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1 Základní údaje 

1.1 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 naše škola nese název 

Základní škola T. G. Masaryka Milovice, ke které náleží budovy Školská 112 a Pionýrů 54.  

Vedení školy 

Ředitelka školy: 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 

1.2 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, lada.flachsova@zsmilovice.cz, 

dena.frankova@zsmilovice.cz, iveta.hankeova@zsmilovice.cz  

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

Webové stránky: www.zsmilovice.cz  

Facebook školy: https://www.facebook.com/Základní- škola-TG-Masaryka-

Milovice 
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1.3 Školská rada 

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

12. 9. 2005 s účinností od 1. 1. 2005. Školská rada i v letošním školním roce pracovala na 

základě voleb z listopadu 2013. 

Předsedou Školské rady zůstal p. Radek Wenzl (za rodiče), jeho zástupce Bc. Ondřej 

Matouš (zástupce Města Milovice). Rodiče jsou zastoupeny v počtu 3, dalšími dvěma 

zástupci jsou: Ing. Jiří Hlaváček a Bc. Marie Rothová. Za zřizovatele dále ve Školské radě 

působí p. Miroslava Dlouhá a Bc. Pavla Olachová. Z řad pedagogů reprezentují školu  

3 učitelé: Ing. Bc. Zdeňka Fraňková, Mgr. Jana Nováková, Bc. Barbora Nováková. 

Vzhledem k tomu, že p. Wenzl již nebude zákonným zástupcem žákyně na ZŠ 

(odchod na střední školu), za Bc. Olachovou byla zvolena náhrada a funkční období členů 

školské rady je tři roky, budou v září 2016 vyhlášeny nové volby do Školské rady. 

 

1.4 Voluntarius, z.s.  

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 tomto školním roce poskytl Voluntarius, z.s. finanční podporu:  

Datum získání podpory Výše podpory [Kč] Podporovaná aktivita 

10/2015 4 000 Výjezdná zasedání 

dětského zastupitelstva 

2/2016 187 Cestovné do PPP Nymburk 

pro 2 žáky 1 ročníku 

 

 

Zpracovala: Mgr. Barbora Nováková 
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2 Organizace výchovy a vzdělávání 

2.1 Charakteristika školy 

2.2 Učební plán 

2.2.1 Učební plán 1. stupeň 
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2.2.2 Učební plán 2. stupeň 

 

2.3 Školní vzdělávací program 

Ve školním roce 2015/2016 se žáci naší školy vzdělávali podle ŠVP „Škola - základ 

života“. Do našeho ŠVP začleněn nový vyučovací předmět Osobnostní a sociální výchova 

(OSV). 

Osobnostní a sociální výchova se učí na naší škole od 1. 9. 2015. V 1. – 3. ročníku 

probíhá výuka OSV v rámci předmětu Člověk a jeho svět a ve 4. – 9. ročníku jako samostatný 

předmět pod vedením třídního učitele. Tento předmět jsme zařadili vždy v pondělí  

na 1. vyučovací hodinu. 

Zpracovala: Ing. Bc. Lenka Kroupová, koordinátor ŠVP 
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2.4 Volitelné a nepovinné předměty, zájmové útvary 

 

ROBOTIKA NA ZŠ 

jako zážitková a tvůrčí výuka, která baví 

 

Zpříjemnit sobě a žákům cíle výuky v rámci RVP  

a ŠVP s pomocí smart technologií výukou montáží, 

programováním a řízením robotů je náplní nepovinného předmětu a praktické výchovy  

(ČaSP, ICT, F, apod.), k rozvoji jemné motoriky, práce s kovem, plastem dřevem a myšlení, 

logiky, i tvoření vlastních aplikací byl otevřen nepovinný předmět Robotika. 

Žáci se seznamovali s praktickou konstrukcí a programováním robotů, prací  

na moderních vývojových stavebnicích např.: Merkurino, Arduino, Raspberry PI+, jejich 

řízení a programování s MT ve výuce. 
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Jedním z velmi povedených projektů, který 

reprezentoval školu nejen na výstavišti Lysá nad 

Labem, ale i na Dni otevřených dveří a na Vernisáži, 

bylo sestrojení chodící a zároveň svítící želvy. 

 

Dalším nepovinným předmětem byl Sborový zpěv. Reprezentoval společně 

s hudebním kroužkem školu na různých akcích: Rozsvěcení Vánočního stromu, květnové 

oslavy, setkání se sponzory, závěrečná Akademie, připravoval žáky na pěveckou soutěž 

Mistar. 

 

 

  



10 

Volitelné předměty si žáci vybírají na 2. stupni, vyjma 8. ročníku, kdy místo 

volitelného předmětu mají volbu povolání. Od letošního školního roku mají možnost 

výběru 1 volitelného předmětu. 

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

literárně dramatická výchova 

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

dramatická výchova 

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

Volitelný předmět od 5. – 9. ročníku – Dětské zastupitelstvo  

 Zájmové útvary (kroužky) byly vedeny jak našimi učiteli, tak externími zaměstnanci pod 

hlavičkou DDM Nymburk. 

NÁZEV KROUŽKU ROČNÍK DEN ČAS VYUČUJÍCÍ 

Seminář z matematiky 

 

6.-9. 
 

středa 6:45 - 7:45 Dagmar Sofie Molinová 

Fotománie 6.-9. úterý 15:00 - 16:00 Dagmar Sofie Molinová 

Dramatický kroužek 2.-9. úterý 14.30 - 16.00 Češková Alena 

Turistický (1x za měsíc) 1.-9. sobota 9:00 - 17:00 Nachlinger Lukáš 

Keramika 2. pondělí  14:00 - 15:00 Jislová Jana 

Badminton 2.-5. úterý 14:30 - 15:30 Nováková Barbora 

Školní tenis - ping pong 4.-6. středa 
14:30 - 15:30 I.sk, 15:30 - 16:30 

II.sk. Doležal Jan 

Hudební kroužek 1.-5. čtvrtek 14:30 - 15:30 Obalilová Jana 

Hraní s elektronikou 5. - 8. středa 15:00 - 16:00 Milý Luboš 

Cvičení z českého jazyka 9. úterý 14:30 - 15:30 Špecián Karel 

Matematika hrou 2.-3. čtvrtek 14:00 - 15:00 Smolíková Alena 

Mažoretky 1.-4. středa 16:00 - 17:00 Smolíková Alena 
     

Logopedie   pondělí    Flachsová Lada 

Logopedie   středa   Bezuchová Jana 

 

Fotománie pro veřejnost - naši fotografové pod vedením paní 

učitelky Molinové mívali pravidelně přednášky pro veřejnost 

o tématech nejen jim 

blízkým (domácí 

mazlíčci), ale také  

o tématech Milovic  

a jeho okolí.  
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Přednášky doplňovali svými 

fotografiemi a četbou. 

 

 

 

 

Kromě kroužků, které vedli pedagogové naší školy, jsme pronajímali prostory  

za účelem kroužků rodičům, popř. organizacím, a to nejen pro zájmové kroužky žáků, ale i 

pro vzdělávání dospělých (autoškola). 

Velký úspěch měl kroužek 

Zdravého vaření, dále také sportovní 

kroužky Capoeira, florbal a hasiči.  

 

 

 



12 

3 Výkon státní správy 

3.1 Výsledky zápisu do 1. tříd 

K zápisu se dostavilo celkem 61 dětí 

zapsáno jich bylo 53 

odklad povinné školní docházky byl udělen  19 dětem. 

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. V září otevřeme tři 

první třídy. Teprve až 1. 9. ukáže, kolik žáků se nově přistěhuje či odstěhuje a kolik jich 

skutečně nastoupí. 

Pro nový školní rok byl dán souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga pro 24 žáků, 

z toho jsou 3 prvňáci (v každé třídě bude 1) a 3 žáci sociálně znevýhodnění.  

3.1.1 Zápis 

 



13 

Letošní zápis do 1. ročníku měl premiéru co do organizace. Poprvé jsme 

zkoušeli zapisovat děti  

ve skupinách. Ohlasy  

ze strany rodičů i učitelů 

byly kladné. Děti se nebály, 

pěkně spolupracovaly.  

Samozřejmě, že 

daleko větší náročnost byla 

na přípravu učitelů, kterým 

pomáhal ještě jeden 

pedagog a žáci 8. ročníků, kteří 

budou patrony těchto dětí v první 

třídě. Děti skládali lodičky 

z geometrických tvarů, poznávaly 

jejich barvy, řadily kotvy a domů 

odcházeli s čepicí úspěšného 

plavčíka a dárečkem. 
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3.2 Přijímací řízení 2015/2016 
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Všichni žáci z 9. ročníku (3 třídy) byli přijati ke studiu, ať s maturitním programem či 

výstupním výučním listem. 4 žáci ukončili povinnou školní docházku v nižších ročnících.  

Z 5. ročníku nastupuje na osmileté gymnázium 5 žáků. 

 

Zpracovala: Mgr. Jana Šedová, kariérový poradce 
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4 Výchovně vzdělávací výsledky školy 

4.1 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

viz. příloha 

4.2 Přehled klasifikace za I. a II. pololetí 

viz. příloha 

 

Nová metoda čtení 

Letos poprvé začínáme s metodou globálního čtení.  

Již v listopadu měli žáci 1. 

ročníku přečtený 1. díl společné četby - 

Školní strašidlo.  

 

 

 

4.3 Výběrové zjišťování výsledků 

4.3.1 Čtenářská gramotnost - ČŠI 

Ve dnech 12. 05. 2016 – 17. 05. 2016 probíhalo testování 6. ročníků v rámci 

čtenářské gramotnosti. Cílem výběrového zjišťování rozhodně není srovnávat žáky, třídy 

nebo školy – základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý 

žák plní požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností.  

Dle ČŠI: „Nejedná se o porovnání školy s ostatními školami – graf je konstruovaný 

z výsledků jednotlivých žáků. Žádným způsobem nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty 

úspěšností ostatních škol (ani počty škol v jednotlivých skupinách).“ 
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Průměrná úspěšnost žáků školy: 58 % 

 

 

Ve třídě VI. A dosáhli 2 žáci 90%, 2 žáci 85%; nejnižší počet dosažených bodů byl 

45 (1 žák). 

Ve třídě VI. B 90% dosáhl 1 žák, nejméně dosáhli 2 žáci 20%. 

Jednotlivé grafy a procentuální výsledky jsou nápomocny učitelům českého jazyka 

k dalšímu rozvoji čtenářské gramotnosti. 

Vzhledem k těmto výsledkům se příští rok zaměříme na rozvoj čtenářské 

gramotnosti průřezem všech ročníků. 
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4.3.2 Testování SCIO 

Letošní rok jsme školní družinu zařadili do testů hodnocení SCIO. Testování bylo 

provedeno na třech úrovních – vychovatelky, žáci navštěvující školní družinu a zákonní 

zástupci těchto žáků. Celkově jsme s výsledky hodnocení práce školní družiny spokojeni, 

některé reakce rodičů však vycházejí z neznalosti provozu školní družiny, 

Podmínky  

- 9% rodičů není spokojeno s tím, jaké pití dostávají děti v ŠD 

- 17% rodičů si myslí, že by vychovatelka měla být přísnější 

- 59% žáků by se chtělo v ranní družině dospat 

 

Reakce vychovatelek 

Pití ve družině - na začátku školního roku jsou rodiče požádáni, aby pro děti donesli 

2 ovocné šťávy. Pokud si rodič přeje, aby jeho dítěti ovocná šťáva nebyla doplňována, dítě 

má možnost pít filtrovanou vodu. Pokud bychom zavedli, že děti budou pít pouze vodu, tak 

se domníváme, že budou pít minimálně. Většina dětí si přitom nese šťávu už z domova  

na školní vyučování. 

Vychovatelka by měla být přísnější - Většina dětí ví, jak se chovat. Pokud chování 

není v pořádku, všechny vychovatelky okamžitě reagují a nelze dětem z odpolední družiny 

dělat teror. 

Dospání v ranní družině - Kdo se potřebuje „dotáhnout“, má možnost lehnout si  

na gauč, na gumové kostky nebo na koberec na zem. Postele a absolutní ticho zajistit nelze. 

    Program a aktivity 

- 14% ne a 7% spíše ne jsou odpovědi žáků na dotaz, zda si mohou v ŠD kdykoli 

odpočinout 

- 26% žáků odpovědělo, že nemají v ŠD klid na dělání DÚ – 67% vychovatelů 

nesouhlasí, aby si dělali DÚ v ŠD – 69% rodičů si nepřeje, aby se DÚ věnovali  

v ŠD 

- 29% rodičů je spíše nespokojeno s rozvrhem činnosti ve ŠD 

 

Reakce: 

Odpočinek v družině 

Je dost prostoru pro volnou činnost nebo relaxaci na koberci. Po příchodu z oběda  

se odpolední činnost začíná četbou s odpočinkem, rozhovory, klidovou činností na koberci, 



19 

případně společnou hrou pro děti, které mají zájem. Problém je, že okamžitě po příchodu 

z oběda některé děti odchází do zájmových kroužků a ty bohužel tento prostor nemají. 

Domácí úkoly ve školní družině 

Většina rodičů si toto nepřeje. Pokud mají děti zájem o psaní úkolů v družině, a rodič 

souhlasí, vychovatelka v oddělení dítěti vyhradí prostor, ale nemůže zajistit ticho nebo 

odvést dítě do jiné učebny. Děti většinou úkol napíší nevhodně, protože se chtějí věnovat 

kamarádům nebo hře. Psaním úkolů v družině by docházelo k tomu, že rodič bude mít menší 

přehled o zvládnutém učivu u dítěte. Vychovatelka dítěti nemá čas vysvětlovat, jak úkol psát 

a ani nemůže nést odpovědnost za přípravu na výuku. 

 

Nespokojenost s rozvrhem činností v ŠD: 

Z bezpečnostních důvodů se rodič do oddělení nedostane, a tak o činnostech školní 

družiny nemá moc informací. Výrobky a výkresy někdy děti nosí v taškách několik dní  

a pak už je doma moc neprohlíží. Na začátku školního roku s programem seznámíme 

zákonné zástupce na třídních schůzkách (1. a 2. ročník) a více informací z oddělení budeme 

uveřejňovat na web školy. 

Vztahy a komunikace 

- 49% žáků si postěžovalo, že se k nim ostatním děti nechovají dobře 

- vychovatelky jsou podle žáků: 92% hodné, 82% spravedlivé, 69% splní, co slíbí    

24% hodně trestají 

- 33% vychovatelek má málo informací od učitele o výuce, aby mohly případně 

navázat vhodnými aktivitami (např. didaktickou hrou) 

- 43% rodičů by přivítalo, aby si mohli častěji promluvit s vychovatelkou o chování  

a pocitech svého dítěte v ŠD 

- 14% rodičů nemá dostatek informací o tom, co děti v ŠD dělají a 36% nedostalo  

na začátku školního roku dostatek informací o programu ŠD 

 

Reakce: 

Rozhovory s vychovatelkou: 

Rodiče byli zvyklí si děti vyzvedávat přímo u oddělení, tak měli rodiče  

i vychovatelky možnost každý den si pohovořit. Tato možnost chybí i vychovatelkám. Děti 

nyní nedokončí výrobky, protože odcházejí domů. Dříve byl rodič ochotný počkat, protože 

měl radost, že vidí své dítě pracovat a tvořit. Nyní je pro rodiče čekací doba za dveřmi dlouhá 
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a tím pádem nastává i problém s úklidem. Stávalo se však, že rodič vedl s vychovatelkami 

dlouhé rozhovory, dohled nad ostatními pak chyběl, vázla práce v oddělení. 

Rozhovory vychovatelek s vyučujícím: 

Domnívám se, že toto je velmi individuální. Pokud má vychovatelka zájem a zároveň 

chce navázat na učivo, tak se čas vždy najde. 

Bezpečí 

- 24% rodičů souhlasí s tím, že je jejich dětem v ŠD ubližováno  

Spokojenost 

- 14% dětí se ŠD těší jen málokdy 

 

Reakce: 

Bezpečí: 

Souhlasím, že každý den si děti vzájemně ubližují a škodí. Stává se, že ubližují ti, 

kteří si nejvíce stěžují. Od toho je tam vychovatelka, aby zakročila nebo sjednala pořádek. 

Agresivních dětí bývá v odděleních dost. V plném počtu dětí nelze vše uhlídat, ale vždy 

(pokud se o problému dozvíme) se snažíme řešit. Zde je třeba apelovat na rodiče, aby  

o problémech informovali vychovatelky (telefonicky, e-mailem, popř. sjednanou schůzkou). 

Spokojenost ze strany dětí: 

Starší děti už většinou do družiny nechtějí chodit. Jejich spolužáci mohou být doma 

nebo venku bez dozoru. Také záleží na počasí a domácí aktivity (televize, počítač, hry  

na mobilu) jsou bohužel někdy lákavější. 

Odpovědi rodičů na otevřené otázky: 

Víte o nějakých nedostatcích, kterými trpí vaše ŠD? 

- nevím o ničem 

Chtěli byste školní družinu za něco pochválit?  

- jsem spokojena 

- všechno super, jsem spokojená 

- vstřícnost, ochota vyhovět 

Chtěli byste školní družinu za něco pochválit?  

Chválíme paní učitelky za individuální přístup k dětem, za pocit jistoty a rozumnou 

benevolenci v trávení odpoledne v družině - ponechává dětem částečnou volnost, 
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spoluaktivitu na organizaci svého času. Dle našeho názoru není třeba veškerý čas v družině 

vyplnit řízenou činností, děti toho mají za celý den až až. 

- vstřícný přístup vychovatelek 

- chválím za kladný přístup k dětem, za trpělivost a ochotu věnovat se dětem 

- obdivuji učitelky a vychovatelky v dnešní době, děkuji jim za vše dobré 

- dobře s dětmi pracují 

- za ochotu a pevné nervy 

- za vstřícný přístup 

- opravdu vstřícný a profesionální přístup vychovatelek 

- paní vychovatelka Boučková je nejlepší, dcera chce chodit do ranní družiny i přes brzké 

vstávání co nejdříve 

- přístup paní vychovatelky, kdykoli můžeme zavolat nebo napsat do notýsku dotaz  

a reakce jsou rychlé, bezproblémové. 

- paní družinářka je hodná a milá na děti, syn si pochvaluje hračky a přátelskou atmosféru 

v družině 

- za obětavou a zodpovědnou práci 

- za hezký přístup k dětem, můj syn je tam velmi spokojen. 

- starost o děti 

- vlídný přístup k dětem, vstřícnost, příjemné prostředí, optimální program 

- vstřícné paní družinářky, ochotné, syn je spokojený 

- milá a vstřícná komunikace s ohledem na potřeby dítěte 

- dcera se do družiny vždycky hrozně těší, baví ji výtvarné tvoření, paní vychovatelka je 

velmi vstřícná 

- za vstřícnost, krásné a pohodové prostředí  

- chtěla bych pochválit za velkou tvořivost a tím i rozvoj dětí 

 

Některé odpovědi, bohužel, pramenily z neznalosti prostor školní družiny (např. aby 

měla ŠD gauč – pokud oddělení nemá gauč, má koberce s postářky, atp.) 

 

Děkujeme rodičům, že svými názory přispěli k evaluaci ŠD a jejich připomínky 

zapracujeme do další práce. 

Zpracovala: Bc. Radka Boučková, vedoucí vychovatelka školní družiny 
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4.4 Komentář k výsledkům výchovy a vzdělávání 

4.4.1 Kurzy 

Cílem jednotlivých kurzů kromě stmelování kolektivu je „ochutnávka“ různých 

sportovních aktivit, které mohou přispět k prevenci patologických jevů a posilování 

sportovních aktivit. 

 Stmelovací kurz 

První kurz  se vydařil na výbornou! 

Žáci obou prvních tříd 

společně s deváťáky vyrazili 

vlakem do Ostré. 

 V Ostré jsme zamířili 

k fotbalovému hřišti, kde jsme se 

nasvačili. Deváťáci nám zatím 

připravili „šipkovanou“ 

v nedalekém lese. Prvňáčci se rozdělili  

do skupin, každou skupinku 

doprovázel jeden deváťák. Skupinky 

šly po šipkách, až došly k místu, kde 

na ně čekala cestička z bonbónů – 

bonbónky byly odměnou pro 

každého člena skupinky. 

Následovaly zábavné hry v lese 

(stopování, hádání názvů bylin a 

stromů, trefování se do stromu šiškou).  

Kolem půl jedenácté jsme dorazili k historické vesničce Botanicus. Tady jsme měly 

přes dvě hodinky času na prostudování celé vesničky. Všichni jsme si nejprve vesničku 

prošli, posléze se prvňáčci opět rozdělili do skupinek ke svým kamarádům deváťákům a 

vyrazili si vše ozkoušet „na vlastní kůži“. Prvňáčci si vyzkoušeli rýžování zlata, výrobu 

mýdla, výrobu lana, ražení mincí, lukostřelbu atd. Nezapomněli jsme ani na ochutnání místní 

kuchyně – pohankové palačinky s malinami, bramboráčky, koláče nebo domácí limonády. 
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Počasí nám opravdu přálo – byl krásný slunný den. Možná i proti nám velmi brzy 

došlo pití a po chvilce nás začali 

opouštět i fyzické síly. Proto jsme 

k původně plánované zřícenině hradu 

Mydlovar ani nedorazili.  

Obkroužili jsme místní jezero 

a vydali jsme se zpět do lesa, kde jsme 

chtěli najít trochu stínu a odpočinek. 

Po cestě k lesu jsme se opláchli před domem paní učitelky (zde jsme měli přichystané 

lavóry se studenou vodou), naplnili jsme si lahvičky vodou. K lesu to byl už jen kousek. Šli 

jsme jen na samý kraj, kde  

se nachází příjemný plácek 

k odpočinku a stavění lesních 

domečků. 

Po společném focení 

našich výtvorů jsme se vydali  

na nádraží a zpět k domovu 

(tedy ke škole). Ve škole na nás 

čekala paní psycholožka Jitka Čmuhařová se spoustou zajímavých her, při kterých jsme se 

o sobě navzájem dozvěděli zajímavé věci, ale také nám pořádně vyhládlo. I o večeři jsme 

však měli postaráno. Večeři v podobě pizzy nám dovezl místní dodavatel. Pizza byla 

výborná – chutnala dokonce i 

těm, kteří ji původně nechtěli. 

Po půl osmé už byli 

všichni prvňáčci  

ve svých spacácích, 

s plyšáčky a poslouchali 

pohádku na dobrou noc. 

