se dětem představili. Potom jsme si zahráli pár her, při kterých jsme 

zjistili, že děti jsou velmi šikovné. Nakonec jsme společně rozluštili nějaké hádanky a děti 

dostaly malou odměnu. S předškoláky jsme sice strávili jenom hodinu, ale moc nás to bavilo. 

Věříme, že se tato hodina líbila i naším malým kamarádům.    

    Za velké kamarády Valérie Budská 

 

 

Tímto celý projekt začal a 

pokračoval první pátek v září, kdy celá škola 

odešla na cvičení v přírodě a deváťáci toto 

cvičení připravili pro své malé kamarády.   

Kromě skládaných puzzlí okolí 

Milovic vůbec nebylo jednoduché třeba to, 

aby deváťáci porazili prvňáky ve fotbale. 
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Následovaly společné akce v průběhu celého školního roku – Mikulášská nadílka, 

sportovní den, cvičení v přírodě … 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celý projekt Kamarád vyústil kromě společného rozloučení se písní na Akademii 

připraveným utajeným vystoupením prvňáků na šerpování deváťáků. 
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4.3.4.14 Veselé zoubky 

Preventivní program „Veselé zoubky“ je určen pro žáky prvních tříd základních škol 

z celé České republiky. Programem chceme přispět k tomu, aby návyky dětí byly co 

nejsprávnější a aby se dokázaly společně se svými rodiči o své zoubky dobře starat.  

Žáci zhlédli výukové DVD se zábavně-vzdělávacím filmem „Jak se dostat Hurvínkovi na 

zoubek“, které následně využili v pracovních listech a v programu na interaktivní tabuli. 

Všichni zúčastnění obdrželi preventivní balíčky. 

 

4.3.4.15 Třídní rekord 

Školní knihovna vyhlásila na měsíc prosinec 2014 soutěž o největší papírovou 

ozdobu. Soutěže se zúčastnilo 23 dětí se svými rodiči, třídní kolektivy 

a oddělení ŠD. Ozdoby byly různé: dlouhé, na zavěšení, stojící, 3D. 

Všechny ozdoby zdobily 

budovu Pionýrů po celý 

vánoční čas.  

 

 

 

Výherci: 

David Durčák 1.C - jeho anděl měřil 80cm,  

Dita Brinkeová 1.C - rozkládací andílek 3m do šířky 

 

    

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Jana Nováková 
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4.3.4.16 Zachránění holubi 

Koncem loňského školního roku se v naší škole začaly ozývat díky budování výtahu 

rány kladivem a sbíječkou. V září však mezi tyto, nám už známé zvuky, bylo najednou slyšet 

nějaké pípání. Děti přiběhly se 

zprávou, že se nám ve výtahu 

umístila hrdlička a v hnízdu má 2 

mláďata. Za týden začnou zkoušky 

jízdy výtahu. Co s tím?  

Želvu suchozemskou i 

želvy vodní máme, ale holubi? Kde 

a jak bychom je venčili? Na 

zahradě bez voliéry? Co s nimi? 

Stačil jeden telefonát na 

milovickou městskou policii. 

Poskytli nám číslo na záchrannou stanici Pátek a druhý den byli holubi v bezpečí. Díky!! 

4.3.4.17 Školní časopis Tužka 

V letošním školním roce 2014/2015 se časopis vydává již sedmým rokem. Redakci 

časopisu Tužka tvořily dvě skupiny žáků druhého stupně.  

Tužka naši školu reprezentovala v tomto roce celkem dvakrát, nejprve se žáci 

zúčastnili v prosinci republikového kola v Brně, kde získali 2.místo. V měsíci květnu obdrželi 

v rámci Středočeského kraje cenu v kategorii Obsah.  

Připravovanou novinkou pro příští školní rok bude příprava časopisu on-line v rámci 

webového rozhraní www.schoolpressclub.com. 

Zpracovala: Mgr. Jana Třetinová 

4.3.4.18 Dětské zastupitelstvo Milovice 

 Dětské zastupitelstvo pracovalo velmi aktivně i v roce 2014/2015, kdy se 

pravidelně jedenkrát týdně scházelo na svých jednáních. Kromě tradičních akcí, jakou jsou 

veřejné sbírky pro FondSidus, pomoc na Pohádkovém lese, se zastupitelstvo pustilo do dvou 

projektu Extra třídy. Na projektu „Kouzla a čáry mají velkou moc, třeba nás dát dohromady“ 

spolupracovalo s třídou 8. C.  

Dětské zastupitelstvo reprezentovalo naši školu při setkání s panem prezidentem. 

Zpracovala: Mgr. Jana Třetinová 

http://www.schoolpressclub.com/
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4.3.4.19 Den Země 

Tento den má v naší škole již svou tradici. Celý den byl v přírodopisné režii žáků 

9.ročníků, kteří si připravili pro mladší žáky úkoly vztahující se k životnímu prostředí. 

Některé třídy navštívili výstavy či se zúčastnili besedy s touto tématikou.   
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Výstupem byly výukové panely umístěné ve vestibulu školy.   

    

 

4.3.4.20 Kredity 

4.3.4.20.1  I. Kreditní výlet - IQLANDIA 

Dne 13. listopadu 2014 jsme s dětmi absolvovali kreditový výlet do IQLANDIA v 

Liberci. IQLANDIA je moderní interaktivní 

science centrum pro děti i dospělé, takže bylo 

ideálním místem pro naše žáky od 1. do 9. 

ročníku, kteří se zaslouženě kreditového 

výletu zúčastnili. Nadšeně vyzkoušeli různé 

experimenty ve všech expozicích. Žáci si na 

vlastní kůži mohli vyzkoušet jakou sílu má 

taková vichřice nebo zemětřesení, zjistit, jak 

funguje lidské tělo a z jednotlivých částí ho 

poskládat, shlédnout krátký 3D film a jiné 

aktivity. Jedním z největších lákadel byl humanoidní robot, který mluvil na žáky česky a 

přitom dokáže používat gesta a mimiku. 
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Zpracovala: Bc. Lucie Jurkovičová 

4.3.4.20.2  II. kreditní výlet - Atlantis Center  

V tomto kreditním období se 

nejlepší sběrači baterií, papíru, víček, 

pomerančové kůry, ale i ti, kteří se účastní 

dobrovolných akcí a vědomostních soutěží, 

které pořádá naše škola, zúčastnili výletu do 

Atlantis Center v Praze.  
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Atlantis Center nám připravilo prohlídku s tématikou „Faraonovo tajemství“. 

Mohli jsme si zde vyzkoušet nejrůznější rituály pocházející z doby starověkého 

Egypta, např. mumifikaci, balzamování mumií a pronášení slavnostních řečí v kostýmech 

starověkých bohů. Dále jsme zde mohli 

řešit různé hlavolamy, fyzikální pokusy 

a někteří z nás se zavřeli do obrovské 

bubliny.  

 

Z výletu jsme se všichni bez 

ohledu věku vraceli nadšeni.  

Zpracoval: Adam Šulc 

 

4.3.4.20.3  III. kreditní výlet – Náprstkovo muzeum 

Dne 31.3.2015 se žáci naší školy zúčastnili kreditního výletu do Prahy za III.období. 

 

V Praze společně navštívili 

Náprstkovo muzeum. Nejprve si 

mohli vyslechnout přednášku o 

mexických maskách a rituálech, poté 

si samostatně vyráběli mexické 

masky. Na závěr žáci zhlédli 

expozici Mexika a Oceánie. 

 

 

 

 

 

 

 Zpracoval: Bc. Roman Juřena 
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4.3.4.20.4   IV. kreditní období – Koněpruské jeskyně 

11. června se vybraní žáci zúčastnili posledního kreditního výletu za odměnu 

v letošním školním roce organizovaném tentokráte paní učitelkou Hukovou a Košvancovou. 

Vybraná lokalita bohužel nebyla dostupná železnicí, a tak na řadu přišel opět autobus. 

S menšími obtížemi se nakonec podařilo zajistit dopravu a 46 účastníků se vypravilo směrem 

Koněprusy, kde byla cílem exkurze- jeskyně.  

Vzhledem k velkému počtu kreditních výletů v posledních letech nebylo lehké najít 

takový program, který by zaujal všechny žáky různého věku. K velké radosti organizátorů se 

to ovšem podařilo i tentokráte. Mladší děti zažily trochu dobrodružství v podzemí a starší už 

dokázaly obdivovat krásy krápníkové výzdoby. Čas zbyl k velké spokojenosti účastníků 

nejenom na nákup upomínkových předmětů, ale i nezbytných pamlsků, které k výletu patří. 

Zpracovala: Mgr. Libuše Košvancová 

 

4.3.5 Dotační projekty 

4.3.5.1  Kam zmizeli Geigerovi 

 

Slavnostní ukončení 

projektu "Kam zmizeli Geigerovi?" 

se konalo 13. září před domem 

Geigerových (současná Vinotéka u 

železničního přejezdu). 

 

 

Při pokládání stolpersteinů, 

kamenů obětem holocaustu, 

vystoupili žáci naší školy s 

kulturním představením.  
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Hudebním projevem a 

obrovskou snahou v REKORDNÍM 

ČASE nacvičit hymnu Izraele a 

Českou hymnu a tak zpěvem 

důstojně obohatit pietní vzpomínku 

na zmizelé židovské manžele 

Geigerovi, jste se zapsali do 

„Knihy vzpomínek“, která je 

uložena v srdci každého člověka...   

 

A to je víc, než zápis do jakékoli „Knihy rekordů“!  

 

Následně byla představena kniha 

"Kam zmizeli Geigerovi" 

s autogramiádou.  

 

 

 

Součástí akce byla také výstava Neztratit víru v člověka - Protektorát Čechy a 

Morava očima židovských dětí a prezentování samotného projektu "Kam zmizeli Geigerovi?" 

v atriu radnice v Milovicích.  
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Slavnostní akce byla zakončena besedou s přeživším holocaustu, panem Tomanem 

Brodem na Radnici.  

   

 I přes to, že válka je již téměř 70 let za námi, nikdy nezmizí historické hrůzy války.  

Pozvání na tuto akci přijali a zúčastnili se jí: pamětník, pan doktor Toman Brod; 

místopředseda Židovské obce Praha, pan František Bányai; místostarostka Milovic, paní 

Marcela Říhová; zástupce organizace EDUin, který se věnuje vzdělávání, pan Richard Lukáš; 

zaměstnankyně Institutu Terezínské iniciativy, paní Aneta Plzáková; zástupkyně organizace 

Stolpersteine, paní Mariana Singer; milovický rodák a pamětník města, pan Aleš Kubeš; 
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pracovník archívu v Lysé nad Labem, pan Michal Řezníček a pan ředitel ZŠ a MŠ Liběchov,  

Karel Špecián. 

Díky patří nejen paní učitelce Třetinové, koordinátorce celého projektu a paní 

učitelce Mikušové, která knihu s žáky v hodinách překládala do angličtiny, ale také našim 

bývalým žákům, dnes již studentům 1. ročníků středních škol, kteří byli ochotni i ve svém 

volném čase na projektu pracovat. 

 

O tomto projektu se psalo v Obecních židovských novinách i v Jeruzalémském tisku. 
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Článek z EDUIN 

Kam zmizeli Geigerovi? 

 

V polovině září 2014 byl v Milovicích ukončen více než dvouletý projekt „Kam 

zmizeli Geigerovi“, vedený učitelkou Janou Třetinovou a dětmi z místní základní 

školy T.G.Masaryka, zapojený do projektu Extra třída (link http://www.extratrida.cz). 

Žáci si společně s paní učitelkou vytyčili za cíl nalézt informace o jedné židovské 

rodině z Milovic a z jejich medailonků a pohnutých osudů sestavit knihu. K tomu se 

žákům podařilo ještě vytvořit 

webové stránky (link http://kam-zmizeli-geigerovi.webnode.cz) o svém 

bádání a o příběhu rodiny Geigerových a také položit stolpersteiny (link 

http://www.stolpersteine.cz) před domem, kde v Milovicích tato židovská rodina 

bydlela. Žáci skrze badatelskou práci, pátrání v místních i celostátních archivech a 

výkazech, diskutování a naslouchání pamětníkům rozvíjeli schopnost pracovat ve 

skupině, rozdělit si role při práci, vyhledávat a třídit informace, naslouchat, jednat s 

úřady, pracovat s počítačovými programy, překládat anglické 

texty a mnohé další. Aby získali jako odměnu 3denní vzdělávací seminář v 

Terezíně díky projektu dream catcher, žáci secvičili a předvedli divadelní představení 

v dětském domově. 

Projekt probíhal od roku 2012 a největší výzvou pro paní učitelku bylo 

zkoordinovat osobní život s prací na projektu, která probíhala většinou mimo výuku. 

Zlomovým bodem byla chvíle, kdy se projekt dostal do povědomí rodičů, kolegů a 

ostatních žáků a práce na něm začala být pro žáky otázkou hrdosti. Zájem ostatních 

zvýšil samostatnost a motivaci žáků. Taky bylo zpočátku těžké přesvědčit kolegy na 

http://www.extratrida.cz/
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škole, že má smysl věnovat čas tomuto projektu, jezdit na výlet a exkurze. Objevily 

se ale i příklady dobré spolupráce – na hodinách angličtiny žáci překládali texty o 

Židech. Velkou posilou byla podpora paní ředitelky. Jak uvádí Jana Třetinová, pro 

děti bylo největší motivací něco vytvořit, objevovat a něco po sobě zanechat. Proto 

žáci projekt často vedli sami a paní učitelka pomáhala radou pouze ve hluchých 

chvílích. V průběhu projektu se zapojila celá třída – část bádala a část zajišťovala 

tvorbu videí, animací a profilů na webu Extra třídy. Společnou prací se tak podařilo 

získat z Extra třídy prostředky na vydání knihy, což bylo pro žáky největší odměnou 

za práci na projektu. Viděli, že jejich práce má smysl. O to více, že peníze na to 

sehnali sami. Výhodou programu Extra třída je právě to, že přivádí do reality 

množství nápadů, které při výuce vznikají. Jak říká Jana Třetinová, Extra třída dává 

příležitost žákům, aby byli aktivními 

občany. Na druhou stranu, jak uvádí paní učitelka, zapojení do Extra třídy 

není pro každého učitele. Hodně záleží na osobnosti učitele, jeho schopnosti 

motivovat a na energii, kterou do projektu vloží. Jana Třetinová i její žáci potvrzují, že 

výuka moderních českých a evropských dějin takto děti baví mnohem více, než jen 

sedět v lavicích a zapisovat si data. A co má paní učitelka v plánu do budoucna? 

Milovická základní škola má vlastní studentské zastupitelstvo a je pro něj potřeba 

vytvořit zasedací místnost… 

Richard Lukáš, EDUIN 

 

Jako ředitelka ZŠ T.G.Masaryka jsem hrda na to, že lidi, kterým není lhostejný osud 

druhých a kteří se zasloužili o položení památky v našem městě jsou (nebo v průběhu 

projektu byli) pedagogové a žáci naší školy. 
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Tento projekt by l oceněn MŠMT a NIDV za občanskou odpovědnost, pomoc druhým a 

spolupráci v týmu pamětním listem za účast ve 3.ročníku soutěže Brána k druhým. 

4.3.5.2  Projekt Extra třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt se uskutečnil opět v rámci programu Extra třídy, kdy finančním sponzorem 

ve výši 31 500 Kč se stal Nadační fond Tesco. V rámci projektu jsme bádali po památkách 

zaniklé obce Mladá. Mladá - ves, která ležela od Milovic směrem na Lipník, byla převážně 

zemědělského charakteru, měla vlastní kostel sv. Kateřiny, faru, hřbitov a školu. V obci své 

služby nabízel švec, krejčí, řezník, pekař a nechyběla ani krčma. Na počátku 20. století měla 

obec 101 domů s číslem popisným a okolo 700 občanů. Bohužel v roce 1903 bylo rozhodnuto 

o zřízení vojenského cvičiště a Mladá byla určená k vystěhování a zániku.  

Dětské zastupitelstvo Základní školy T. G. Masaryka Milovice 

Vás srdečně zve dne 18. června 2015 od 17.00 hod. v atriu radnice 

na slavnostní zakončení svého projektu 

„Historii je třeba znát aneb památky zaniklé obce Mladá“. 

 
Projekt se uskutečnil v rámci programu Extra třídy, kdy 

finančním sponzorem je Nadační fond Tesco. V rámci projektu žáci naší 

školy bádali po památkách zaniklé obce Mladá. Ze zjištěných materiálů 

sestavují informační brožurky, vyrábí model kostela a školy zaniklé obce, 

sestavují a nechají instalovat informační tabule v původních místech zaniklé 

vesnice Mladá.  

Současně Vás zveme na výpravu do zaniklé obce Mladá, která se 

bude konat dne 18. června. Sraz u ZŠ T. G. Masaryka Milovice v 8.30 hod.  

Výprava se koná ve spolupráci s občanským sdružením  

Přátelé a rodáci Milovic. 
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Dnes již málokdo ví, že existovala i jiná Mladá, než ta nedaleko odtud – oblast od naší 

radnice směrem na Benátky nad Labem. A právě to jsme se naším projektem snažili změnit, 

chtěli jsme našim spolužákům, jejich rodičům, občanům našeho města připomenout a přiblížit 

historii zaniklé vesnici Mladá. Při bádání po památkách obce jsme využili Státní okresní 

archív Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, zde jsme nalezli řadu zajímavých informací a 

také dobové fotografie. Z těchto informací jsme poté sestavili informační brožuru o Mladé a 

také informační tabuli, kterou jsme nechali zabudovat přímo do míst bývalé obce Mladá. Dle 

fotografií jsme společně s panem Boháčkem, školníkem školy, vytvořili modely 

nejdůležitějších budov – školy a kostela.  

Dne 18. června 2015 jsme v dopoledních hodinách uspořádali výpravu do zaniklé obce 

Mladá.  

