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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, III.C) 734 327 716 

Školní družina 734 327 775 

E-mail: 

zsmilovice@zsmilovice.cz, lada.flachsova@zsmilovice.cz, 

zdena.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 27.9.2016. 

Předsedou Školské rady byl zvolen p ing. Martin Novák. Rodiče jsou zastoupeny v 

počtu 3, dalšími dvěma zástupci jsou: pan Josef Říha, pan František Třetina. Za zřizovatele 

dále ve Školské radě působí Mgr. Ondřej Matouš, p. Miroslava Dlouhá, ing. Jiří Hlaváček. 

Z řad pedagogů reprezentují školu 3 učitelé: Ing. Bc. Zdeňka Fraňková, Mgr. Jana 

Nováková, Bc. Barbora Nováková. 

 

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:  

Příspěvek na výjezdní zasedání dětského zastupitelstva 2016/2017    1200 Kč 

Příspěvek na mikulášskou nadílku 1. ročníky 2016/2017      2500 Kč 

Akce český ježíšek 2016/2017          1500 Kč   

Příspěvek na lyžařský kurz 2016/2017       4200 Kč 

Příspěvek na výtvarné pomůcky (nákup kreslícího kartonu, papírů) pro budoucí první 

ročníky          2050 Kč.  

 

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 

V letošním školním roce probíhala výuka podle nové verze  ŠVP .  Nový ŠVP 

vycházel ze stávajícího ŠVP.  

Úpravy ŠVP vycházely z RVP ZV z roku 2016 vycházejícího ze zákona č. 82/2015 

Sb., kterým se mění zákon č. 561/2005 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  
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Změny se týkaly kapitoly Charakteristika ŠVP, ve kterých se upravuje text týkající 

se  zabezpečení  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zabezpečení vzdělávání žáků 

nadaných a mimořádně nadaných.. Bylo nutné nově popsat pravidla a průběh tvorby, 

realizace a vyhodnocení plánů (IVP a PLPP).  

Dále bylo upraveno čerpání hodin v Českém jazyce na prvním stupni a to takto: o 

dvě hodiny bylo sníženo čerpání z Českého jazyka a literatury, ale zároveň bylo zvýšeno o 

dvě hodiny čerpáni z disponibilní dotace, takže celková časová dotace se nezměnila. 

Další změna se týkala učebního plánu, kde byla v 7. ročníku odebrána 1 hodina 

přírodopisu a zároveň byla v sedmém ročníku zavedena 1 hodina ICT.  

Také byly upraveny učební osnovy pro VV 4. – 5. ročník 

Celý ŠVP byl přepsán do systému INSPIS. 

Zpracovala: Ing. Bc. Lenka Kroupová, koordinátor ŠVP 

2.4 Volitelné předměty, zájmové útvary 

Volitelné předměty si žáci vybírají na 2. stupni, v každém ročníku 1, vyjma 8. 

ročníku, kdy místo volitelného předmětu mají volbu povolání.  

6. ročník: 

Výtvarné dílny, praktika z přírodopisu, literárně dramatická výchova, žurnalistika a 

sportovní aktivity 

7. ročník: 

Praktika z přírodopisu, literárně dramatická výchova, žurnalistika a sportovní 

aktivity 

9. ročník: 

Základy administrativy, sportovní aktivity a praktická matematika 

Volitelný předmět od 5. – 9. ročníku – Dětské zastupitelstvo  
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 Zájmové útvary (kroužky) byly vedeny jak našimi učiteli, tak externími zaměstnanci pod 

hlavičkou DDM Nymburk. 

 

 

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 měly sportovní kroužky Capoeira, florbal a hasiči.  
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3 Výkon státní správy 

3.1 Výsledky zápisu do 1. tříd 

K zápisu se dostavilo celkem  113 dětí 

zapsáno bylo  95 dětí 

odklad povinné školní docházky byl udělen  18 dětem. 

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

se do 1. ročníku přihlásilo dalších 5 žáků, kteří absolvovali zápis v jiné škole. V září 

otevřeme čtyři první třídy se 100 žáky, což je nejvíce v historii naší školy.  

Pro nový školní rok byl dán souhlas se zřízením funkce asistenta do 22 tříd, ve kterých bude 

integrováno i více žáků najednou.  

3.1.1 Zápis 

Už druhý školní rok probíhal na naší škole 

skupinový zápis. Za přítomnosti rodičů v učebně 

dva pedagogičtí pracovníci provedli budoucí 

školáky několika úkoly. Každý rok motivujeme 

děti při plnění zápisu novým prostředím. 