Poslední žáček usnul kolem 

22,00hod. Ve škole zvládli spinkat všichni žáčci.  

Druhý den, po osobní hygieně a vydatné snídani, jsme vyrazili za našimi kamarády  

na Juventu. V ZŠ jsme byli skvěle přivítáni, společně jsme zvládli hodinku s Pejskem  
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a kočičkou, vyrobili jsme si figurky, pekli jsme dort. Následovala cesta zpět na naši školu. 

Zde už na nás čekali netrpěliví rodiče, kteří si většinu prvňáčků odvezli hned domů – přeci 

jen se maminkám stýskalo stejně jako dětem. 

 Zpracovala: Mgr. Jana Bezuchová 

 

 Plavecký kurz 

Plaváním, které jsme zařadili podle našeho ŠVP do 1. a 2. ročníku, navazujeme na 

základní dovednosti, které žáci získali již v předškolním věku. Prvňáci absolvovali 20 hodin 

a jezdili od března do května. Žáci druhých tříd 

navštívili bazén 5x po 2 hodinách od ledna do 

března. Velkým úspěchem bylo i to, že se vody 

již druhou hodinu nikdo nebál a na konci kurzu 

všichni ochotně a s nadšením skákali do vody. 

 

 

 Škola v přírodě  

Ve dnech 12. - 16. 10. 2015 jsme 

absolvovali školu v přírodě se třídou II. A  

v penzionu Borovice na Karlově u Josefova 

dolu. V pondělí po příjezdu a ubytování jsme  

se vydali na rozhlednu Slovanku. Měli jsme 

štěstí na slunečné počasí a tak jsme viděli nejen 

další rozhledny v okolí, ale i Ještěd a v dáli 
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Sněžku. Zjistili jsme, že je nejstarší železnou rozhlednou v Čechách a nahoru vede 55 

schodů. 

 Náš pobyt se odehrával v pirátském 

duchu. Celý týden jsme plnili různé zkoušky 

(např. síly, obratnosti, paměti a vědomostí, 

orientaci v prostoru).  

V úterý nás navštívily dvě lektorky  

z Lesní pedagogiky, mohli jsme si vyzkoušet, 

jak měří lesáci stromy, poznávali jsme stopy 

lesních zvířat, určovali lesní stromy, mohli 

jsme si dotknout kůže lesních zvířat.  Večer jsme se učili uzlovat, vytvořili jsme si  

za pomoci p. učitelek náramky.  Ve středu celý den pršelo, tak jsme vyráběli pirátské čepice 

a klapky na oko, kreslili pirátské vlajky a 

piráty, hráli deskové hry.  

Večer jsme se převlékli  

do pirátských masek a zúčastnili se 

Pirátského reje. Kromě tancování jsme se 

naučili i pirátskou píseň s tanečkem.   

Ve čtvrtek jsme celý den strávili  

  v libereckém IQparku a Lunaparku.  

V IQparku to bylo super, vše jsme si mohli 

vyzkoušet. Večer jsme hledali ukrytý poklad. Po otevření truhly na nás čekalo sladké 

překvapení a tetovačky  

s pirátskou tématikou. Pak nás čekalo už 

jen balení domů. Škola v přírodě se nám 

líbila. 

 

 

 

 

Zpracovala: Bc. Alena Smolíková 
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Jarní školy v přírodě na Medvědí 

boudě se účastnili žáci druhých  

a čtvrtých tříd.   

 

 

 

 

Tato škola v přírodě si s námi 

trošičku pohrávala, co se týká počasí: 

sluníčko a sníh - ideální kombinace.  

 

 

 

Zážitkem byl výlet do Polska. 

Kromě her na sněhu jsme si užili spoustu 

legrace při večerních hrách. 

 

 

 

 

 Turistický kurz 

Turistický kurz byl připraven pro žáky 

6. ročníků. Tentokrát cíl cesty volili na Moravu 

do Velkých Pavlovic.  

Kromě dějepisných zážitků jsme 

soutěžili pod hlavičkou různých států, ochutnali 
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jsme bowling. Středa se nesla ve znamení olympijských her.  

Rozdělili jsme se do čtyř týmů: Athény, Sparta, Korint a Kartágo. Vyrobili jsme 

vlajky a vlastní disky. Soutěžních disciplín bylo mnoho, tradičních i netradičních, boj to byl 

do poslední chvíle.  

Ve vědomostním kvízu jsme také 

uspěli a večer se ocitli v roli řeckých bohů,  

a že nám to slušelo! Při návštěvě zámku 

Lednice nás provázel déšť, ale na zámku bylo 

jako v pohádce, poslechli jsme si i ukázku 

dobové hudby.  

 

Prošli jsme celý zámecký park a 

vystoupali i 302 schodů  

na Minaret.  Prostě jsme si to užili. 

 

 

 

 

 

 

V loňském školním roce jsme v soutěži škol získali 

2. místo, letos jsme se „polepšili“ a jsme 1. 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Jana Vojtěchová 
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 Lyžařský kurz 

Kurz pro žáky 7. ročníků se týkal již tradičně výuky  

na lyžích a snowboardu. Sedmáci byli 

doplněni staršími spolužáky a celkem nás 

na hory odjelo 62 žáků a 6 učitelů. Cílová 

stanice byly Rejdice.  

I přes nepříznivou zimu jsme měli krásné 

sněhové podmínky. 

 

Nikdo neodjel domů bez lyžařských 

základů nebo s rozšířením svých 

dovedností. Zážitky z večerní diskotéky, 

z her na sněhu i na chalupě až 

k vyhodnocení lyžařských závodů v nás 

zanechají pěkné vzpomínky, protože jsme 

byli bezvadná parta. 
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Velmi si ceníme reakce rodičů našich žáků: 

Dobrý den, paní ředitelko, chtěla bych Vám tímto moc poděkovat za lyžařský kurz. Radim přijel 

naprosto nadšený a spokojený. Nejraději by tam ještě zůstal ;-). Myslím, že letošní kurz se velice povedl, 

Radimovi se snad líbil více, než ten jejich v sedmém ročníku. Děkuji, že se mohl zúčastnit i jako deváťák.  

Velice si vážím práce všech zúčastněných pedagogů a ještě jednou všem mockrát děkuji.   

Pěkný den, Lucie Slabá 

 Cyklistický kurz 

Cyklokurz jsme pro letošní žáky osmých ročníků rozdělili na 2 části. To bylo jednak 

z důvodu početných tří tříd a vzhledem 

k loňským zkušenostem, kdy žáci od 

poloviny týdne „nemohli chodit“.  

Cílovými stanicemi byly: Kersko, 

Čelákovice, Nymburk, Loučeň.  

 

 

Nebyla to jen jízda na kole, 

byli to zážitky (jako tečka za jízdou – 

pohár, „srandičky“ na kole, ale také 

únava). 
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 Vodácký kurz 

Závěrečným kurzem na škole pro vycházející žáky je jízda na kánoi. Letošní plavba 

se konala po Sázavě. Počasí bylo 

nestálé, tak se přes plavky oblékaly  

i svetry, které, pravda, pak někdo  

i ždímal. Někteří účastníci  

se tak zvaně „udělali“. Dobrá 

nálada nás však neopustila. 

 

 

 

 Bruslení 

Kurz pro žáky celé školy, kteří měli 

zájem, se pravidelně 1xtýdně uskutečnil 

v průběhu ledna a února. Jezdili jsme do 

Benátek nad Jizerou do krytého ledního 

stadionu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

4.4.2 Školní projekty 

 Projekt Kamarád  

První seznámení proběhlo hned na 

začátku nového roku 2016, v lednu. Tři 

třídy osmáků se vydaly  

do MŠ U Broučků, aby si v zábavném 

dopoledni pohráli se svými budoucími 

svěřenci, s budoucími prvňáky.  
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Školička 

Tradiční setkávání budoucích prvňáčků s třídní učitelkou, jejich budoucími patrony 

(deváťáky), se spolužáky probíhalo  

3 x do konce školního roku – v dubnu, 

květnu a červnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. začínáme pohádkou 

Chlupaté černé zvířátko, 

vyleze z hromádky za krátko.  

Kluci a holky z I.B, 

překvapení v hromádce má.         

Všichni honem za krtkem, 

dárečky si vyzvednem. 
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Šmoulí kluci, šmoulí holky, 

kamarádi z 1.A, 

povede je do třídy, velká modrá 

Šmoulinka. 

 

 

První školní den se to před školou hemžilo Krtky a Šmoulíky.  

Při prvních tónech písničky zmizeli i první slzičky a nakonec každý prvňáček našel 

svou klíčenku se jménem s pomocí velkých kamarádů – ať už v hromádce krtka nebo si ji 

vyzvedl z košíčku spuštěného z balkónu školy. 

 

Napsali nám: 

Dobrý večer paní ředitelko, chtěla jsem Vás jen moc pochválit, jak jste zhotovili 

klíčenku na krk pro prvňáčky. Myslím, že pokud by ji ztratili, hned každý uvidí, z jaké je 

školy a komu patří. Ještě jednou velké díky. Trunecká 

 

Letošní prvňáčky kromě deváťáků přivítal pan ing. Ondřej Matouš, místostarosta 

našeho města. Připravované akce dváťáků provázely nejmladší spolužáky po celý rok – 

 přes Vánoční a Mikulášskou nadílku, sportovní dopoledne až k závěrečnému cvičení 

v přírodě. 

 

 

Zpracovala: Mgr. Jana Bezuchová 
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Pokračujeme v projektu Mikulášskou nadílkou. Dnes se čerti s kamarády anděli  

a šéfem Mikulášem byli pozdravit s mladšími 

čertíky na staré škole (ti však mají rohy 

schované - asi někde pod vlasy). Kromě 

„strašení“ došlo i na rozdávání dárečků. 

 

 

 

 

 

 

 

 Inkluze 

Inkluze na naší škole probíhala v týdnu od 9. 5. – 13. 5. 2016. Každý ročník naší 

školy si vyzkoušel těžký život a úplně jiný život postiženého člověka. Cílem projektu byla 

vzájemná spolupráce, pomoc, snaha o pochopení pocitů „jiných“ lidí. Žáci 1. ročníku  

si zahráli zvukové pexeso, hru „Na slepou bábu“, hádání písmenek. Celý den bez použití 

rukou (při malbě, psaní) si vyzkoušeli druháci. Den si užili vymýšlením znakové řeči třeťáci. 

Nevidomí čtvrťáci využívali při hrách zvukové pomůcky, zkoušeli si chodit se slepeckou 

holí.  Společný zpěv se svěřenci s Domova Mladá zažili nejstarší žáci z 1. stupně. Šestý 

ročník při návštěvě Domova se zúčastnil canisterapie se psy. Na oplátku svěřenci z Domova 

přišli do naší školy, kde se věnovali s žáky 2. stupně keramice a eukanistice v dílně. Velkým 

zážitkem byl rozhovor se svěřenci i vychovateli z Domova. Nejstarší žáci školy  

si vyzkoušeli, jak by se jim žilo na vozíku. 
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1.ročník Hry - zrakové postižení  

2.ročník VV - malba bez použití horních končetin 

3.ročník pantomima, komunikace - neslyšící  

4.ročník tělovýchovné hry - tělesně postižení 

5.ročník chůze s holí, ponávačka - zrakové postižení 

5.ročník zpěv se svěřenci Domova  Mladá 

6.ročník 
zvířecí den v Domově Mladá (canisterapie) 

znalosti o terapiích - přednáška 

7.ročník keramika se svěřenci Domova Mladá  

8.ročník 

Rozhovor se svěřenci, učiteli Domova Mladá 

VIDEO A FOTODOKUMENTACE PROJEKTU 

VV - eukanistika se svěřenci Domova Mladá 

9.ročník vozíky, berle - tělesné postižení 
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 Pomoc pro Konto Bariéry 

Prvňáčci a druháci se zúčastnili soutěže Kniha a já, DĚTI MALUJÍ PRO KONTO 

BARIÉRY.  Svými obrázky tak mohly přispět 

na přípravu stolních kalendářů a svými 

obrázky pomohou dětem, které takové štěstí 

nemají a trpí nějakým druhem postižení. 
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 Pomoc lidem v nouzi 

 

 

Pomoc lidem v nouzi je tématem letošního ročníku soutěže pro školy při 

vzpomínkové akci Jom ha šoa, kterou pořádá Institut Terezínské iniciativy.  
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Cílem akce je vzpomenout na oběti bezpráví, 

které v Evropě a následně i v dalších částech 

světa rozpoutala ideologie německého 

nacismu rozdělující lidí na lepší a horší podle 

příslušnosti k “rase”.   

 

Naši žáci ze 4. a a 7. B se zapojili 

nejen do výtvarné soutěže pod vedením paní 

učitelky Legezové, ale sedmáci se v květnu 

s p. učitelkou Třetinovou aktivně zúčastnili i 

veřejného čtení jmen obětí holocaustu na 

náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 

Závěrem lze připomenout motto Nicholase Wintona:  

“Je rozdíl mezi pasivním dobrem a aktivním dobrem. To druhé, dle mého názoru, 

znamená věnovat čas a energii tomu, aby člověk zmírnil bolest a utrpení. Vyžaduje to, aby 

člověk šel, vyhledal ty, již trpí a jsou v ohrožení; nikoliv pouze žít vzorně pasivním 

způsobem a nekonat zlo.”  
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 Sněhuláci pro Afriku 

Naše škola se zapojila do charitativní 

akce: „KOLA PRO AFRIKU“. Znamená to, že 

ve vyhlášený den jsme stavěli sněhuláky. 

Každá třída postavila jednoho 

nejoriginálnějšího sněhuláka (možnost bylo 

využít africkou tématiku). Startovné za stavbu 

sněhuláka byly 2,-Kč na žáka.  

Této akce se v průběhu 3 dní zúčastnilo 358 

žáků naší školy. Společně se svými kantory 

zvládli žáci postavit 21 sněhuláků. Podařilo se 

nám na konto Kol pro Afriku přispět částkou 

1050,-Kč, které byly použity na převoz kol 

dětem do Gambie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Jana Bezuchová, patron akce na naší škole 

 Studenti z USA 

Skupina studentů z USA navštívila v lednu naši školu. Tým složený z osmi studentů 

byl doprovázen a veden učitelem. Tento tým formou her, vysvětlováním kulturních rozdílů 

nebo diskuzí zpestřil hodiny angličtiny. 
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 Enviromentální výchova 

Recyklohraní 

Naše škola díky Recyklohraní přispěla 

k ochraně životního prostředí.  

Ve školním roce 2015/2016 naši žáci 

odevzdali k recyklaci 0 televizí, 0 monitorů 

(nemáme místo ke skladování) a 126,00 kg 

drobného elektra. V rámci programu 

Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich 

studentů v oblasti recyklace a ochrany 

životního prostředí, žáci sběrem 

elektronických hraček a drobných 

elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně 

životního prostředí. O jednoznačně 

pozitivních dopadech programu vypovídá 

certifikát environmentálního vyúčtování.  
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Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody 

žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem 

nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2.  

 

V projektu Recyklohraní, kde si naše 

škole udržuje první místo ve sběru 

elektrozařízení a baterii v celé České 

republice.  

Nejlepší sběrači školy byli oceněni  

na závěrečné Akademii školy. 

Sběr starého papíru 

I letošní rok se naše škola zúčastnila sběru 

starého papíru. Za sběr jsme utržili 24.902,50 Kč. 

Na prvním místě se umístila třída I. B, druhé 

místo patří I. A a třetí místo obsadila IV. B. 

Všechny třídy dostanou v poměru finance pro 

svou potřebu, většinou se jedná o příspěvek na 

výlet. V letošním školním roce jsme uspěli i ve 

sběru starého papíru a získali jsme  

1. místo ve Středočeském kraji. 

 

 

 

 

Želvy ve škole 

Pečujeme o našeho školního maskota 

želváka Oskara, který během zimy odpočívá, ale 

pak na jaře se opět staráme o jeho čisté terárium, 

dostatek jídla a pití. Žáci ho často  

i venčí na školním pozemku v rámci hodin přírodopisu, školní družiny, nebo školního klubu. 
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Kromě suchozemské želvy 

„Oskara“, který je maskotem naší školy, se 

nadále staráme i o 3 vodní želvy.  

 Děti ve školní družině se vrhají na 

vyčištění „bytečku“ třem vodním želvičkám 

pravidelně každý měsíc. Společně s paní 

vychovatelkou akvárium vybraly, na očistu potom kromě kamenů přišli i želvičky. 

Oskar (maskot školy) zimu trávil v garáži zimním spánkem. 

Na letním pobytu u své ošetřovatelky 

byl pravidelně Oskar. Vzkaz od Oskara: 

„Jídla mám zatím dost, často ho ani nesním, 

obzvláště když se mi válí po zemi… to 

nemám rád, jsem nejraději, když mi 

papáníčko někdo přidrží, to pak zbaštím 

všechno, co dostanu;-).  

 

 

 

 

 

 

Nejvíce zbožňuju broskve a meloun. Taky se velice rád sprchuju… to je žúžo!! Často 

jsem všetečně zvědavý a všecko se snažím prozkoumat a všude vlézt, jako třeba košík, ale i 

jiná místa jsou tu zajímavá na průzkum.... jenže to pak moje ošetřovatelka panikaří, že mě 

nemůže najít...... a já přitom na ní koukám......:-D. 
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Den Země 

Jako tradičně tento den byl v rukou deváťáků, kteří si za pomoci p. uč. Vojtkové 

připravili dvě části programu zaměřený na téma VODA. Jedna část probíhala v teoretické 

rovině ve třídách. Žáci nižšího stupně se účastnili ornitologické přednášky na téma Vodní 

ptáci. Ornitologové přivezli i živé exponáty a žáci 

byli touto interaktivní výukou nadšeni. 

Žáci deváté třídy si připravili 9. stanovišť 

s  tématem Voda. Chemické vlastnosti vody, 

fyzikální vlastnosti vody, rostliny a ptáci v okolí 

vod, geografické údaje atd. 

Součástí Dne Země byl i úklid v okolí školy 

a ohrad praturů a exmoorských pony. Jako 

sponzorský dar jsme dostali i Galerii odpadů, 

kterou jsme umístili v okolí Ekoučebny. 

Vítězové soutěže jeli na výlet do ZOO Praha. 

Došlo i na sázení stromů, jak žáky 

z devátých tříd tak i žáci 2. C si zasadili svůj 

třídní strom (viz Projekty). I taková práce se 

může stát zážitkem.   
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Následně žáci plnili v okolí školy 

připravené úkoly v rámci aktivního učení. 

 

 

 

 

Součástí letošního dne Země byla 

kromě tradičního úklidu okolí školy také přednáška z ornitologie s ukázkami. 

 

Zdravý životní styl 

Toto téma bylo rozpracováno v rámci 

celého 1. stupně (více viz projekty). 
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Zdravá pětka 

Pravidelný projekt si získal oblibu u 

mladších žáků. Tento externí projekt byl 

zárukou praktické výuky s aktivním 

poznáváním. 

  

 

 

Dalšími soutěžemi, které se naše 

škola účastní, jsou přírodovědný klokan a 

soutěž první pomoci, kterou pořádá SZŠ a 

VOŠZ Nymburk. Naše týmy získaly třetí a 

šesté místo (viz zdravotní soutěž). 

. 

 

EVVO probíhá zejména v hodinách 

přírodopisu, ale také v hodinách Ekopraktik, 

kde žáci chodí určovat rostliny a živočichy 

v okolí školy  

a pozorovat stáda praturů a exmoorských 

ponny, kteří se vracejí zpět do volné přírody. 

 

 

V hodinách chemie propojujeme učivo zejména projekty Voda a Obnovitelné a 

neobnovitelné zdroje energie a na hodinách VKO s paní učitelkou Legezovou žáci pracovali 

na projektu Pomoc postiženým zvířátkům v záchranné stanici v Pátku u Poděbrad (viz 

Projekty).  
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Žáci 2. tříd si připravili projekt – Podzimní stromy, 

kde podle tvarů, velikosti a okrajů listů, určovali druhy 

stromů v okolí školy.  

Dospívající děvčata se účastnila přednášky Čas 

proměn s paní lektorkou Doležalovou, která spolupracuje 

s naší školou dlouhodobě a žákyně hodnotí její přednášky 

velice kladně a přínosně. 

 

 

V rámci Časp si žáci pěstují zeleninu, 

kterou pak upravují do svačinek a zeleninových 

salátů. 

Navštěvujeme i řadu exkurzí a výstav na 

výstavišti v Lysé nad Labem např. Exotika, 

Narcis nebo Chovatel. 

 

 Projekty 2. ročníku 

V letošním školním roce se žáci 2. ročníku pustili do dvou nových projektů.  

Úspěšně se podařilo zahájit činnost čtenářské dílny, kterou děti příznivě přijaly na 

místo tradičních hodin čtení. Každý si sám podle svých čtenářských dovedností a zájmu 

během školního roku vybíral knihu z naší školní knihovny. Ve 2 vyučovacích hodinách 

týdně rozvíjel své čtenářské dovednosti a vytvářel svůj vztah ke knize a četbě. Podle pokynů 

učitele prezentoval svou vybranou knihu. Učil se charakterizovat hlavní a vedlejší postavy, 

prostředí, zápletku. Vybíral zajímavé úryvky k hlasitému předčítání. Uváděl důvody výběru 

své knihy. Připravoval se na písemný záznam přečtené knihy. Na konci školního roku si 

poskládáním pracovních listů vytvořil každý žák svůj první čtenářský deník. 

Po kladném ohlasu se zavedením čtenářské dílny se žáci pustili do dílny tvůrčího 

psaní, která jim měla ukázat, že psaní příběhů je zábava. Během několika měsíců se děti 

naučily, jaké části příběh má. Zjistili, jak jsou jednotlivé části důležité, pokud má být příběh 

zajímavý a smysluplný. Zdatnější pisatelé byli schopni rozvinout i specifické části příběhu. 

S výběrem výstižných slov občas pomohla paní učitelka. S pravopisem si poradila redakční 
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rada školního časopisu Tužka při 

přepisování. Ale vybrat si a rozpracovat 

nosnou myšlenku, rozvíjet postavy, 

prostředí a děj musel každý sám. Během 

tvůrčího psaní nechyběla ani odezva od 

spolužáků. Své nedokončené příběhy 

spolu 

sdíleli 

v hodinách. Podle rad od svých kamarádů měnili a 

upravovali. Závěrem půlroční práce v dílnách tvůrčího psaní 

bylo autorské předčítání před 

veřejností – rodiči, kamarády, 

sourozenci a vedením školy. 