  

Asi deseti kilometrové procházky se účastnilo 300 žáků naší školy. Ti všichni již vědí, 

kde se vesnice nacházela. Víme, že mnozí z nich hned o následujícím víkendu na místo vzali 

své rodiče, známé. Vesnice Mladá tak "ožila".  

 

V odpoledních hodinách jsme uspořádali v atriu radnice našeho města Milovice 

slavnostní představení projektu. Asi stovka lidí si vyslechla informace o průběhu projektu, 

něco málo z historie vesnice. Slavnostně s námi odkryli modely budov. 
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Zpracovala: Mgr. Jana Třetinová 

4.3.5.3 Čarodějnický slet 

A opět Dětské zastupitelstvo bodovalo. Poprvé v historii školy se stalo, že na jeden 

rok byly přiděleny finance z fondu Extra třída na dva projekty. 

 
                           

 

 

        Čarodějnický slet 

 30. dubna v 15. 00 hodin 

   AKCI POŘÁDÁ  

     DĚTSKÉ ZASTUPITELSTVO 

za finanční podpory  

    Nadačního fondu Tesco                          

v rámci projektu Extra třídy 

    

  

 

 

Milovice jsou městem plným rodin s malými dětmi. V našem projektu jsme se 

zaměřili právě na ně. Pro děti z mateřských školek, naše spolužáky ze školy, děti z Dětského 

domova Milovice a pro postižené z Domova Mladá dětské zastupitelstvo uspořádalo akci u 

nás ve škole – Čarodějnický slet. Akce je oblíbená u dětí z naší školy, nyní jsme na ni pozvali 

i další. Přichystali jsme pro ně divadlo, výtvarnou a keramickou dílnu a spoustu soutěží. 

Peníze z Extra třídy jsme použili na nákup materiálu, drobného ocenění všech soutěžících a 

občerstvení. Myslíme si, že je důležité se takto společně setkávat a vzájemně se od sebe učit. 

Naše škola se snaží být školou inkluzivní, tzn., že do naší školy by měly mít možnost chodit i 

děti se speciálními potřebami. Na toto musí být připraveni učitele, ale i my žáci. Právě v 

našem projektu bylo možné si toto přirozeně zažít. Od Nadačního fondu Tesco jsme na 

realizaci projektu obdrželi 12 000 Kč. Příspěvek na propagaci projektu od Nadačního fondu 

Program:  

Divadlo 

Výtvarné dílny „U špinavé 

hnáty“ 
Kosmetický salón „U chlupaté 

bradavice“ 

Zkouška odvážné duše Ježibaby 

Čarodějná olympiáda 

 

Připraven je kus žvance 

(špekáčky k  zakoupení) a           

čarodějné lektvary 
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Tesco činil 1 500 Kč. Akce se velmi vydařila, zábavného odpoledne se dle vydaných cen 

zúčastnilo okolo 200 dětí. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Jana Třetinová 

 

4.3.5.4 Neobyčejná škola 

První NEobyčejná škola je z Milovic – toto byl název článku od našeho sponzora, 

kterého zastupoval pan Martin Martinov, FreetimeCZ, z.s.  

ZŠ T.G. Masaryka se zapojila do projektu NEobyčejná škola v roce 2013. Je to 

„otevřený projekt“, který má čtyři oblasti vzdělávání, kde se samotné aktivity můžou měnit v 

závislosti na jednotlivých školách a jejich požadavcích. Podmínkou je, že programy nejsou 

cílené na vítězství, ale na zlepšování dovedností, vytváření vlastního názoru a charakteru, 

uvědomění si smyslu pomáhat, budování důvěry a respektu k prostředí, ve kterém žijeme. 

Realizací soutěží, sportu, hudby a divadla se dětem vysvětluje, co znamená být zodpovědný, 

jak se chovat ke svým přátelům a učitelům, proč je důležité učit se, proč se máme starat o 

vlastní zdraví a proč musíme být ohleduplní k lidem a přírodě.  
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Škola jako první v republice splnila všechny požadavky projektu v oblasti Podpory 

zdraví, Ekologii a ochrany životního prostředí, Společenské odpovědnosti a Osobního 

rozvoje.  

Poslední akce v rámci projektu byl Školní štafetový maraton pro dobrou věc. 563 

žáků se rozhodlo, že přispěje kamarádovi na ortopedické kolo a každý zaplátí startovné min.1 

Kč. Do běhu se zapojili učitelé, sponzoři a přátele školy a jako největší překvapení - všechny 

děti z mateřské školy U Broučků, včetně učitelek.  

Běh byl zařazen do iniciativy We Run for Good  nikdy nekončícího běhu pro dobro.  

Tento projekt podpořilo město Milovice v rámci grantů pro neziskové organizace.  

 

4.3.5.5  Škola bez hranic 

Společnost Channel Crossings s.r.o. nám nabídla spolupráci v projektu, který je 

financován z ESF. Díky tomuto zapojení jsme získali možnost metodických workshopů pro 

učitele na různá témata. Jedním ze seminářů je „Zavádění výuky formou CLIL“. Metoda 

CLIL je založena na propojení výuky odborného předmětu a cizího jazyka, kdy se žák učí 

cizímu jazyku a obsahu předmětu zároveň. Podmínkou pro splnění výuky metodou Clil je 

využití cizího jazyka minimálně v 10 % hodiny odborného předmětu. Na naší škole se tři 

vyučující zapojili do projektu Školy bez hranic – metody CLIL. Část hodin předmětu výchovy 

ke zdraví, dějepisu, výchovy k občanství vedli v anglickém jazyce. Metoda CLIL může být 

obohacením klasických vyučovacích hodin, žáci reagovali na tuto metodu pozitivně. 

 Naši žáci se mohou takto „dostat“ k pilotním sadám učebnic, s kterými budou 

pracovat. V rámci projektu jsme zařadili do hodin anglického jazyka výuku rodilým mluvčím, 

která se uskutečňuje 1 x týdně. Kromě těchto a dalších aktivit bude probíhat pro žáky 2. 

stupně projektový den v angličtině, který přijedou podpořit další rodilí mluvčí. 

Zpracovala: Mgr. Jana Třetinová 

 

4.3.5.6 Projekt OPVK – Zdraví na ZŠ 

Tento projekt byl realizován ve spolupráci s ve spolupráci  s organizacemi: 

Magdaléna, o.p.s., Semiramis, o.s., Prostor plus, o.p.s. a Cesta integrace, o.p.s. 

V rámci DVPP byli někteří pedagogové proškoleni v programu Kočičí zahrada; 

Evropský preventivní projekt EU-Dap; programu Unplugged; Zdravém životním stylu, 

zdravotní výchovy a dopravní výchovy; Třídnické hodiny aneb "Kuchařka na prevenci“ 
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Byla poskytnuta podpora v práci se třídami - všeobecné dlouhodobé primarní 

prevence rizikového chováni pro 5.+6.ročník (viz Program primární prevence). 

 

4.3.5.7 Projekt OPVK – EduTech 

= Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a 

technických oborech – ve spolupráci s TU Liberec – Fakulta Přírodovědně-humanitní a 

pedagogická. 

V projektu se jednalo o badatelskou výuku ve vzdělávací oblasti ČaJS. Učitelé se 

v rámci DVPP zúčastnili 2 kurzů (1.-3.roč., 4.-5.roč.) včetně metodiky výuky s využitím 

aktivizačních metod a principy výuky dle badatelských metod. Přínosem bylo i získání 

vyučovacích materiálů a pracovních listů.  

4.3.5.8 EDUkační LABoratoř (EDULAB) 

- organizátor Programu podpory digitalizace škol 2014/2015 

Pedagogové se aktivně zapojili do používání DVO na portálu eKabinet.cz učiteli Školy ve 

vyučovacím procesu. Někteří využili bezplatného proškolení zaměřeného na práci 

s digitálním vzdělávacím obsahem. 
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4.3.5.9 Projekt OPVK – Školy v pohybu 

Tento projekt ve spolupráci s AISISem byl v září ukončen.  

Moto projektu naší školy:  

Moderní rodinná ekoškola s respektováním individuality dětí, s bezpečným 

klimatem a motivací pro vzdělávání se s chutí zažít úspěch tím, že něco vím. 

 

4.3.5.10 Projekt CPTO 

V rámci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským 

krajem“ měli  žáci 8.ročníků možnost navštívit v předmětu Volba povolání  firmy, které jim 

přiblíží pracovní možnosti. Na březen jsme vybrali exkurzi do Crystal Bohemia 

v Poděbradech. Kromě představení společnosti a pracovních pozic, zhlédli žáci hutní provoz 

s ručním tvarováním (foukáním) skla a brusírnu (ruční dekorování – broušením). Aktivity, 

které projekt nabízí, jsou hrazeny z evropského sociálního fondu. 

 

4.3.5.11  Moderní učitel 21. století 

Projekt, který měl za cíl rozšířit znalosti a vybavení směrem k dotykovým 

technologiím, se podařil ve vzájemné spolupráci s ČVUT Praha pod názvem „Moderní učitel 

21. století“. Naší škole letošní rok přinesl téměř  500 000,- Kč. Byl uskutečněn nákup 

mobilních dotykových zařízení pro pedagogy, kteří absolvovali školení k používání tabletů ve 

výuce – začali realizovat aplikace moderní ICT do konkrétních 

předmětů  (fyzika, cizí jazyk, apod.). Jako škola jsme začali využívat 

moderní dotykové techniky v procesu vzdělávání. Pro realizované školení pedagogů byla 

připravena rozsáhlá e-learningová podpora. 

 

4.3.5.12  Programy všeobecné dlouhodobé primární prevence rizikového chování 

Posledním projektem, na kterém nám byla nabídnuta spoluúčast, jsou Programy 

všeobecné dlouhodobé primární prevence rizikového chování pod společností Semiramis. 

Projekty byly určeny pro žáky 5. a 6. ročníků. Bloky setkání se konali v 5.ročnících v 

1.pololetí – 2 x 2 hodiny , v 6.ročnících – 2 x 3 hodiny, ve 2.pololetí ve stejných počtech. 

Probíhala spolupráce odborníků Semiramis s třídními učiteli. 
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Tento projekt je pro nás velmi cenný, neboť na jeho základě budeme dále stavět 

prevenci i pro další ročníky naší školy.    

 

4.3.5.13  Nová dotace do dalšího školního roku 

Škola získala dotaci na projekt Inovace výuky na ZŠ T.G.Masaryka Milovice od 

Evropské unie v hodnotě 971 301,-Kč. Klíčovými aktivitami jsou čtenářské dílny, kdy došlo o 

prázdninách k vybavení školní knihovny počtem 420 ks knih a výukovými tablety. Čtenářské 

dílny budou částečně probíhat i v nově rekonstruované třídě s „patrem“, která bude 

v odpoledních hodinách sloužit i jako školní klub. Další aktivitou v rámci grantu je zahraniční 

jazykový kurz pro 3 učitele a pro 40 žáků 7. - 9. ročníku. Jazykový kurz pro žáky proběhne 

v průběhu října na 8 dní v Anglii, kdy jeho součástí budou kromě jazykové výuky, jejímž 

výstupem bude osvědčení o absolvování kurzu, také aktivity vedoucí k seznámení žáků s 

reáliemi navštívené země, např. návštěva zajímavých míst, historických památek, muzeí, 

galerií a kulturních událostí. Veškeré výdaje spojené s tímto výjezdem jsou žákům hrazeny.  

Tento projekt je jeden z dílčích projektů, kterých se naše škola účastní. Chtěla bych 

touto cestou poděkovat všem kolegům, kteří se podíleli a podílejí na realizaci projektů a 

tím přinášejí nemalé hodnoty pro naši školu.  

  



 

89 

 

 Soutěže 

4.4.1 Vědomostní soutěže 

4.4.1.1 Olympiáda z českého jazyka 

Ve čtvrtek 5.2.2015 se vítězové školního kola olympiády z českého jazyka zúčastnili 

okresní olympiády v Nymburce. 

V konkurenci 34 žáků z ostatních základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií 

se umístil  Štefan Očkay (9.C) na 22.-23. místě a Marek Šel (9.C) na 24.-27. místě. 

Zpracovala: Mgr. Eva Fišerová 

 

4.4.1.2 Přírodovědný klokan 

viz kapitola  Celostátní soutěž „Přírodovědný klokan“ 

 

4.4.1.3 Zeměpisná olympiáda  

Školní kolo proběhlo ve dnech 7.-9.ledna za účasti 34 

soutěžících. Soutěž je rozdělena do třech kategorií -ABC.  

V kategorii A - 6.r soutěžilo 9 žáků, první tři místa 

získali Jiří Král, Kryštof Kmet a Lucie Kožnarová. V kategorii 

B -7.r. poměřovalo znalosti 7 žáků -Pavel Ulrych a Milan Piller 

získali první místa, na dalších jsou Stanislav Beránek a Marek 

Šimon. V kategorii C-8.-9.r.soutěžilo 18 žáků, první tři místa získali Matěj Piller, Lukáš 

Procházka a Jakub Rett. Výsledková listina je vyvěšena v učebně zeměpisu.  

Do okresního kola postoupili Jiří Král, Pavel Ulrych, Milan Piller a Matěj Piller. Milan 

Piller a Matěj Piller se umístili na 4.místě ve své kategorii, Pavel Ulrych obsadil 6.příčku a 

Jiří Král byl 7. 

                                                           Zpracovala: Mgr. Marie Adamová 
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4.4.1.4 Soutěž v anglickém jazyce 

Žák 9. ročníku Filip Stárek se v pátek 26.2. zúčastnil okresního kola soutěže v Aj v 

Poděbradech. Soutěž se skládala ze dvou částí - poslechu a rozhovoru na určené téma. Filip 

obstál výborně a získal krásné třetí místo, pouhý jeden bod ho dělil od vítěze a půl bodu od 

druhého místa. 

Zpracovala: Jitka Holanová 

4.4.1.5 Košík plný rozumu 

Žít zdravě, jíst zdravě … to bylo moto školní soutěže „Košík plný rozumu“, který 

korespondoval s osnovami předmětu Výchova ke zdraví. 

 

4.4.1.6 Pišqorky 

Kdo z koho v soutěži křížek  

versus kolečko? Utkali se žáci 2.stupně a 

zvítězil Václav Čermák na „celé čáře.“ 

 

 

4.4.2 Další reprezentační soutěže 

4.4.2.1 Hurá na kraj! 

Tak přesně s těmito slovy odjížděli žáci ZŠ T.G.Masaryka z okresního kola soutěže 

v šachách. Dlouhou dobu byly partie 

vyrovnané a body se přelévaly z jedné 

strany na druhou. Ovšem po závěrečných 

soubojích se podařilo Adamovi a 

Antonínu Peškovým, Martinu Šoltési a 

Denise Svobodové naklonit bodový zisk 

na svou stranu a získat krásné druhé 

místo. Nyní se již tedy mohou připravovat 

na krajské kolo, které se uskuteční  

v Neratovicích.      Zpracovala: Mgr. Iveta Hankeová 
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4.4.2.2 Zpěv – GÉČKO pracuje dál 

Anastázie Fiedlerová, Klára Lešikarová, Nikola Ležalová – zpěv, Aneta Ševčenková –  

klavír, vytvořily dne 28. 1. 2015 svou snahou podmínky pro realizaci školního kola 

soutěže v dětském sólovém zpěvu Karlovarský Skřivánek. 

Do krajského kola v kategorii A1, pořádané Domem dětí a mládeže Mělník, konané dne 6. 2. 

2015 byla nominována Stázka a Klára. 

„Skřivánek“ nám uletěl…, 

Klára Lešikarová a Stázka Fiedlerová 

z 8.B se zúčastnily v pátek, 6. 2., od 11.00 hod. 

do 15.00 hod. krajského kola soutěže 

„Karlovarský skřivánek“ v sólovém zpěvu - 

v silné konkurenci  jedenácti soutěžících 

kategorie „B“.  

V DDM na Mělníku reprezentovaly naši školu nejen svým citovým uměleckým 

projevem ale i vystupováním, celkovou úrovní chování! Postupu do celostátního kola jsme 

bohužel letos nedosáhli. „Ostřílení“ gymnazisté byli lepší. To se nedá popřít..., ale příští rok 

se pokusíme znovu. 

Zpracovala: Mgr. Jarmila Zavřelová  

4.4.2.3 Porta 

Troufli jsme si vystoupit na pěvecké soutěži „Sadská PORTA“, přesto, že: 

1) jako skupina „Géčko“ existujeme teprve 3 týdny,  

2) se zúčastnilo 25 sólistů, dvojic atd…,  

3) čtyři z nás sedmi starších NÁHLE – ze dne na den – „OCHOŘELI“… 

I tak jsme dosáhli na pět bodů od poroty z možných jedenácti. 

Velké díky patří Vám, rodiče, dědo, babičko, že jste nás odvezli, přivezli a prožili s námi 

sobotní odpoledne, 11. 10., od 13.00 hod. do 18.30 hod.! 

A také díky Vám, paní učitelko Hankeová, třídní druháčků! 

 

  Zpracovali: Tři „stateční“ ze 7., 8. a 9. třídy – Trantinová,  Beránek, Maňasová 

         a jedna učitelka Hv – Mgr. Jarmila Zavřelová 
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4.4.2.4 Jarní Petrklíč 

„Polabí zpívá Praze“… četli jsme na začátku školního roku v nabídce aktivit v hodině 

hudební výchovy. 

Nerozuměli jsme. Ale dnes, 26. března 2015, jsme se my, GÉČKO – kvinteto zpěvaček 

z milovické školy TGM seznámilo s KÁČKEM – klavírním pěveckým triem z čelákovické 

ZŠ J. A. Komenského (anebo naopak?: čelákovické KÁČKO se seznámilo s milovickým 

GÉČKEM)…  

Jeli jsme společně cestou 

vlakem na 28. ročník 

soutěžního hudebního festivalu 

JARNÍ PETRKLÍČ do Jesenice 

u Prahy do sálu Společenského 

centra pro cca 300 soutěžících. 