V letošním roce je přivítaly postavy různých 

řemesel.  

Potkali se s kominíkem, malířem, 

prodavačem a servírkou. V kostýmech vystupovali 

jejich noví kamarádi z 8. ročníků,  

se kterými se už seznámili při jejich 

návštěvě v mateřské školce.   
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Přes jednoduchou stavbu komína při poznávání geometrických tvarů a malování 

obrázku při určování barev, se dostali 

k prostírání stolu, kde cvičili orientaci 

v prostoru, a nákupu potravin 

v improvizovaném obchodě, za který 

nebylo vůbec jednoduché zaplatit.  

I přes počáteční obavy z plnění 

úkolů se v závěru všichni do takto zábavné 

školy těšili. Na památku na tento 

významný den obdrželi pamětní list s připraveným dárkem od sponzorů. 

 

3.2 Přijímací řízení 2015/2016 
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Všichni žáci (vyjma jednoho, který ze zdravotních důvodů nastoupí až příští školní rok)  

z 9. ročníku (3 třídy) byli přijati ke studiu, ať s maturitním programem či výstupním výučním 

listem. 3 žáci ukončili povinnou školní docházku v nižších ročnících.  

Z 5. ročníku nastupují na osmileté gymnázium 3 žáci. 

 

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 

4.3 Výběrové zjišťování výsledků 

4.3.1 Testování - ČŠI 

V letošním školním roce byla naše škola zahrnutá do certifikovaného testování žáků 

5. a 9. ročníku, které pořádá ČŠI. V naší škole byli testování žáci 5. ročníku z matematiky, 

českého jazyku a kombinovaných výchov. Test Kombinované výchovy zahrnoval otázky z 

těchto oblastí -  hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova a člověk a svět práce.  

Průměrná úspěšnost žáků byla v matematice 52%,  v českém jazyku 56% a 

v kombinovaných výchovách 60%. Vzhledem k tomu, že testujeme všechny žáky a výsledky 

naší školy jsou vyšší, než 50%, (poprvé byly testovány kombinované výchovy), jsou 

výsledky dobré. 

 

4.3.2 Dotazníkové šetření 

Letošní školní rok se naše škola zúčastnila dotazníkového šetření Mapa školy pro ZŠ, 

kdy nám závěrečná zpráva nabízí konkrétní výsledky naší školy. 

 

Cílem analýzy bylo podat stručný přehled jednotlivých odlišností naší školy a jejího 

prostředí. Výsledky nám poslouží k možnému plánování dalšího posunu naší školy. 
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Výstupy z MAPY  ŠKOLY    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovědi žáků, které se liší v republikovém průměru ve srovnání s ostatními 

školami: 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

Názory rodičů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny názorů respondentů – meziroční posun  

rok 2012/2013 a 2016/2017 

1.stupeň 
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2.stupeň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodiče 
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5 Komentář k výsledkům výchovy a vzdělávání 

5.1.1 Kurzy 

Kurzy provázejí naše žáky po celou dobu školní docházky. Kromě stmelování 

kolektivu a společného prožívání zážitků je cílem kurzů také zpestřit dětem výuku s cílem 

posilování „chutě“ sportovat, či si vybrat aktivitu, která by mohla být cílovou v rámci 

prevence patologických jevů. 

 Stmelovací kurz 

Už tradičně se tato akce koná prvních dnech školního roku. Žáci 1. ročníků si  

za asistence žáků 9. ročníků v rámci projektu „Kamarádi“ vytváří první společné školní 

zážitky při plnění úkolů, které pro ně jejich starší kamarádi připravili. Pod vedením školního 

psychologa se vzájemně mezi sebou poznávají formou kolektivních her. Seznamují se  

s prostorami školy nejenom ve dne, ale noc strávená ve škole je pro některé žáky opravdu 

první velká zkušenost na získání samostatnosti. Tato akce se snaží vybudovat pevný, 

vzájemně se respektující, nový kolektiv. 

 

 Plavecký kurz 

V zimě to s námi není vůbec jednoduché, protože se i koupalo – samozřejmě, že 

v krytém bazénu v Čelákovicích.  

Plavání absolvují naši žáci v průběhu prvních třech let, celkem dle ŠVP 40 hodin, 

Navazujeme na dovednosti z MŠ a na konci třetí třídy si již většina sama doplave pro hodnost 

kapříka či delfína. 
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 Škola v přírodě  

Od 24. do 28. dubna se 4 ročníky zúčastnily pobytu ve škole v přírodě v Janově nad 

Nisou. Na akci vyjelo celkem 64 dětí a 6 pedagogických pracovníků. Výuka probíhala podle 

projektu „Jsme jeden tým“, který byl zaměřen na stmelování třídního kolektivu a 

prohlubování vzájemných vazeb mezi žáky. Na děti čekalo mnoho zajímavých aktivit. 