Díky paní ředitelce došlo i na 

publikaci. Všechny příběhy 

byly svázány do jedné knihy 

pro každého autora na 

památku s fotografií z autorského předčítání. 

 

 

Zpracovala: Mgr. Libuše Košvancová 

 Zasaď strom 

Žáci druhé třídy na školním pozemku společně s třídní učitelkou a pány školníky 

vyhloubili jámu a vysadili stříbrný smrček ve 

spolupráci se zřizovatelem školy, MěÚ 

Milovice, s vedoucí oddělení školství a 

kultury p. Miroslavou Dlouhou. 
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Žáci se o "svůj první strom" budou starat společnými silami. 

Zpracovala: Bc. Alena Smolíková 

 Recitační soutěž 

V únoru proběhlo školní kolo recitační soutěže. V kategoriích se účastnili jak žáci  

1., tak i 2. stupně.  
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 Projekt Biskaj 

Předmětem tohoto projektu je 

symbolické partnerství ZŠ T.G.Masaryka 

Milovice a jednotky 18. AAT (Air Advisory 

Team - Letecký podpůrný tým). 

Cílem je, aby se žáci naší školy stali 

symbolickými patrony jednotky a 

„talismanem pro štěstí“ po celou dobu 

operačního nasazení v zahraničí. 
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Dopisy psané vojákům a zaslání talismanů pro štětí – takové bylo naše „přispění“ 

k dobré náladě. 
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 Úrazy 

Ve spolupráci s Thomayerovou nemocnicí 

v Praze žáci 2. ročníků absolvovali cyklus o 

úrazech a jejich prevenci. 
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 Natáčení Rádia Svobodná Evropa 

Ve čtvrtek 25. února nás navštívil štáb internetové televize Rádia Svobodná Evropa. 

Naše škola byla oslovena jako jeden ze zdrojů do reportáže o současném společenském 

klimatu v České republice v souvislosti s tzv. uprchlickou krizí. Rumunský reportér 

Alexandru Eftode se společně s dobrovolně přihlášenými žáky z osmého a devátého ročníku 

zúčastnili výuky, která byla na téma migrace zaměřena. 

 Žáci se dozvěděli, které důvěryhodné zdroje je vhodné využívat při získávání 

informací, učili se objasnit nejčastěji používané pojmy, které se týkají tohoto tématu a 

seznámili se s nejzákladnějšími informacemi a daty. Dvě žákyně z IX. B také poskytly 

rozhovor.  

Reportáž je v současné době dostupná v rumunském jazyce.  Verze v anglickém 

jazyce momentálně není k dispozici a o jejím vytvoření se jedná. Protože žáci naší školy 

projevují o problematiku migrace a současnou situaci značný zájem, bude škola v této 

dobrovolné výuce i nadále pokračovat.  

Odkaz na reportáž: 

http://www.europalibera.mobi/a/27580816.html 

Zpracovala: Erika Legezová 

 Lyže za školou 

Žáci, kteří ve výukovém programu nemají lyžařský výcvikový kurz, v rámci tělesné 

výchovy využívají běžky za školou. 

 

 

http://www.europalibera.mobi/a/27580816.html


54 

 Nový dějepisný projekt Holocaust 

Začínáme v listopadu vzdělávacím dnem, kdy žáci 9. ročníků získají vhled do tématu 

díky využití moderních inovačních metod výuky moderních dějin, současně také 

prostřednictvím „naší knihy“ Kam zmizeli Geigerovi a následně propojí tento den s aktuální 

tematikou – migrační krizí. Začátkem prosince následovala beseda s přeživší holocaustu. 

Leden - den památky obětí holocaustu byl ve znamení uctění památky Geigerových spojen 

s obnovou stolpersteinů. Únorové symbolické sázení krokusů za jeden a půl milionů 

dětských obětí holocaustu bylo již druhým ročníkem.  V březnu proběhl filmový podvečer  

a celý projekt, jehož tvůrcem je p.uč. Jana Třetinová, byl zakončen dvoudenním výjezdním 

vzdělávacím seminářem pro žáky v bývalém ghettu Terezín.  

Projekt o výuce holocaustu na naší škole pokračuje. Svůj životní příběh negativně 

ovlivněný norimberskými rasovými zákony přijela deváťákům přiblížit Dagmar Lieblová, 

přeživší koncentračního tábora Osvětim. I v jejím případě platí pravidlo, že pro přežití hrůz 

vyhlazovacího tábora je nutné mít obrovské štěstí či zažít náhodu. Paní Lieblová prošla 

selekcí jen díky chybě nějakého úředníka, který jí spletl rok narození. U jejího jména bylo 

místo roku 1929 napsáno 1925, jen tak se mohla dostat mezi skupinu, kterou poslali na práci. 

Zbylí Židé z jejího bloku byli 

zavražděni v plynové komoře. 

Kromě Osvětimi se paní Lieblová 

také dostala do Bergen - Belsenu, 

koncentračního tábora v Něměcku. 

Zde byla osvobozena v dubnu 1945 

britskou armádou. Štěstí v neštěstí, 

zbytek rodiny byl nacistickým 

režimem zavražděn. 
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Krokusy jako památka obětem holocaustu opět kvetou 

Naše škola již druhým rokem 

spolupracuje na projektu „Krokusy“ 

s irskou organizaci 

HETI. Myšlenkou tohoto projektu je 

zasazením a na jaře vykvetením žlutých 

kvítek krokusů připomenout dětské 

oběti holocaustu. V rámci holocaustu za 

druhé světové války bylo zabito 

v koncentračních táborech a ghettech  

přes jeden a půl milionů nevinných 

židovských dětí.  

V letošním školním roce jsme 

pomocí webu holocaust.cz našli několik 

dětských obětí. Ze zjištěných informací 

sestavili kartičky obětí a umístili je ke krokusům. Snažili jsme se bezejmenným krokusům 

přiřadit tváře a jména.  

Nezapomínejme! 

 

Zpracovala: Mgr. Jana Třetinová 

 Pomoc záchranné stanici 

Naše škola zorganizovala dobročinnou sbírku pro záchrannou stanici pro zraněné 

živočichy v Pátku u Poděbrad. Sbírka byla zorganizována ve spolupráci s třídou VI. A a 

trvala od listopadu loňského roku do letošního února.  
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V sobotu 27. února jsme záchrannou stanici navštívili a sbírku předali. Pracovníci 

stanice naši aktivitu velmi ocenili a jménem svých svěřenců děkují všem, kteří se do sbírky 

zapojili. Zároveň nás seznámili s chodem stanice 

a ukázali nám některá zvířata, o která pečují.  

Žáci a žákyně, kteří do sbírky 

přispěli, byli odměněni výletem do 

záchranné stanice.  Věříme, že vás tato 

aktivita zaujala a že i v budoucnu se do podobných projektů zapojíte.  Ještě jednou 

děkujeme! 

Zpracovala: Erika Legezová 

 Den evropských jazyků 

Den evropských jazyků - letos netradičně 

Představit známou osobnost měli žáci 2. stupně na prknech Kulturního domu. 

Reportéři z 9. ročníku představili v pořadu televizních zpráv Nikolu Teslu, který se posunul  

v čase a poznal zeleného Alzáka. Johanka z Arku 

byla upálena na hranici za zpěvu  

z muzikálu, William Shakespeare by se asi divil, 

že Julie s Romeem hledají v dnešní době Wi-Fi a 

trochu jsme se báli Alfreda Nobela s jeho 

dynamitem. Ale vzápětí jsme se vrátili zpět v čase 

a Homér s Odysseem se za zpěvu víl plavil kolem 

Sirén (tedy po podiu), Kateřina Veliká byla 

představena se všemi svými ctiteli včetně letopočtů, výsledné dílo našeho Leonarda  

da Vinciho bylo, pravda, trochu „mimo mísu, ale soutěžící v této disciplíně byli spokojeni. 

Čekaly nás Andersenovy pohádky v jeho kouzelné noci a důstojná Matka Tereza se v hábitu 

jeptišky při svitu svíček pustila i do filmového zpracování písně v podání Whoopi Goldberg.  

Když se sálem rozezněla Malá noční hudba, bylo nám jasné, že Mozart ukončil toto 
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dopoledne. Vyhodnocení projektu 

nebylo jen o přidělení nejvíce hlasů 

určité osobnosti, ale hlavně o tom,  

že jsme si každý odnesli alespoň střípek 

povědomí o nějaké významné 

osobnosti, minimálně o té "naší třídní". 

 

 

Zpracovala: Jitka Holanová 

 Den a Noc s Andersenem 

Projektová výuka motivovaná pohádkami probíhala v pyžamovém duchu. Kromě 

polštářové či námořní bitvy o vítězství v 

potopení lodí, se prodávalo na dobrou 

náladu kakao.  

Celý den byl „předzvěstí“ Noci  

s Andersenem, kdy po celé škole probíhaly 

čtenářské dílny, soutěže a pohádky, které 

ukončilo spaní.   

A právě jednou za rok škola plánovaně 

svítí dlouho do noci, než děti (nebo 

učitelé) „padnou“. Díky všem za krásný 

usměvavý den, dětem  

za skvělou náladu, učitelům  

za obětavost a konečně  

i maminkám za dobroty  

a „vyparádění“ svých ratolestí. 
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Zpracovala: Bc. Kateřina Brynychová 

 

Slavnostní předávání vysvědčení 

První slavnostní vysvědčení si užívali prvňáčci, kdy zároveň při předávání předvedli 

svým rodičům, co se za půl roku ve škole naučili. 

Mnohé oko rodičů a prarodičů nezůstalo suché. 

Předání vysvědčení bylo zakončeno Slavností 

písařů (viz další kap.). 
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Pro druháky naší školy bylo pololetní vysvědčení vydáváno na prknech, co 

znamenají svět – v divadle. 

  

 

 

 

 

 

 

Slavnostní předávání vysvědčení bylo připraveno také na pro vycházející žáky  

na Radnici města Milovice. Kromě rozloučení s vedením školy, třídními učiteli se s nimi 

rozloučil i pan starosta, ing. Milan 

Pour. Žáci si odnesli plaketu 

absolventa ZŠ, byli oceněni  

za obhajoby absolventských prací  

a upomínkovou kazetu s perem  

a tužkou s přáním úspěšného studia na 

středních školách. 
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 Slavnost písařů 

28. leden byl pro všechny 

prvňáčky nejen dnem prvního vysvědčení, 

ale pro prvňáčky ze ZŠ T. G. Masaryka 

také dnem Písařských slavností.  
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Po slavnostním předání vysvědčení čekalo na žáčky 

malé překvapení. Deváťáci společně s třídními učitelkami 

prvňáků si připravili Slavnost písařů. O co šlo? Prvňáci 

měli hned tři nelehké úkoly. Na arch papíru, kde bylo 

poděkování tužce, že je naučila psát a zároveň slib peru, že 

budou pokračovat v krasopise, napsat podpis husím brkem, 

podepsat se tajným inkoustem a na závěr vše stvrdit 

podpisem čínskými znaky. Po splnění těchto nelehkých 

úkolů čekal na žáky písař, který vše překontroloval. Musím 

říct, že se nenašel prvňáček, který by podpisy nezvládl a 

nezískal tak osvědčení, že už může psát perem.  

Tak věřte, nevěřte, prázdniny,“ neprázdniny“, už se všichni těšíme na hodinu psaní a 

na naše první písmena psaná perem. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Jana Bezuchová s kolegyní Ing.Bc. Ivanou Královou 
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 Sochor gen. i. m. 

Cílem naší školy v letošním školním roce bylo v Projektu o Antonínu Sochorovi 

obnovení pomníku Antonína Sochora ve spolupráci s klubem vojenské historie a Městem 

Milovice. Kromě pomníku na místě v Mladé měl být umístěn i banner s informacemi. 

Bohužel tento projekt zastavily stavební práce, které začaly na opravách okolních obytných 

domů. 

Žáci 9. tříd možnost vyslechnout interaktivní 

přednášku o gen. i. m. Antonínu Sochorovi, jehož 

profesní život po druhé světové válce je spojen 

s vojenským prostorem v Milovicích. Přednášku 

vedl kpt. Jiří B. Kropáček, důstojník, který působil 

ve speciálních oddílech v mnoha zahraničních vojenských misích. Jako voják tělem i duší 

ctí všechny válečné veterány a společně s ostatními členy klubu vojenské historie ve 

spolupráci s naší školou spolupracuje  

na projektu, jehož cílem je znovuobnovení pomníku Antonína Sochora v Milovicích. Beseda 

byla zahájena velmi netradičním způsobem: na tabuli se objevovaly fotografie mnoha 

světově známých osobností, které ve většině případů poznávali i naši žáci. Pak se objevila 

portrétní fotografie usměvavého důstojníka s lodičkou čs. armády na hlavě, avšak na dotaz 

pana kapitána, o koho se jedná, nedokázal žádný z přítomných žáků odpovědět. Vyvstala 

zásadní otázka, proč tomu tak je a proč si i dnešní generaci prakticky neznámý člověk 

zaslouží naši úctu a pozornost. Následovala stručnější anabáze života Antonína Sochora, 

zejména z období jeho působení v čs. armádním sboru v SSSR za druhé světové války 

 a v roli velitele výcvikového učiliště v Milovicích po jejím skončení. Žáci měli opět 

možnost osahat si dobové uniformy, výstroj a výzbroj a uvěřili, že se tehdejším uniformám 

ne neprávem říkalo „kopřiváky“. Na závěr shrnul kpt.  Kropáček, co je cílem společného 

projektu. Škola se bude podílet na pomoci při úpravách prostranství znovuobnovovaného 

pomníku, na doplnění informací do bannerů a zpracováním všech informací o generálu 

Sochorovi do jeho medailonku, který bude představen formou almanachu široké veřejnosti 

v červnu 2016. Osudy Milovic byly dlouhou dobou, již z doby Rakousko – Uherska, úzce 

spjaty s vojskem a není na škodu o této historii hovořit a poznávat ji, neboť je svým 

způsobem jedinečná a rozhodně velmi zajímavá. O dalších uskutečněných krocích projektu 

budeme občany Milovicka informovat na stránkách tohoto měsíčníku. 

Zpracoval: Mgr. Karel Špecián 
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 Učí nás rodiče 

Projekt, kdy do školy žáci zvou své 

rodiče, aby jim vyprávěli o své profesi, získal 

na oblibě. 

Ve středu nás ve škole navštívil pan 

Lazecký, tatínek Elenky, která chodí do 1.A. 

Tatínek přišel našim dětem povědět, co 

všechno obnáší jeho povolání - programátor. Vyprávění bylo poutavé, pro děti zábavné. Žáci 

naprogramovali svého 1. robota, 

který zvládl překonat překážky na 

cestě do domečku. Velký obdiv patří 

panu Lazeckému  

za jeho přípravu na tuto hodinu. 

Elenka tatínkovi namalovala schéma 

naší třídy  

a pan Lazecký se naučil jména všech dětí tak, jak sedí ve třídě (všechny žáky tatínek 

vyvolával jménem). Na konci čekala na děti sladká odměna. Patří mu veliké díky. 

Zpracovala: Mgr. Jana Bezuchová 

 

Domluvili jsme si předvánoční vyrábění.  

Dvě maminky poslaly vzorek sněhuláka a 

nabídly se, že pomůžou a další se přidaly. Ještě 

nám některé maminky poslaly upečené perníčky ke 

zdobení, 

věci na 

svícínky 

atd.  

Bylo to moc fajn. Zúčastnil se také jeden 

tatínek a myslím, že bylo také pro ně zajímavé, vidět 

tolik dětí v akci a tak rozdílných dětí. 

Zpracovala: Ing. Bc. Ivana Králová 
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 Zdravý životní styl 

 Projekt byl realizován na 1. stupni. Cílem projektu bylo ovlivnění postojů žáků k 

výživě a výživových zvyklostí žáků netradičními a názornějšími postupy a metodami, aby 

výuka o zdravé výživě byla pochopitelnější a atraktivnější.  

Žáci 1. ročníků se seznámili s termínem „pyramida denní výživy“ a jejími přednostmi 

pro lidské zdraví. Vytvořili pro ostatní ročníky plakát s jednotlivými patry pyramidy 

zahrnujícími obiloviny, ovoce a zeleninu, maso a mléčné výrobky, sladkosti a nezbytným 

velkým příjmem dostatečného množství tekutin.  

2. ročníky tvořily ve skupinách jídelní 

lístky pro své imaginární restaurace poskytující 

zdravé stravování. Nechyběly tedy v nabídce 

předkrmy, polévky, hlavní jídla, dezerty, saláty, 

nápoje. Učili se správnému chování a stolování.  

 

 

Pro žáky 3. ročníků bylo základem pro 

práci seznámení vyprávěním a hravou 

formou s funkcemi vitamínů. Seznámili se 

se zdroji jednotlivých vitamínů. Vytvořili 

výtvarnou představu každého vitaminu, 

kterou doplnili jednotlivými příklady 

potravin, které jsou jejich zdrojem. Každá 

skupina prezentovala svou práci v nižších 

ročnících. 

4. ročníky se pustily do práce ve školní 

kuchyňce. Jejich úkolem bylo připravit ovocný 

nebo zeleninový salát. Naučili se vytvářet 

pracovní postup, který je součástí každého 

receptu. Seznámili se některými druhy 

cizokrajného ovoce nebo zeleniny, zemí 

původu a způsobem konzumace. 
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V 5. ročnících probíhal tento 

projekt formou výzkumu. Žáci během 

týdne zaznamenávali objektivně do 

tabulky svůj každodenní pohyb v 15 

minutových intervalech. Po týdnu záznam 

přepočítali na hodiny. Záznam vyplňovali 

pro sebe a výsledky nemuseli zveřejňovat. 

Své výsledky měli možnost porovnat s 

doporučovanými hodnotami. Sami vyhodnocovali, zda jejich naměřená pohybová aktivita 

je dostatečná nebo ne. Součástí byl i plán, co by mohl každý z nich na svém pohybovém 

režimu změnit ve prospěch rozvoje tělesné zdatnosti. 

Zpracovala: Mgr. Libuše Košvancová 

 

Na 2.stupni se žáci věnovali poruchám příjmu potravy, což se promítalo i do 

prevence. 
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 Sportovní den 

Sportování provází žáky nejen po 

celý školní rok, ale také ohlašuje blížící se 

konec a počátek prázdnin. Letošní školní 

rok byl ve znamení kolektivních soutěží 

pod vlajkou různých států.  

 

 

 

Soutěžilo se ve florbalu, fotbale, 

vybíjené, basketbalu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrem sportovního dne bylo 

vyhodnocení nejlepších družstev a 

předání cen. 
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 OČMZU – Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Projekt OČZMU odstartoval poslední dny 

tohoto školního roku. Počasí bylo horoucí - pomocí 

SDH (p. 

Jiroutovi 

velké díky) 

jsme 

zvládli  

s nadšením, 

dokonce i MP se nezdráhala osvěžit. Společně vedro  

s námi překonávala Říční policie a Nízkoprahový klub 

- všem moc děkujeme. Ostatní dovednosti,  

např. zdravovědu) jsme plnili za školou. 
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 Absolventské práce 

Letošní absolventské práce byly z velké části pojaty jako praktická ukázka toho, čím 

se žáci ve svém volném čase zabývají, co 

je zajímá.  

Mluvili o svých koníčcích a 

prezentace  svých prací měli velmi 

pěkně připraveny.  

To bylo výsledkem práce třídních 

učitelů, kteří tomuto tématu věnovali 

část hodin OSV. 
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 Stužkování 

Závěr roku patřil s mnohonásobnými akcemi deváťákům. V kulturním sále bylo 

zahájeno stužkování vycházejících žáků projevem třídních učitelů. Následovalo překvapení 

ze strany prvňáčků, kteří svým programem všechny překvapili. Při odvádění nejmladších 

dostali na památku od nich ti nejstarší keramické zvonečky a mohli si odzvonit konci své 

základní školy.  
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Po šerpování a velkém 

fotografování jsme se rozloučili 

s rodičovským dohledem a až  

do 22:00 hodin jsme si užívali diskotéku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 Cvičení v přírodě 

Tak jak je zvykem po několik let, první týden školní docházky proběhlo Cvičení v 

přírodě. Toto cvičení bylo v letošním školním roce pojato jako branné cvičení. Každá třída 

dostala mapu s vyznačenými stanovišti, složku s úkoly a byla vyslána do terénu.  

 

Mapu museli všichni účastníci 

podrobně prozkoumat a vyčíst, kde se 

nacházejí jednotlivá stanoviště, kde jsou 

momentálně oni a kam mají vyrazit. Na 

každém stanovišti čekal na třídu jeden méně 

či více náročný úkol. Splnění každého úkolu 

podporovalo kooperaci mezi spolužáky ve 

třídě. Po splnění úkolu ještě musela být vyluštěna šifra s částí citátu, aby bylo jasné, které 

stanoviště na třídu čeká.  
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Mezi „záludné“ úkoly patřil například hod polenem, ošetření poranění,   

test z kriminalistiky, přepalování 

provázku či ověření znalostí o pohybu na 

pozemních komunikacích.  

 

Počasí se vydařilo, kolegové, kteří 

nově nastoupili, si mohli prohlédnout 

Milovice i z jiného pohledu než je výhled  

z oken školní budovy a všichni žáci se mohli více stmelit.  

 Zpracovala Mgr. Barbora Nováková 

 Volba povolání 

V rámci předmětu Volba povolání v 8. ročnících byl v letošním školním roce 

realizován projekt „ Na den v povolání…“.  

Během prvního pololetí jsme si pozvali přímo k nám do vyučovacích hodin zástupce 

některých zajímavých profesí např. dětskou zdravotní sestřičku (nemocnice Podolí), hasiče, 

majitelku logistické firmy, majitelku restaurace, profesionálního vojáka, ale také paní 

uklízečku. Navštívili jsme květinářství a seznámili se s tím, co obnáší tato práce. Otázky, 

které žáci pokládali, si nejprve sami promysleli a zformulovali během prvních vyučovacích 

hodin  

v září. 

Ve druhém pololetí pokračoval projekt aktivní účastí žáků v různých profesích. 

Zúčastnila se asi polovina žáků osmých ročníků (tedy 30). Každý si mohl vybrat podle svého 

zájmu a možností a strávit den s někým, kdo vykonává dané povolání. Žáci sledovali, co 

daná práce obnáší, co je potřeba vystudovat, jaké znalosti, dovednosti a zkušenosti je potřeba 

mít.  