Porota ve složení 

významných středočeských 

osobností – pan senátor, paní 

starostka, pedagogové, umělci, 

neměla snadný úkol. V naší 

kategorii –„Malé soubory a sbory“ jsme sice cenu nezískaly ale..: 

… nezapomenutelný zážitek, ocenění posluchačů a hlavně NOVÉ KAMARÁDSTVÍ ano. 

Vše na nejvyšší úrovni!              

 Zpracovala: Jarmila Zavřelová 

 

 

4.4.2.5 Brána k druhým 

viz kapitola Kam zmizeli Geigerovi 
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4.4.3 Sportovní úspěchy 

4.4.3.1 Běh na Hakenově stadionu 

Odešli ze školy, vrátili se se slovy: „Vyhráli jsme, 

co se dalo.“ 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.2 Nezalekneme se ani celosvětové konkurence v GOLFU 

Počátkem listopadu, konkrétně 10.11., se odehrál v rámci pravidelného SNAGového 

kroužku (golfový kroužek) SNAG International Tournament, kterého se zúčastnilo i jedno 

družstvo sestavené z žáků naší školy.  
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Během virtuálního turnaje proti sobě nastoupili v reálném čase tříčlenná družstva 

složená z žáků základních škol nebo reprezentantů golfových klubů z Velké Británie a Irska, 

Jihoafrické republiky, Ruska a České republiky.  

Českou republiku reprezentovalo celkem šest týmů: ZŠ Vojnovičova Ústí nad 

Labem, ZŠ Čelakovského Strakonice, ZŠ Třešť (2x), ZŠ T.G.Masaryka Milovice a ZŠ 

Kravaře.  

Družstvo ve složení Eliška Marková, Jakub Hnízdo a Martin Žiak zahrálo celkem 

159 ran, což znamenalo 24 pozici v absolutním mezinárodním pořadí. 

Naši golfisté předvedli vynikající výkon a dokázali, že se ve světě neztratíme.  

Zpracovala: Bc. Barbora Nováková, učitelka Masarakovy školy a trenérka Snagu 

 

4.4.3.3 Fotbal mezi ZŠ v Milovicích 

ZŠ Juventa Milovice - ZŠ T.G. Masaryka Milovice 2:3 pp. 

MLMF a žáci Základní školy T. G. Masaryka v Milovicích 

V rámci Celostátní ligy malého fotbalu vznikl projekt, který zapojil mladé hráče 

fotbalu. Základní školy v Milovicích sestavily dva týmy, které otevřely utkání Celostátní ligy.  

Základní škola 

T. G. Masaryka a 

Základní škola Juventa 

se tak staly na poli 

fotbalu velkými rivaly. 

V průběhu konání 

Celostátní ligy malého 

fotbalu se tyto školy 

proti sobě postaví 

několikrát. 

 

První zápas byl velmi napínavý, ba až infarktový. V prvním poločase měli lehčí 

převahu žáci ZŠ Juventa. Naše obrana měla spoustu práce, ale právě naši hráči byli ti, kteří 

střelili první gól zápasu.  
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Druhý poločas byl velmi rychlý, hra byla náročnější a také tlak soupeře byl mnohem 

větší. ZŠ Juventa dvěma rychle za sebou jdoucími góly otočila utkání na svou stranu. To 

dostalo diváky i hráče do varu a utkání bylo okořeněno jednou gólovou šancí za druhou ze 

strany žáků ZŠ T.G.Masaryka.  Několik šancí sice nevyšlo, ale jedna byla proměněna ve 

vyrovnávací gól.  

A další infarktová situace byla na světě. Nastal čas penalt. Vše bylo vyrovnané až do 

poslední chvíle. Penaltový rozstřel dopadl lépe pro žáky ZŠ T. G. Masaryka.   

Tímto žáci vybojovali první a zároveň historicky první vítězství  s ZŠ Juventa.  

Po následném focení s hráči Milovic a Mostu, kteří obstarali další zápas, si chlapci 

mohli v klidu své šatny zvolat vítězný pokřik a radovat se.  

V poločase zápasu Milovice – Most proběhla tombola, kde hráči získali hodnotné 

ceny.  

Svou účastí tuto akci podpořili i zástupci vedení reprezentace ČR v malém fotbale, 

konkrétně generální manažer Luděk Zelenka a asistent trenéra Stanislav Brejla. 

Zpracovala: Bc. Barbora Nováková 

 

4.4.3.4 Novoroční pohár 

Jako každý rok i letos naše škola pořádala Novoroční turnaj míčových her. Turnaje se 

zúčastnila Zš Juventa Milovice a Zš Bedřicha Hrozného z Lysé nad Labem. Všichni mezi 

sebou soutěžili podle věkových kategorií ve vybíjené, přehazované a volejbale. Kvůli malé 

dopravní komplikaci začal turnaj o chvíli později, ale to nám náladu nezkazilo a všichni jsme 

se vzájemně povzbuzovali.  

Vybíjenou letos zaslouženě obhájili spolužáci z naší školy, na druhé místo dosáhla  ZŠ 

Juventa a jako třetí se umístila ZŠ Bedřicha Hrozného. V přehazované se utkali pouze dva 

soupeři, a to ZŠ Bedřicha Hrozného a náš tým ze Základní školy T. G. M. První místo v této 

disciplíně bohužel naše škola neobhájila. Lépe už se nám vedlo ve volejbale, ve kterém jsme 

také soupeřili pouze se Základní školou Bedřicha Hrozného. V prvním setu jsme vyhráli a 

doufali, že to tak bude i v druhém. Bohužel jsme se ale zmýlili a prohráli o pár bodů. Třetí, 

rozhodný set byl ještě napínavější, jelikož jsme chtěli za každou cenu všichni vyhrát a emoce 

zde jen proudily. Naštěstí jsme o pouhý bod vyhráli a titul obhájili. Atmosféra byla celý den 

úžasná a všechno jsme to bez nejmenšího problému zvládli.  

 

Zpracoval: Adam Šulc, účastník turnaje 
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4.4.3.5 Karakoram  

Dotkni se sebe, dotkni se nebe… toto je heslo, které provází celé dopoledne 

v lanovém centru PROUD v Praze ve Vysočanech. Již druhý rok po sobě jsme se vypravili 

s družstvem žáků z devátých ročníků zdolat výškové metry, překonat strach z výšek, naučit se 

používat lezecká lana a hlavně si užít.  

Naše 12-ti členné družstvo bylo rozděleno na šestice a nakonec i na trojice a vydalo 

se na start. Nesměla chybět průprava a instruktáž, jak vše správně používat. Největší úspěch 

měl „kyblík“ což je sice pomůcka k lezení, ale již svým názvem nás stáhla k vtipkování a také 

díky tomu začala opadávat nervozita a pohled na vysoké překážky v nás již nevzbuzoval 

takový příliv adrenalinu.  Nízké cvičné překážky jsme zdolali jako nic (občasné zamotání do 

provazů a viseli za nohy k tomu prostě patří).  

A nejočekávanější okamžik nastal, když se musela vyřešit startovní aktivita. Zapojit 

mozek, nohy a hurá, naše družstvo vyrazilo jako druhé na překážky. Sbírání výškových bodů 

bylo chvílema náročné, někdy jednoduché a po prvních několika „pokusech“ všichni věděli 

jak na to.  

Družstva nádherně spolupracovala, všichni si zkusili, jaký je pohled z ptačí výšky 

dolů na ty mravenečky.  

Celkové výsledky byly pro naše družstva povzbudivé. Oproti loňsku, byl přírůstek 

bodů skoro dvojnásobný. Bohužel to nestačilo na stupně vítězů, ale pro nás všechny byl vítěz 

ten, kdo zvládl vylézt do té hrozné výšky a ještě se tam všichni usmívali.  

Zpracovala: Bc. Barbora Nováková 

  

4.4.3.6 Česko sportuje aneb Sazka olympijský víceboj aneb KLUCI A HOLKY 

Z MASARYKOVY ŠKOLY SE UMÍ HÝBAT 

Česko sportuje je projekt na podporu zdravého životního stylu v České republice. 

Zahrnuje osvětovou kampaň a vlastní sportovní aktivity Českého olympijského výboru. 

Projekt vznikl za podpory Mezinárodního olympijského výboru, Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, České televize a dalších partnerů. 

V rámci Sazka Olympijského víceboje mohou žáci plnit v hodinách tělesné výchovy 

8 disciplín, které prověří jejich základní fyzické schopnosti: rychlost, ohebnost, vytrvalost, 

sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost, výbušnost.  
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Hlavním cílem víceboje ovšem není dosahovat nejlepších výkonů, ale zapojit se a 

povzbudit v dětech sportovního ducha.  

Jako součást podpory školy v tomto projektu, získalo 500 nejrychlejších 

registrovaných škol sportovní sadu. Naše škola byla jednou z nejrychlejších. Sada 

obsahovala kužely na označování trasy, fotbalový míč, basketbalový míč, stopky, píšťalku, 

digitální váhu, sportovní žákovské knížky pro žáky 1. – 3. ročníku, sportovní metr a pásmo.  

Všechny ročníky naší školy se s nadšením zapojily a plní jednotlivé disciplíny 

v hodinách tělesné výchovy. Nejde jen o výsledky, ale také si při hodinách žáci uvědomí, jak 

ještě mohou své tělo protáhnou, zdokonalit a často se procvičí i bránice, to když se některé 

cviky né úplně podaří. U nás tělocvik je prostě SUPER!!! 

Zpracovala: Bc. Barbora Nováková 

 

4.4.3.7 Velká cena v Lysé nad Labem – atletika 

Před koncem školního roku jsme se ještě pokusili získat nějaký ten kov do našich 

sbírek. Vypravili jsme se proto na Velkou cenu Lysé 

nad Labem, která je každoroční stálicí na poli 

atletických soutěží. I přes malý počet sportovců (z 

přihlášených 29 sportovců nás nakonec odjelo 18) 

jsme doufali v úspěchy. Celkem se v Lysé sešlo pět 

škol.  

 

Závodilo se v disciplínách: skok daleký, 

běh na 50/60 metrů, vytrvalostní běh 1000/1500 

metrů, hod míčkem/vrh koulí a štafeta. Disciplíny 

byly rozděleny na chlapce a dívky a ještě dle věku 

závodníků. Přálo nám nejen počasí, ale i sportovní 

duch, kterým jsme všichni obdařeni.  

 

Nakonec naše sbírka cenných kovů obsahovala 17! medajlí.  Velká pochvala pro 

všechny zúčastněné.  
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A celkové výsledky:  

50 m Wagnerová Nicol -4. místo, Trhlíková Natálie – 5. místo, Krameš Ladislav -4. 

místo, Buchar Adam – 2. Místo   

1000m  Dohnalová Blanka – 2. místo , Bišická Adéla – 5. místo, Durdoň Josef – 4. 

místo, Muller Jakub -2. místo 

            Skok daleký – Dohnalová Blanka – 3. 

místo, Kalincová Veronika – 3. místo, Jiranová 

Denisa – 3. místo, Plecitá Gabriela – 1. místo, 

Krameš Ladislav 4. místo, Vrba Jakub -2. místo   

Hod míčkem – Wagnerová Nicol – 5. 

místo, Bišická Adéla - 1. místo, Bobačíková 

Markéta – 1. místo,   Durdoň Josef – 3. místo, 

Moro Marek 1. místo 

 

60m – Brinkeová Ema -

3. místo,  

Vojtová Sára – 5. místo  

1500 m – Slavíčková 

Lenka – 1. místo, 

Mrtková Kristýna – 3. 

místo 

Koule - Vojtová Sára – 4. 

místo  

Štafeta – Vojtová Sára - 4. místo  

Zpracovala: Bc. Barbora Nováková 
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4.4.3.8 Vzpomínka na Regiho... 

 

Ššššách – Bu – Bum!!! 

Zášleh, dvojité zadunění Zvonů 

z Kotary, hromada kouře... 

Přátelé, kamarádi, kolegové, 

považujte tímto výstřelem, který 

zařídila paní Petra Schamsová 

rukou vlastní, první ročník střeleckého klání v upomínku Jirky Schamse za zahájený... 

 

Jirka "Regi" Schams   

V lednu tohoto roku nás navždy opustil 

člověk, kterého jsme měli možnost a čest poznat 

sice jen krátce, ale o to silnější dojmy a zážitky to 

v nás zanechalo. Jirka Schams, známý též pod 

přezdívkou Regi, byl a navždy bude v našich očích 

hrdinou a velkým bojovníkem. Velký morální vzor, 

který se nevzdal a rval se s osudem až do 

samotného konce. Proto jsme se rozhodli upustit od 

původního plánu pojmenovat střelecké klání pro 

žáky sedmých tříd základních škol po Tatíčkovi 

Zakladateli (pozn.: TGM,... prosím, nezaměňovat 

s nikým dalším...). Je sice fakt, že milovická i 

poděbradská ZŠ nesou ve svém názvu jeho jméno, tedy by se v podstatě dalo hovořit o 

jakémsi derby (jiné školy letos své týmy do Dvorů nevyslaly...), ale... Myslím, že je toho po 

něm a podobných „Tatíčcích“ pojmenováno víc než dost... 

Po konzultaci s paní Petrou Schamsovou, jež se uvolila býti zároveň patronkou celé 

akce, dostalo tedy klání název „Vzpomínka na Regiho Schamse 2015“... 

 Opět jsme se rozhodli pro Dvory u Nymburka. Doprava z Milovic na místo a zpět je 

sice prachbídná (ani soupeři to však neměli o nic lehčí...), ale za ta léta, co tam jezdíme, 

http://img7.rajce.idnes.cz/d0703/11/11258/11258300_f73b2313db04a5538c8b09944e77e9f5/images/regi_01.jpg
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máme zde již prakticky své zázemí, známe se s provozovateli a správci, zkrátka, je to pro nás 

prostředí vpravdě domácí... 

Poslední týdny před závodem nesly se ve znamení lehké nervozity. A také trénování 

(viz. příspěvky uveřejněné dříve...), zařizování, příprav, shánění,... špekulací, jak to všechno 

vylepšit a zdokonalit,... a nervů, jestli se něco nepokazí. Anžto, jak známo, sebelepší bitevní 

plán nepřežije první výstřel... 

Dá se říci, že i zde se toto pravidlo 

uplatnilo. A měly to na svědomí poměrně 

silné větry od západu vanoucí. Trošku nám 

pomíchaly plány s hned první disciplínou, 

nazvanou Obrana tábora. Tato spočívala ve 

střelbě na útočící hordu indiánů (pašíků, 

Avarů, Towelheadů a podobně...), která 

byla ztvárněna dvojicí PET lahví a 

plechovkou od limonády. Tedy, první tři 

rány povinně na útočníky, zbylých sedm 

povinně na terč ve vzdálenosti cca 20 

metrů, klasický pistolový 50x20 

(vytisknutý na papír formátu A4). Tradiční 

a vyzkoušená disciplína ze závodů 

„plnotučných“ zbraní, kde jsou však 

útočníci nahrazeni dřevěnými špalky. A 

špalek, přirozeně, dující větry jen tak neshodí. Po několika (marných) pokusech o umírnění 

padajících terčů nasázeli jsme je na špejle a potichu se dohodli, že je nebudeme počítat. A to 

nikomu, bez rozdílu. Sice k nelibosti některých závodníků, ale ono to ve výsledku na konečné 

umístění na vrcholných příčkách stejně nakonec vliv nemělo...  

Disciplína druhá též patří k těm vyzkoušeným a velice oblíbeným. Také se na ní dá 

mnoho bodů získat, dá se taktizovat, riskovat. Sgt. York prostě je o přemýšlení i umění 

zároveň. Také by se dalo říci, že zde se lámal chléb a výsledky z této disciplíny hodně 

promluvily do konečného stavu... 
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No a ta závěrečná, nazvaná Poker, tam se dalo mimo jiné zase i hodně ztratit. A 

někteří jedinci na to skutečně přišli. Zároveň i zde se dalo dosti taktizovat. Klasický kulatý 

terč, rozdělený však na čtyři výseče, přičemž protilehlé měly vždy shodnou barvu – červenou 

nebo černou, jako v kartách. Též značení bylo stejné, od dvojky nahoru do desítky, poté J, Q, 

K, A, všechny opět po deseti. Šlo o to trefit vylosovanou barvu, nic víc, nic míň. A každá 

špatná barva se odečítala... 

 Musím ovšem říci, že všechna děcka bojovala s velkým nasazením a prakticky bez 

jakýchkoliv snah o taktizování. Vše v rámci fair-play, holt nejsou ještě pokažena politikou. 

Tedy rozhodovalo opravdu prakticky jen střelecké umění a štěstí. Nehodlám zde kohokoliv 

pohanit, to naopak. Všichni zaslouží velkou pochvalu. Za výkon, za nasazení, za dobrou 

náladu, za týmového ducha, někteří (kteří měli trochu roupy...) i za pomoc panu Davídkovi 

s dovozem materiálu na rekonstrukci chodníčků pod klubovnou. Nevím, jak to bylo 

s poděbradskými týmy, ale u dětí z Milovic byl znát velký pokrok oproti tréninkovým 

setkáním na Hakenově stánku všeobecných sportů... Klobouk dolů, děcka, před Vámi všemi... 

Jenže... Jak to na závodech chodí, vítěz může být jen jeden... 

Letos nám kamarádi z Poděbrad doslova „vyfoukli“ téměř vše. A musíme být objektivní, byla 

to poměrně velká nakládačka. A to jak v jednotlivcích, tak v týmech. Ale nechť nám to 

poslouží jako ponaučení a motivace. Ten pocit, když 

Vám někdo, jak se říká, srazí hřebínek,... když Vaše 

sebevědomí je až nezdravě vysoko a najednou přijde 

studená sprcha,... ono to vlastně také není k zahození. 