Podívali jsme se na nedalekou rozhlednu, 

vyzkoušeli si lanový park u penzionu Artur, 

kde jsme byli ubytovaní. Bavila nás také 

lukostřelba a koupaní v hotelovém bazénu. 

Zajímavý byl také výlet na přehradu Josefův 

Důl a noční hra, která nás čekala poslední 

večer. Ušli jsme mnoho kilometrů, podívali se 

na zajímavá místa, zažili spoustu zábavy a 

našli si nové kamarády. Společně strávený čas 

rychle utekl a přesto, že jsme se už všichni 

těšili domů, by bylo fajn, se do Janova opět 

vrátit.   
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 Turistický kurz 

Žáci šestých ročníků si za cíl svého turismu vybrali chatu v Rejdicích, blízko 

Kořenova. Kromě poznávání 

památek také prochodili okolí 

křížem krážem. A že to někdy 

byla túra. Kromě turistiky na ně 

čekaly večerní hry plné legrace a 

zábavy. 

 

 

    

 Lyžařský kurz 

Výuka na lyžích a snowboardu je již tradičně nabízena žákům 7. ročníku. I přes to, 

že sedmáci jsou pouze dvě třídy nás odjelo s doplněním žáků 9. ročníku 50.  

Lyžařský výcvik v Rejdicích zakončil nejslunečnějším týdnem zimní sporty – kromě 

lyží, snowboardu, běžek jsme okusili i turistiku sněhem při cestě na Cimrmanovskou 

rozhlednu.  

Parta byla fajn a OPĚT VŠICHNI lyžovali a domů odjížděli s pěknými zážitky. 
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V zimě jsme nezaháleli a tak jsme si našlápli  na jarní sportovní aktivity. 

 

 Cyklistický kurz 

I tento rok jsme na naší škole pořádali cyklistický kurz pro 8.A a 8.B. Musím říci, že 

žáci předvedli heroické výkony, protože především počasí nám kladlo značné překážky. 
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Kurzy byly v termínu 18.-21.4 a 24.-27.4. Na závěr kurzů pak děti absolvovaly kurz první 

pomoci s vynikající záchranářkou, paní Eliášovou. 

 

     

 

Zpracovala: Mgr. Anna Rohulánová, organizátorka kurzu 
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 Vodácký kurz 

Sázava byla žáky dvěma třídy žáků 9. ročníků pokořena. Počasí bylo jako objednané, 

krásné; teplo, neřku-li vedro. Pokud někdo lovil barely a loď, říkal, že se musel díky slunci 

svlažit. 

 

Pokud jsme nechtěli mít hlad, bylo nezbytné přiložit ruku k dílu. A pak jsme se měli 

jako v hotelu. V počtu 50 žáků + učitelský doprovod a vodáčtí instruktoři jsme zdolali zdárně 

nejeden jez. 
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5.1.2 Školní projekty 

 Projekt Kamarád  

První setkání nejstarších a nejmladších žáků naší školy začal hned po prázdninách 

při nástupu do školy. 

Zápis do školy je důležitým mezníkem v životě každého dítěte. Už druhý školní rok 

probíhal na naší škole skupinový zápis. Za přítomnosti 

rodičů v učebně dva pedagogičtí pracovníci provedli 

budoucí školáky několika úkoly. Každý rok motivujeme 

děti při plnění zápisu novým prostředím. V letošním roce 

je přivítaly postavy různých řemesel. Potkali se 

s kominíkem, malířem, prodavačem a servírkou. 

V kostýmech vystupovali jejich noví kamarádi z 8. 

ročníků, se kterými se už seznámili při jejich návštěvě 

v mateřské školce.  Přes jednoduchou stavbu komína při 

poznávání geometrických tvarů a malování obrázku při 

určování barev, se dostali k prostírání stolu, kde cvičili 

orientaci v prostoru, a nákupu potravin 

v improvizovaném obchodě, za který nebylo vůbec jednoduché zaplatit. I přes počáteční 
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obavy z plnění úkolů se v závěru všichni do takto zábavné školy těšili. Na památku na tento 

významný den obdrželi pamětní list s připraveným dárkem od sponzorů. 