A nejen to, mnozí si danou profesi i „malinko vyzkoušeli“ a snažili se pomoci, kde jen to 

trošku šlo. Takto si naši žáci, samozřejmě se souhlasem rodičů, vyzkoušeli např. povolání 
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učitel/ka, učitelka v mateřské škole, kuchař/ka (školní jídelna i restaurace), číšník, výpravčí, 

pracovník logistické firmy, zubní lékař/ka  

a sestra, zvěrolékař/ka, květinářka, 

policista/ka, pracovník strojírenské výroby. 

Po své „praxi“ vypracovali žáci ještě 

zprávu či referát o dané profesi, ve které uvedli 

hlavně své vlastní postřehy a úvahy. 

 

Zpracovala: Mgr. Jana Šedová 

 Vaření 

Jedním z nejpopulárnějších předmětů, chlapce nevyjímaje, je vaření v rámci 

předmětu Člověk a svět práce.  

 

Od přípravy studených 

pokrmů, přes polévky, teplá jídla až 

k moučníkům se žáci učí připravit 

kompletní menu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

4.4.3 Reprezentace na veřejnosti 

 Vánoční besídky pro rodiče 

Prvňáčci si připravili na malá 

vánoční posezení svoje vystoupení. 

Jedna třída zpívala koledy a tančila  

na vánoční písničky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Druhá třída pojala ukončení roku 

jako malou přehlídku veršovaných 

pohádek – od Červené Karkulky,  

přes Neposlušná kůzlátka až k Sněhurce 

a sedmi trpaslíkům. 

 

 

Přání pohodových Vánoc 

zakončili rozdáním vyrobených dárků 

svým nejbližším. 
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 Vernisáž 

 

V červnu se konala na Radnici tradiční vernisáž výtvarných prací žáků naší školy   

za spolupráce MŠ U Broučků.  Vernisáž byla zahájena programem ze strany ZŠ – hrou  

na příčnou flétnu, děti z MŠ pokračovaly 

pohádkou s písničkami.  
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K vidění byla spousta velmi pěkných obrázků i maleb. 

 

Opětovně se hlasovalo o divácky nejúspěšnější obrázek.  

 

Ocenění bylo předáno na Akademii. 

 

 Akademie 
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Závěrečná Akademie se konala již tradičně v Miltenu. Kromě ukázky nacvičených 

vystoupení došlo i na ocenění a odměny. 

 

Odcházející žáci  

se rozloučili s učiteli. 

 

 

 

 

 

Závěr Akademie již tradičně patřil rozloučení deváťáků písničkou s prvňáky. 
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Napsali nám:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vystoupení pro seniory 

 

Podzimní odpoledne  

se seniory jsme se snažili našim babičkám  

a dědečkům zpříjemnit krátkým pásmem  

o mravencích. 
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 Naši nej… 

4.4.3.5.1 Biolog? 

S výběrem jména brouka pomohl vědcům desetiletý Adam. 

Na konci května letošního roku jsme veřejnost vyzvali, aby nám pomohla vymyslet 

jméno pro nově objevený, vědecky dosud nepopsaný druh brouka rodu Eulichas.  

 Drobného broučka si zájemci mohli 

prohlédnout na výstavě, která probíhala v Nové 

budově Národního muzea do 18. října 2015. Jak 

se bude jmenovat? 

 

O jakého brouka se jedná a jak došlo k jeho objevení? 

Zástupci rodu Eulichas se vyskytují v tropických oblastech jihovýchodní Asie, 

přibližně v rozmezí od Nepálu po Filipíny. Larvy eulichasů žijí na dně čistých horských 

potoků a živí se pravděpodobně rozkládajícím se dřevem.  Vzhledem k jejich citlivosti na 

čistotu vodního toku jsou považovány za dobré indikátory kvality životního prostředí. 

Dospělé brouky je možné nalézt na vegetaci kolem vody. Aktivní však bývají převážně 

v noci. 

 

Jak se vybírá jméno? 

Pro nově objeveného brouka se tedy začalo hledat jméno. Zapojit se mohli 

návštěvníci výstavy „Jak se bude jmenovat?“. Do uzávěrky soutěže se sešlo více jak sto 

návrhů, ze kterých po skončení výstavy odborníci Národního muzea vybírali ten nejlepší. 

Konečné slovo měl entomolog Jiří Hájek, který brouka objevil a který nám také shrnul, 

k čemu při výběru jména přihlížel. 

Jak se tedy bude jmenovat? 

Autorem vítězného návrhu je desetiletý Adam Macura z Milovic. Inspirovalo ho 

skořicové zabarvení vystaveného exempláře a částečně také jeho podlouhlý tvar a struktura. 

Vše dohromady v něm evokovalo kůru skořicovníku. Malý Adam je pravidelným 

návštěvníkem Národního muzea. S tatínkem ale rádi navštěvují výstavy také v dalších 

pražských muzeích. Roční vstupenka do Národního muzea, kterou jsme pro autora jména 

http://www.nm.cz/Prirodovedecke-muzeum/Pripravujeme-PM/Jak-se-bude-jmenovat.html
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připravili, tedy rozhodně u Macurů nebude zahálet. Entomologie našeho výherce zajímá i 

díky rodinnému známému, který má úctyhodnou sbírku více jak 20 000 brouků. 

4.4.3.5.2 Noví reprezentanti Česka? 

Již třetím rokem se koná liga registrovaných i neregistrovaných hráčů badmintonu 

z celé České republiky. Letošní ročník nesl název FZ FORZA JUNIOR CUP. Tato liga se 

sestávala z devíti samostatných, na fyzickou i psychickou kondici náročných turnajů.  

Náš nejúspěšnější hráč v kategorii „nejmladší“ (rok narození  2006 a mladší) byl 

Jáchym Novák ze 3. B. Umístil se na třetím místě  

. V průběhu ligy obsadil i několikrát 

třetí místo za jednotlivé turnaje.  V této 

kategorii se účastnilo ligy celkem 91 hráčů. 

Ale není to Jáchymům letošní jediný úspěch. 

Velkým úspěchem bylo i 5. místo 

v republikovém turnaji pořádaném 

Kladenským klubem Panteři.  

 

 

Sportovec Lenka Slavíčková  

 

Výherce milovické soutěže Gladiator race 

2016 se stala Lenka Slavíčková.  

 

          Neuvěřitelné - a to ještě po závodech 

dorazila pomoct s úklidem kolem rybníku. 

 

 



80 

 

22. ročníku literární soutěže Památníku Terezín  - Memoriálu Hany Greenfieldové pro děti 

a mládež se účastnilo 680 žáků, Kryštof Kmet byl 6. ve své kategorii.  
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 Jom ha Šoa 

Jedenáctého ročníku Jom ha Šoa - Dne vzpomínání na oběti holocaustu se zúčastnili 

i sedmáci naší školy. Na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze se aktivně 5. května 2016 

účastnili veřejného čtení obětí holocaustu. A zhostili se toho s úctou a pokorou. Všechny do 

jednoho nás přemohla tréma, abychom jména obětí nezkomolili a důstojně uctili jejich 

památku.  
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Připomeňme jména obětí holocaustu 

z našeho města - rodina Geigerových - Adolf, 

Růžena, Viktor, Otto. Jediná z rodiny přežila 

Zdeňka Kolářová, rozená Geigerová. 

 

 

Zpracovala: Mgr. Jana Třetinová 

 

 Pomník československým letcům 

Slavnostní odhalení pomníku 

československým letcům v Milovicích probíhalo 

dne 17. 9. 2015 

Anna 

Marie Křížková, 

autorka 

vítězného dílka, jež bylo vybráno během celostátní 

ankety mezi členy 

Svazu letců ČR 

(pro tuto 

příležitost 

nakreslila - letoun, 

symbolicky se snášející za zvuku československé 

hymny na padáku k zemi), společně sejmula 

bílou plachtu k odhalení kamenného 

monumentu, barvou a tvarem připomínající 

bouřková oblaka, na jehož přední straně září 

kovem pamětní desky s věnováním, jmény 

zahynulých letců a obrázkem.  
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 Uctění památky na italském hřbitově 

Již tradičně naše škola uctívá 

památku padlých vojáků v Milovicích. 

 

 

 

 

 Den válečných veteránů – 11.11.2015 

Rudé máky již tradičně k této vzpomínce patří. Kromě uctění památky 

československých letců se naši žáci zúčastnili 

výstavy v atriu Radnice a besedy o 2.světové 

válce s panem Kubešem. Celá akce probíhala ve 

spolupráci s Odbočkou 30.generála Mrázka 

v režii pana Josefa Říhy. 

  

 

Závěrem byla otevřena výstava 

vojenské techniky v modelech a 

miniaturách. 
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 Zpívání u stromečku 

Tradiční akce pořádaná naší 

školou ve spolupráci s Městem 

Milovice letos díky deštivému počasí 

vůbec nepřipomínala zimní začátek 

Adventu. Nicméně ani počasí 

nezabránilo vystoupení všech škol a 

školek v Milovicích a s tím spojeným 

vánočním trhům. 

 

 

 

I přes nepřízeň počasí 

nakonec pomohlo rozsvítit Vánoční 

strom několik desítek Milovičáků. 

 

 

 

 

 Den otevřených dveří 

Po zkušenostech z předchozích let jsme se rozhodli Den otevřených dveří opětovně 

uspořádat v sobotním dopoledni. A návštěvníků bylo opravdu dost – od budoucích prvňáčků, 

přes současné žáky naší školy až po 

seniory, kteří si přišli zavzpomínat na 

svá školní léta. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ZSTGMasarykaMilovice/photos/ms.c.eJw9zckNwEAIA8COIsxN~;42tBIHnyAYXHKqgVCeV~_KrNMHBQyblz9jOiJJzW1v2stY~;zPPf4LbOH3ZP5Z~;QAHMkc2g~-~-.bps.a.916144078460440.1073741873.755899651151551/916144108460437/?type=3
https://www.facebook.com/ZSTGMasarykaMilovice/photos/ms.c.eJw9zckNwEAIA8COIsxN~;42tBIHnyAYXHKqgVCeV~_KrNMHBQyblz9jOiJJzW1v2stY~;zPPf4LbOH3ZP5Z~;QAHMkc2g~-~-.bps.a.916144078460440.1073741873.755899651151551/916144108460437/?type=3
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 Květnové oslavy 

 

 

Naše mažoretky zahájili květnové oslavy 

v Milovicích. 

 Následný program se linul v duchu 

jarních písní odzpívaných školním sborem 

v čele s p.uč.Obalilovou. 
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Památku kromě vedení školy uctili i 

zástupci Dětského zastupitelstva. 

 

 

 

 

 Školní bál 

Další, již tradiční akce, na kterou jsou zváni nejen rodiče našich žáků, ale i všichni 

příznivci školy, je Školní bál. Kromě bohaté tomboly, za kterou díky našim sponzorům, 

vládla po celou dobu výborná atmosféra. 

 

 Exotika očima dětí 

 

Na této výstavě se naše škola 

reprezentovala výrobky z nepovinného 

předmětu Robotika (viz Volitelné a 

nepovinné předměty). Velkou pozornost 

přitahovaly obě želvy dálkově řízené. 

 

 

Napsali nám: 

Dobrý den, byla jsem na výstavě exotů v Lysé n/L. Zaujala mne výstavka škol, školek 

a především ZŠ Milovice. Oceňuji nápad, provedení a mnoho vložené práce, která musela 

být vysvětlena. Prostě děti z různých tříd se nejenom pobavily, zároveň se i naučily různé 

techniky  výtvarné i technické. Škoda, že nemohli oceňovat i návštěvníci.  Přeji vítězství - 

bude zasloužené.  Machníková Alena           
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 Školní časopis Tužka 

V letošním školním roce 2015/2016 se časopis vydává již osmým 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, v 

měsíci květnu získali v rámci 

Středočeského kraje Zvláštní 

cenu poroty.  
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Vyhlášení předcházel program 

pro zúčastněné, pro redaktory 

jednotlivých školních časopisů. 

Kromě rétorického semináře měli 

možnost získání podnětů 

z dramatické výchovy, natáčení. 

 

Časopis nově vzniká ve webovém 

rozhraní – zlepšila se tak především 

grafická podoba časopisu. Zároveň 

byly zřízen facebookové stránky 

školního časopisu 

(https://www.facebook.com/tuzkatgm/?fref=ts).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Jana Třetinová 
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 Fotománie 

Tradiční odpoledne s vyprávěním a 

vlastními fotografiemi žáků (viz Volitelné a 

nepovinné předměty) si získali řadu příznivců. 

 

 

 

4.4.4 Facebook školy 

Facebook naší školy navštěvují nejen žáci, ale i rodiče a přátelé školy. Zveřejňujeme 

na něm veškeré dění ze školy, včetně výjezdů žáků a našich úspěchů. 

 

 

Největší návštěvnost stránek zaznamenáváme při akcích školy. 

Např. aktualizace týkající se stránky Základní škola T.G. Masaryka Milovice za 

týden od 22. květen do 29. květen: 

https://www.facebook.com/n/?Z%C3%A1kladn%C3%AD-%C5%A1kola-TG-Masaryka-Milovice-755899651151551%2F&medium=email&mid=533f7f10567a0G5af59eb817eeG0G3d1G15718da7&bcode=1.1464516111.Abk-6APoew-5ik58&n_m=reditelka%40zsmilovice.cz
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4.4.5 Soutěže 

 Sportovní 

4.4.5.1.1 Karakoram 

Soutěž, která není jen o sportovní vytrvalosti, znalostech a dovednostech, ale hlavně 

a především o spolupráci týmu. Letošního klání mezi školami se zúčastnily 2 týmy z naší 

školy. Poprvé v historii této soutěže jsme se ocitli na 

stupních vítězů, a to hned 2x – obsadili jsme 

neuvěřitelné 1. a 3. místo.  
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4.4.5.1.2 Turnaj ve stolním tenise 

Školní turnaj musel proběhnout díky velkému počtu zájemců ve dvou dnech.  

Hrálo se na dvou stolech formou „pavouka“. Mezi vítězi se umístila i dívka. 
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4.4.5.1.3 Střelecká soutěž 

Vzpomínka na Regiho 2016...... aneb Jak to Áďa pokosila... 

       Po celém světě, ať už je to v 

Afganistánu, ať už je to africký stát Mali, ať už 

je to Sinaj, nebo jiné další státy, plní naši vojáci 

své úkoly. Já bych chtěl, abychom si na ně teď 

vzpomněli. Stejně, jako bychom mohli chvilkou 

ticha vzpomenout památku Regiho... Když jsem 

chodil na tělocvik a bylo mi tolik, jako je vám,... 

nevím, jestli je to tak i dnes,... tak jsme si museli 

stoupat do dvojřadů, podle velikosti, tělocviku nazdar,... pořád to tak ještě je? Tak, v tom 

případě... Pozor! Dnešním střeleckým závodům a Regimu nazdar! Zdar!!!... 

Ó, nikolivěk. Nevrátili jsme se do dob Dukelského odznaku branné zdatnosti, 

Partyzánského samopalu a podobných soutěží. I když by je dnešní omladina potřebovala, 

jak pašík podrbat sandálem machometánovým... To jen náš vzácný host, příslušník Armády 

České republiky a veterán zahraničních misí nadpraporčík Pavel Stehlík pronesl krátkou 

zahajovací řeč k účastníkům již druhého ročníku střeleckého klání pro žáky sedmých ročníků 

základních škol, věnovaného památce Jirky Regiho Schamse. A o pár desítek sekund později 

soutěž i zahájil tradičním výstřelem z křesadlové muškety... 

Po loňském prvním ročníku bylo toho spousta, co jsme museli vylepšit a dovymyslet. 

Jak po stránce organizační, tak technické. Proto jsme letos nenechali nic náhodě a vše počali 

organizovat pro jistotu s velkým předstihem. Ono se ale nakonec stejně našlo pár věcí, které 

byly vyřízeny až na poslední chvíli. Stejně došlo opět na několikadenní záchvaty nervozity. 

Na co jsme zapomněli? Co by se tak mohlo eventululálně podělat? Vyjde to? Nezklame 

počasí... 

Nervozita naštěstí opadla, jakmile se otevřela branka střelnice a vstoupili jsme do 

míst, kde se za pár minut měl začít odehrávat napínavý souboj mezi téměř třemi desítkami 

mladých střelců. A střelkyň!... 

Oficiální zahájení přišlo na řadu podle plánu na desátou hodinu. Museli jsme drobek 

improvizovat, to zase ne, že by ne. Petra Schamsová, Regiho sestra a patronka tohoto klání, 

přijela díky dopravnímu chaosu s drobným zpožděním, tedy jsme nejprve s dětmi probrali 

střelecké disciplíny a jejich specifika. Poté už ale... 
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„Takže,... zahajuji dnešní střelecké závody...“ CVAK! ŠÁÁÁH!... BUM!... 

Disciplíny, s nimiž se musely děti z Milovic a Poděbrad poprat, byly v podstatě 

stejné, jako vloni. Jen poněkud vylepšené, přeci jenom jsme se poučili z loňských 

nedostatků. Konec konců, ani učený, jak se říká, z nebe nespadl... 

Samozřejmě byly pro vítěze opět připraveny velice atraktivní ceny, mimo jiné 

například již tradiční dárkové poukazy na vstupenky na letecké dny, které se budou konat  

za několik týdnů v Pardubicích a Mladé Boleslavi. Nebo moderní KáPéZetky (Jen starší 

pochopí, co tento výraz znamená, dnes se podobné záležitosti označují mnohem méně 

melodickým a romantickým názvem „survival kit“) v několika různých provedeních, 

paracordové náramky, české vlajky, píšťalky, reflexní pásky a spousta dalších zajímavých 

drobností, jakož samozřejmě i medaile, diplomy a pohár pro vítěze kategorie týmů. 

Děkujeme všem, kdo na ceny do této soutěže, ale i na její konání, technické zabezpečení 

 a propagaci přispěli: město Milovice, Odbočka 30 „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“ SLČR 

při ZŠ T. G. Masaryka v Milovicích, ludwigreal, s.r.o., Aeroteam, Armyshop 101, Rezavá 

vrtule, Sdružení Aviatické pouti, Aeroklub Mladá Boleslav, Nadace Letoun Metoděje 

Vlacha, Kooperativa, MPM Production a kamarádi Eva Bartoňová a Marvan... 

A kdo tedy byl vlastně vítězem celého klání? Samozřejmě všichni, kdo se zúčastnili, 

protože pomohli připomenout památku našeho kamaráda Regiho Schamse. Na dálku tím 

také zaslali pozdrav všem našim chlapcům, kteří jsou nasazeni na zahraničních misích  

po celém světě. A hlavně, dokázali, že se ještě najdou děti, které mají sportovního ducha  

a dokáží i něco více, než jen sedět u počítače či se dotýkat svých elektronických krabiček. 

Vítězi byli i dospělí, kteří děti na toto střelecké klání doprovodili, aby v rolích trenérů 

poradili, pomohli, nebo alespoň podpořili snahu probudit v dětech to nejdůležitější, co je 

dnes vcelku okatě a záměrně potíráno... 

Z čistě statistického hlediska se však sluší opravdické vítěze vyhlásit. Tedy... 

Jednotlivci: 

1. místo – Adéla Krupková (ZŠ TGM Milovice) 

2. místo – Pavel Podkonický (ZŠ TGM Milovice) 

3. místo – Vojta Hampl (ZŠ TGM Milovice) 
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Týmy: 

1. místo – Milovice 1 

              (Kryštof Ludín, Vojta Hampl, Ondra Prskavec, Jiří Král, Petr Tejnický) 

2. místo – Poděbrady 1 

            3. místo – Milovice 3 

              (Anna Janková, Pavel Davídek, Jakub Bartoš, Lukáš Jirků, Adéla 

Krupková) 

   Dlužno poznamenat, že vítězství Ádi Krupkové zahřálo nás všechny asi nejvíce. 

Ne ani tak proto, že se jedná o milé a šikovné děvče, ale mnoha zúčastněným chlapcům, 

oplývajícím silnými řečmi, spadl pověstný hřebínek. Hmmm,... tomu se říká škola života... 

   Adélka si své vítězství užila jistě plnými doušky a jako nejlepší střelec dne využila 

svého privilegia vyzkoušet si „plnotučné“ zbraně – křesadlovou mušketu, policejní pistoli 

CZ-75 i slavnou „Kosu“, samopal Sa vz.58 z uherského Hradiště. Na tento zážitek, jak 

věříme, ještě dlouho nezapomene... 

Dalo by se tedy říci, že v tomto derby mezi dvěma školami, nesoucími jméno prvního 

československého prezidenta a Tatíčka zakladatele, je po letošním druhém ročníku 

vyrovnáno. Je škoda, že ostatní oslovené školy nenašly odvahu postavit alespoň jeden tým  

a zapojit se též. Nicméně nutit nikoho nemůžeme... 

   A nyní nás prosím omluvte, utíkáme trénovat na další ročník. Něco nám ve skrytu 

duše říká, že poděbradští kamarádi již začali... 

 

Celý rok se snažil pan učitel Doležal s žáky trénovat a vydařilo se!! Vyhráli jsme a 

odvezli si domů 1.místa. 
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Zpracoval: pan Josef Říha, tajemník Odbočky 30“ gen. Karla Mrázka 

4.4.5.1.4 Florbal 

Utkání FŠB BOHEMIANS proti ACEMA 

SPARTA PRAHA  

Jako 

reprezentanti naší 

školy ve florbalu 

jsme se za odměnu 

s panem učitelem 

Bydžovským 

vydali na tento 

zápas do pražské Arény povinného mlýna. Zápas byl 

záměrně od 10 hodin, protože byl určený pro žáky 

základních a středních škol, pod názvem ,,Shool 

match‘‘.   

 

 

Podmínkou bylo na utkání přinést 

transparent na podporu týmu. Jelikož jsme 

měli fanoušky jak Bohemky, tak  i Sparty, 

udělali jsme transparent pro oba týmy.  
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Jako odměna za nejhezčí transparent 

měly být florbalky pro celou školu! Mysleli 

jsme si, že bude velká konkurence, ale 

ukázalo se, že náš transparent byl opravdu 

nejhezčí a florbalky jsme vyhráli!!  

 

Ale to, co následovalo, nám vyrazilo dech 

víc, než všechno ostatní. Během zápasu, když se 

Sparta dostávala do vedení (a my jako většina 

jejich fandů), jsme křičeli, skandovali a dokázali 

jsme rozbouřit  téměř všechny fanoušky Sparty. 