Alespoň si člověk uvědomí, že nic není zadarmo a získá 

trochu respektu. Potěšující je, že i přes zklamání nesly to 

naše milovické týmy vcelku sportovně. Stupínky vítězů 

v jednotlivcích obsadili Poděbrady, na naše se usmálo 

trochu štěstí v týmech: 3. místo – Jirka Tesař, Otbayar 

Batsaikhan, Daniel Eis, Pavel Ulrych, Daniel Stránský.  

Paní Petra s Bobem přivezli i spoustu zajímavých 

věcí, včetně uniformy, taktické výstroje (včetně osobní, 

kterou používal přímo Regi...), výzbroje, suvenýrů a oblečení z Afghánistánu.  
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Nejen vzpomínka a vzpomínka morálního vzoru, ale i  ukázka toho, jak lze trávit 

volný čas. 

 

Zpracoval: pan Josef Říha, sponzor školy, tajemník Odbočky 30 gen. Mrázk 

4.4.3.9 Odměna nejlepším sportovcům školy 

Výherci vyhlášeného titulu „Nejlepší 

sportovec či sportovkyně roku“ za školní rok 

2013/2014 byli poslední prázdninový týden 

odměněni. Reprezentanti školy (Sára Vojtová, 

Vojta Dula a Emma Formánková), kteří 

podávali vynikajícími výsledky ve sportu za 

školu, dostali odměnou vyhlídkový let díky 

spolupráci s panem Říhou.  Startovali s panem 

Piňosem z letiště v Mladé Boleslavi.  

 

 

Trocha nejistoty se po vzlétnutí 

rozplynula, pak se však zase na okamžik 

vrátila, když řízení letadla bylo předáno 

našemu sportovci Vojtovi. Po přistání 

mu byla složena panem Piňosem 

poklona jako kopilotovi.  
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 Kurzy 

4.5.1 Plavecký kurz 

Žáci 1. A  a 1. B už mají za sebou 

plavecký výcvik. Během 10 hodin 

v čelákovickém bazénu se zbavili někteří 

částečně, někteří úplně svého strachu z vody. 

Ne všichni totiž patřili mezi plavce. Ale častá 

chvála a neustálé povzbuzování vedly ke 

zlepšování plaveckých dovedností našich žáků 

z hodiny na hodinu. 

 

 

A to nemluvíme jen o plavání jako takovém, bázeň ze skluzavky a skoků do vody byla 

v kolektivu ta tam. 

Zpracovala: Mgr. Libuše Košvancová 

 

4.5.2 Seznamovací kurz 

Seznamovací kurz pro prvňáčky Masarykovy školy 

Cílem tohoto kurzu pro první třídy bylo postupné stmelování kolektivu a vzájemné 

poznání. Protože výbava pro žáka 1. třídy není pro rodiče vůbec laciná záležitost, snažili jsme 

se, aby tento kurz pro rodiče nebyl dalším výběrem peněz z kapes. Oslovili jsme okolní školy 

s žádostí o spolupráci při přespání a některé sponzory školy. Kromě maminek, které napekly 

samé dobroty k snídani, se velkou měrou na financování podílel pan Knytl. Velké díky patří 

také rodičům, kteří nám pomohli odvézt zavazadla svých ratolestí. 
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Jedna třída poznávala město Benátky nad Jizerou s muzeem na zámku a jejich téma 

bylo Putování za pohádkou.  

 

V muzeu zvládli skládání pračlověka a dokonce se na chvíli proměnili v rytíře, 

princezny, hvězdáře Tycho de Brahe. Ráno děti našli pod polštářem od pohádkové víly malou 

sladkost za rychlé usnutí. Čekala je pěší cesta zpět z Benátecké Vrutice, kterou také všichni 

zvládli bez problémů. 

Druhá třída si vybrala Nymburk s její knihovnou. Přespání v hudebně v prostorách 

dětského domova  bylo velmi příjemné.  

 

Spolužáci z poslední třídy poznávali okolí Labe v Lysé.  Jejich pobyt byl zaměřen 

vyloženě turisticky – prošli cestou z Ostré až do Lysé nad Labem a měli tolik energie, že 

chtěli hrát hry i při svačince. 
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Patrony tříd byli, jak jinak, žáci z 9. ročníku, 

kteří si užívali s nimi. Stali se z nich velcí 

kamarádi pro malé školáky, kteří k nim 

obdivuhodně vzhlíželi. Za to jim patří velké 

poděkování, protože byli SKVĚLÍ!!! Další 

dospělou spřízněnou duší byly jejich paní 

vychovatelky školní družiny a naše školní 

psycholožka.  Malinkaté slzičky, které se 

objevily na tvářích některých školáčků, zahnala 

večerní pohádka a pohlazení na dobrou noc.  

 Takže již se všichni znají nejen ze 

školních lavic a může začít pilná školní práce. Tak 

nám držte palce, ať ten pěkný vstup do první třídy 

má stejně hezkých 9 let pokračování. 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Libuše Košvancová 

 

 

4.5.3 Škola v přírodě  

4.C byla ubytována 

v útulném penzionu Artur 

v Jizerských horách. 

Tématem školy v přírodě 

byl život v pravěku v rámci 

projektu Pravěká škola.  Děti se 
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učily zábavnou, zážitkovou formou. Výuka i volnočasové činnosti se vázaly k tomuto tématu. 

Například střelba z luku. 

 

   

Děti měly možnost si vyrobit svůj  

pravěký talisman. 

     

A každý správný pračlověk musí umět lézt po    

stromech... 

dokonce i hodně vysoko. 

    

Zkrátka jsme si všichni užili spoustu zábavy i adrenalinu. 
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Zpracoval: Mgr. Lukáš Nachlinger 

 

4.5.4 Bruslení 

Již druhým rokem se naše škola zúčastnila 

bruslení na zimním stadionu v Benátkách nad 

Jizerou. Bruslení má naše škola totiž v RVP. 

Bruslit byli téměř všichni žáci z 1. a 2. stupně ZŠ. I 

ti, kteří měli brusle na nohou poprvé, se postupně 

bruslit naučili a stali se z nich zdatní bruslaři. 

Protože se zalíbilo, navštívily stadion 

ještě ve volném čase se svými rodiči. 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Vladimíra Pokorná 
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4.5.5 Vodácký kurz 

Ve dnech 25.5.-29.5 

vyrazily 9. ročníky na 

vodácký kurz na řeku Sázavu. 

Plavba začala v Kácově a 

během pěti dní jsme se měli 

přesunout až do Pikovic. 

Bohužel stav vody nám to 

nedovolil, a tak jsme nakonec 

zakotvili už v Kamenném 

přívozu. 

Během pěti dní jsme se 

naučili ovládat loď, někteří z nás nepříliš dobrovolně okusili teplotu vody, a po večerech jsme 

se snažili společnými silami uvařit něco k jídlu… Také jsme navštívili město Sázava a 

prohlédli si místní klášter. 

Bohužel nám na kurzu příliš nepřálo počasí, ale i tak jsme si ho dokázali užít.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zpracovala:  

Mgr. Magdaléna Hladíková 
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4.5.6 Turistický kurz 

Žáci šestých ročníků se od 25. 5. do 29. 5. 2015 zúčastnili turistického kurzu na jižní 

Moravě ve Velkých Pavlovicích. Kurzu se účastnilo 39 žáků. V pondělí po příjezdu a 

ubytování se konala exkurze ve Vinařské a šlechtitelské stanici, kde se žáci dozvěděli vše o 

výrobě vína. Následoval výšlap na rozhlednu Slunečná. V úterý jsme vyjeli na celodenní výlet 

– na prohlídku nádherného novogotického zámku Lichtenštejnů Lednici. I středa byla ve 

znamení celodenního výletu, tentokráte do Slovanského hradiště v Mikulčicích. Zde si žáci 

prohlédli původní místo osídlení Slovanů – jedno z hlavních center Velké Moravy. Kromě 

poutavé prohlídky si také zahráli bojovou hru O poklad knížete Mojmíra, stříleli z luku, hráli 

středověkou hru Dřevník. Na závěr byl pro děti připraven táborák. Předposlední den jsme se 

vydali důkladně poznat okolí Velkých Pavlovic, kde jsme zdolali 14 km naučnou stezku. 

V průběhu celého kurzu se děti dozvídali v rámci projektového učení o kultuře starověkého 

Řecka a o závěrečném večeru si připravili představení jednotlivých starověkých bohů. 

Nechyběla ani sladká tečka na konec – diskotéka. Páteční cesta zpět byla pohodová, přesto 

smutná, nikomu se tak brzy domů nechtělo.  
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Reakce žáků, kteří se turistického kurzu zúčastnili: 

Žáci šestých ročníků se od 25. 5. do 29. 5. 2015 zúčastnili turistického kurzu na jižní 

Moravě ve Velkých Pavlovicích. 

V pondělí v 8:15 hodin jsme z Milovic vyrazili na cestu, jeli do Lysé n. L. a tam hned 

přestoupili. Když jsme po únavně dlouhé cestě dojeli na místo, tak jsme měli čas si vybalit. 

Pak jsme vzali batohy a vyšli jsme se podívat na to, jak se vyrábí víno. Poté jsme šli na 

rozhlednu Slunečná. Když jsme se vrátili a byli po večeři, tak bylo ještě nějaké volno pro nás. 

Zanedlouho se všichni sešli ve společenské místnosti, kde byli určená pravidla. Pak jsme se šli 

vysprchovat a večerka byla ve 21:30. 

Když nás v úterý ráno probudily paní učitelky v 7:15, jako každé další ráno, tak nás 

v 8:00 čekala snídaně. Jako snídaně byl švédský stůl. Měli jsme nějaké volno pro sebe, potom 

jsme vlakem dojeli na zámek Lednice. Sice bylo nepříznivé počasí, ale i tak byla zábava. Měli 

jsme se projít v parku u zámku, ale protože pršelo a všude byly louže, tak jsme měli náhradní 

program a to prohlídku skleníku. Přijeli jsme na ubytovnu a šli jsme hned na večeři. Zbytek 

dne jsme měli volný až do večerky, která se stejně vždy nedodržela.  

Následovala středa a výlet do Slovanského hradiště v Mikulčicích. Tam byla prohlídka 

a následně pak byla pro nás uspořádána soutěž, ve které jsme museli hledat informace na 

tabulích. Když jsme to doběhli, tak každý z nás dostal za odměnu bonbon a hlaholici :D ( 

hlaholice = slovanské písmo). Po soutěži jsme se vydali opékat buřty, ale ještě předtím jme si 

vyzkoušeli lukostřelbu a také hru, ve které se museli soupeřům sestřelit ,,vojáci “ klacky. Opět 

následovala cesta zpět na ubytovnu a tentokrát autobusem. Když jsme dorazili, tak ten kdo 

chtěl, šel hrát fotbal. Po fotbale na nás čekala večeře. Nakonec jsme se sešli ve společenské 

místnosti. Čekali jsme na večerku, která byla o půl hodiny dříve.   
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Ve čtvrtek jsme měli v plánu jet do Němčiček, ale protože bylo ošklivo, tak jsme byli na 

ubytovně. Opět kdo chtěl, mohl hrát fotbal. Po obědě jsme se vydali na cestu po Velkých 

Pavlovicích. Prezentovali jsme řecké bohy. No a když jsme to odprezentovali,  tak jsme měli 

diskotéku, která byla super. Byl pátek a všichni byli smutní, že už je konec.  

Zpracovaly: Zuzana Šlajsová, Denisa Jiranová 

Celý tento výjezd byl úžasný. Až na brzkou večerku ovšem. :D Zažila jsem snad ty nejlepší 

zážitky se super lidmi. BYLO TO ÚŽASNÉ!         

  Zuzana Šlajsová  

Líbil se mi celý program. Bylo to super, protože jsme se neučili. Diskotéka byla taky super. A 

myslím si, že díky turisťáku jsme se více sjednotili i s vedlejší třídou.                              

 Lucie Kožnarová  

Líbil se mi pokoj. Líbily se mi programy. A ti bohové byli hodně zábavní. A diskotéka byla 

nejzábavnější a byly zábavné i Mikulčice.          

   Kuba Bartoš 

Ráno jsme stávali v 7.15, to mi akorát  vyhovuje.  A jinak se mi tu líbilo, akorát jsme málo 

chodili,  to mi celkem vadilo. Mohli jsme chodit více.               

  Pavel Bórik  

Nevím, co mám napsat. Turisťák byl jedním slovem DOKONALÝ!!! Moc se mi líbil 

naplánovaný program, i když jsme nebyli svatí. BYLO TO TU FAJN =´D !!! Diskotéka byla 

fajn, hezké zakončení turisťáku. Zámek Lednice byl hrozně hezký (vůbec by mi nevadilo mít 

takový ,,palác“). Mikulčice - bylo hezké to běháni a opékání. Fakt moc hezky strávený čas!             

     Jakub Krákora 

Moc se mi líbilo všechno, hlavně ten program. Všechno bylo prostě super. Jídlo dobrý a 

diskotéka byla taky super, škoda, že nebyla dýl. A je škoda, že tady nejsme ještě dýl.        

         Dominika Hocková  

Líbil se mi zámek a procházky a nelíbilo se mi, že jsme měli brzo večerku a jinak byla velká 

sranda.   

  Veronika Quardová  

Líbilo se mi všechno hlavně dlouhé procházky. Ale líbila se mi i Lednice a rozhledna… 

Nelíbilo se mi nic… Akorát bych dala déle večerku, nestihli jsme se vykoupat.                   

Micková Klára   

Líbila se mi ta DISKOTÉKA, škoda, že bylo nehezké počasí, ani jsme se nemohli projet 

parníkem, někdy tam bylo hnusné počasí, takže tam někdy pršelo a hráli jsme tam FOTBAL.                         

Pavel Davídek 



 

112 

 

Turistický kurz se mi líbil. Nelíbily se mi krátké večerky a nedodržování pravidel. Líbila se mi 

diskotéka. Myslím, že jsme se všichni skamarádili. Musím poděkovat, že jste nám zařídili i to 

víno pro rodiče. Jela bych tam ještě někdy. Moc jsme si to užili. Děkuji za krásných 5 dnů 

strávených s vámi. Jestli mám být upřímná, tak mi celkem nechutnalo pití.  

                               Denisa Jiranová 

Líbila se mi ta diskotéka. Bylo moc dobrý jídlo i pití. Nelíbilo se mi, že večerka byla brzo a 

nestihla jsem se vykoupat.         

             Lucie Těšínská 

Líbil se mi pokoj. Líbil se mi zámek Lednice. Líbily se mi soutěže v Mikulčicích. Bavili mě 

bohové a připravování.  Nejvíce se mi líbila diskotéka.                                                                    

Miloslav Prokeš 

Paní učitelky připravily velmi dobrý program. Byli jsme na Moravě, kde by nás 

nevzali všechny paní učitelky, za to jim moc děkuju. Děkuju ještě za to, že nám domluvily to 

víno domů a za diskotéku. 

Petr Tejnický  

Jsem moc ráda, že jsem jela na turistický kurz. Nejlepší asi byla diskotéka, bowling, a že jsme 

se mohli navštěvovat. Užila jsem si to. Děkuji za vaše pevné nervy.               

 Helena Doležalová 

Děkujeme za moc pěkný výlet. V úterý jsem měla narozeniny a oslavila jsem to výletem na 

zámek „LEDNICE“. Byl to skvělý týden.                     

Aneta Pilařová  

 

Bylo to super. Výlety taky, spolupráce a diskotéka ta taky. Bylo super. Děkuji za 

uspořádání. 

Sabina Švecová  

Jsem moc ráda, že jsem jela na turistický kurz. Nej bylo asi uspořádání diskotéky :) a že jsme 

se mohli společně navštěvovat. Užila jsem si to a děkuji za vaše nervy :-) !  

      Ema Brinkeová 

Bylo dobré pití a jídlo. Líbily se mi všechny výlety. Bylo to hrozně fajn. Ale chtěla bych 

déle večerku. :)  

                                                                             Míša Šikýřová 

Je to tu hezký a líbí se mi tu. Líbilo se mi fotbalové hřiště a výlety, na které jsme jezdili. Ale 

nejvíc ze všech výletů se mi líbilo ve vinných sklepech.                      

Vojtěch Hampl  

Líbila se mi diskotéka a přístup paních učitelek. Líbil se mi také bowling a to, že jsme 

měli blízko koupelnu. Je mi líto, že už jedeme domů, protože to tu bylo skvělé. Taky se mi líbil 
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fotbal s panem Třetinou, protože s ním byla sranda. Ze všech výletů se mi nejvíce líbil zámek 

Lednice, protože to bylo skvělý… A bavilo mě opékání vuřtů, i když je moc nemusím, ale i 

přesto jsem si pochutnal.  

Štěpán Hlaváček  

Na turisťáku se mi líbilo všechno. Poslední večer byl nejlepší.             

Kateřina Hrdličková  

Od prvního dne až po poslední to bylo super. Procházky, diskotéka, jídlo, pití, akce , atd… 

PROSTĚ TO BYLO SUPER!                           

Viki Dominová 

Líbilo se mi, jak jsme byli na bowlingu a jak jsem hrál šipky, ale jinak se mi to líbilo 

všechno. 

Tomáš Jozífek 

Líbilo se mi všechno, výlety a ti bohové byli super!                                                           

Markéta Bobačíková 

Líbilo se mi: diskotéka ,procházky ,když jsme byli na pokoji s kým jsme chtěli. Oběd, večeře, 

snídaně, prostě všechno.                       

Eliška Vosáhlová 

Mně se líbilo všechno, hlavně výlety v Lednici, i když pršelo. Diskotéka byla super, ale 

mohla být delší. Prezentace bohů byla taky dobrá, ale my jsme se ze začátku nemohli domluvit 

a byla jsem nervózní. Ale bylo to vážně moc super.      