Projekt Kamarád pro prvňáky a deváťáky úspěšně pokračuje druhým dnem - cvičením 

v přírodě. I na tvářích dětí je vidět, že si to užily  
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Projekt Kamarád pokračoval návštěvou Mirakula – a nebyla  to žádná legrace starat 

se o prvňáky. 

 

 

 

 

 

 

Ani letos starší kamarádi své svěřence z 1. ročníků nepřipravili o návštěvu mikulášského 

průvodu, který byl letos velmi bohatý na skupinu čertů nahánějící hrůzu nejenom těm 

nejmladším školákům. Ovšem překvapením pro všechny byla třída 1. A, která se na návštěvu 

předem připravila. Proměnila se v třídu plnou andílků. Ale i tak některé z nich čertovo 

označení neminulo.  Situaci zachraňovali v průvodu andělé, kteří zase jako každý rok 
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přinášeli koš plný balíčků s nadílkou, 

kterou finančně zajistilo občanské 

sdružení Voluntarius a připravily paní 

prodavačky Coop.  

 

 

 

V průběhu školního roku se deváťáci na několika akcích potkali se svými malými 

kamarády. 

 

 

A takto se drží palce starším 

spolužákům, aby zvládli zkoušky  

na střední školu. 

 

 

 



29 

„Zámkování“ ukončilo Spolupráci a rozloučení. Deváťáci si zamkli svá školní léta, 

jeden klíček si uschovali, jeden dali kamarádovi z 1. třídy a jeden uzamkli do sklenice, 

kterou mají ve škole uschovanou. 
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A než se deváťáci rozloučili se 

školou, předvedli prvňáci své umění 

ve čtení. 

 

 

 

A už se rozjíždí nový projekt „Kamarád“  patrony budoucích prvňáčků se stali žáci 

svou osmých tříd. Svou první návštěvou v MŠ zahájili spolupráci se svými svěřenci po dobu 

docházky do první třídy. Od soutěží přes papírové masky se přešlo až k malování na obličej, 

které se opravdu vydařilo. 
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 Týden inkluze 

Týden inkluze se na naší škole stal již tradicí. V letošním školním roce jsme našli 

nové partnery, kteří se s námi do tohoto nelehkého úkolu pustili. 

Oslovili jsme domov důchodců - Domov Na zámku v Lysé nad Labem, kam se naši 

deváťáci společně se třídními učitelkami vydali zpříjemnit dopoledne babičkám a dědečkům. 

Prvopočáteční obavy se rozplynuly hned na začátku celé akce. Bohužel nám nepřálo počasí, 

proto jsme museli zvolit „suchou variantu“. Hned na začátku jsme se rozezpívali – bylo to 

moc fajn, všichni jsme se uvolnili. Klienti domova dostali orffovy nástroje a měli za úkol 

doprovodit žáky při zpěvu písně:“Dupy, dupy, dup, draka bolí zub“. Pak začalo naše „Dračí 

dopoledne“. Tři skupiny složené z klientů domova a z našich deváťáků musely složit a 

vyzdobit draka, zahrát si postřehové hry, vyrobit část podzimního květu z papíru a pomocí 

interaktivního sweetboxu si procvičit paměť. Odměnou za každý splněný úkol byla nějaká 

sladkost. Dopoledne jsme si všichni moc užili a už se těšíme na další společné akce. 

 

Na začátku listopadu měli v 7.B 

vzácnou návštěvu. Přišly s námi tvořit 

nové kamarádky Hanička, Martinka a 

Isabelka z Domova Mladá. Vyrobili 

jsme si lucerničky, popovídali o tom, jak 

to chodí u nás ve škole a děvčata nám na 

oplátku vyprávěla, jak se učí ony a co je 

baví.  

 

Sedmáci připravili  

i občerstvení na svačinku, u kterého 

děvčatům někteří přečetli vlastní 

bajky. A byli odměněni potleskem. 

Strávili jsme společně velmi 

příjemné dopoledne a doufáme,  že 

ne naposledy. 
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Mezi naše další partnery patří Domov Mladá. Společně s klienty Domova Mladá 

jsme si také užili jedno 

dopoledne. Tentokrát to byli naši 

sedmáci se svými třídními. 

Společně jsme vyráběli draky na 

výzdoby našich chodeb, povídali 

jsme si.  Na závěr jsme užili 

opravdovou podzimní drakiádu. 

 

 

Ale ani ostatní žáci nezůstali pozadu. Prvňáčci si zkoušeli hru se zvukovým míčem - 

jen na malou chvilku si zkusili, jaké to je, když mají 

zrakový handicap. Druháčci malovali ústy, nohou. 