Jelikož hned pod námi byla Sparťanská střídačka, 

tak se na nás několikrát ohlížel trenér s palci 

nahoře.  

Všechno se dařilo a Sparta zvítězila 

7:2. Poté jsme seběhli ke hrací ploše a všichni 

hráči si s námi plácli a pan trenér k nám přišel 

a řekl, že máme přinést ten transparent se 

slovy, že nám ho hráči podepíšou.  

            Pan trenér je k nám volal a povídal si 

s námi a dokonce chtěl vědět, z jaké jsme 

školy. Ten krásný zážitek vyvrcholil, když se 

k nám seběhl celý tým a řekli nám, že nás 

naučí jejich sparťanský pokřik! Potom jsme 

už museli běžet na vlak. To co jsme zažili si 

budeme ještě dlouho pamatovat. Třešničkou 

bylo, když nám jmenovitě hráči a pan trenér 

několikrát na sociálních sítích děkovali. Určitě to nebylo naposledy, co jsme na florbal 

zavítali. 
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Zpracovala: Aneta Kuželová 

 

4.4.5.1.5 Atletika 

 

V letošním roce jsme se zaměřili  

na zvyšování tělesné zdatnosti žáků s cílem  

MÍT RADOST ZE CVIČENÍ. 
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4.4.5.1.6 Pohár rozhlasu 

 

Starší kluci ve složení: Eugeniu Bezrucico, Vláďa Materna, Matěj Kadlec, Dominik 

Muller, Vítek Bukovský, Filip Žďárský, Patrik Cyprián, Ondřej Bolard, Pepa Novotný stáli na 

nejvyšším stupínku v okrese v Poháru rozhlasu.  

 

 

Reprezentovali naši školu  

na kraji a obsadili krásné 3. místo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.5.1.7 Nejlepší sportovci školy 

Reprezentace školy ve sportu si určitě zaslouží pozornost. Nejúspěšnějším 

sportovcem 1. stupně, který reprezentoval školu, byl vyhlášen Lukáš J., za druhý stupeň 

došlo k dělení tohoto místa mezi dívku Anetu K. a chlapce Ondřeje B.  
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Díky dlouhodobé spolupráci  

na projektech a sponzorství Odbočky 30“ 

gen. Karla Mrázka za přispění organizace 

pana Říhy si tito žáci užili vyhlídkový let. 

 

 

 

 

 Hudební 

4.4.5.2.1 Mistar  

= Milovická superstar 
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Milovická superstar = 

MISTAR byla završena finálovým 

kolem. Porota měla těžké rozhodování, 

v sólu zvítězily: E.Torgeseen a 

V.Májová; hrou na nástroj uchvátili 

porotu čtyři soutěžící: B. Dohnalová, 

O. Kmet, K.Zinkeová, K. Kmet;  

 

 

v duu se staly vítězi dvě dvojice: 

I.Štychová s K.Beránkovou a 

B.Donalová s N.Fučíkovou. Diváckou 

cenu získala B.Dohnalová. Ani 

netušíme, kolik hvězd se v naší škole 

rodí:)  
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 Zeměpisná olympiáda 

Školní kolo ZO se uskutečnilo ve dnech 4. -7. ledna 2016 tradičně ve třech 

kategoriích. V kategorii A- šesté třídy se zúčastnilo 12 soutěžících. Do okresního kola 

postupuje Jakub Kučera, 2. místo obsadila Natálie Černá a třetí Marie Panochová. 

V kategorii B-sedmé třídy soutěžilo 8 žáků, do okresního kola postupuje Štěpán 

Hlaváček, druhé místo obsadili Jakub Krákora a Zuzana Šlajsová a třetí místo získala Lenka 

Slavíčková. Nejvíce soutěžících bylo v kategorii C - osmé a deváté ročníky. Z těchto tříd 

soutěžilo 28 žáků. V okresním kole budou reprezentovat  žáci 9. roč. Tomáš Novák a Matěj 

Piller, druhé místo získal Lukáš Procházka a třetí skončil Filip Zelenka.  

Úspěch v okresní zeměpisné 

olympiádě jsme zaznamenali dvěma 

třetími místy: v kategorii B - Štěpán 

Hlaváček a v kategorii C - Matěj Piller. 

GRATULUJEME!!! 

 

 

Zpracovala: Mgr. Marie Adamová 

 Dějepisná olympiáda 

Ze školního kola postoupil Matěj Piller a získal 3. místo v okresním kole dějepisné 

olympiády. Moc gratulujeme! 

 

 Pythagoriáda 

Nejlepší výsledek ve školním kole měly 2 žákyně: Markéta Šídlová a Kristýna 

Schlegrová, které postoupily. V krajském kole to pro ně byla první zkušenost. 
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 Šachy 

V šachovém turnaji nás 

reprezentoval tým: Antonín Pešek, Adam 

Pešek, Markéta Šídlová a Martin Šoltés - 

vybojovali 1. místo a postoupili do kraje. 

 

 

Bohužel, na závěrečné krajské klání se 

jeden člen týmu nedostavil, což celé družstvo 

stálo cenné body i přes to, že jeden soutěžící 

si připsal samé výhry a druhý ke dvěma 

výhrám přidal jednu remízu. 

 

 Zdravotní soutěž 

Pravidelně se účastníme soutěže první pomoci, kterou pořádá SZŠ a VOŠZ 

Nymburk. Naše týmy získaly třetí a šesté místo. 
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4.4.6 Výchovně vzdělávací akce 

 Exkurze 

Od prvního do devátého ročníku žáci absolvovali exkurze, které byly propojeny 

s výukou. Nejstarší žáci shlédli v rámci 

svého budoucího rozhodování „Kam na 

školu“ a „Co dál studovat“ prostředí 

v různých pracovních podmínkách.  

Žáci z 2. stupně ve spojení  

s  výukou moderních dějin navštívili 

koncentrační tábory v Terezíně a 

Osvětimi.  

Exkurze se uskutečnila také do odpadní čističky vod, nejmladší žáci navštívili 

milovický kravín s nově narozenými telaty. Některé ročníky se vydaly na exkurze do našeho 

hlavního města za účelem poznávání památek. Kromě historie naší země poznávali žáci také 

historii Anglie v rámci dotačního projektu. 

 Kreditní systém 

Ani letošní školní rok se neobešel bez sbírání kreditů, ovšem s několika změnami. 

Žáci, kteří se snažili nasbírat co nejvíce kreditů, a 

to nejen nošením sběru, ale také nadstandardním 

přístupem k výuce, měli možnost naložit se svými 

nasbíranými kredity podle svého uvážení.  

Na konci prvního a třetího období 

čekal žáky nákup odměn. Jako platidlo jim 

posloužily právě nasbírané kredity. Na tuto 

změnu zareagovali sběratelé velmi 

pozitivně, jelikož mohli nakupovat úplně všichni, kteří dosáhli požadovaného počtu 

kreditů.  na vybrané odměny.  

I učitelé si přišli na své, neboť tímto projektem podporujeme finanční gramotno 
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Již zavedený kreditní výlet čekal na 

nejlepší kreditáře třídy vždy na konci 

pololetí. První výlet zajistila J. Holanová a 

K. Smrčková návštěvu Náprstkova muzea.  

 

 

 

Zde si mohli návštěvníci nejen 

prohlédnout připravené expozice, ale mimo 

jiné si i vyzkoušet různé druhy malby. 

  

 

 

 

Druhý výlet byl zajištěn M. 

Hladíkovou a K. Špeciánem. Žáci zhlédli 

připravené exponáty a spoustu dalších 

zajímavostí v pražském Technickém muzeu.  

 

 

Všichni výletníci se vrátili nadšeni, plni zážitků a dojmů. Se svými spolužáky se 

následně podělili o všechny zážitky. 

 

 

 

 

http://www.sosasource.cz/zaloha/images/NTM_2012_2.JPG
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4.4.7 Dotační projekty 

 Inovace výuky na ZŠ T. G. Masaryka Milovice  

(projekt reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0769) 

 

Z projektu, který byl financován EU, jsme obohatili žákovskou školní knihovnu o 

363 knih. Knihy jsou určeny pro různé věkové kategorie. 

Další aktivitou byl jazykový kurz, kterého se zúčastnili 3 učitelé naší školy a 

jazykově-vzdělávací pobyt pro 40 žáků naší školy, kterému předcházelo výběrové řízení. 

Neméně cennou součástí tohoto projektu byl rozvoj čtenářské gramotnosti pod 

názvem Čtenářské dílny. 

 

Prohlubování čtenářské 

gramotnosti, a to prostřednictvím 

čtenářských dílen, si vyzkoušeli naši 

žáci od druhých do devátých ročníků. 

Vše probíhalo v rámci českého 

jazyka, a proto si pedagogové 

stanovili pravidelné vyučovací jednotky, které čerpali z hodin literární výchovy, a naplnili 

je čtenářskými aktivitami.  

 



107 

 

Žáci měli možnost začíst se 

nejen do svých knih, ale mohli 

využít i bohaté nabídky školní 

knihovny, do které bylo pořízeno 

mnoho nových, v současné době 

aktuálních titulů. 

 

 

 

 

 

Jazykový kurz pro učitele 

Vzdělávací pobyt pro tři vyučující naší školy se konal ve skotském Edinburghu ve 

dnech 5. - 20. září 2015. V dopoledních hodinách vyučující chodili dle své jazykové úrovně 

do vzdělávací kurzu, který rozvíjel jak jejich 

jazykové znalosti, tak i pedagogické 

dovednosti, jak jazyk vyučovat. Jazykový 

kurz se konal v mezinárodní jazykové škole 

Kaplan International English School. 

Pracovní skupiny byly sestaveny v počtu  

8 - 12 učitelů, kurz byl zaměřen na 

konverzační témata. Škola v dopoledních hodinách organizovala pro vyučující jazykový 

kurz, v odpoledních různé exkurze po 

Edinburghu. Vyučující byli ubytování v 

rodinách. Všichni vyučující získali po 

absolvování kurzu v délce 40 

vyučovacích hodin certifikáty Kaplan 

International English School. 
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 Výběr žáků na jazykově – poznávací pobyt do Anglie 

Výběr byl provázen plněním úkolů, za které žáci získávali body. Počty bodů určí 

pořadí všech přihlášených a prvních 40 žáků pojede do Anglie v rámci projektu EU.  

V červnu bylo vyhlášeno 1. kolo – do 2.9.2015 odevzdejte projekt v angličtině – 

„Vzpomínky na prázdniny.“  Na základě žádosti nově příchozích žáků do naší školy byl 

termín prodloužen o dva dny. Tyto projekty byly zpracovány v různém pojetí – délky, 

formátu i obsahu.  

Druhým úkolem byl překlad frází,  

s kterými by se žáci mohli v Anglii setkat. 

Poslední možností získat body do celkového 

hodnocení bylo představení libovolně 

vybraného anglického města. Většina  

si připravila prezentaci na počítači,  

ale někteří vsadili na obrázkové představení.  

  

 

 

 

Výběr byl tímto ukončen a 40 žáků 

naší školy se zúčastnilo pobytu v Ifracombe, 
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Jazykově - vzdělávací pobyt žáků ZŠ TGM do Velké Británie 

Ilfracombe, Devon…oba názvy působí natolik exoticky, jako by se takto 

pojmenovaná místa ani nenacházela v Evropě, ale kdesi v zámoří. Když jsme se jednoho 

slunečného říjnového nedělního poledne 

scházeli u naší školy, netušili jsme ještě, s 

jakou intenzitou se nám všechny pozdější 

zážitky vryjí do paměti.  

Cesta autokarem do Calais uběhla 

poměrně rychle, dokonce jsme se 

náhodou dostali na  dřívější trajekt.  

La Manche nás zlobil, vlny si na počátku plavby s trajektem trochu pohrávaly, ale do 

Doveru jsme dopluli v pořádku. Nikdo na trajektu nezabloudil, a tak jsme se v autobuse sešli 

v kompletní sestavě a mohli  bez komplikací vyjet na anglickou půdu. Až na předměstí 

Londýna většina osazenstva pospávala a sbírala síly k prohlídce hlavního města Spojeného 

království. Ovšem naše procházka centrem Londýna byla poznamenána neustálými 

zastávkami, protože všude kolem nás se nacházelo dostatek objektů, které jsme si chtěli 

zvěčnit svými mobilními telefony a fotoaparáty. A že bylo co fotografovat: Big Ben, 

Westminsterské opatství, nábřeží Temže, Downing street 10, Buckinghamský palác (její 

Výsost prý ale bohužel ještě pobývala na zámku Balmoral ve Skotsku, ale mohli jsme 

alespoň chvíli sledovat výměnu stráží), Trafalgar square, Picadilly. Odpoledne jsme nahlédli 

do Britského muzea. Úmyslně píši „nahlédli“, protože zevrubnější prohlídka by si vyžádala 

nejméně několik dnů, natolik byly bohaté sbírky, umístěné v mnoha expozicích, rozsáhlé.  

A ty londýnské parky s nádherně střiženým trávníkem, po němž pobíhali hrající si 

čipmankové! Když už jsme únavou sotva pletli nohama, přijel náš autobus a odvezl nás na 

místo, odkud si nás měly vyzvedávat hostitelské rodiny. Poté, co jsme se následujícího rána 

plni dojmů z první anglické konverzace opět sešli u autobusu, mohli jsme vyrazit do 

Ilfracombe. Cestou jsme si nenechali ujít prohlídku magického Stonehenge s pasoucími se 

havrany (nebo krkavci? – bohužel kovaný ornitolog mezi námi nebyl a spor tak nebyl 

rozřešen) a úchvatné katedrály v Salisbury s ambitem, nabízejícím nevšední fotografování v 

kamenných gotických oknech. Mnohé žáky zde také zaujala expozice středověkých 

mučících nástrojů, zejména pak vystavování se na pranýři. Ve škole ho nemáme, prý je to 

škoda. Večer jsme plni očekávání dorazili do Ilfracombe. Nádherné městečko na březích 
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romantického zálivu nás přivítalo s otevřenou náručí. Hostitelské rodiny již čekaly na 

smluveném místě, a proto se po nás jen zaprášilo. Ráno jsme se sešli v naší nové dočasné 

škole, Channel School of English a až do pátku každé dopoledne pilně trénovali  

a vylepšovalli naši angličtinu. Naše studium jsme si předposlední večer okořenili nevšedním 

zážitkem – pronajali si večer ve škole 

karaoke a dva týmy po počátečních 

rozpacích rozjely tvrdý zápas o co 

nejvýraznější zpěv populárních 

skladeb (samozřejmě anglických) – 

napjatě jsme sledovali naskakující 

body červeného a modrého týmu  

na monitoru. Bylo by fajn, mít něco 

takového ve škole…  

Co jsme ještě zažili?  

Obdivovali jsme spoustu nádherné zeleně, kvetoucí hortenzie a fuchsie, mnohde 

tvořící živé ploty kolem domů, užili jsme si procházku po mořských útesech, několikrát jsme 

se dostali na mořské pobřeží, kde jsme díky odlivu mohli sbírat nejrůznější lastury, uchvátila 

nás rybářská vesnička Clovelly s procházkou kamenitým pobřežím k místnímu vodopádu  

a město Barnstaple, protože tam byl Primark a mohli jsme si v něm nakoupit nějaké drobnosti 

a dárky, dokonce jsme měli možnost nahlédnout do tradičního anglického pubu.   

 Zpáteční cesta se zastávkou v Londýně nás zavedla především do majestátní 

katedrály sv. Pavla. Příjemnou procházkou (ovšem s neustálým proplétáním se mezi 

stovkami turistů) jsme došli po nábřeží Temže kolem Shakespearova divadla The Globe  

přes Tower Bridge k Toweru. Odtud jsme vypluli lodí do Greenwiche, k proslulé observatoři 

a nultému poledníku. Večer jsme sešli od observatoře k autobusu, který nás očekával  

na parkovišti u londýnské The O2 Arena, a vyrazili směr Folkestone. Náš autobus dovezl 

vlak ve speciálním vagónu eurotunelem pohodlně a bezpečně na kontinent a my se vydali 

přes Francii, Belgii, malý kousíček Nizozemí a Německo zpátky domů. Moc se nám pobyt 

ve Velké Británii líbil, počasí bylo po celou dobu na Anglii a toto roční období pěkné. Jsme 

rádi, že jsme měli možnost se ho zúčastnit, a budeme na něj dlouho vzpomínat. 
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Zpracoval: Mgr. Karel Špecián 

  „Aby rybník byl zas rybník“ 

 „Aby rybník byl zas rybník“ byl 

projekt žáků 7. B Základní školy  

T. G. Masaryka Milovice pod vedením  

p. uč. Jany Třetinové. 

Během tohoto školního roku jsme v několika 

etapách upravovali okolí rybníka v bývalé 

obci Mladá. Navázali jsme tak na projekt 

našich spolužáků z Dětského zastupitelstva 

„Historii je třeba znát aneb památky zaniklé 

obce Mladá“. Projekt je realizován v programu 

Extra třída, kdy finance poskytuje Nadační 

fond Tesco.  Dalším partnerem je EDUin. 

 Podařilo se nám na realizaci projektu získat 

maximální výši grantu 30 000 Kč. 
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Rybník patřil k centru zaniklé obce Mladá. Jeho část se nám dochovala do dnešní 

doby, stejně tak je stále patrná i hráz rybníka. Našim plánem bylo okolí rybníka zušlechtit  

a zřídit přístupovou cestu k rybníku.  

V bezprostředním okolí rybníka jsme vysázeli keře dřínu, několik stromů starých odrůd 

jabloní a hrušní a také bahenní rostliny. Na hrázi rybníka jsme umístili čtyři dřevěné lavičky  

k odpočinku. Několik krmítek a budek se stane domovem pro ptactvo. Kromě toho si u 

rybníku můžete vyměnit či půjčit knihu z naší knihovničky.  

Na přístupové cestě jsme nechali umístit infomační tabuli o historii Mladé, přímo u rybníku 

naleznete informace o projektu a také  

o některých tvorech a rostlinách, které 

se zde nacházejí. 

Na celé úpravě nám nejvíce dalo 

zabrat pokácení náletů a jejich uklizení. 

Bez pomoci našich blízkých a přátel 

školy bychom to nezvládli.  Naše 

poděkování za pomoc na projektu patří našim rodinám, občanům Milovic, vedení naší školy, 

panu Boháčkovi (výroba knihovny, 

krmítko), Mirakulum (lavičky), 

panu Apoštolovi (lavičky, budky), 

IRE (tisk informačních tabulek), 

Vojenské lesy a statky (pan 

Prokop, pan Sluka), Městu 

Milovice (kácení a úklid náletů), 

panu Řehákovi (bahenní rostliny). 

 

Chválím své žáky za nadšení a 

práci během celého projektu. Může se 

zdát, že už mají vše za sebou, věřte ale, 

že se stále co dva dny střídají v 

zalévání keřů a stromů v bývalé Mladé, 

vzdálené od Milovic cca 5 km. I děti 

dokáží velké věci! 
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Napsali nám 

Marcela Špinková: Milí žáci 7.B, nevím jestli tento nápad jste dostali jako první vy 

sami, nebo s ním přišli vaši učitelé, ale jestli vy, patří Vám velké poděkování a obdiv. Spousta 

dospělých ve svém věku rezignuje na zlepšení okolí ve kterém žijí, mají pocit marnosti, 

protože se najdou jiní dospělí jedinci, kteří tato místa pak ničí, zaplavují je odpadem atd... 

Chci Vás podpořit morálně, a když to zvládnu organizačně, tak i fyzicky (jsem na mateřské 

dovolené). Určitě jste si všimli, že přesto nyní máme mnoho kontejnerů na směsný i tříděný 

odpad, máme sběrné dvory, vy se ve škole o důležitosti nevytvářet černé skládky a odpad co 

nejvíce zužitkovat učíte, dospělí mohou v médiích sledovat reklamu od Ekokomu, že to má 

smysl a přesto jsou stále lidé, kterým na životním prostředí (ale to znamená i na nich samých) 

nezáleží. Doufám, že z Vás vyroste generace, která si své životní prostředí bude umět zkrášlit 

a udržet a že to jednou naučíte i své děti. Díky že jste se zapojili do toho, co má v životě 

smysl. 

Standa Melichar: To je paráda... je to úžasný nápad. 

Zvláště v dnešní době, kdy spousta našich spoluobčanů netuší, kde vlastně ležela obec 

Mladá... Je tu projekt na obnovu rybníka v dnes již zaniklé obci, která dala název současné 
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nejlidnatější části Milovic. Po projektu paní učitelky Třetinové a jejich žáků "Kam zmizeli 

Geigerovi?" je to další pokračovaní výuky nejmladší generace o poznání naší historie. 

Držím palce všem zúčastněným. 

 

Zpracovala: Mgr. Jana Třetinová 

 Školákem ve válečných letech 

Dalším týmem se stal „mix“ žáků 6. - 9. tříd pod vedením aktivních učitelek, Mgr. 

Jany Třetinové a Bc. Leony Mikušové. Setkání s pamětníky, následovala práce v institucích 

– Památník Terezín, Národní pedagogické muzeum a Institut Terezínské iniciativy. Žáci  

a učitelé posbírali spoustu dokumentů, navštívili archiv v Lysé nad Labem (SOkA 

Nymburk). 

Velmi zajímavé pro žáky byly kroniky, zápisy učitelů a památníčky žáků. V současné 

době zpracovávají svůj výstavní panel, který bude součástí putovních výstav po školách. 

4.4.8 Dětské zastupitelstvo 

Dětské zastupitelstvo na naší škole tvoří zástupci 2. stupně, kteří jsou voleni svými 

spolužáky. Tito zastupitelé následně jednají v zájmu svých spolužáků s vedením školy, 

města, mají vliv na změny ve škole. Dalším úkolem je přenášení zpráv zpět svým 

spolužákům. Neméně významným je podávání a plnění projektů.  
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Dětské zastupitelstvo 

pracovalo velmi aktivně i v 

roce 2015/2016, kdy  

se pravidelně jedenkrát 

týdně scházelo na svých 

jednáních. Kromě 

tradičních akcí, jakou jsou 

veřejné sbírky  

pro FondSidus, pomoc  

na Pohádkovém lese, 

pořádání Čarodějnic , 

se zastupitelstvo pustilo do dvou projektů.  Jedním z nich je program Extra třídy s projektem 

„Historii je třeba znát aneb památky zaniklé obce Mladá 2“, kdy mají žáci v plánu vystavět 

na místě, kde stával kostel, Boží muka. 