                                Lenka Slavíčková          

Na turistickém kurzu se mi líbilo všechno.                         

Melanie Dittrichová 

Dle vyjádření účastníků – jak žáků, tak pedagogického dozoru kromě splnění plánu 

vztahujícímu se ke školnímu vzdělávacímu programu bylo velkým přínosem stmelení 

kolektivu nejen v samotných třídách, ale i v paralelním ročníku. 

 

4.5.7 Lyžařský kurz 

Již tradičně žáci 7. ročníků vyjeli 

se svými lyžemi do Rejdic. Kromě výuky na 

lyžích a běžkách mohli i letos žáci projít 

výukou snowboardingu.  
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Největší legraci jsme zažili na běžkách – zdánlivě před nasazením pro všechny velmi 

jednoduché.    

Ani letos se nestalo, že by někdo odjížděl z hor bez lyžařského umu. Všichni 

naprosto bez problémů absolvovali i závěrečné závody. 

Velkou legraci jsme zažívali při večerních programech. 

   

 

4.5.8 Cyklistický kurz 

Žáci 8. ročníku vyrazili na kolách poznávat okolí Milovic. Je až s podivem, že 

někteří netuší, jaká místa se za jejich domem nachází. Kurz probíhal ve dvou etapách – 3 dny 

na podzim a 3 dny na jaře. Cílem byla místa: Kostomlaty, Loučeň, Káraný. Jelo se krásně, 

protože někdy po cestě, někdy cílem bylo posezení u oběda. 

 

 

 

  



 

115 

 

 Výchovně vzdělávací akce 

4.6.1 Exkurze 

4.6.1.1 Žáci z Masarykovy školy cestují do Velké Británie 

V pondělí 23. března 2015 odpoledne jsme vyrazili z naší školy pro zbývající členy 

zájezdu z Ústí nad Labem. Ve večerních hodinách jsme přejížděli hranice s Německem. Spaní 

v autobuse sice nebylo tak pohodlné, ale hrdě jsme tuto noc přežili. Po ranním probuzení jsme 

se ocitli v hlavním městě Evropské Unie, v Bruselu. Už od pohledu se nám toto město velice 

líbilo. Naše první zastávka byla u katedrály sv. Michala a sv. Guduly. Potom, co jsme si 

katedrálu individuálně prohlédli, vyrazili jsme se poohlédnout po samotném městě. Zaujalo 

nás Bruselské náměstí, na kterém se tyčila krásná, vysoká věž, která slouží jako radnice. Přes 

„rybí ulici“ jsme se dostali k jednomu z hlavních znaků Belgie, čůrající holčičce. Po pár 

minutách jsme dorazili i k čůrajícímu chlapečkovi, který je přeci jenom známější. Další 

zastávkou byla slavná planeta čokolády, která nás naprosto uchvátila. Belgická čokoláda je 

opravdu výtečná. Naše poslední kroky vedly přes moderní sídlo Evropské Unie přímo 

k muzeu přírodních věd. Největší turistická zastávka byla u známého Atomia a potom hurá do 

Francie. 

Noc jsme strávili ve skromnějším hotelu na kraji Francie. Brzy ráno jsme vyrazili 

k pobřeží a nastoupili jsme na trajekt, který nás převezl na břehy Velké Británie. První den 

v Anglii jsme strávili v historickém městečku Canterbury. Navštívili jsme další katedrálu, u 

které jsme pořídili snímek celé naší turistické výpravy. Uvnitř katedrály byla také úžasná 

atmosféra. V odpoledních hodinách jsme se přemístili do Leeds Castle, který je přezdívaný 

jako nejkrásnější hrad světa. Je to veliké sídlo Jindřicha VIII. Po krásné procházce hradním 

parkem jsme vyrazili na místo, kde si nás vyzvedly naše hostitelské rodiny. Byli jsme trochu 

nervózní, ale po krátké době jsme zjistili, že celá rodina je moc milá a pohostinná. Další ráno 

nás naše nová rodina odvezla na místo setkání s ostatními. Zajeli jsme se podívat do 

zábavného parku, Legolandu. Celé dopoledne jsme si hráli jako malé děti. Odpoledne jsme šli 

poznávat další historické město, Windsor. Prošli jsme kolem letního sídla královny Alžběty. 

Bylo to hezké zakončení celého dne. Vrátili jsme se zpět do rodin, naplnili své žaludky a šli 

jsme do hajan. Po snídani jsme si sbalili kufry a těšili se na poslední den, přímo v centru 

Londýna. Navštívili jsme všechny různé památky od Muzea voskových figurín až po houses 

of Parliament. Viděli jsme slavný Big Ben, který právě vyzníval krásné melodie. Způsob naší 

přepravy po Londýně bylo velice zmatené metro. Londýn se také pyšní krásně upravovanými 
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parky, kde jsme viděli nejrůznější zvířata. Dozvěděli jsme se, že Londýn má Timesquare jako 

v New Yorku. Potkali jsme pouliční umělce, kteří nás velice ohromili a zároveň i pobavili. 

Dostali jsme se na náměstí k národní galerii Londýna, u které stál sloup, na němž byl známý 

Anglický vojevůdce. Naše procházka pokračovala k Buckinghamskému paláci. Královna zde 

sice nebyla, ale pohled na palác byl neodolatelný. Z dálky jsme se kochali pohledem na 

krásný dům prince Wiliama a vévodkyně Kate. Když se setmělo, Londýn krásně svítil. 

Nastoupili jsme na London Eye, prohlédli jsme si Londýn v noci, utratili jsme své poslední 

libry a po náročném dni jsme vyrazili k autobusu a hurá domů ( i když se nám moc nechtělo )  

Z tohoto zájezdu máme mnoho zážitků a krásných vzpomínek. Děkujeme naší škole, 

že nám poskytla tuto možnost. A také děkujeme paním učitelkám, které to s námi vydržely. 

Už nyní šetříme na další. 

                                                                           Zpracovaly: Esserová Klára a Dostálová Simona  

 

4.6.1.2 Počátky hudebních dějin na našem území  

Byla by, přeci, škoda, kdybychom nevyužili blízkosti Brandýsa nad Labem – Staré 

Boleslavi a učivo o svatováclavském chorálu 

probírali ve třídě.  

ve svých pracích žáci uváděli, že 

některé sloky této písně jsou aktuální i ve 21. 

století: 

• …každý chce, aby se pomáhalo, ale 

skutečnost je jiná…“ 

• …smutní a zlí lidé jsou i dnes.“ 

• …„Nedej zahynouti nám ni 

budoucím“ je lehce aktuální.“ 

• …kriminalita, úplatky – „…pomoci my tvé žádáme,…“  

A co víc! Dali dohromady (spolu se svými učitelkami) částku činící 500,- Kč a 

věnovali ji na pokračování šíření informací o našich národních pokladech (konkrétně: na 

průvodcovské služby)… 

Zpracovala: Mgr. Jarmila Zavřelová 
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4.6.1.3 Návštěva družební školy z Německa – Lipsko 

Již třetím rokem naše škola spolupracuje s německou školou v průběhu celého 

školního roku. Od začátku roku probíhá mezi žáky naší a lipské školy poštovní 

korespondence, kde si navzájem vyměňují fotografie, zkušenosti a zážitky z výletů, popisují 

státní i městské tradice. 

V loňském školním roce byli naši žáci mile přivítáni v lipské škole, letos tato milá 

povinnost „spadla“ na nás. Naše škola připravila německým kamarádům bohatý program: 

večerní soutěže v noční škole, návštěvu milovického Mirakula, prohlídku zámku Loučeň 

s jeho labyrinty. Program, který předcházel večeři, nám pomohli připravit svým vystoupením 

děti z MŠ U Broučků.  

 

 

 

 

Komunikace zpočátku vázla i vzhledem k tomu, že družební škola je organizovaná 

pouze 1. stupněm a naši žáci učící se druhý cizí jazyk jsou druhostupňoví. Nicméně pomohly 

ruce, nohy a i znalost nějakých německých slovíček.  

 

4.6.1.4 Brána do vesmíru 

Výstavy Gateway to Space (Brána do vesmíru) na pražském výstavišti se 

zúčastnili žáci 4. ročníku za sponzoringu milovické Odbočky 30, pražské Odbočky 26 

a sami organizátoři výstavy. Uvítal je plk. Ing Pelčák, československý kosmonaut a 

Ing. Toufar, spisovatel, publicista a zároveň kurátor výstavy. Kromě expozice 

lunárního vozidla děti viděly kosmickou loď Apollo a snad každý si sáhl na měsíční 
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kámen. Na trenažéru raketoplánu si 

někteří vyzkoušeli přistání na zemi, 

jiní absolvovali i krátkodobý pobyt 

v gyroskopu s náhodným otáčením 

po všech třech osách. Tak trochu 

malí kosmonauti si tuto exkurzi 

mohli užít díky spolupráci s panem 

Říhou – díky.  

    

 

(Autor foto z výstavy – pan Říha.) 

Zpracovala: Mgr. Iva Králová 

4.6.1.5 Mexiko 

Navštívit Mexiko osobně by bylo určitě velkým zážitkem, ale žáci 7. ročníků měli 

možnost zajímavým způsobem tuto vzdálenou zemi navštívit. 

Stalo se to 28. 11. 2014, kdy se zúčastnili v nymburském kině projektu „Mexiko“. 

Ten pro nás připravili moravští cestovatelé z agentury Svět kolem nás. Byla to cesta se vším 

všudy, poznali historii, krajinu. Obyvatele, zvyky a současnost. 
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Porozuměli výrazům Mayové, Aztékové, matematika Mayů, Chitken Itza, bromélie, 

avokádo, Ara Arakanga, plameňák a dalším. Všichni napjatě a soustředěně sledovali unikátní 

záběry a zajímavosti. Na závěr proběhla beseda s účastníky a dotazů bylo požehnaně.  

Tito žáci již shlédli Austrálii a těší 

se na další zážitek z Indie. 

 

Obohacení výuky praktickými 

ukázkami spojenými  

s následnými úkoly proběhly 

v přírodovědném muzeu.  

 

Zpracovala: Mgr. Marie Adamová 

 

4.6.1.6 Volba k povolání 

V rámci výuky v předmětu Volba k povolání navštívili naši žáci některé podniky, 

které jim mohou poskytnout určitý pohled na možnost výběru budoucího zaměstnání. 

 

Škoda auto v Mladé Boleslavi 

V úterý 27. ledna 2015 jsme se školou vyrazili do automobilového podniku ŠKODA 

AUTO do Mladé Boleslavi. Po příjezdu do Mladé Boleslavi jsme šli do muzea, kde nám 

promítli krátký film o historii podniku ŠKODA AUTO. Zjistili jsme, že tato firma se na 

počátku jmenovala Laurin-Klement a vyráběla nejprve kola, motokola a až později auta.  

Po zhlédnutí filmu a prohlídce muzea jsme se vypravili autobusem do provozu 

podniku. Byli jsme vybaveni sluchátky a krabičkami, které nám umožňovaly lépe slyšet naše 

průvodce. Ve „Škodovce“ nám ukázali pracoviště, kde vyráběli motory a výrobní linku, na 

které jsme pozorovali celý cyklus kompletace automobilu. Zjistili jsme, že zaměstnanci nosí 

barevné oblečení podle toho, jakou funkci na pracovišti plní.  

Ve ŠKODĚ AUTO se mi líbilo, doufám, že se tam někdy znovu podívám.  

Jan Spurný, VIII.C 
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Nymburský pivovar  

  Výroba piva není jen o jeho 

závěrečné konzumaci.   Při jeho 

výrobě je nezbytná práce v laboratoři 

(chemici byli na pozoru), práce 

v distribuci, administrace, výrobní 

postupy.  

Žáci získali nový pohled na 

možnosti uplatnění v tomto oboru. 

 

 

Policie ČR 

Nejen rozbor slov „Pomáhat a chránit“  

byl náplní setkání se zaměstnanci  

policie. 

 

 

 

 

 

 Práce a život na farmě 

  Zjištění žáků:  

 Tato práce není vůbec 

jednoduchá. 
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Skleníky v Lysé nad Labem 

Obrovské haly, ale málo lidí, které bylo vidět. Vše dělají stroje, velké „mašiny“, 

které rovnají květináče a sadbu přesně do řádků, rovně jako když střelí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1.7  Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku 

             

Jako každý rok jsme se s vycházejícími žáky rozloučili s vedením města na Radnici. 

Kromě vysvědčení a upomínkové sady per od pana starosty byli odměněni žáci, kteří podali 

vynikající výkon při obhajobě své absolventské práce. 
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 Práce školní družiny 

4.7.1 Nové prostory 

V loňském školním roce jsme upravili půdní prostory pro keramickou dílnu se 2 

pecemi, hrnčířským kruhem a další místností pro vlastní práci. Díky uvolnění bývalých 

prostor keramiky jsme se pustili do rekonstrukce této místnosti a povedlo se nám zde 

vybudovat novu třídu pro školní družinu. Vlastně 2 třídy, protože vysoké stropy nám dovolily 

školní družinu udělat mezonetovou.  

 

Moc pěkný byl pohled na udivené tváře dětí se slovy: „My teď máme tady schody?“  

 

4.7.2 Hodnocení celoroční práce 

V tomto školním roce bylo otevřeno pět oddělení školních družin. Čtyři oddělení 

pracují v budově Pionýrů, páté oddělení se nachází v hlavní budově školy. Oddělení byla po 

celý rok naplněna do posledního místa. Během roku se několik míst uvolnilo, ale ihned bylo 

obsazeno dalším žákem podle pořadníku. Je škoda, že na začátku roku nebyl zájem z řad žáků 

o otevření školního klubu, kde by mohli trávit svůj čas převážně žáci z druhého stupně. 

Začátek školního roku nám zkomplikovala havárie vodovodního zařízení. Přízemí 

budovy nebylo možné používat, a tak nezbývalo, než s dětmi přebývat v náhradních 

prostorách. Vše se vyřešilo a od měsíce října jsme mohli začít plnit své plány už ve svých 

odděleních naplno. I v letošním roce byla absence vychovatelek minimální, což zajistí 

bezproblémový chod v odděleních.  
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V tomto roce u nás absolvovalo povinnou praxi několik studentek pedagogických škol. 

S maximální ochotou jsme s nimi spolupracovali a pomáhali jsme jim s plněním některých 

jejich úkolů a předávali své zkušenosti a poznatky. 

Velký přínos pro naši praxi přinesla i možnost, že jsem mohla navštívit Celostátní 

seminář pro školní družiny, kde jsem měla možnost poznat nové věci a zároveň se seznámit 

s prací školních družin i na jiných školách.  

Školní družina má podporu vedení školy i po finanční stránce. Za přidělené peníze 

dokupujeme velké množství didaktických her, stavebnice, ale finanční prostředky využíváme 

i na nákup nových materiálů pro výtvarné a rukodělné činnosti.  

1. oddělení navštěvovali žáci z prvních ročníků. Toto oddělení pracovalo podle 

předem připraveného programu, který byl zaměřen na zlepšení vztahů a rozvoj dětí ve školní 

družině. Cílem bylo vést prostřednictvím aktivit všechny děti k postupnému zapojení do 

společných činností, které napomáhaly k rozvoji vztahů, spolupráce a fantazie. Při těchto 

činnostech bylo nutné dbát na dodržování předem stanovených pravidel. Dalším cílem bylo 

podílet se na rozšiřování slovní zásoby tak, aby většina dětí byla schopna souvisle a 

srozumitelně vyprávět své zážitky a zároveň udržet ostatní děti několik minut ve stavu, kdy 

plně vnímají vyprávění jiných a nevyrušují se navzájem. 

2. oddělení bylo složeno ze žáků druhého a třetího ročníku. Oddělení pracovalo podle 

celoročního projektu pod názvem „Pyramida poznání“. Činnosti byly zaměřeny na získávání 

nových poznatků a informací, rozvoje myšlení a fantazie, sebepoznání a vztahy mezi lidmi. 

Forma a plnění úkolů se odvíjelo od patrona projektu „Asterixe“.Výzdoba kvádru, zadané 

téma a plnění úkolů vždy představovalo jeden měsíc. Úkoly byly zadávány z oblasti sportu, 

kamarádství, ale i na rozvoj fantazie a tvořivosti. 

3. oddělení bylo složeno ze žáků druhých ročníků. Svoji činnost toto oddělení 

zaměřilo na živočichy. Žáci pracovali podle „ Zvířátkového projektu“, který byl zaměřen na 

domácí, lesní a cizokrajná zvířata, ale i na živočichy, kteří žijí nebo se pohybují ve vzduchu. 

Modelováním nebo výrobou zvířátek, hledáním v encyklopediích a na internetu bylo cílem 

rozvíjet myšlení, fantazii a představivost. Toto oddělení si uspořádalo turnaj ve stolním 

fotbálku. Vítěz byl odměněn medailí. Celoroční získávání „pochvalníčků“ bylo vhodnou 

motivací. Za nasbírané „pochvalníčky“ si děti mohly nakoupit drobné dárky v „družinovém 

obchůdku“.  

4. oddělení navštěvovali žáci z prvních ročníků. V tomto roce svoji činnost zaměřili na 

dopravu a bezpečnost. Dopravní značky, kolo a semafor si společně zkoušeli namalovat. 
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Hlavním cílem bylo naučit se bezpečně reagovat při přecházení vozovky. K dalším činnostem 

v tomto oddělení patřila četba, tanec a zpěv. 

5. oddělení navštěvovali žáci z třetích a čtvrtých ročníků. Během školního roku se 

průběžně věnovali literárnímu projektu „S knížkou napříč školním rokem“. Každý měsíc si 

povídali o některém z vybraných spisovatelů a poté se věnovali výtvarné činnosti na téma, 

které s tímto souviselo. Dětem se nejvíc líbilo malování duhových kuliček uměleckými 

křídami podle knížky Bohumila Říhy Honzíkova cest. 

Všechna oddělení během roku společně navštívila několik akcí. Mezi oblíbené a 

vydařené bych zařadila výstavy ve vestibulu Městského úřadu, bublinkovou show, návštěvu 

Mirakula, halloweenské odpoledne a výjezd do kina v Lysé n.L. Další společnou akcí byla 

canisterapie, která se velmi vydařila: 

O léčebných účincích smíchu všichni dobře víme. A když jsou jeho součástí i pejsci, 

radost je dvojnásobná. O tom se přesvědčily i děti z naší školní družiny, když je poslední 

zářijový pátek přišly navštívit fenečky Bella a Agátka. Ty jim předvedly něco málo ze svého 

povolání - canisterapie.    

 Povídali  jsme si o plemenech psů i jejich povahách a nakoukli do zákulisí psích 

výstav. Vše doprovázely různé ukázky cvičení, jako aportování, hledání různých předmětů 

nebo základů poslušnosti. Na závěr si děti mohly vyzkoušet, jak se běhá ve výstavním kruhu 

nebo jen pejsky pohladit a odměnit pamlskem. Tímto bychom rádi poděkovali paní Kulhavé, 

za její čas a ochotu přijít k nám do družiny a přiblížit dětem zajímavou a náročnou práci 

s pejsky.                  

  Zpracovala: Bc. Kateřina Brynychová 

 

 

Z dalších akcí lze jmenovat úspěšné sportovní odpoledne a dětská diskotéka v RKDM. 

Z provozních důvodů jsme bohužel neuskutečnili výlet do zámeckého parku v Lysé n.L. 

Odpoledne strávené v Lysé n.L. si vynahradíme v dalším školním roce. 

Velkým přínosem byla i vstřícná a přátelská komunikace mezi kolegyněmi. Společně 

rozhodují, řeší a navrhují momentální mimořádné situace nebo úkoly. Velmi vstřícná 

komunikace byla i s rodiči, kteří často obdivovali obrázky nebo výrobky svých dětí. Většina 

dětí se ve školní družině cítí dobře a mají zájem ji navštěvovat. Věřím, že s maximální chutí a 

ochotou budeme pracovat i v dalším školním roce. 
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                    Činnost 3. oddělení 

            

 

  Společná aktivita 1. oddělení   Podzimní vyrábění 1. oddělení 

   

Pálkovaná 1. oddělení            Na školní zahradě
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                 Společné akce: Sportovní odpoledne   Canisterapie 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

   Mirakulum             Halloween 

     

Zpracovala: Bc. Radka Boučková, vedoucí vychovatelka 
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 Hodnocení metodických sdružení a předmětových komisí 

MS – 1.ročník 

Skupina učitelů se podle plánu scházela pravidelně podle plánů. 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 i mimo metodické schůzky. Plán 

metodického sdružení byl v hlavních bodech splněn. 

Vypracovala Mgr. Libuše Košvancová 

MS – 2.ročník 

Skupina učitelů se podle plánu scházela pravidelně. S menšími počátečními nezdary 

jsme se během roku dokázaly vyrovnat. V paralelní třídě byla nová kolegyně, která pracovní 

poměr ukončila v dubnu, třídu za ní do konce školního roku převzala kolegyně, která je na 

mateřské dovolené. Nakonec skupina  spolupracovala na přípravě akcí pro žáky 2. ročníků dle 

připraveného plánu exkurzí a výletů. Pravidelně jsme vyhodnocovali úspěšnost své práce a 

předávali jsme si své zkušenosti. Podařilo se výrazně zlepšit práci s elektronickou třídní 

knihou, ve které souhlasily zápisy učitelů s tematickými plány. Třídní učitelé využívali ke 

komunikaci s žáky i rodiči třídních webových stránek. Plán metodického sdružení byl 

v hlavních bodech splněn. 

Zpracovala: Mgr. Jana Nováková 

MS – 3.ročník 

N a začátku školního roku jsme sjednotili učební plány, učebnice, pracovní sešity, 

sešity. Vytvořili jsme plán akcí na školní rok 2014/2015. Plán akcí jsme poté nechali schválit 

rodiči na třídní schůzce. V průběhu roku jsem si předávali zkušenosti. Naše práce byla 

zlehčena tím, že jsme všichni učitelé tohoto sdružení v jednom kabinetě. Podařilo se výrazně 

zlepšit práci s elektronickou třídní knihou, ve které souhlasily zápisy učitelů s tematickými 

plány. Probíhala pravidelně kontrola omluvené absence. 

Na konci prvního pololetí jsme zhodnotili dosavadní výsledky žáků ve výuce a jejich chování. 

Na závěr školního roku jsme se opět sešli, abychom zhodnotili celoroční práci žáků. Shodli 

jsme se na tom, že převážná většina žáků učivo ovládá. 

Bc. Roman Juřena, vedoucí MS pro 3.ročník 
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MS – 4.ročník 

Ve školním roce 2014/2015 proběhlo 7 metodických sdružení 4. ročníků. Na začátku 

roku členové probrali plán hlavních úkolů ČŠI, sestavili plán akcí, sjednotili hlavní body 

hodnocení žáků. Také zvážili účast jednotlivých tříd na škole v přírodě, sestavili tematické 

plány a ujasnili si správný způsob jejich užívání.  

Zvlášť podrobně byla se vším výše uvedeným seznámena nově nastupující učitelka, 

realizováno bylo několik individuálních konzultací. 

V průběhu roku probíhalo opakovaně ujasňování správného zapisování do třídní 

knihy, vzájemné porovnávání plnění tematických  plánů, rozkrývání správných metodických 

postupů při výuce v jednotlivých předmětech a u konkrétních žáků, zejména u žáků s IVP a 

PO. Dále byla koordinována organizace různých akcí, např. exkurzí, výletů a divadel. 

Průběžně probíhalo informování o účasti kolegů na DVPP. 

V závěru druhého a čtvrtého čtvrtletí si členové rozdělili úkoly tak, aby mohly být 

vypracovány pololetní a závěrečné písemné práce, domluveno bylo společné hodnocení těchto 

prací a následně byly vyhodnocovány výsledky žáků a docvičovány nedostatky. 

Na konci školního roku byly porovnávány zkušenosti učitelů s používanými sešity a 

pracovními sešity. Poté byla vypracována doporučení, týkající se sešitů a pracovních sešitů 

pro učitele, kteří budou ve školním roce 2015/2016 vyučovat ve čtvrtých ročnících.  

Zpracoval: Mgr. Lukáš Nachlinger 

 

MS – 5.ročník 

Metodické sdružení pro 5.ročník skýtalo 2 učitelky. Domluva probíhala v průběhu 

celého školního roku, neboť jsme obě sídlily v jednom kabinetě. Spolupráce a domluva byla 

bezproblémová, včetně domluvy plánů, plánů akcí, kontrolních prací, klasifikace. 

Plán metodického sdružení ve školním roce 2014/2015 byl v hlavních bodech splněn. 

Zpracovala: Mgr. Pavla Vojtková 
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Na 2. stupni pracovaly předmětové komise, jejichž práce se zaměřila na spolupráci 

v jednotlivých předmětech. 

Předmětová komise - přírodovědné předměty (Př, Ch, Z, Vkz) 

Členové metodické komise přírodovědných předmětů společně plánovali a realizovali 

projektové vyučování napříč předměty: projekty Sovy u nás, Voda, Stromy v okolí Milovic a 

Přírodní katastrofy.   

V lednu 2015 pro učitele školy byla připravena přednáška o aktivizujících metodách 

výuky během v hodin přírodovědných předmětů. 

Metodická komise se podílela na přípravě a realizaci soutěži Přírodovědný klokan, 

chemické a zeměpisné olympiády. Všichni učitelé pomáhali absolventům při vypracování 

absolventských prací, které se zaměřovali na přírodovědnou tématiku. 

U únoru - březnu byla provedena kontrola tematických plánů, kontrola a následná 

oprava výstupů v třídních knihách.  

Členi komise organizovali přírodovědné exkurze: Čistírna odpadních vod Nymburk, 

sběrný dvůr Milovice, Pražské zahrady, skleník Litol a další. 

Komise se podílela na přípravě Dne otevřených dveří. Návštěvníci si mohli 

prohlédnout žákovské projektové práce, herbáře a fotogalerie z různých akcí. Bylo připraveno 

pozorování pomocí mikroskopů a lup, chemické a přírodopisné pokusy. 

Poděkování patří všem, kdo se podílel na přípravě celoškolního projektu Den Země, 

který díky jejich úsilí a snaze proběh na vynikající úrovni. 

Zpracovala: Mgr. Larisa Horká 

 

Předmětová komise – humanitních předmětů (ČJ, D, VKO, VKZ, LDV, DV) 

Předmětová komise se sešla během školního roku 2014/2015 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 výchovná poradkyně do kabinetu 

nedodala, vyučující si v jednotlivých ročnících, kde učili, zjišťovali sami. 

Vyučující sjednotili způsob klasifikace a hodnocení žáků, zápisy do TK.   
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Vyučující se přihlásili do soutěží z českého jazyka, dějepisu, VKO (Mladý 

Démosthenes, olympiáda z ČJ, olympiáda z dějepisu, Světová náboženství, soutěž o nejlepší 

školní časopis a projekt „Extra třída“). 

Zároveň se komise domluvila na pracovních sešitech, které byly pro jednotlivé 

ročníky objednány vedoucí komise do knihkupectví v Lysé nad Labem (rodiče si je vyzvedli). 

Seznámili jsme se s hlavními úkoly a kritérii ČŠI, s doplněným školním řádem 

(informace na školním Zdroji). 

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.  

Někteří učitelé využili nabídek DVPP.  

Během školního roku se zapojovali do akcí tříd a projektů jednotlivých vyučujících a 

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:  

Mladý Démosthenes – školní kolo, 1. místo – kat.8.-9.tř. – V.Maňasová, kat. 6.-7.tř. – 

H.Doležalová, v lednu regionální kolo v Praze – 3. místo – H.Doležalová-6.A                          

(zajišťovala E.Fišerová)                                             

Olympiáda z dějepisu – prosinec - školní kolo – 1. místo –M.Piller, v lednu okresní kolo – 10. 

místo – M.Piller              (zajišťovala E. Fišerová, J. Třetinová) 

Olympiáda z českého jazyka – prosinec - školní kolo – 1. místo – V.Zinkeová-9.A, 2. místo- 

M.Šel, 3.místo-L.Procházka, v lednu okresní kolo – 22-23. místo – Š.Očkay – 9.C, 24.-27. 

místo – M.Šel – 9.C                           

(zajišťovala E. Fišerová)                                             

Celoroční projekt: „Extra třída“                       

(zajišťovala J. Třetinová) 

Valentýská pošta             (zajišťovala I.Kundratová, L. Kolínská) 

Noc s Andersenem     (zajišťovala L. Kolínská, I. Kundratová)  
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Soutěž školních časopisů:TUŽKA získala 1. místo v celostátním kole         

(zajišťovala J. Třetinová)  

Plán předmětové komise se v hlavních bodech podařilo splnit. 

Zpracovala Mgr. Eva Fišerová 

Předmětová komise – AJ 

Předmětová komise se scházela dle potřeby. Předmětem jednání bylo:  

• Dodržování plánu 

• Zapojení rodilé mluvčí do výuky 

• Výměna nápadů pro činnost v hodinách 

• Vzájemné poskytnutí vyrobených pomůcek – nově vytváření on line cvičení Drill and 

skill  

• Práce s žáky s IVP, ale i žáky zaostávajícími 

• Jednotné písemné práce a jejich hodnocení 

• Konzultace závěrečných známek pro žáky, kteří mají navíc hodiny AJ  

• Konzultace řešení situace s neprospívajícími žáky 

 Zpracovala: Jitka Holanová 

 

Předmětová komise – Matematika 

Předmětová komise – matematika a fyzika se v minulém školním roce sešla celkem 

čtyřikrát. 

1. setkání 2. 9.  2014  

- učební plány matematiky a fyziky 

- zápisy do TK 

- sjednocení sešitů žáků na matematiku a fyziku (ŠS, sešity na písemné práce) 

- zadávání  a hodnocení DÚ 

- práce s dětmi s IVP (práce v hodinách, písemné práce) 

- klasifikace a váhy známek 

2. setkání  - 18. 11. 2014  

- zařazování geometrie do výuky matematiky (výuka v blocích) 
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- sjednocení učiva v jednotlivých ročnících 

3. setkání  -  7. 1. 2015   

- zadání pololetních písemných prací v jednotlivých ročnících 

- sjednocení učiva v jednotlivých ročnících 

4. setkání – 21. 5. 2015 – bylo projednáno: 

- sešity pro šk. rok 2015/16 

- zadání pololetní ch písemných prací 

Vyučující matematiky a fyziky jsou v jednom kabinetu a tak všechny vzniklé 

problémy řeší průběžně a operativně. 

Zpracovala: Ing. Bc. Lenka Kroupová 

 

 

   Předmětová komise -  ICT 

Během školního roku proběhly dvě metodická setkání. 

Nejdůležitějšími body, které byly projednány, bylo: 

počty známek v pololetích, čtvrtletích; sjednocení hodnocení znalostí 

zapojení do projektu společnosti Microsoft, Akademie programování 

příprava a účast v soutěžích 

využívání hlasovacího zařízení 

kritéria hodnocení absolventských prací, metodické vedení   

Žáci se pod vedením učitelů zúčastnili několika ICT soutěží s výbornými výsledky. 

 

Metodická komise - Výchovy 

Na metodických setkáních bylo projednáno. 

- sjednocení zápisu výstupu a hodnocení žáků / váha známek/, výsledky kontroly 

třídních knih v I. pololetí, počet známek v pololetích, čtvrtletích 

- práce s integrovanými žáky a děti s ohledy, plnění stanovených úkolů v IVP 

- příprava a účast na výtvarných a hudebních soutěžích, projektech a vystoupeních 
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- kritéria hodnocení absolventských prací, metodické vedení   

Členové metodické komise se podíleli na přípravě vánočních trhů, vystoupení pro seniory, 

školní Akademie, Vernisáž a vedení absolventských prací. 
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 Školní poradenské pracoviště 

Školní poradenské pracoviště má nezastupitelnou roli ve spolupráci s žáky, rodiči, 

učiteli a odborníky v dané oblasti. Skládá se z několika odborníků: výchovný poradce, školní 

psycholog, školní logoped, metodik prevence, speciální pedagog a nově byl v letošním 

školním roce jmenován koordinátor inkluze. Školní psycholog pracuje s dětmi v oblasti 

traumatických zkušeností, konzultuje osobní problémy nejen samotných žáků, ale i celých 

rodin, rozklíčuje příčiny školních problémů a navrhuje možná opatření. Vede nadané žáky a 

pomáhá jim v rozvoji jejich nadání. Školní logoped se věnuje nejen žákům školou povinným 

v oblasti řeči, grafomotoriky a pozornosti, ale i dětem z mateřských škol, které nástup do 

školy teprve čeká.  Výchovný poradce se kromě řešení školních problémů podílí ve spolupráci 

s třídním učitelem a ostatními vyučujícími na vytváření individuálních vzdělávacích plánů jak 

pro žáky nadané, tak i pro žáky, kteří potřebují při výuce jakoukoli pomoc, a to nejen pomoc 

asistenta pedagoga. Metodik prevence se zabývá předcházení sociálně patologickým jevům, 

ukazuje dětem možnou náplň jejich volného času. Speciální pedagog má ve své kompetenci 

integrované žáky, vedení ambulantních nácviků v oblasti českého jazyka či matematiky. 

Koordinátor inkluze odborně vede asistenty pedagoga. 

 

4.9.1 Výchovné poradenství 

V průběhu roku se v práci výchovný poradce opíral o vypracovaný plán, 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. Třetím rokem už také poskytovala psychologické poradenské služby žákům a jejich 

rodičům školní psycholožka.  

V letošním školním roce byl rozšířen i počet asistentů pedagoga. Na začátku 

školního roku na I. stupni pracovaly 4 asistentky pedagoga a na II. stupni 1 asistent pedagoga 

celkem pro 9 žáků. V průběhu roku byla zajištěna asistentka pedagoga ještě pro 1 žáka 5. 

ročníku. 

I letos probíhaly ambulantní nápravy SPU pod vedením našich vyškolených 

pedagogů. Abychom byli schopni zajistit tyto služby pro všechny žáky, kteří mají nárok na 

poskytování náprav svých SPU, doplnili si další dva naši pedagogové kurz zaměřený na 

pomoc žákům se  SPU. V letošním školním roce bylo zřízeno 10 skupin, do kterých bylo 

zahrnuto v oblasti matematiky s dyskalkulickými obtížemi 7 žáků a s dyslektickými či 
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dysortografickými problémy 27 žáků. Pro tyto integrované žáky byly zakoupeny speciální 

školní pomůcky.  Nejenom tito žáci, ale i další žáci na základě vyšetření v PPP či SPC a 

žádosti rodičů, pracovali podle individuálních vzdělávacích plánů. Podle IVP letos probíhala 

výuka u 80 žáků. Dva žáci podle vypracovaného IVP pro nadané studenty navštěvovali 

hodiny MA ve vyšším ročníku. Úspěšnost IVP byla během roku 2 krát vyhodnocena. 

V letošním školním roce byl opět organizován adaptační kurz pro žáky 1. ročníků: 

Tentokráte se děti s třídní učitelkou za vydatné pomoci žáků 9. ročníků vydaly za prvními 

novými společnými zážitky do přírody, za kulturou na zámek či knihovny. V rámci 

celoročního projektu „Kamarádi“ se žáci 9. ročníků i nadále podíleli na plánovaných akcích I. 

stupně. Žáci 8. ročníku začali navazovat při návštěvách v mateřské škole vztahy s budoucími 

školáky.  