 Dětské zastupitelstvo versus Zastupitelstvo města 

 

Zastupitelé naší školy 

seznámili zastupitele města  

se svými projekty a  

s plánovanými aktivitami na rok 

2016. 

 

 

 Dětské zastupitelstvo v Senátu 

Jedním z hesel škol pro demokracii je pomoc 

žákům vyrůstat v odpovědné občany, zapojovat je  

do chodu školy i okolí a učit je odpovědnosti. Protože naše 

Dětské zastupitelstvo se tímto směrem vydalo, dostavily 

se první výsledky ocenění jejich práce.  
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Do Senátu byly pozvány školy, jejichž žáci zmapovali 

svou školu alespoň v jedné z osmi oblastí v projektu "Škola 

pro demokracii" a popsali a na web nahráli inspirativní příklad 

z praxe. Naše Dětské zastupitelstvo reprezentovalo školu  

s projektem "Historii je třeba znát aneb památky zaniklé obce 

Mladá" a dočkalo se krásného ocenění.  

Z 24 pozvaných škol z České republiky získali 2. místo v ceně 

učitelů 30. místo v ceně žáků.  

   

 

 

 Výjezdní zasedání  

Novinkou letošního roku bylo třídenní výjezdní zasedání DZ ve dnech 23. – 25. 11 

do Radvanic nedaleko Turnova. Právě tam se započalo s prací na projektech a také  

na zpracování podkladů pro titul – Škola pro demokracii. Naše snaha byla oceněna a titul 

jsme na dva roky získali. 

Během zasedání jsme odvedli pořádný 

kus práce. První den jsme si rozdělili 

v zastupitelstvu funkce, pracovali jsme dále  

na projektu Škola za protektorátu Čechy  

a Morava, prošli jsme se po Radvanicích  

a vyráběli jsme vánoční přání pro naše sponzory, 
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kteří na naše zasedání přispěli. Druhý úterní den 

jsme se ráno sešli se zdejším žákovským 

parlamentem a pokusily jsme se jejím členům 

předat alespoň nějaké zkušenosti.  

Žákovský parlament tu totiž funguje 

teprve dva roky a vzhledem k velikosti 

Radvanické školy, je oproti našemu 

zastupitelstvu poloviční. Zbytek dne pracovala 

na projektu Škola pro demokracii, bez kterého by naše zastupitelstvo nemohlo pořádně 

fungovat a vypracovávat projekty. Poslední, třetí den, nás čekala cesta vlakem domů a 

zasloužený odpočinek. 

Zpracoval: Matěj Piller, představitel Dětského zastupitelstva 

 

 Projekt Školákem ve válečných letech  

Tento projekt organizoval Památník Terezín společně s Národním pedagogickým 

muzeum a knihovnou J. A. Komenského, dále Institutem Terezínské iniciativy a Národním 

institutem pro další vzdělávání. 

  V rámci něj naši žáci pod 

vedením Jany Třetinové a Leony 

Mikušové bádali po historii naší školy 

v letech 1938 - 1945. V rámci projektu 

bylo z grantu mezinárodní organizace 

International Coalition of Sites of 

Conscience se sídlem v USA 

financováno dvoudenní setkání účastníků projektu v Terezíně na počátku června 2016 a 

tvorba výstavních panelů ve formě roll-up.  
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Program: 

21. dubna 

10:30 hod. Příjezd – Středisko setkávání  

v bývalých Magdeburských kasárnách (MK) 

     

11:00 - 12:30 Úvodní přednáška (půdní divadlo Magdeburských kasáren) 

 organizační pokyny k pobytu a programu 

 pronásledování Židů ve 30. letech 20. století  

 základní funkce ghetta Terezín 

 dokumentární film s terezínskou tematikou 

 

 

13:30 - 16:30 Prohlídka  

 expozice Muzea ghetta bývalé ghetto 

 obřadní místnosti, kolumbárium  

 Židovský hřbitov a krematorium 

 expozice Magdeburských kasáren  

17:45 – 19:30 Film: Poslední motýl (půdní divadlo Magdeburských kasáren) 

 

22. dubna  

8:45 – 10:00 Prohlídka podzemních chodeb Hlavní pevnosti 

11:00 – 12:30 Malá pevnost 

 prohlídka bývalé věznice s průvodcem (od 11:00) 

 individuální prohlídka výstavních prostor v Malé pevnosti 

13:15 - 13:45                     Zhodnocení semináře žáky a lektorem VO 

Čtyřicet žáků 8. a 9. ročníku prošlo 

školením o holocaustu přímo v Terezíně. 

Vzdělávací seminář byl vyvrcholením 

celoročního vzdělávání žáků k tomuto 

tématu. Během roku například měli 

možnost debatovat s paní Dagmar 

Lieblovou, která přežila vyhlazovací tábor 

Osvětim. Seminář je jedinečný tím, že dává 

celé problematice holocaustu bonusovou 
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hodnotu - autenticitu místa. Žáci si dokáží vše daleko více představit, pochopit. Tím, že je 

seminář dvoudenní, mají žáci větší možnost se s místem a jeho příběhem 

důkladněji seznámit. Prochází nejen prohlídkami Malé pevnosti, která v době války soužila 

jako věznice gestapa, nebo tzv. Velké pevnosti, tedy samotného města Terezín, ze kterého 

bylo od roku 1941 zřízeno Ghetto Terezín, ale součástí vzdělávání jsou i workshopy, 

přednášky či sledování filmu "Poslední motýl".  Ghetto Terezín bylo nejdříve zřízeno pro 

všechny Židy z Protektorátu Čechy a Morava, později ale Terezínem prochází Židé z 

Německa, Dánska, Nizozemí, Slovenska, Maďarska. Ačkoli byl Terezín spíše přestupnou 

stanicí, ze které odjíždí transporty většinou na východ - tedy do vyhlazovacích táborů na 

území Polska, přesto i zde na 35 000 vězňů v důsledku stresu, hladu a hrozných ubytovacích 

a hygienických podmínek zemřelo. Žáci měli možnost seznámit se i s historii města Terezín 

v době jeho vzniku, tedy za vlády Josefa II.. Navštívili Muzeum věnující se vojenství a 

podzemní chodby pod městem.  

Zpracovala: Mgr. Jana Třetinová 

Při práci na projektu požádalo Dětské zastupitelstvo o pomoc s názvem „HLEDÁ SE 

PAMĚTNÍK VÁLEČNÉ DOBY“ prostřednictvím místních milovických novin Echo. 

Žáci Základní školy T. G. Masaryka Milovice prosí o pomoc občany Milovic při práci 
na projektu „Školákem ve válečných letech“. Hledáme pamětníky, kteří chodili do obecné 

školy v Milovicích v letech 1939 – 1945. Případně jejich příbuzné, kteří by nám poskytli 
dobové materiály – fotografie, vysvědčení a jiné. Vše v pořádku vrátíme. Rozhovor 

s pamětníkem probíhá v přátelské atmosféře zodpovězením několika otázek. 

 

A skutečně se pamětníci, kteří 

zavítali do naší školy, našli a poctili nás 

svou návštěvou a vzpomínkami.  
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Žáci díky projektu nejen poznali milovickou historii, ale také historii života i svých 

blízkých.   

   

 Historii je třeba znát aneb památky zaniklé obce Mladá 2 

Dětské zastupitelstvo pod vedením Leony Mikušové a Jany Třetinové získalo grant  

ve výši 31 500 Kč v rámci Extra třídy na navazující projekt Historii je třeba znát aneb 

památky zaniklé obce Mladá 2. Peníze budou použity na výstavbu Božího muka na místě 

tehdejšího kostela sv. Kateřiny a úpravu okolí. 

Opětovně se obrátili na pomoc našich občanů: 

Nyní se na Vás obracíme s prosbou o pomoc při práci na projektu „Historii je třeba znát 

aneb zaniklé památky obce Mladá II“. Cílem našeho projektu je postavit Boží muka  

na místě, kde kdysi stával kostel sv. Kateřiny. Podali jsme grant a získali v něm maximální 

výši 30 000 Kč. Rozpočet na stavbu kapličky je však 32 567 Kč. Chybí nám tedy částka 
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2 567 Kč. Nechceme to ale vzdát, dle nás má náš projekt smysl. Proto Vás prosíme 

 o pomoc. 

 

Zbylé peníze chceme získat z akce „Burza knížek“.  Darujte naší škole knihy, které máte 

doma tzv. „navíc“. Knihy můžete do školy (Školská 112) přinést během celého května. 

V termínu 30. 5. – 3. 6. uspořádáme „Burzu knížek“, kdy bude možné knihy za 5 Kč 

zakoupit. Tato burza bude přístupná denně i veřejnosti od 8.00 – 12.00, od 14.00 – 15.00. 

Z vybraných knih bude zřízena putovní knihovna, která se bude nacházet v bývalé obci 

Mladá (upravené místo z projektu). 

Samozřejmě přivítáme i finanční sponzoring. 

 

 

Burza knížek proběhla, 

prodalo se 221 knih, vybrali jsme 

1 105,-Kč.  Nakupovali jak žáci, 

tak i dospělí. 

 

  

 

U projektu „Historii je třeba znát aneb zaniklé památky obce Mladá II“ jsme požádali  

o prodloužení. Důvodem bylo dořešení situace kolem pozemku, který jsme řešili společně 

s Městem Milovice, ale i s vlastníkem, což je Středočeský kraj. 

 

Putovní knihovna byla nainstalována a zahájila svou „funkčnost“ zároveň s ukončením 

projektu třídy VII. B (více viz projekty). 

 

 

 

Sponzorem Dětského zastupitelstva se stala firma Benet a zapsaný spolek  Voluntarius, 

kterým za tuto podporu děkujeme. 
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 Čarodějnický slet 

  

Čarodějnický slet je za námi - 

soutěžilo se, kouzlilo a ochutnávalo. 

Dětské zastupitelstvo se svými 

spolužáky připravilo pro mladší děti 

čarodějnickou olympiádu, zdobení 

perníčků, luštění, stezku strašidelným 

sklepem, ale třeba i kouzelný měnič 

hlasu. Odměnou za čas věnovaný 

přípravě bylo rozdání 180 hracích karet. 
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4.4.9 Školní družina 

Pro školní rok 2015-2016 bylo otevřeno pět oddělení školních družin. Z důvodu 

velkého zájmu žáků i z druhého stupně, mohlo být otevřeno oddělení školního klubu. 

Celková kapacita byla nepřetržitě naplněna. Pokud se během roku několik míst uvolnilo, 

ihned byla obsazena dalším žákem podle pořadníku. 

Začátek roku byl velmi příjemný pro děti a paní 

vychovatelku ze třetího oddělení, protože získaly nově 

zrekonstruovaný, samostatný prostor pro svoji činnost. 

Čtyři oddělení pracují v budově Pionýrů, páté oddělení 

a školní klub mají vymezené třídy pro svoji činnost. 

Během roku došlo k personální změně, což  

na nějakou dobu způsobilo větší obtíže v oddělení. 

Komplikace způsobí i náhlá nepřítomnost vychovatelky 

ze zdravotních nebo jiných důvodů. Ostatní kolegyně 

musí vše potřebné připravit pro vyučující, která bude 

v oddělení zastupovat. 

Velmi si vážíme vedení školy, kde se školní 

družina považuje za její důležitou součást. Z finančních prostředků dokupujeme didaktické 

hry, stavebnice, ale i prvky určené na školní zahradu. Nezapomínáme ani na rukodělné  

a výtvarné činnosti, kde pro tyto aktivity můžeme dokupovat nový materiál. Nové společné 

hračky se najdou pod vánočním stromkem v každém oddělení. 

1. oddělení navštěvovali žáci druhého ročníku. Toto oddělení zaměřilo svoji činnost 

na zlepšení vztahů a rozšiřování 

komunikačních dovedností. Společně 

navštívili besedu s autorkou dětských 

knih Martinou Drijverovou, kdy se  

při setkání postupně seznamovali 

s tvorbou a životem autorky. Dvakrát 

proběhla soutěž v kresbě obrázků. První 

obrázky děti kreslily v menších 

skupinkách a byly zařazeny do soutěže 

v městské knihovně. Další kresba proběhla na závěr projektu. Obrázky byly vystaveny 
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v budově školy, kde několik tříd dostalo příležitost si je 

prohlédnout a ohodnotit. Nyní zdobí prostory školní družiny.  

Vhodně zvolená oblast, četba knihy „Táta nemá 

smutky rád“ byla blízká dětem tohoto věku. Četbou jsme si 

zpříjemnili i pobyt venku. Velmi mě překvapil velký zájem ze 

strany dětí a rodičů o besedu, i když se konala v pozdější 

odpolední dobu. Vzorné chování dětí při besedě mě potvrdilo, 

že vynaložený čas na přípravu nebyl zbytečný. 

 

 Během činností v oddělení se zaměřili na její 

tvorbu. Společný čas byl doplněn o návštěvu výstavy 

v městské knihovně, vycházkou k divokým koním  

či pobytem na dopravním hřišti.   

 

 

 

 

V oddělení několikrát proběhl turnaj 

ve fotbálku nebo ve hře doble. 

Během školního roku bylo připraveno několik akcí pro všechna oddělení současně.  

 

 

2. oddělení navštěvovali žáci z prvního ročníku. Toto 

oddělení navštěvovaly děti s vývojovou dysfázií  

a jeden chlapec 

s poruchou autismu. 

Svoji činnost 

přizpůsobili těmto 

dětem.  
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Jejich aktivity byly zaměřeny na přírodu. Často 

chodili k ohradníkům praturů a divokých koní.  

 

 

 

Toto oddělení přijalo za své i želvy, umístěné na 

chodbě školy. Společně se o ně vzorně starali a 

nezapomínali ani na čištění jejich akvária. 

3. oddělení bylo složeno ze žáků třetí a první třídy, jejich celoroční projekt pod 

názvem „Pomáháme si“ byl zaměřen na kamarádství a 

začlenění prvňáčků do kolektivu starších kamarádů, kteří 

jim pomáhali zvyknout si na školu, poznat vše nové ve 

škole, v jídelně i v družině.  

Nový projekt v nové družině - datum narození, 

konkrétní otisk ručky a fotkou toho, kdo má daný den 

narozeniny a 

básnička pro 

oslavence 

šitá na míru. 

Společnými hrami a při výrobě 

drobností se děti spolu rychleji spřátelily.  

Při čtení knihy na pokračování „Mistr 

E“ se společně zaměřily na vhodné chování nejen ve škole. Jednou měsíčně společně 

prožívaly odpoledne s určitým zaměřením, ať už se jednalo o zvířata žijící v přírodě, 

dopravu, turistiku nebo cestování. Velkou 

událostí byl turnaj v carlingu nebo narozeninová 

oslava kamaráda za pomoci jeho maminky. 
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4. oddělení se během roku zaměřilo na knihy. Žáci pracovali podle celoročního 

projektu  

„Pohádková babička“, kde si vždy 

odpoledne četli a seznamovali se s vybranými 

knihami. Přečtení každé knihy bylo zakončeno 

výrobou pohádkové koláže, šmoulí diskotékou 

nebo dramatizací klasických českých pohádek. 

Cílem projektu bylo vyvíjet pozitivní vztah dětí 

ke čtení knih, rozvíjet jejich fantazii a zvýšit 

čtenářskou gramotnost. 

 

Se svými tanečními schopnostmi 

se nám děti představily na tradiční školní 

akademii. 

 

 

 

5. oddělení a školní klub většinu času trávily společně. Tato oddělení navštěvovali 

žáci ze třetí a čtvrté třídy. Několik žáků docházelo z druhého stupně.  

 

Většinu společného času trávili venku, 

často na dopravním hřišti, aby si děti dobře 

osvojily pravidla 

silničního 

provozu  

a naučily se 

bezpečně ovládat kolo v dopravních situacích. 

Chlapci a dívky mezi sebou často soutěžili a poměřovali síly. 

Při činnostech trávených ve vnitřních prostorách si děti 

vyráběly šaty z krepového papíru, aby se mohly pochlubit 

svým módním salonem. 
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Turnaj v curlingu 

 

Mezi vydařené akce se zařadila 

sportovní odpoledne venku i v tělocvičně. 

 

 

 

 

Velmi se všem líbila ukázka Československých 

vlčáků a návštěva policejní stanice. 
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Pobyt na čerstvém vzduchu kombinujeme návštěvou na městském hřišti, na zahradě 

školní družiny i na dopravním hřišti. 

 

Další akcí byla dřevíčkova dílnička, 

zhlédnutí filmového představení a 

v neposlední řadě několik divadelních 

představení, kde se vždy nepodaří 

odhadnout, zda představení děti zaujme.  

 

Vždy je pro společnou práci ve školní družině velkým přínosem přátelská a otevřená 

komunikace mezi kolegyněmi. Společně rozhodují, řeší a navrhují program, úkoly nebo 

momentálně vzniklé situace. Velmi vstřícná byla i komunikace s rodiči, kteří během roku 

pochopili důležitost bezpečí jejich dětí. Z tohoto důvodu nemohou své děti vyzvedávat 

přímo v samostatných odděleních, ale musí počkat na své děti ve vestibulu. Většina dětí 

školní družinu navštěvuje rádo a my věříme, že i tento rok byl pro ně přínosný a příjemně 

prožitý. 

Zpracovala: Bc. Radka Boučková, vedoucí vychovatelka 
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4.4.10 Certifikáty školy 

 Aktivní škola 

Naše škola obhájila pro školní rok 2015/2016 certifikát Aktivní škola na období 

jednoho školního roku. 

 Rodiče vítáni 

Podmínky pro prodloužení certifikátu Rodiče vítáni jsme naplnili díky kritériím, 

které jsou nezbytné pro splnění požadavků.  Zůstali jsme v centru několika certifikovaných 

škol v naší republice. 

 Odpovědná škola 

Značku Odpovědná škola uděluje Asociace společenské odpovědnosti školám, které 

kromě klasického vzdělávání žáků vnímají kulturní, sociální a vzdělávací potřeby místa,  

ve kterém působí. Cílem projektu je zvýšit povědomí o společenské odpovědnosti u škol  

a příklady dobré praxe inspirovat ostatní. Chceme dosáhnout toho, že se stane odpovědné 

chování dětem, studentům, ale i rodinám naprosto přirozené a automatické jako základní 

počty. 

 Škola díky přijetí základních principů, které pokrývají   

5 hlavních oblastí společenské odpovědnosti se zavázala,  

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. 

(http://www.odpovednaskola.cz/zapojene-skoly) 
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 Škola udržitelného rozvoje 

Zapojili jsme se do soutěže pod hlavičkou Klubu ekologické výchovy ve spolupráci 

se Středočeským krajem, který vyhlásil II. ročník soutěže pod názvem „Škola udržitelného 

rozvoje Středočeského kraje“ na období 2015 – 2017. Soutěž byla vyhlašována pod záštitou 

PaedDr. Milana Němce, MBA, náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu 

Cílem soutěže bylo zhodnocení proenvironmentálních aktivit škol v regionu a jejich 

ocenění.  

A my jsme to dokázali!!!! Získali jsme ekologický titul 

„Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“ 

Soutěž měla 3 stupně a my jsme získali ten nejvyšší. 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. Titul máme 

udělený na 3 roky. 

 

 Pomoc pacientům 

Ceněným certifikátem naší školy je i certifikát obdržený za pomoc při Veřejné 

sbírce (S-MHMP/958815/2012)  Fondu Sidus z.ú.  Pro sbírku škola prostřednictvím 

Voluntaria, z.s. utržila 7 305,- Kč.  

 Škola pro demokracii 

Zapojili jsme se do sdružení škol, které mají 

žákovský parlament, chtějí spolupracovat s ostatními 

školami a mají chuť se zlepšovat a pracovat na sobě. Vizí 

tohoto sdružení je, aby každé dítě na základní škole získalo 

nezbytné občanské dovednosti a aktivní participativní 

postoje skrze žákovské parlamenty, kde děti zrají s cílem 

o usilování zralé společnosti, jejíž občané jsou vnímaví 

k jejím potřebám, cítí spoluzodpovědnost za její problémy a 

dokáží občansky reagovat.  

 

 

http://www.skolaprodemokracii.cz/zakovske-parlamenty/co-je-zakovsky-parlament.html
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4.4.11 Hodnocení metodických sdružení a předmětových komisí 

 Metodické sdružení na 1. stupni 

1. ročník 

Metodické schůzky se konaly dle potřeb, denně jsme řešily nastalé problémy 

společně. Od začátku jsme byly 2 třídní učitelky, v 1. A byla i asistentka pedagoga – Lenka 

Maĺárová. Velikou výhodou bylo, že jsme jen dvě třídy, které sídlí vedle sebe. Navzájem 

jsme si pomáhaly a předávaly získané zkušenosti. Od května se náš tým posílil o další 

asistentku pedagoga – Janu Bartošovou, která nastoupila do 1. B. Všechny naplánované 

akce, exkurze i výlety proběhly bez problémů. 

Díky navýšení počtu žáků ve třídách došlo k rozdělení tříd – do druhého ročníku 

postupujeme jako 3 třídy. S rodiči jsme projednaly nákup pomůcek, PS, sešitů do druhého 

ročníku. Plán metodických schůzek učitelek a asistentek pedagoga 1. ročníku ve školním 

roce 2015– 2016 byl splněn.  

Zpracovala: Mgr. Jana Bezuchová 

2. ročník 

Skupina učitelů se podle plánu scházela pravidelně. Podařilo se vytvořit fungující 

skupinu, která spolupracovala na přípravě akcí pro žáky 2. ročníku dle připraveného plánu 

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

Ve skupině si učitelé předávali své zkušenosti i mimo metodické schůzky.  V závěru 

školního roku navázali třídní učitelé spolupráci i budoucími třídními učiteli svých tříd. Plán 

metodického sdružení byl v hlavních bodech splněn. 

Zpracovala: Mgr. Libuše Košvancová 

3. ročník 

Ve školním roce 2015/2016 proběhlo 7 metodických sdružení 3. ročníků.  

Na začátku roku členové probrali pracovní podmínky, sestavili plán akcí, sjednotili 

hlavní body hodnocení žáků a důležité momenty výuky. Sestavili tematické plány a ujasnili 

si správný způsob jejich užívání. Zvlášť podrobně byla se vším výše uvedeným seznámena 

nově nastupující učitelka Alena Procházková, realizováno s ní bylo několik individuálních 

konzultací. Individuální konzultace byly poskytnuty také Mgr. Janě Šedové, která je zkušená 

učitelka matematiky druhého stupně, nicméně matematiku na prvním stupni učila v tomto 

školním roce poprvé. 
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V průběhu roku probíhalo opakovaně vzájemné vyměňování praktických postřehů, 

zkušeností a aktivit z výuky, 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, naplánována  

a 1. 4. uskutečněna byla účast třetích ročníků na školním celodenním projektu. 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 

4. ročník 

Ve školním roce 2015 /2016 proběhlo 6 metodických sdružení. Na začátku roku jsme 

probrali pracovní podmínky, sestavili plán akcí a sjednotili body k hodnocení žáků, sestavili 

tematické plány a ujasnili způsob jejich užívání. 

V průběhu roku probíhalo opakovaně vzájemné vyměňování zkušeností a aktivit 

z výuky, porovnávání tematických plánů. Společně byly vypracovány pololetní a závěrečné 

písemné práce a domluveno společné hodnocení těchto prací a byly vyhodnoceny výsledky.                                                                            

                     Zpracoval: Bc. Roman Juřena 

5. ročník 

Metodické schůzky se konaly v předem dohodnutých termínech (celkem 11. 

schůzek) a v plném počtu.  Vzhledem k tomu, že má pozice byla k daným kantorům nejen 

metodický vedoucí, ale také uvádějící učitel, byla náplň kombinována. 

Úvodní schůzky byly věnovány především uvádění začínajících učitelů (organizačním 

záležitostem, chodu školy, seznámení s IVP a jeho vedením, plánu akcí).  Následné schůzky 

se týkaly mimo jiné i probíraného učiva (plnění tem.plánů), vedení elektronických materiálů, 

práce se žáky s SPU. Zaměřeno bylo na předávání zkušeností mezi kantory. Věnovali jsme 

se písemným pracím a jejich hodnocení, hodnotícím zprávám k vysvědčení. 
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V průběhu celého školního roku bylo pracováno s nedostatky, ke kterým docházelo ze stran 

učitelů. Tyto nedostatky se snažili odstraňovat, popř. přicházeli pro pomoc a radu. Velmi se 

osvědčila jejich vzájemná spolupráce. 

Plán metodického sdružení ve školním roce 2015/2016 byl v hlavních bodech splněn. 

Zpracovala: Mgr. Iveta Hankeová 

 Předmětové komise 

Zpráva o činnosti předmětové komise – humanitních předmětů a zeměpisu  

(ČJ, D, VKO, VKZ, LDV, DV) 

Předmětová komise se sešla během školního roku 2015/2016 na čtyřech 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. Vyučující sjednotili způsob klasifikace a hodnocení žáků, zápisy do TK.   

Pedagogové se přihlásili do soutěží z českého jazyka, dějepisu, VKO (Mladý 

Démosthenes, olympiáda z ČJ, olympiáda z dějepisu, soutěž o nejlepší školní časopis  

a projekt „Extra třída“). 

Zároveň se komise domluvila na pracovních sešitech pro jednotlivé ročníky. 

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:  

• Olympiáda z dějepisu – prosinec - školní kolo – 1. místo –M.Piller, v lednu 

okresní kolo – 3. místo – M.Piller (zajišťovala J. Třetinová) 
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• Olympiáda z českého jazyka – konalo se pouze školní kolo (zajišťoval  

K. Špecián) 

• Olympiáda ze zeměpisu – leden – školní kolo: Kategorie A – 1. místo Jakub 

Kučera, Kategorie B – 1. místo Štěpán Hlaváček, Kategorie C – 1. místo Tomáš Novák, 

Matěj Piller, v okresním kole se v kategorii B umístil Š. Hlaváček na 3. místě, v kategorii C 

Matěj Piller rovněž na 3. místě. (zajišťovala M. Adamová) 

• Celoroční projekt Dětského zastupitelstva: „Extra třída“ – Historii je třeba 

znát aneb památky zaniklé obce Mladá 2“ a projekt „Školákem ve válečných letech“ 

(zajišťovala J. Třetinová, L. Mikušová) 

• Celoroční projekt 7. B – „Extra třída“ – „Aby rybník byl zas rybník“ 

(zajišťovala J. Třetinová) 

• Noc s Andersenem (zajišťoval K. Špecián, K. Brynychová)  

• Soutěž školních časopisů: TUŽKA získala Zvláštní cenu poroty v Krajském 

kole (zajišťovala J. Třetinová)  

• Literární soutěž Památníku Terezín – 6. místo v republice – Kryštof Kmet 

(zajišťovala J. Třetinová, J. Vojtěchová) 

• Dvoudenní seminář pro žáky v Terezíně – 8. a 9. ročník (zajišťovala J. 

Třetinová) 

• Beseda s přeživší holocaustu – Dagmar Lieblovou (zajišťovala J. Třetinová) 

• Projekt Krokusy – holocaust (zajišťovala J. Třetinová) 

• Výuka o migraci (zajišťovala E. Legézová) 

• Recitační soutěž – školní kolo vyhrála Katrin Schmidtová, Andrea Kroupová, 

Radek Šos, v okresním kole úspěšní nebyli (zajišťovala K. Brynychová) 

• Recitační soutěž – Macharův Brandýs – Kristýna Kroutilová, Veronika 

Májová (bez umístění) – (zajišťovala K. Brynychová) 

• Projekt Záložka – spolupráce se školou v Bratislavě – výměna záložek 

(zajišťovala K. Brynychová) 

Plán předmětové komise se v hlavních bodech podařilo splnit. 

Zpracovala Mgr. Jana Třetinová 
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Zpráva o činnosti předmětové komise – anglický jazyk  (1.-3.ročník) 

Pokračovali jsme v projektu: Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby 

výuky anglického jazyka v 1. –  2. třídách ZŠ.  

Podařilo se sjednotit učebnice a pracovní sešity v jednotlivých ročnících. 

Tematické plány odpovídají ŠVP. 

Z počátku školního roku jsme si předávali vzájemné zkušeností, bohužel ne všichni 

jsou ochotni předat své nápady kolegům, na čemž se pokusíme příští rok zapracovat. 

Někteří z nás se zúčastnili AJ seminářů. 

Plán jsme z velké části splnili. 

Zpracovala: Bc. Alena Smolíková 

 

Zpráva o činnosti předmětové komise – anglický jazyk  (4.-9.ročník) 

Složení: Holanová, Smrčková, Mikušová, Harvinder, Doležal, Nachlinger 

Členové komise komunikovali průběžně dle potřeb, které vyplývaly z nutnosti řešit 

aktuální problémy. Společné sezení se uskutečnilo v září, lednu a květnu. Předmětem jednání 

byly tyto okruhy otázek: 

 září: akce v průběhu roku 

          shodné hodnocení žáků 

          učební materiály k zapůjčení ve škole 

          zadávání úkolů žákům v době nepřítomnosti učitele 

          možnost metodické pomoci 

           vzájemné hospitace v hodinách 

leden: shodné hodnocení žáků 

             shodného zadávání písemných prací 

             otázky neprospívajících žáků   

             nové učebnice pro 5. ročník na školní rok 2016/2017 

             zápisy do třídní knihy, průřezová témata 
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květen: shodné hodnocení žáků 

                shodného zadávání písemných prací 

                plnění plánů 

Vzájemná spolupráce probíhala bez větších problémů, domluvené závěry byly 

plněny dle možností a představ jednotlivých členů. 

Zpracovala: Jitka Holanová 

Zpráva o činnosti předmětové komise – matematika a fyzika  

Předmětová komise – matematika a fyzika se v minulém školním roce sešla celkem 

čtyřikrát. 

1. setkání 31. 8.2015  

- 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  - 10. 11. 2015  

- zařazování geometrie do výuky matematiky (výuka v blocích) 

- sjednocení učiva v jednotlivých ročnících 

3. setkání  -  5. 1. 2016   

- zadání pololetních písemných prací v jednotlivých ročnících 

- sjednocení učiva v jednotlivých ročnících 

4. setkání – 14. 5. 2016 – 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 
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 Metodické schůzky asistentů pedagoga 

Metodické schůzky se v 1. pololetí konaly 1x měsíčně, vždy ráno před vyučováním. 

Ve druhém pololetí jsme řešily problémy více individuálně. Společnou schůzku jsme měly 

jen jednu. V průběhu roku jsme zavedly komunikační deníky, které sklidily kladné 

hodnocení jak od dětí, tak od rodičů. Děvčata ocenila přínos v možnosti předávání 

zkušeností, hlavně toho co se osvědčilo. Společně jsme vyřešily vzniklé problémy. 

Plán metodických schůzek asistentek pedagoga ve školním roce 2015– 2016 byl 

splněn. V příštím školním roce plánujeme více používat IT techniku u asistovaných dětí. 

Zpracovala: Mgr. Jana Bezuchová 

4.4.12 Školní poradenské pracoviště 

 Výchovné poradenství 

V průběhu roku se v práci VP 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. Čtvrtým rokem už také poskytovala psychologické poradenské služby žákům  

a jejich rodičům školní psycholožka. Naše školní poradenské pracoviště se v letošním 

školním roce rozšířilo o služby speciálního pedagoga, který převzal péči o žáky SPU 

využívající možnosti ambulantních náprav a společně s proškolenými pedagogy z našich řad 

zajišťoval tuto péči. 

V letošním školním roce v rámci připravované inkluze posílil kolektiv školního 

poradenského pracoviště ještě proškolený pedagog, který zajišťoval spolupráci asistentů 

pedagoga s vyučujícími a rodiči při práci žáků ve třídě. 

Pro 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 75 žáků a podle 

pedagogických opatření na doporučení PPP pracovalo 13 žáků. Jedna žákyně podle 

vypracovaného IVP pro nadané studenty navštěvovala 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.  

V rámci celoročního projektu „Kamarádi“ se žáci 9. ročníků i nadále podíleli na plánovaných 
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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 2016/2017. 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.  

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 
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 Školní psycholog 

Stěžejní oblastí práce školní psycholožky byly individuální konzultace s žáky. 

Někteří žáci přicházeli na pravidelné konzultace cca jedenkrát měsíčně, a byli tak v kontaktu 

s psycholožkou pravidelně a dlouhodobě (několik měsíců nebo let). Spolupráce probíhala 

formou poradensko-terapeutických konzultací a doprovázení. Žákům konzultace pomáhali 

v překonávání nároků školy, zvládání zátěžových situací, posilování psychické odolnosti 

nebo řešení psychických obtíží. Ve školním roce 2015 – 2016 takto spolupracovalo  

s psycholožkou  více než 20 žáků, a to bezplatně. O výsledcích spolupráce byli rodiče 

informováni, neboť ve většině případů se účastnili společné konzultace na začátku, případně 

dle dohodnutých pravidel i nadále v průběhu spolupráce. Rodiče některých žáků se rozhodli 

doplnit dlouhodobou terapii též metodou EEG biofeedbacku, která je ve škole vysoce účinná 

u žáků s psychosomatickými obtížemi, s ADHD apod. Metoda je ve škole využívána jako 

nadstandardní, s finanční spoluúčastí rodičů. 

Přibližně 25 žáků využilo též možnosti navštívit školní psycholožku jednorázově,  

ať již z vlastního rozhodnutí nebo z popudu rodičů. Jednalo se o krizové intervence nebo 

konzultace, při nichž jednorázové nebo krátkodobé poradenství postačovalo k úpravě potíží.  

Další významnou oblastí práce školní psycholožky byly intervence ve třídách.  

Ve 4 třídách byly zaměřené na úpravu sociálních vztahů mezi spolužáky nebo vztahu  

k učiteli v případě zjištění aktuálních problémů. Pravidelně jedenkrát za 2 měsíce vedla 

psycholožka sociálně-psychologický program ve čtvrtých třídách (realizována byla 4 setkání 

v každé třídě), který byl začleněn do témat třídních hodin. V rámci prevence nežádoucího 

rozvoje sociálně patologických jevů spoluorganizovala školní psycholožka pro třídní 

kolektivy některé aktivity tzv. minimálního preventivního programu ve spolupráci  

s bezpečnostními složkami, sociálním kurátorem a dalšími odbornými institucemi  

a organizacemi. Pro potřeby třídních učitelů a školního poradenského pracoviště zmapovala 

vývoj vztahů ve 4 třídních kolektivech formou diagnostického sociometrického šetření. 

Aktivitou, jíž je věnována ve škole velká pozornost, a tudíž se odráží i v práci školní 

psycholožky, je podpora nadaných a motivovaných žáků. Tito žáci docházeli ke školní 

psycholožce buď do kroužku „Chytré hlavičky“ nebo individuálně. Účelem bylo pomoci jim 

v rozvoji jejich mentálních předpokladů a současně je vést k sebepoznávání a cílevědomosti. 

Do činnosti kroužku se zapojilo 14 dětí. Starší děti absolvovaly 16 lekcí a mladší děti 14 

lekcí. 
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Školní psycholožka ve spolupráci s PPP Nymburk realizovala psychodiagnostické 

vyšetření u 4 žáků, u nichž škola navrhla přidělení asistenta pedagoga a poskytla vyjádření 

k návrhům u všech dalších žáků, u nichž bylo toto pedagogické opatření již realizováno.  

Na žádost nebo se souhlasem rodičů zpracovala psychologické zprávy o žácích dalším 

institucím (zdravotnickým nebo OSPODu apod.). 

Na jaře 2016 se psycholožka účastnila se žáky školy v přírodě. Průběžně konzultuje 

s učiteli aktuální problémy žáků a třídních kolektivů a v rámci školního poradenského 

pracoviště aktuální navrhovaná opatření a postupy školy, avšak tak, aby byly zachovány 

principy důvěrnosti, mlčenlivosti a nezávislosti její práce. 

Zpracovala: PhDr. Jitka Čmuhařová , školní psycholog 

 

 Program primární prevence 

Plán primární prevence byl sestaven „zastupující“ metodičkou prevence Mgr. Ladou 

Flachsovou ve spolupráci se školní psycholožkou PhDr. Jitkou Čmuhařovou s platností  

od 1. září 2015. Celý program je realizován za spolupráce vedení školy se školním 

metodikem prevence, výchovným poradcem a všemi pedagogickými pracovníky. 

Za hlavní cíle byly určeny posílení komunikačních schopností, vytvoření pozitivního 

klimatu a pocitu důvěry na škole během celého školního roku, zdokonalování žáků  

ve zvládání stresových a krizových situací, posilování jejich sebevědomí a zároveň 

posilování schopnosti dětí být zodpovědnými za své chování. Cílovou skupinou byli všichni 

žáci ZŠ T. G. Masaryka Milovice s celkovým počtem 586 žáků. 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 hlavními dokumenty školy. 

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: Centrem primární prevence Středočeského kraje – Semiramis, Pedagogicko-

psychologickou poradnou v Nymburce, Policií ČR, pobočkou Milovice, s Oddělením  

pro děti a mládež  
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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. 

V 1. ročnících proběhly psychosociální seznamovací aktivity „Poznej své kamarády“  

pod vedením školní psycholožky. 

V 1. - 3. ročnících byla realizována beseda Dopravní výchova hrou ve spolupráci  

s Městskou policií Milovice. Ve 2. ročnících zajistili sami vyučující program Kočičí zahrada, 

který byl vytvořen s cílem rozvíjet sociální dovednosti dětí v rámci prevence rizikového 

chování. Třetí ročníky navštívily divadelní představení Trest (Divadetla o.s.), které  

se zabývá problematikou agresivity a šikany. 

Se 4. ročníky pracovala školní psycholožka s tématem tolerance a vzájemné pomoci 

s programem Naše třída. Dále absolvovaly návštěvu dopravního hřiště – Besip – chování  

v dopravě (Besip Nymburk). 

Páté ročníky prošly kromě programu Centra primární prevence Semiramis (Hračka 

jménem PC, Vzhůru na 2. stupeň ještě programem Městské policie Milovice Bezpečnost  

v dopravě a prevence kriminality, dále u nich proběhl program Unplugged, jehož náplň  

se zaměřuje na snižování počtu dětí začínajících užívat návykové látky či oddalování 

přechodu od experimentování s drogami k pravidelnému užívání. 

Šesté ročníky nechala Městská policie Milovice nahlédnout do přímé práce strážníků, 

zástupci Centra primární prevence Semiramis s nimi pracovali na téma „Startujeme, Legální 

= normální?“, zaměřeno na alkohol a tabák. 

V 7. ročnících byl program Centra primární prevence Semiramis zaměřen  

na návykové látky – Je to jenom kytka?, Zakázané ovoce. Dále navštívili Divadlo Metro 

Praha a jejich představení Na výletě IvSvětě. S Městskou policií Milovice kontrolovali žáci 

dodržování pravidel bezpečného provozu a odměňovali vzorné řidiče - Citron a jablko aneb 

odměny pro dobré řidiče. 

Pro 8. ročníky si Městská policie Milovice připravila program Bezpečnost při práci 

se zbraní – střelba ze vzduchovek, dále navštívili program Etiketa a školní řád. 

Deváté ročníky se zúčastnily besedy s odsouzenými a zaměstnanci věznice  

ve spolupráci s věznicí Jiřice a školní psycholožkou.  Ve spolupráci s Oddělením pro děti  

a mládež z Městského úřadu v Lysé nad Labem pro ně byl ještě připraven program 

Kyberšikana a základy právního povědomí. 
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Nadále pokračujeme v projektu Kamarád, který se stal nejen oblíbeným, ale hlavně 

úspěšným startem předškoláčků a našich budoucích prvňáčků. 

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 rodičů bylo řešeno ve spolupráci s třídní učitelkou vyhrožování 

spolužákům u žáka první třídy. 

V páté třídě je dlouhodobě řešen vztah celého kolektivu i díky zprávě ve Schránce 

důvěry, a to ve spolupráci s třídním učitelem, metodikem prevence i vedením školy. Došlo 

ke schůzce s rodiči a domluven postup při řešení problému jedné z žákyň s ostatními 

spolužačkami, byla smluvena konzultace rodiny i dívky se školní psycholožkou.  Mezi žáky 

4. a 5. ročníku docházelo ke slovním potyčkám na základě problému, který spolu řešili mimo 

školní prostředí, avšak celá situace byla se žáky projednána a řešena domluvou. V šestém 

ročníku docházelo opakovaně k záškoláctví žákyně, došlo na spolupráci s Oddělením  

pro děti a mládež z Městského úřadu v Lysé nad Labem i Policí ČR. Dále proběhlo šetření 

a řešení velmi nevhodného chování žáků šestých ročníků vůči vyučujícímu, vše bylo 

projednáno s rodiči žáků, kteří byli kázeňsky potrestáni sníženým stupněm z chování,  

popř. důtkou ředitele školy a napomenutími třídního učitele. 

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. Jana Vojtěchová, metodik prevence 

 

 Asistenti pedagoga 

Asistenti pedagoga jsou rovnocenným partnerem učitele ve vyučovacím procesu. 

Jejich práce spočívá nejen v pomoci žákům, ale i v individualizované výuce a v těsné 

spolupráce tripartity. Učitel x AP x rodič.  

Ve školním roce využívalo pomoc sedmi asistentů pedagoga 15 žáků. Na druhém 

stupni byli asistovaní 2 žáci. Opětovně některé asistentky pedagoga působily zároveň i jako 

vychovatelky školní družiny. 
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AP doprovázely třídy na školních akcích, výletech, školách v přírodě, plaveckém 

kurzu, kde byly skvělým partnerem nejen pro žáky, ale i pro učitele. 

Zavedený Deníček velmi dobře slouží ke komunikaci s rodinou, učitelem a AP,  

ale také k motivaci žáka. Letošní rok jsme ho zavedli v upravené formě i pro žáky na druhém 

stupni. 

V průběhu školního roku byla přijata nová asistentka, neboť na naši školu nastoupili 

2 noví asistovaní žáci. 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, kdy  

by asistovaných žáků mělo být 24. 

Zpracovala: Mgr. Jana Bezuchová, koordinátorka inkluze 

 

4.5 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 Rodiče žáků 

 Jsme si vědomi časového vytížení a o to víc si této spolupráce si velmi vážíme. 

Velikonoční dílny s rodiči 
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A myslím, že spolupráce s tím, koho máme rádi, pak následně „plodí“ i láskyplný 

popis toho nejbližšího. 

 

 

 

 MŠ U Broučků 

 Vánoce s MŠ U Broučků 

Tentokráte ne my pro školku, ale 

školka pro nás. Připravili si vánoční 

povídání o narození Ježíška.  Na představení 

pozvali žáky 1. a 2. tříd do atria Radnice. 

Malým poděkováním bylo předání andílků, 

které žáci ve škole vyrobili. 
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 Broučci v dílně naší školy 

 

S kroužkem Šikulkou“, který vede paní 

ředitelka Radka Němečková, navštívili děti 

školní dílnu. 

 

 

 

 Pomoc Vojtíškovi 

+Je jeden z nás, Milovičáků. V loňském školním roce přišly děti z MŠ U Broučků 

běhat pro našeho Vítka. Tentokrát jsme v rámci 

našich možností pomohli zase my malému 

Vojtíškovi. Vrátili jsme se  

do „školkových let“ na zahradu MŠ a spojili 

užitečné a potřebné se zábavou.  Draka  

pro Vojtíška nebo strom přátelských rukou bylo 

minimum, za co nám Vojtíškův úsměv stál. 
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 Městská knihovna 

4.5.1.6.1 Beseda a soutěž 

oddělení ŠD  se zapojilo do výtvarné soutěže, kterou pořádala městská knihovna.  

Proto jsme měli možnost navštívit velmi zajímavou besedu s autorkou dětských knih 

Martinou Drijverovou. Po velmi zajímavé besedě se stále seznamujeme s její tvorbou. 

Během října děti nakreslily další soutěžní obrázky, které vystavíme pro nejmladší žáky v 

naší škole. Autoři obrázků, které nejvíce zaujmou, budou odměněni.  

   

 

4.5.1.6.2 Pasování na čtenáře 

Přečíst kousek textu o zvířátku, které 

si každý vytáhl, to byl úkol pro všechny 

prvňáky. Za odměnu byli pasováni na čtenáře 

a pan král k tomu přidal i odměnu. Odměnu 

si zasloužili i třídní paní učitelky. 
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 SPŠ Smíchov 

Školitelé ze Střední průmyslové školy, 

která je zaměřena na výpočetní techniku, se stala 

naším partnerem, co se týká školení jak žáků, tak 

i pedagogů v rámci kybernetické bezpečnosti a 

nového programu OFFICE 365. 