Po třídních schůzkách 1. čtvrtletí se výrazně do práce školního poradenského 

pracoviště zapojil také koordinátor pro volbu povolání.   

Druhé pololetí bylo zahájeno nejenom slavnostním předáním pololetního vysvědčení 

žákům 1. ročníku, ale také zápisem do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2015/2016.. Opět začala 

pro budoucí školáky fungovat, před „Školičkou“, každý týden „Přípravka“, do které byli 

zařazeni žáci s menšími problémy u zápisu. „Školička“ zahájila svou činnost pro svá setkání 

v měsíci dubnu. Proběhla tradičně 3 setkání budoucích školáků se svými třídními učitelkami 

na seznámení se spolužáky a s prostorami školy. V rámci projektu „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. 

Podařilo se v termínu vyřídit ve spolupráci s PPP také žádosti o asistenty pedagoga 

pro příští školní rok nejenom pro stávající, ale i budoucí školáky. 

V letošním školním roce jsme pokračovali také v práci s individuálními výchovnými 

programy pro řešení chování, nepřipravenosti na výuku, neomluvených hodin, krádeží a 

vandalismu. K několika jednáním byl přizván i zástupce OSPODU. Velký podíl na pomoci 

s výchovnými problémy měl také školní psycholog, který spolupracoval s rodiči i učiteli.  

VP spolupracoval během školního roku s preventistou sociálně patologických jevů 

na škole, který měl 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.  
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V průběhu roku probíhala spolupráce se sdružením Semiramis. V rámci prevence 

byly zapojeny 5. a 6. ročníky, setkání proběhlo 2 x v 1.pololetí a 2x ve 2.pololetí. Třídní 

učitelé vždy po setkání obdrželi výstupy a měli možnost přímého projednání s lektorkami. Na 

konci školního roku škola dostala závěrečnou zprávu. 

Závěr školního roku byl zaměřen 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. Koordinátor pro volbu 

povolání připravil informace o přijatých žácích k dalšímu vzdělávání.  

Plán výchovného poradce byl v hlavních bodech splněn. 

Zpracovala: Mgr. Libuše Košvancová 

4.9.2 Školní psycholog 

Ve školním roce 2014 – 2015 jsme v naší škole začali využívat terapeutickou metodu 

EEG biofeedback.   Pomocí speciálního počítačového programu trénujeme mozek podle 

individuálních potřeb každého dítěte. Docházet na tréninky biofeedbacku mohou žáci školy i 

ostatní děti předškolního a školního věku. Jedná se o dlouhodobější a časově poměrně 

náročnou terapii, která však přináší velké výsledky. Terapii zdárně ukončilo již několik dětí, 

které se díky ní zbavily psychosomatických obtíží nebo svých úzkostí. Jejich rodiče pocítili 

značnou úlevu, neboť se podařilo u těchto dětí korigovat projevy nevhodného chování a 

napomoci tak k jejich úspěšnější školní docházce.  

 Výraznou podporou pro žáky s kázeňskými nebo vzdělávacími potížemi je 

podpůrné individuální provázení školní psycholožkou. V letošním školním roce tak docházelo 

na pravidelné individuální poradensko-terapeutické konzultace 28 žáků. Jednalo se u nich 

převážně o problémy s adaptací na školu, problémy v sociálních vztazích nebo problémy se 

zvládáním vzdělávacích a dalších nároků školy.   

 Pro žáky 1. stupně, kteří mají studijní předpoklady a chuť na sobě pracovat, 

pořádáme ve škole bezplatný zájmový kroužek Chytré hlavičky. Ve školním roce 2014 – 

2015 absolvovalo 17 dětí patnáct lekcí, při kterých se naučily taktice při řešení různých 

logických her a kvízů. Trénink myšlení zúročily děti i při přijímacích zkouškách na gymnázia 

a střední školy -  starší děti si v rámci kroužku také zkoušely „nanečisto“ testy všeobecných 

předpokladů SCIO apod.  

 Větší důraz jsme v tomto školním roce kladli na skupinovou práci se třídami 

v rámci prevence rozvoje sociálně-patologických jevů v třídních kolektivech. Pravidelnou 
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intervencí se tak již stává diagnostika vztahů ve třídě, realizace sociometrických technik a 

psychologických intervencí při zjištění rizika šikany. Zhoršování klimatu tříd a výskyt 

konfliktů mezi žáky je v současné době problémem, kterému školní poradenské pracoviště 

věnuje značnou pozornost. Přijímáme řadu plošných i adresných opatření. Reagujeme tak na 

zhoršující se chování některých dětí vůči učitelům a ostatním vrstevníkům. Děti jsou leckdy 

odrazem nejen svých rodičů a učitelů, ale i společnosti. Stejně tak jako ve společnosti, tak i 

mezi našimi žáky roste obliba počítačových her, sociálních sítí, návykových látek a pasivního 

životního stylu. Hranice mezi „zdravým“ virtuálním životem a závislostí nebo kyberšikanou 

je pak velmi tenká…pomoc odborníků ze školního poradenského pracoviště i v letošním 

školním vyhledalo několik rodičů dětí s těmito problémy.      

Zpracovala: PhDr. Jitka Čmuhařová  

  

4.9.3 Program primární prevence  

Výchovný poradce spolupracoval během školního roku s preventistou  soc.- 

patologických jevů na škole. 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 nahlédnutí, 

vyvěšený ve sborovně společně s ostatními dokumenty 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. a 8. ročníku. Program 

protidrogové prevence byl v průběhu školního roku vřazován do výuky I. stupně v rámci 

výuky předmětů ČaJS, Přírodověda. Učiteli a dětmi ZŠ bylo v průběhu školního roku 

realizováno několik aktivit, jejichž smyslem bylo poukázat na vhodné využívání volného 

času.  

Plán primární prevence byl sestaven metodičkou prevence Mgr. Evou Fišerovou s 

platností od 1. září 2014. 

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 
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dětí být zodpovědnými za své chování.  Cílovou skupinou byli všichni žáci ZŠ a MŠ T. G. 

Masaryka Milovice. 

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

neustále k dispozici k nahlédnutí u metodičky prevence. Zároveň byl vyvěšen společně s 

ostatními dokumenty školy ve sborovně. 

Program protidrogové prevence byl v průběhu roku vřazován do výuky na I. i II. stupni v 

různých předmětech, převážně v předmětech člověk a jeho svět, přírodověda a člověk a svět 

práce na I. stupni a výchova k občanství, výchova ke zdraví, přírodopis, chemie, český jazyk a 

výtvarná výchova 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, věznicí Jiřice, Úřadem práce v Nymburce, s 

knihovnou v Milovicích a DDM Nymburk – kroužky byly realizovány učiteli ZŠ.  

Od počátku školního roku pokračovala ve své práci školní psycholožka PhDr. Jitka 

Čmuhařová. Individuální konzultace si mohli domluvit žáci, rodiče i učitelé školy. Paní 

psycholožka pracovala celý školní rok s třídami prvňáků, jejímž cílem bylo stmelování 

kolektivu, nastavení pravidel vzájemného chování. 

Pro 2.ročník připravila PČR Nymburk v rámci projektu prevenci v oblasti dopravní 

výchovy. Žáci 3.ročníku shlédli naučný program pod názvem Duhové pohádky, který však 

(přesto že byl organizátory doporučen) byl zaměřen spíše pro MŠ. 

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. a 8. 

ročníku.  

V 6. ročnících bylo realizováno divadelní představení „Poslední mince“, které bylo zaměřeno 

na finanční gramotnost a rizika neuváženého rozhodování. V 9. ročnících pak představení 

„Smrt babičky“, které bylo zaměřeno na téma smrti a postavení seniorů ve společnosti. Obě 

představení byly realizovány ve spolupráci s divadelní společností Divadelta a mělo jak u 

žáků, tak i u učitelů velký ohlas.  

Pro žáky 9. ročníků byla připravena beseda se zaměstnanci a vězni z věznice Jiřice. 

Pro žáky 7. a 8.ročníku byly připraveny programy kyberšikany, aby je varovaly před 

nebezpečím, s kterým se mohou na internetu setkat. V letošním roce byla obnovena 

spolupráce se Semiramisem, projekty byly připraveny pro 5. a 6.roč. 



 

140 

 

Na vytvoření pozitivního klimatu ve škole a upevnění vztahů mezi žáky byly 

zaměřeny další aktivity, např. valentýnská pošta a diskotéka, oslava čarodějnic, možnost 

přespání žáků ve škole společně s třídními učiteli, pokusy o vytvoření školních rekordů,…  

Učiteli a dětmi bylo v průběhu roku realizováno několik aktivit, jejichž smyslem bylo 

poukázat na vhodné trávení volného času. Žáci 8. ročníku se zúčastnili programu Kamarádi, v 

jehož průběh připravili aktivity pro předškolní děti v mateřské škole U Broučků, kterou také 

navštívili, účastnili se zápisu do 1. tříd, pomáhali s organizací školičky pro budoucí prvňáčky.   

Během školního roku se vyskytlo několik závažných problémů, které bylo nutno řešit 

ve spolupráci s rodiči žáků, případně dalšími orgány, Policií ČR, oddělením Milovice, či 

OSPODem v Lysé nad Labem.  

Na základě stížnosti jednoho z rodičů byl ve 2. ročníku řešen případ nevhodného 

chování žáků v družině, kdy několik chlapců bralo věci jinému chlapci. 

Ve 3. ročnících byl zaznamenán případ opakovaných slovních a fyzických útoků 

několika žáků vůči dívce, ke kterým docházelo v průběhu ranní družiny, případně při 

přechodu žáků z ranní družiny na výuku. Vzhledem ke vzniklé situaci byl mimo jiné upraven 

režim přechodu dětí z družiny na výuku.  

Dále zde byly řešeny 2 případy opakovaných slovních útoků na spolužáky.  

Ve 4. ročníku spolužák lehce poranil spolužačku. Teprve v ten okamžik dívky začaly 

hovořit o tom, že tento spolužák je soustavně provokuje, uráží a fyzicky je napadá.  

V 6. ročníku došlo ke slovním potyčkám mezi dívkami.  

V 9. ročníku byl řešen případ kyberšikany, kdy několik žáků hrubě uráželo spolužačku 

a její rodinu v rámci facebookové komunikace.  

Také byly zaznamenány případy záškoláctví, z nichž ty nejzávažnější bylo nutné řešit 

s Policií ČR a OSPODem v Lysé nad Labem.  

Ve všech případech rizikového chování mezi žáky byly vedeny také kontrolní pohovory se 

žáky, případně jejich rodiči s cílem zjistit, zda se situace zlepšila či je nutné dalších zásahů ze 

strany školy.  

Zpracovala. Mgr. Eva Fišerová 
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4.9.4 Asistenti pedagoga 

V letošním školním roce bylo zaměstnáno 6 

asistentek pedagoga, které působily pro 9 žáků. Jedna 

asistentka působila na druhém stupni, ostatní působily na 

1.stupni a některé z nich měly na starost víc dětí v jedné 

třídě.  4 asistentky působily zároveň i jako vychovatelky 

v ŠD, což se projevilo jako velká výhoda – poznaly žáky i 

z „druhé stránky“.  

AP doprovázely třídy na školních akcích, výletech, 

školách v přírodě, plaveckém kurzu, kde byly skvělým 

partnerem nejen pro žáky, ale i pro učitele. 

V průběhu školního roku jsme se scházely na metodických schůzkách, kde jsme si 

předávaly zkušenosti, nápady a pracovaly jsme na zdokonalení komunikace mezi AP, 

učitelem, dítětem a rodiči.  

Povedl se nám vytvořit Deníček, 

který stále zdokonalujeme. Deníček je 

zatím pro žáky 1. stupně a slouží 

k motivaci žáka, komunikaci s rodinou, 

učitelem a AP. Uvidíme, zda se Deník 

osvědčí i pro druhostupňové žáky. 

AP využívaly i vzájemných 

náslechů na hodinách a to jak v hodinách 

při práci se třídou, tak i v hodinách při práci mimo kmenovou třídu.  

Náslechy v hodinách využily i budoucí AP, které se k nám přidají od září. 

  

Zpracovala: Mgr. Jana Nováková – koordinátorka inkluze 



 

142 

 

4.9.4.1 Od individuálního plánu přes integraci až k inkluzivnímu vzdělávání  

Kromě žáků s poruchami učení, nadaní i se zvláštními vzdělávacími potřebami mohou 

navštěvovat naši školu i žáci, kteří by se jinak nemohli 

pro svůj zdravotní stav účastnit výuky. V některých 

případech u nás není nutné stanovit domácí individuální 

plán. Integraci poskytujeme přístupy a způsoby zapojení 

žáků s adekvátní podporou žákům, kteří to potřebují. Při 

inkluzivním nebo-li společném vzdělávání jsou 

zainteresováni na vzdělávání učitelé, rodiče a ostatní a 

spoluprací všichni zúčastnění zohledňují potřeby 

začleněného žáka.  

Díky uvedení výtahu (z podpory nadace ČEZ) do provozu 

je naše škola již bezbariérová.  

Zvládneme i výuku žáka, který má zlomené bederní obratle – když se předmět Počítačové 

dovednosti právě v hodině neučí na svém „lehátku“, přejde na klekačku, kterou nám zapůjčila 

paní Nováková. 

 

 

Co jsme se naučili, když jsme si 

řekli, že zvládneme výuku jednoho žáka, 

který nesmí sedět? Ohleduplnost 

spolužáků, ochotu učitelů, pomoc 

provozního personálu, … Prostě táhneme 

za jeden provaz, protože podstatou naší péče je nejen společné učení a společné zážitky, ale i 

společný život celé třídy. 
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 Reprezentace na veřejnosti 

4.10.1 Den veteránů na Italském hřbitově 

Do letošních oslav se zapojili sedmáci naší školy. Součástí 

oslav byla i prohlídka vojenského muzea s výkladem. Vlčí 

máky jsme připnuli na klopy účastníkům pietního aktu na 

milovickém Italském vojenském hřbitově. Rudé máky na 

špejlích rozkvetly v jedno veliké srdce, kterým 

oznamujeme, že vzpomínáme, děkujeme a 

nezapomeneme.  
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4.10.2 Zpívání u stromečku 

Jako každý rok škola ve spolupráci s Městem 

Milovice pomáhá organizovat Vánoční trhy spojené se 

zpíváním u stromečku. Letos jsme na této akci předali 

vybranou částku z charitativního běhu pro Vitáska (viz školní 

projety).  

Poukaz na finanční částku mu předal žák naší školy, 

který kromě příspěvku od rodičů neváhal sáhnout do své kasičky pro 500,-Kč.  

 

 

 

 

   

 

 

4.10.3 Květnové oslavy 

Poděkování všem těm, kteří se zasloužili o 

to, že žijeme v míru, že se naše škola může nadále 

rozvíjet – uctili jsme jejich památku položením 

květiny k pomníku před školou v ulici Pionýrů, 

Milovice. 
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4.10.4 Česko zpívá koledy 

V MIRAKULU jsme měli Štědrý večer už 10. 12. v 18.00! 

Štědrý večer prožíváme s těmi, které máme rádi, s kterými chceme být. Na vzpomínku 

narození Ježíška se zpívají koledy právě od Štědrého večera. Vánoce jsou tajemné, dojemné, 

hřejivé…  

Tak jsme se sešli  - známí, neznámí, (s dalšími desetitisíci lidmi v celé zemi) 

v MIRÁKULU proto, že jsme spolu „asi“ chtěli být. Na akci „ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY“. 

Paní učitelka Zavřelová hrála na klávesy a na housle, my (pomocníci) jsme rozdali všem 

přišedším noty koled a zpívali jsme – všichni najednu.    

A bylo to tajemné, dojemné, hřejivé… (I když fakt moc teplo nebylo). 

 

4.10.5 Školní bál 

 

 

Kdy: sobota 14. února ve 20.00 hodin 

Kde: Kulturní sál (ul.5. května) 

K tanci a poslechu hraje skupina X-Band. 

Těšit se můžete na bohatou tombolu! 

BÁL POŘÁDÁ ŠKOLA, ALE URČEN JE VŠEM RODIČŮM, OBČANŮM A PŘÁTELŮM ŠKOLY. 
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4.10.6 Den otevřených dveří 

 

 

HUDEBNÍ DÍLNA 

Jak jsme si udělali hudební dílnu…? Prima! I když to bylo v sobotu! 

Přicházeli rodiče s dětmi A hned se chopili „barevných rour“ – boomhackers, 

nástrojů Orffova instrumentáře nebo zasedli k „drumbenům“ a „jeli „ s námi písničky o sto 

šest! 

A ve volné chvíli jsme se připravovali na soutěž „Karlovarský skřivánek“. 

Klára, Stázka, Nikola, bubeníci z 9.A, Daniela,… a další. 
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ZÁPIS „NANEČISTO“ 

Mezi návštěvníky se našli i ve velkém počtu naši budoucí žáci 1. ročníků, kteří se 

v tomto období chystali k zápisu. Využili možnosti vyzkoušet si zápis nanečisto, při kterém 

jim odvahu při plnění úkolů dodávali nejenom jejich rodiče svou přítomností, ale i další 

stateční účastníci zápisu, protože zápis probíhal skupinově. Za odměnu si potom vybrali malý 

dárek. A rodiče získali představu o úkolech, které jejich potomky u zápisu čekají, ale také o 

chování svých dětí v neznámém prostředí a o jejich ochotě plnit zadané úkoly. 

VÝUKA „NARUBY“ 

Rodiče si zavzpomínali na svá školní léta a usedli do lavic. Vyzkoušeli si práci ve 

skupinách, zasoutěžili (samozřejmě museli dodržovat pravidla, která jsou nutná pro 

spolupráci) a nevynechali ani práci s interaktivní tabulí.  

Po celou dobu „výuky“ byli jejich ratolesti proměněny v učitele a bez ostychu svým 

rodičům radily, pomáhaly a nebály se ani občas napomenout, pokud docházelo k porušování 

pravidel.  

Výuka „naruby“ se vydařila a všichni aktéři odcházeli plni zážitků a spokojeni.  

PŘIPRAVENÉ UČEBNY 

Malí chemici si v naší chemické učebně vyzkoušeli pěnovou sopku, vytvořili si 

chromatogram a zkusili snímat otisky prstů. Nejvíce se však líbil pokus, jak vyčarovat 

zasněženou větvičku bez sněhu nebo škrobový sliz. Za domácí úkol děti dostaly vyrobit 

gumové vajíčko nebo jarní krajinku. 

Práce na tabletech zaujala návštěvníky všech věkových kategorií. Ti nejmenší si 

prstíkem namalovali obrázek, větší si zkusili své znalosti písniček, největší vyhledávali 

nejrůznější informace a žáci naší školy si přišli procvičit učivo.  

V učebně fyziky si mohli návštěvníci prohlédnout 3D tiskárnu, na které se tiskly 

různé malé objekty.  Kromě 3D tiskárny byly v této učebně připraveny i různé fyzikální 

„hračky“, které si mohli děti i rodiče prohlédnout, ale také si s nimi pohrát. Kdo chtěl, mohl si 

s pomocí cívky a magnetů vyrobit elektrický proud nebo rozsvítit žárovku pomocí indukčního 

vařiče či „nasát“ světlo do zářivky pomocí plazma koule, poslechnout si pomocí provázku, 

jak zvoní vidlička, vyzkoušet si, jak fungují hydraulická zařízení nebo si nechat na dlani hořet 

oheň. 
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Do keramické dílny se přišlo podívat několik rodin našich žáků, ale i rodiče s dětmi, 

které se teprve  k zápisu do první třídy hlásí. Většina si vyzkoušela práci s keramickou hlínou, 

zapojili se i dospělí. Menším dětem pomáhali rodiče, větší děti pracovaly samostatně. Některé 

maminky, dokonce i několik tatínků, si vytvořilo vlastní výrobek. 

V učebně přírodopisu si rodiče spolu s dětmi mohli prohlédnout nově zakoupené 

školní pomůcky, sbírky preparátů a přírodnin. Každý návštěvník měl možnost pozorovat 

různé preparáty pomocí mikroskopů a lup. 

V tělocvičně bylo po celou dobu dne otevřených dveří velmi živo. Budoucí prvňáčci, 

ale i jejich zkušenější kamarádi, nadšeně zkoušeli všechno nářadí, které bylo k dispozici. 

Největší počet „cvičenců“ se vystřídal na kruzích a na hrazdě, kde se někteří naučili nové 

cviky, zkusili si cviky, které znají anebo se prostě jen tak pohoupali. Úspěch měl i golf, který 

zaujal hlavně některé rodiče a také možnost půjčit si míče na basketbal, vybíjenou a jen tak si 

házet. O zajímavý zážitek se však postarali převážně tatínci, kteří se vrátili do svých školních 

let a dali si závod ve šplhu na tyči.  

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Rodiče i děti dostali možnost nahlédnout i do prostor oddělení školní družiny. 

Některé děti se po vstupu ihned vydaly na průzkum nového patra. Ty, které naopak chtěly 

zaměstnat šikovné ruce, upoutalo vyrábění veselých chobotnic, které pro ně bylo připravené.  

Všem se ve družině líbilo a předškolní děti se již těšily, až ji budou v novém školním roce 

moci navštěvovat. 

ŠKOLNÍ KNIHOVNA 

Žákovská knihovna během Dne otevřených dveří nepřitahovala tolik pozornosti 

návštěvníků, byla trochu ve stínu cvičné kuchyně, kde probíhala soutěž Zlatá vařečka. Přesto 

se někteří rodiče živě zajímali o knihy, které jsou v ní dětem k dispozici. Mnozí z rodičů pak s 

údivem zjistili, že žáci mají možnost vypůjčit si knihy zdarma 2x týdně o velké přestávce. 

CVIČNÁ KUCHYNŇKA 

Děti se svými rodiči mohly připravit pokrmy studené kuchyně. Jelikož všechny 

pokrmy byly krásné a chutné, odměnili jsme všechny skupinky diplomem "Čestné uznání 

Mistru zlaté vařečky". 

Zpracovala: Mgr. Iveta Hankeová 
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4.10.7 Vernisáž 

V termínu 8.6. – 21.6. 2015 se konala již tradiční vernisáž výtvarných prací žáků naší 

školy  za spolupráce MŠ U Broučků.  Návštěvníci Atria Radnice měli možnost si prohlédnout 

téměř 200 barevných originálních výkresů. Součástí výstavy byla možné udělit hlas 

nejhezčímu obrázku. Nejšikovnějším malířem z mateřské školy se stal Max Crha spolu 

s Eliškou Koudelkovou. Největší počet hlasů mezi žáky prvního stupně získala Adélka 

Rubášová ze 4.A a stala se tak vítězkou. Na druhém stupni zvítězila Aneta Kuželová z 8.B.  

Žáci převzali ocenění na školní akademii. 

 

 

Zpracovala: Leona Mikušová 

4.10.8 Fond Sidus 

Naše škola prostřednictvím Dětského zastupitelstva ve spolupráci s Voluntariem utržila pro 

sbírku Fond Sidus 1 200,-Kč. 

4.10.9 Setkání se sponzory 

Právě na tomto místě patří poděkování sponzorům školy, ať už to jsou rodiče a 

přispějí malou troškou k naší výuce nebo podnikatelé, kteří mají jiné možnosti. Všem patří 

díky za naší školu – je to pro zlepšení práce s našimi milovickými dětmi. Děkujeme! 
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4.10.10 Facebook školy 

Od 1.1. 2015 do 31.8. 2015 se na stránky školního Facebooku podívalo 9 146 

unikátních lidí. 

Celkem na stránky přišlo 24000 návštěv (Tyto návštěvy byly opakující se.). 30% se podívalo 

na web z mobilního telefonu. Průměrná doba, kterou strávily návštěvníci na webu je 1:43 

minut. 

Nejvíce navštěvované stránky byly: 

Pro rodiče -> Odkazy  

http://www.zsmilovice.cz/zakladni-skola-2/pro-rodice/odkazy/ 

Aktuality 

http://www.zsmilovice.cz/category/aktuality/ 

Fotogalerie 

http://www.zsmilovice.cz/fotogalerie/zakladni-skola-2/ 

Kontakty 

http://www.zsmilovice.cz/kontakty/ 

Pedagogický sbor 

http://www.zsmilovice.cz/zakladni-skola-2/pro-rodice/pedagogicky-sbor/ 

  

http://www.zsmilovice.cz/zakladni-skola-2/pro-rodice/odkazy/
http://www.zsmilovice.cz/category/aktuality/
http://www.zsmilovice.cz/fotogalerie/zakladni-skola-2/
http://www.zsmilovice.cz/kontakty/
http://www.zsmilovice.cz/zakladni-skola-2/pro-rodice/pedagogicky-sbor/
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 Certifikáty školy 

4.11.1 Aktivní škola 

I letošní rok jsme obhájili certifikát Aktivní škola na období jednoho školního roku. 

4.11.2 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. 

4.11.3 Odpovědná škola 

Získali jsme značku Odpovědná škola díky přijetí základních principů, které pokrývají 

5 hlavních oblastí společenské odpovědnosti. Tímto jsme se zavázali, že principy budeme 

postupně a prokazatelně rozvíjet. 

Jedná se o oblasti: Ekologie, Aktivity v místní komunitě, Zaměstnanecké podmínky, Přístup 

ke studentům a zapojení rodičů, Výživa a zdraví. 

4.11.4 Škola udržitelného rozvoje 

Dokázali jsme to!!!! Získali jsme ekologický titul „Škola udržitelného rozvoje 

1.stupně“ ……. 

Tento titul je získaný za práci školy v rámci ekologie školy a jejího okolí, města. 

Podkladem pro tento titul byla rozsáhlá zpráva o činnosti školy, která byla posuzována podle 

předem daných kritérií. 

4.11.5 Pomoc pacientům 

Ceněným certifikátem naší školy je i certifikát obdržený za pomoc při Veřejné 

sbírce (S-MHMP/958815/2012)  Fondu Sidus o.p.s.  

Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické 

kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské KlinikyFN v Olomouci a na pomoc individuálním  

pacientům 
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 Údaje o zaměstnancích školy 

4.12.1 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

Pedagogické vzdělání si doplňovalo tento rok na VŠ 6 učitelů, z toho letos 4 ukončili 

bakalářský titul před magisterským pokračováním, 1 učitelka ukončila titul Mgr. 

Vedoucí vychovatelka získala titul Bc. ve svém oboru. 

4.12.2 Třídnictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

třídní učitelé   netřídní učitelé   vychovatelky ŠD asistent pg. 

1.A Košvancová   Holanová   Boučková AP 

1.B Jislová    Smrčková   Kociánová   

1.C Smolíková   Kundratová   Štoková   

2.A Hankeová   Fišerová E.   Brynychová AP 

2.B Vojtková M.   Nejedlá    Maľárová  AP 

2.C Nováková J.   Zavřelová     Češková 

3.A Nováková B.   Kalická     Červinková 

3.B Pokorná   Šedová       

3.C Juřena   Kuklíková       

4.A Jurkovičová   Lipták       

4.B Králová           

4.C Nachlinger   

školní 

psycholog       

5.A Vojtková P.   Čmuhařová       

5.B Peštová           

6.A Mikušová           

6.B Třetinová           

7.A Flachsová           

7.B Huk           

7.C Kolínská           

8.A Horká           

8.B Kroupová           

8.C Huková           

9.A Adamová            

9.B Fraňková           
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4.12.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

TERMÍN JMÉNO Název 

28.8.2014 Třetinová 

Jak využívat audioviz.mat. při výuce 

průřez.témat  

10.14 Nováková Jana Cvičební jednotka 

10.9.2014 Hankeová webinář-novela zákona o archivnictví 

6.10.2014 Nováková B. školení Atletika pro děti škol  

21.10.2014 Hankeová žáci se spec.poruchami učení  

21.10.2014 Kolínská žáci se spec.poruchami učení  

31.10.2014 Peštová Chemie je život kolem nás i uvnítř nás 

31.10.2014 Vojtková Pavla Chemie je život kolem nás i uvnítř nás 

23.10.2014 Mikušová Historie českého školství 

23.10.2014 Třetinová Historie českého školství 

6.11.2014 Nováková B. Atletika 

8.11.2014 Nachliger Tvořivá škola 

13.11.2014 Hamerníková novinky ve zdaň. mezd od r. 2015 

16.12.2014 Hamerníková PAM  Praha  

10.12.2014 Hamerníková Silniční daň 15, cestov. Náhr.  

18.11.14-

15.2.2015 Mikušová Aj - e-learningový kurz 

15.12.2014 Pokorná školení Exel 

15.12.2014 Juřena školení Exel 

16.12.2014 Hamerníková VEMA 

14.1.2015 Mikušová AJ 

29.-30.1.2015 Nováková,Boučková Nebojte se inkluze 

25.2.2015 Fraňková Rizikové faktory v problémy v sex. výchově  

26.2.2015 
Flachsová, Šedová setkání lektorů Kodu 

Kroupová   

5.3.2015 Fraňková webinář základy práce se sestavami 

23.3.2015 Čmuhařová supervize pro profesionály-Biofeedback 

19.3.2015 Králová I. Neklidné a nesoudředěné děti (ADHD 

18.5.2015 Králová I. Zábavné pokusy a hry pro 1.stupeň 

31.3.2015 Flachsová,Fraňková Odpovědná škola 

21.4.2015 Hamerníková,Hankeová Spisová a archiv.služba -uchov.a vyř.dokumentů 

27.4.2015 
Králová,Nováková J. Genetická metoda čtení učení Nemučení  

Košvancová,NovákováJ.   

17.4.-30.5.15 Nachlinger,Hankeová Genetická metoda čtení učení Nemučení  

1.6.-2.6. 15 Flachsová   

28.4. Hankeová rozvoj mat. gramotnosti v praxi 

15.4.2015 Flachsová ředitel koučem 

18.6.2015 Hamerníková příprava provedení majetku r. 2015 

5.-6.6.2015 Boučková Celostát.sem.škol.dr.a škol.klubů 

12.6.2015 Hankeová Novela škol. zákona  
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 Zpráva o hospodaření 

Mzdové podmínky:     

  platy ze státního rozpočtu platy z ostatních zdrojů 

  9.-12.2014 1.-6.2015 9.-12.2014 1.-6.2015 

Pedagogičtí pracovníci 4 726 340    6 640 844        

- z toho nároková složka 3 909 773    6 142 871        

- z toho nenároková složka 816 567    497 973        

Nepedagogiční pracovníci 357 268    528 936    179 737    284 591    

- z toho nároková složka 258 780    447 224    143 430    261 839    

- z toho nenároková složka 98 488    81 712    36 307    22 752    

 

Zpracovala: Hamerníková Hana 
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 Opravy 

4.14.1 Dotace ČEZ 

Od nového školního roku byl do provozu uveden nový výtah z dotace ČEZ, který 

mohou využívat žáci v případě zdravotní komplikace. 

   

 

4.14.2 Dopravní hřiště 

Na hlavní prázdniny bylo dopravní hřiště osazeno dopravními značkami a semafory.  

Poté bylo uvedeno do provozu i 

pro veřejnost. Nechybějí ani stojany na 

kolo a lavičky. Toto hřiště je 

nejmodernějším dopravním hřištěm ve 

Středočeském kraji. V současné době 

probíhají jednání s Besipem o pronájmu 

dopravního hřiště v rámci výuky dalším 

školám. 
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4.14.3 Petangové hřiště 

Vedle venkovní učebny bylo dokončeno petangové hřiště. 

 

 

 

4.14.4 Nové prostory na staré škole 

V budově školy v ulici Pionýrů vznikly z bývalého školního bytu 2 nové třídy. Jedna 

třída bude využívána v rámci výuky jako odborná učebna, z druhé se stala školní družina.  
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4.14.5 Nová chodba 

V přízemí hlavní budovy, v ulici Školská, došlo ke zcela novému designu, počínaje 

novou podlahou, stěnami a celkovým vybavením.    
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Renovaci si zasloužila i počítačová učebna. 

 

 

 

Kromě nových podlahových krytin a vymalování v několika třídách jsme upravili pro 

užívání školní družiny i jednu třídu. Nové patro budou žáci využívat i v rámci výuky ke 

čtenářské gramotnosti. 

   

Vzhledem k získání dotace na vybavení školní knihovny v rámci čtenářské gramotnosti došlo 

k výměně skříní pro knihy na starou školu a úložníků pro tašky ŠD. 

 

 

 

  

 

Modernizací procházejí i kabinety učitelů.  
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4.14.6 Oprava fyziky 

Učebna fyziky má pro potřeby výuky na každé lavici vyvedené elektrické schéma 

rozvodu. Rozvodné kabely byly umístěny na podlaze, které byly uschovány pod přechodovou 

lištou. Tato se však rozlámala, a proto jsme přistoupili k tomu, že jsme rozvodné dráty 

umístili do podlahové drážky. 

    

 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

V letošním školním roce jsme neměli z této instituce žádnou kontrolu. 

 

 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

Byla podána žádost Erasmus +, která bohužel nebyla akceptována. 

 

 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

Viz kapitola 4.1.5 Dotační projekty 

 

 

Ostatní projekty na škole byly rámci malých vnitřních projektů financovány ze zdrojů školy. 
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 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

4.18.1  Spolupráce s MŠ  

S mateřskými školami jsme spolupracovali v rámci zápisu do 1. třídy. Jejich děti a 

rodiče využívali kurzy v naší škole. Naši partnerskou MŠ se stala nejbližší školka U Broučků. 

Naši žáci přišli do mateřské školy zahrát svým budoucím spolužákům divadlo. 

   

Spolupráce probíhá po celý školní rok (viz Projekt Kamarád). Budoucí nejmladší 

žáci naší školy navštívili 1. třídy. Jejich kamarádi (znají se ze školky) se jim po dvě vyučovací 

hodiny věnovali. 

4.18.2 Ostatní partneři školy 

Jako partnery pro splnění výchovně vzdělávacích cílů jsme letos, stejně jako i 

v předchozích letech, spolupracovali s příspěvkovými organizacemi  Milovic.  

Představitelé Městské policie Milovice žáky provedli místním oddělením, poučili o 

jejich právech, ale také povinnostech, seznámili je s možnostmi hlášení. Se strážníkem MP 

Annou Syrovátkovou naši žáci absolvovali preventivní program.  

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. 

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. 
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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 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. Velkou oporou nám jsou při vyhlášení našich akcí, sponzoringu ať už v podobě 

financí pro nákup odměn žákům či vítacích předmětů pro prvňáčky nebo materiálovou 

podporou. 
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 Kontroly 

V letošním školním roce proběhly následné kontroly: 

1. Program tematické kontroly požární ochrany – 25.9.2014 – kontrolou nebyla shledána 

žádná porušení zákona. 

2. Kontrola z oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj – 15.10.2014 - kontrolou 

nebyla shledána žádná porušení zákona. 
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 Výroční zpráva O poskytování informací podle zákona č. 

106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím za období 1. 1. 

2014 – 31. 12. 2015 

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  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 01.01.2014 

          

Mgr. Flachsová Lada, 

ředitelka základní školy 
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 Přílohy 

Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Přehled klasifikace za I. a II. pololetí 

Certifikáty školy  

Protokoly o kontrolách 

 

 

Každý školní rok je náročný. Tímto děkuji všem zaměstnancům školy nejen 

za to, že cílem naší společné práce je úspěch každého žáka naší školy, ale i 

za to, jakým směrem posouvají naši školu kupředu. 

 

„Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.“ Tomáš Garrigue Masaryk 

 

 

http://citaty.net/autori/tomas-garrigue-masaryk/