 

Kromě školení jsme se s žáky zúčastnili 

ukázky fyzikálních projektů, a to vše 

v rámci projektu SPŠS. 
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 Besip 

Tradiční spoluprací s nymburskou pobočkou Besip a Středočeským krajem byla 

uskutečněna na naší škole dopravní výchova. Díky tomu, že máme vlastní dopravní hřiště, 

nemusí naši žáci jezdit do Nymburka a mohou tak trénovat na vlastním hřišti.  

Setkání se uskutečnilo ve čtvrtých třídách dvakrát za rok – na podzim a na jaře. V obou 

případech mělo setkání 2 části: teoretickou v učebně a praktickou na venkovním hřišti. 

 Věznice Jiřice 

V rámci environmentální výchovy nám byl předán banner s ukázkou rozložitelnosti 

některých předmětů v přírodě. Tato ukázka byla instalována k venkovní přírodní učebně 
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Další spoluprací je možnost konání 

zkoušek výcviku psů ve škole. 

 

 

 

 

 Odbočka 30 „gen. Karla Mrázka“ 

Díky této spolupráci v zastoupení 

panem Říhou se ve škole uskutečnilo několik 

akcí. Jednou je projekt Biskaj (viz Projekty). 

Dalším je střelecká soutěž ve Dvorech, 

spolupráce na Dni válečných veteránů. 

Odměnami v soutěžích byly vstupenky 

na letecký den. Velkým sponzorským darem 

bylo předání vyhlídkového letu 3 oceněným sportovcům naší školy na Akademii. 

 

4.5.1.10.1 Beseda o čs. letcích – účastnících bitvy o Británii 

Středeční dopoledne, dne 2. prosince, bylo na naší škole věnováno besedě se členy 

Leteckého klubu gen. Karla Mrázka, DFC, DSO, která je odbočkou Svazu letců České 

republiky. Všichni žáci devátých tříd měli 

možnost zhlédnout zajímavou besedu  

o československých letcích   

za druhé světové války. Měli možnost 

dozvědět se, proč se tolik vojáků a zejména 

letců nespokojilo s důsledky Mnichovské 

dohody a vázáno vojenskou přísahou odešlo 

do zahraničí, aby mohlo bojovat proti 

nepříteli, který mezitím okupoval jejich vlast. Přednáška byla doprovázena filmovými 

dokumenty a videovýpověďmi účastníků bojů  

o Británii, například generála Františka Fajtla, DFC. Zatímco na plátně probíhala instruktáž  
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o stíhacích a bombardovacích perutích a o jednotlivých typech strojů, na nichž naši letci  

za války z anglických letišť vzlétali v barvách Royal Air Force proti útočící nacistické 

Luftwaffe, mohli žáci sledovat i vybavení pilotů, které naši hosté přivezli s sebou – dýchací 

a komunikační přístroje, leteckou kuklu, záchrannou vestu, obuv a další výstroj a posoudit 

například i výhody a nevýhody dobového leteckého stejnokroje. Samotná historie všech 

československých perutí byla představena na doprovodných obrazových panelech. Závěr 

přednášky byl věnován letcům, kteří pocházeli z okruhu přibližně 20 km od Milovic. Je jen 

škoda, že přednáška obsahovala tolik informací, které ne všichni žáci byli schopni vstřebat. 

Vojenští historici a letečtí nadšenci se vždy snaží předvést co nejvíce obrázků a informací, 

což jim slouží ke cti. Přesto toto setkání obohatilo naše představy o lidech, kteří v daleké 

cizině nasazovali a nezřídka i obětovali své životy za svobodu naší země. Druhá světová 

válka tak díky členům klubu nebude jen snůškou zaprášených informací, které záhy upadnou 

v zapomnění. A my bychom rozhodně neměli na naše vojáky, bojující za obou světových 

válek nejprve za samostatný stát, později za jeho osvobození, zapomínat. Historii nelze 

změnit, je třeba naučit se ji přijímat takovou, jaká byla. Naši letci, sloužící za války ve  

V. Británii, tam požívají dodnes velké úcty. Přesto trvalo přes dvacet let, než, řečeno ústy 

Jiřího Kodeta ze známého filmu Pelíšky, se dočkali v Praze alespoň malého pomníku…. 

Zpracoval: Mgr. Karel Špecián 

 Spolupráce s p. Kropáčkem 

Spolupráce se začala vyvíjet směrem projektu o gen. i. m. Sochorovi (viz Projekty). 

Chceme, aby naše škola byla bezpečná, a připravujeme žáky  

pro život. Vzhledem k událostem v Paříži 

proběhl v naší škole cvičný nácvik chování  

v případě útoku. Po té proběhla beseda  

s profesionálem panem Kropáčkem. Jeho rady  

a zkušenosti z praxe jsou velmi cenným 

poučením. Beseda měla ohlas mezi žáky, takže 

budou následovat další.  
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 Mirakulum 

 

Dalším významným partnerem 

školy je pan Antoš, majitel zábavného 

parku Mirakulum. Tento park je 

využíván ke stmelování kolektivu, 

v rámci prevence, kdy každoročně má 

každá třída zdarma 1 vstup.  

 

 

Jednou z návštěv zde bývá 

výuka na environmentální stezce,  

popř. jiné výukové programy. Mladší 

žáci využívají Mirakulum  

za poznáváním zvířat, jejich chovu a 

obživy. 

 

 Městská policie 

Dne 8.10.2015 proběhla beseda na téma dopravní výchova ve třídách 1. A a 1.B  

na škole T. G. Masaryka Milovice. První vyučovací hodinu jsem si s dětmi povídala  

o bezpečném chování a dopravní kázni v silničním provozu. Učili jsme se, jak se správně 

chovat jako chodci - po které straně chodníku se chodí, jak nejbezpečněji přejít přes přechod 

pro chodce a ukázali jsme si dopravní značky, které upozorňují řidiče, že se na daném místě 

nachází přechod pro chodce. Po chodcích jsme se „stali cyklisty“. Řekli jsme si, co je 

povinnou výbavou jízdního kola, do kolika let je povinná cyklistická přilba, a že do 10 ti let 

nesmí děti na komunikaci jezdit na kole sami, ale pouze s doprovodem osoby starší 15ti let. 

Po cyklistech jsme se stali spolujezdci ve vozidle. Děti se dozvěděly, že musí být vždy 

připoutané a jelikož beseda probíhala v prvních třídách, bylo jim sděleno, že ve svém věku 

musí používat zádržný bezpečnostní systém, v řeči dětí tzv. autosedačky nebo podsedáky. 

Jsem si samozřejmě vědoma, kde se děti v prvních třídách, v počátku školního roku, 

nacházejí ve výuce čísel. Přesto jsme si řekly formou básniček či jiných zapamatovatelných 
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údajů důležitá telefonní čísla na tísňové linky: na tabuli jsem jim napsala čísla 150, 155  

a 158. K číslu 150 jsme si řekli, že nula na konci může připomínat rybník, ze kterého hasiči 

čerpají vodu, k číslu 155, že pětka na konci se může přirovnat k invalidnímu vozíku a u čísla 

158, osmička připomíná policejní pouta, která jsem jim pro srovnání s číslem 8 názorně 

ukázala. Básnička zněla: 150-hasiči, oheň jenom zasyčí, 155-doktor je tu hned. Dále jsem se 

okrajově zmínila o prevenci kriminality: když jste doma sami a někdo na vás zazvoní, když 

vás na ulici osloví cizí člověk a bude vám něco nabízet, když vás bude lákat někdo do auta. 

Děti spolupracovaly a na tyto základní otázky již znaly odpovědi. Bylo zřejmé, že se s touto 

problematikou již setkaly, ať v mateřské škole nebo v rodině. 

Ve druhé vyučovací hodině jsme 

si hrály a soutěžily. Děti se rozdělily  

na pět skupinek, ve kterých 

spolupracovaly. Bylo pět stanovišť,  

na kterých se všechny skupiny vystřídaly: 

vybarvování dopravních značek, 

jednoduchý testík, skládání puzzle 

dopravních značek, přiřazování kartiček s dopravními prostředky - jede, pluje, letí  

a dopravní koberec, kdy si děti mohly vybrat z hromady hraček (autíček a figurek), zda 

budou řidiči či chodci a simulovaly situaci v silničním provozu. 

V závěru druhé vyučovací 

hodiny proběhlo vyhodnocení, kdy 

se všechny děti moc snažily  

a všichni dostali malou odměnu  

ve formě reflexního pásku na ruku  

a omalovánku. 

 

 

                                             Zpracovala: Anna Syrovátková, strážník MP Milovice 
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Další ročníky ve spolupráci s městskou policií odměňovali řidiče jablkem či citronem 

za jízdu na komunikaci. Nejstarší třídy  

si vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky, jiní žáci  

si vysvětlovali správné dopravní značení  

a chování na ulici a v neposlední řadě  

se věnovali výbavě kola.  

 

 

 

 

 Basketbalová akademie Nymburk 

Basketbalová akademie a ukázková 

hodina, co by mohlo naše žáky čekat v 

kroužku basketbalu, kdyby se příští školní rok 

přihlásili.  

 

 

 

 Další instituce ve spolupráci 

Důležitá spolupráce pro nás je s naším zřizovatelem, MěÚ Milovice, na různých 

akcích. 

DDM Nymburk – účastnili jsme se soutěží a akcí, které tato instituce vyhlašovala. 

Ve spolupráci s DDM a našimi i externími zaměstnanci jsou na škole organizovány různé 

kroužky, které vyplňují odpolední volný čas žáků. 
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VKZ Milovice s námi spolupracovalo na kulturních a společenských akcích 

(rozsvěcení vánočního stromu, vystoupení pro seniory). 

Spolupráce na úrovni pomoci výchovných i výukových problémů nadále pokračuje 

s PPP Nymburk, SPC Stará Boleslav a OSPOD Lysá nad Labem. 

Některé akce zabezpečujeme s pomocí Domova Mladá, DD Milovice. 

Spolupráce s okolními školami probíhala jak na úrovni žáků, tak i pedagogů. 

Poděkování patří sponzorům školy. Mezi tuto skupinu se řadí jak místní podnikatelé, 

tak rodiče našich žáků, ale třeba i prarodiče. Nejedná se jen o materiální či finanční pomoc, 

ale také o pomoc při vyhlášení našich akcí. Každoročně pro ně pořádáme děkovné 

odpoledne. Letos měl vystoupení školní sbor s písněmi a žáci připravili drobné pohoštění. 
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5 Údaje o zaměstnancích školy 

5.1 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

Pedagogické vzdělání si doplňovalo tento rok na VŠ 7 učitelů, z toho letos 3 ukončili 

bakalářský titul před magisterským pokračováním, 1 učitelka ukončila titul Mgr. 

5.1.1 Třídnictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Třídní učitelé Netřídní učitelé 
      
1.A Bezuchová Holanová 

1.B Králová Smrčková 

2.A Košvancová Bydžovský 

2.B Jislová  Korytniak 

2.C Smolíková Pospíšilová 

3.A Procházková Kuklíková 

3.B Hankeová Milý 

3.C Nachlinger Legezová 

4.A Nováková  Elina  

4.B Juřena Hladíková 

4.C Pokorná Singh 

5.A Doležal  
5.B Brynychová  
5.C Obalilová  
6.A Vojtková   
6.B Adamová, Vojtěchová  
7.A Mikušová  
7.B Třetinová  
8.A Flachsová  

8.B Fraňková  

8.C Molínová  
9.A Špecián  
9.B Kroupová  

9.C Šedová  

školní psycholog 

Čmuhařová 

Vychovatelky ŠD Asistenti pedagoga 

Boučková Boučková 

Kociánová Sudrová 

Štoková Fisicaro 

Červinková Červinková 

Maľárová  Reinbergerová 

Sudrová Bartošová 

Vojtková Carvová 

 Maľárová 

provozní a správní 

zaměstnanci 

Hamerníková 

Mertová 

Homola 

Šobová 

Červenková 

Fazekaš 

Magomedová 

Malachovová 



156 

5.1.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

TERMÍN JMÉNO Název 
24.9.2015 Vojtěchová Jana Konference rizikové chování  

7.10.2015 Šedová  Geometrie ve 4. a 5. r.  

24.9.2015 Flachsová Koučing - každý měsíc do 5/16 

3.11.-17.12.15 Čmuhařová Výcvik řešení konfliktů technikou mediace  

20,11.15 Hamerníková Novinky ve zdaňování mezd 2015-16 

23.10.2015 Legezová Humanitní kongres 

  Hamerníková Účetní seminář (on-line)  

29.1.2016 uč. sbor Psychohygiena  

29.1.2016 uč. sbor Práce třídního učitele 

12.15 Štoková,Kociánová Kurz Big Shot 

01.16 Legezova Lidská práva audiovizuálních prostředků 

01.16 Kroupová Aktivizující výuka fyziky  

3.2.2016 Nováková Jana Výuka ve třídách s velkou mírou inkluze (on-line)  

23.2.2016 Čmuhařová Jitka Konference pro rozvoj nadání - Mensa Praha 

22.2.-15.5.16 Třetinová Jana Labyrint migrace  

14.-16.4. 16 Třetinová Jana Labyrint migrace  

17.2.2016 Košvancová,Smolíková 
Gen. metoda čtení, tvořivé psaní a přemýšlivé čtení v 
1. tř.  

18.2.2016 Legezová Lidská práva 

24.2.2016 Hamerníková Změny v oblasti účetnictví  

3.- 4.3. 16 Legezová,Vojtěchová 
Holocaust a regionální historie 

  Fraňková, Třetinová,Špecián 

18.3.2016 Vojtěchová,Třetinová Využití poč. simulací ve výuce humanitních 
předmětů 17.3.2016 Špecián 

27.4.2016 Vojtěchová Efektivní školní prevence v praxi  

30.3.2016 Špecián 
Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají 
probl.chování  

9.5.2016 Kroupová ŠVP máme a co dál, možnost úprav a inovace 

23.3.2016 Šedová  Rozvoj kompetence pedagogických pracovníků 

29.3.2016 Jislová Genetická metoda čtení  

4.4.2016 Nachlinger Dyslexie a dysortografie prakticky 

19.5.2016 Fraňková Prevence kriminality  

2.6.2016 Kroupová 
Úpravy ŠVP v systému Inspis ŠVP po změně 
RVP ZV 

24.-25.5.16 Flachsová Výjezdní seminář pro ředitele škol 

31.10.-1.11.16 Vojtěchová Konference prevence poruch chování 

15.-17.8.16 Vojtěchová Výchova k respektu a toleranci  

4.-5.8. 16 Třetinová Jana 
Využívání multimediální digitální  platformy 
Iwitness  

 

Další individuální vzdělávání bylo zaměřeno na proškolení budoucích učitelek  

1. ročníku, které budou vyučovat čtení dle genetické metody. Součástí byly i náslechy  

u kolegyň, které tuto metodu převzaly již od září 2015. Školení nových technik při své práci 

se zúčastnila i školní psycholožka. Vzdělání si obohacovala o nové poznatky také metodička 

prevence. Nezapomněli jsme ani na současné aktivizující problémy školství (inkluze) ani  

na problémy současného světa – migrace. 
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Školení pro sborovnu byla 

rozdělena dle zájmu a praxe učitelů  

na 2 semináře: začínající se věnovali práci 

třídního učitele a zkušenější kolegové  

se účastnili semináře  

na téma Psychogieny – jak předejít 

vyčerpání a stresům. 

 

Školení pro všechny 

pedagogické pracovníky bylo zaměřeno 

i na práci s počítačovou technikou a 

novým systémem, který byl ve škole 

nastaven – OFFICE 365. 

 

5.2 Zpráva o hospodaření 

 

 

Zpracovala: Hana Hamerníková, ekonomický zástupce ředitele školy 

 

Mzdové podmínky:         

  
platy ze státního 

rozpočtu platy z ostatních zdrojů 

  9.-12.2015 1.-6.2016 9.-12.2015 1.-6.2016 

Pedagogičtí pracovníci 4 969 988    7 278 750        

- z toho nároková složka 4 240 839    6 645 496        

- z toho nenároková složka 729 149    633 254        

Nepedagogiční pracovníci 388 682    542 929    185 204    261 482    

- z toho nároková složka 305 457    458 442    161 141    245 284    

- z toho nenároková složka 83 225    84 487    24 063    16 198    
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5.2.1 Opravy 

 Opravy bez výběrového řízení 

5.2.1.1.1 Oprava havarijního stavu internetové sítě 

 

Vzhledem k neustálým problémům vypadávání sítě, 

nefunkčnosti internetového systému na škole, stížnostem rodičů 

ohledně zabezpečení přístupu na Bakaláře, proběhla v průběhu 

školního roku nezbytná oprava školní sítě. Byly vyměněny nějaké 

kabely, nainstalován nový systém a provedena rekonstrukce 

přenastavení školního serveru. 

 

 

 

5.2.1.1.2 Rekonstrukce vestavených skříní 

Staré vestavené skříně žalostně 

volají po rekonstrukci. Vzhledem 

k rozpočtu nelze všechny skříně 

rekonstruovat najednou. Většinou ročně 

zvládneme opravit 2-3 skříně. Vnitřky 

skříní zůstanou, skříně dostanou „nový 

kabát“.  

  



159 

 Opravy na základě výběrového řízení 

5.2.1.2.1 Malování 

V souvislosti s novou podlahou  

ve 2. patře došlo také k malování těchto 

prostor. Současně bylo vymalováno 

několik tříd, šatna  

2. stupně a přemalovala se dolní část 

přízemí po loňském malování, které bylo 

několikrát reklamováno. Byly 

vymalovány i třídy prvňáků  

v 1. patře na staré škole. 

 

5.2.1.2.2 Nový podklad sportovního hřiště a probarvení běžecké dráhy 

 

Běžecká dráha začala dostávat trhliny a 

ztrácela barvu. Podklad se na 3 místech 

propadl. 

 

 

 

 

 

Nový podklad hřiště, včetně nalajnování 

hřiště na badminton, dostalo nejstarší hřiště  

na školním sportovišti 
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5.2.1.2.3 Lavičky ve školním areálu 

 

Hřiště i stůl na ping pong  

je využíván jak na výuku, tak i odpoledne, kdy 

je využívá školní družina, ale i rodiče s dětmi. 

Aby byla návštěva pro všechny příjemná, 

zabudovali jsme do areálu lavičky. 

 

 

5.2.1.2.4 Polyuretanová podlaha 

Nový kabát si letos zasloužila podlaha v 1. patře h 

hlavní budovy školy.    

 

 

 

5.2.1.2.5 Nové skříňky 

  

Družina a třída v jedné místnosti si určitě 

zaslouží trochu více pozornosti – kam dát sešity 

a hračky tak, aby si vzájemně nepřekážely? 

Vymysleli jsme to – přiděláním skříněk došlo 

k vytvoření úložných míst, které mají dostatečné 

využití. 
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5.2.1.2.6 Komín 

Vzhledem k bezpečnosti žáků jsme přistoupili k ubourání komínu na střeše školy. 

Byl částečně rozpadlý, prasklý a několikrát opravovaný a 

stahovaný.   V současné době se již nevyužívá. 
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6 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

V letošním školním roce jsme neměli z této instituce žádnou kontrolu. 
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7 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Naše škola se zapojila do rozvojového programu MŠMT „Financování asistentů 

pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 

2015. Z tohoto programu jsme financovali asistenta pedagoga pro 1 žáka. 

Nově jsme podali žádost o financování z tohoto programu pro 3 žáky. V současné 

době čekáme na vyjádření.  
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8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

Viz kapitola 4.6 Dotační projekty 

Ostatní projekty na škole byly rámci malých vnitřních projektů financovány ze zdrojů školy. 
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9 Kontroly 

V letošním školním roce proběhly následné kontroly: 

 Dne 21.3.2016 proběhla kontrola z KHS SK se sídlem v Praze, která byla 

zaměřena na budovu školy Pionýrů 54, Milovice – na kontrolu prostor školní 

družiny v tomto objektu. Závěr z této kontroly je bez připomínek. 

 

 Dne 28. 4. 2016 byla zahájena kontrola z Oblastního inspektorátu práce pro 

Středočeský kraj. Předmětem kontroly bylo dodržování pracovněprávních 

předpisů dle ustanovení § 126 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, se zaměřením 

zejména na zákaz diskriminace a zajištění rovného zacházení podle zákona o 

zaměstnanosti a na povinnosti vymezených § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 

Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů zejména na: povinnosti 

na úseku odměňování zaměstnanců, povinnosti na úseku pracovního poměru 

nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a povinnosti na úseku 

rovného zacházení. 

Kontrola byla ukončena 17. 5. 2016 se závěrem: Kontrolou nebyly zjištěny 

nedostatky. 

 

 Veřejnosprávní kontrola za rok 2015 probíhala v době od 30. 5. 2016 do 14. 

6. 2016. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve 

smyslu § 11 odst. 4 zákona o finanční kontrole se zaměřením na vnitřní 

kontrolní systém; dále finanční příspěvek na provoz poskytnutý městem na 

rok 2015 a zadávání veřejných zakázek v roce 2015. Zjištěné nedostatky  

(v interních směrnicích školy) nemají závažný charakter a nepředstavují 

riziko pro funkčnost vnitřního kontrolního systému. Směrnice byly v dané 

lhůtě opraveny. Nebylo zjištěno porušení relevantních právních předpisů. 
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10 Výroční zpráva O poskytování informací podle zákona č. 

106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím za období 1. 1. 

2015 – 31. 12. 2016 

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. 

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění  

 

A/Celkový počet písemných žádostí o informace                                                            0  

B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace   0 

 

C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí     

o neposkytnutí informace:         0 

 

D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona:     0 

 

E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici  

v odboru pro styk s veřejností.        0 

 

    razítko    

 

 

 V Milovicích dne 07.01.2016 

          

Mgr. Flachsová Lada, 

ředitelka základní školy 

č.j.: 28/2016/ZS 
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11 Přílohy 

Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Přehled klasifikace za I. a II. pololetí 

Certifikáty školy 
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Školní rok 2015/2016 byl velmi pestrý co do akcí, projektů  

a náplně výuky. 

Poděkování patří každému z Vás, nejen kolegům,  

ale i ostatním zaměstnancům, kteří jste dělali vše  

se zápalem a pro radost dětem.  

 

 

„Člověk, který dělá svou práci bez zájmu  

a jenom z chlebařství,  

je nešťastný a otrávený člověk.  

Já rád poslouchám, když někdo mluví 

s láskou a chutí o svém povolání.“ 

Tomáš Garrigue Masaryk 

 

 

http://citaty.net/autori/tomas-garrigue-masaryk/