Třeťáci si zkoušeli dorozumívání pomocí pantomimy. 

Čtvrťáci měli za úkol nastudovat Braillovo písmo. 

Pomocí Braillova písma psali vymyšlený příběh. Pátý 

ročník maloval návrhy na logo Inkluze. Šesťáci shlédli 

film: „Už zase skáču přes kaluže“, po kterém následovala 

diskuse.  

Žáci z osmého ročníku 

navštívili Neviditelnou výstavu  

v Praze. 

Týdnem inkluze pro nás 

z daleka nic nekončí. V aktivitách, kdy 

dětem ukazujeme, že ne všichni jsme 

stejní a ne všichni zvládneme běžné 

aktivity stejně, pokračujeme i v průběhu školního roku. Potěšením je, že se na tyto aktivity 

naši žáci těší a věřím, že jim to alespoň trochu změní pohled na tuto problematiku. 

Mgr. Jana Bezuchová, koordinátor inkluze 
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 Holocaust 
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Pokračující beseda s panem Jelínkem ukázala, že i v malých dětech (5. ročník) je cit, 

který snad v nastávající generaci bude součástí jejich, ale i našeho života. 

Vyjmuté věty ze zpětné reakce žáků na povídání o válce, kterou zprostředkovala 

Mgr. Marie Adamová do hodin Vlastivědy: 

"Já osobně jsem hrdý na to, že jsem poznal tak milého a odvážného člověka." "Mrzí 

mě, že se jeho rodině toto stalo." "Takoví lidé jsou vzácní." "nechtěla bych to nikdy zažít." 

""Jsem ráda, že ta doba skončila a máme se dobře."  

Zpracovala: Mgr. Marie Adamová 

Reakce žáků: 
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 Školní knihovna 

Ve školním roce 2016/2017 byla školní knihovna otevřena každou velkou přestávku. 

Navštívilo ji nejen mnoho žáků 

naší školy, ale přišly se podívat i 

děti z Mateřské školy Kostička. 

Děti si poslechly povídání o tom, 

jak kniha vzniká, kdo se na její 

tvorbě podílí a jaké druhy knížek 

vlastně máme. Poté si děti 

s pomocí paní učitelky 

vyzkoušely čtení obrázkové 

pohádky a zdobení připravených 

záložek. 

Školní knihovna již tradičně pořádá recitační soutěž – viz. kapitola Soutěže. 

 Noc s Andersenem 

Neméně tradiční akcí pořádanou pod záštitou školní knihovny, byla i každoročně 

pořádaná Noc s Andersenem. A protože se letošním námětem stal Čtyřlístek, pojali jsme tuto 

pohádkovou noc jako Cestu Čtyřlístku časem. Skupiny dětí měly možnost navštívit 

stanoviště s tématem pravěku, středověku, moderních technologií a exotiky. To vše 

doplněné o sportovní stanoviště prověřující jejich zručnost a odpočinkové místnosti, kde si 

mohly při čtení knížek připomenout všechny čtyři hrdiny oblíbeného komiksu.   

 Před zahájením samotných aktivit, promítli žáci devátých ročníků dětem krátký 

dokument, či prezentaci, týkající se tématu dané místnosti. Po ní si děti mohly vyzkoušet 

například práci archeologů, vyrobit si přívěšek – zub pravěkého zvířete, složit středověkou 
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milostnou báseň, sestavit robota nebo rozluštit tajemnou šifru, kterou jim po sobě zanechaly 

staré indiánské civilizace. K posílení zručnosti i kondice pak sloužily dvě sportovní 

stanoviště – opičí dráha a slalom s koloběžkou mezi kužely.  

 Po absolvování všech úkolů, se děti uložily ke spaní do jednotlivých tříd, kde jim 

před usnutím byla promítána pohádka.  

 

Z recyklovaného materiálu vytvořili všichni účastníci Noci 

s Andersenem postavičku – každá skupinka přispěla jednou 

„součástkou“.  

 

 

 

 

 Kontrakt se Semiramis 

Již třetí rok úspěšně spolupracujeme s Centrem primární prevence Středočeského kraje 

Semiramis z.ú. v poskytování programů všeobecné dlouhodobé primární prevence 

rizikového chování. 

Zapojeny jsou třídy od 4. do 9. ročníku se zpětnou vazbou jak k třídnímu učiteli, tak 

i k vedení školy. Program vychází z potřeb jednotlivých tříd. 
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 Úprava prostředí 

 

Díky hodinám ČaSP se učí děti zkrášlit 

prostředí ve škole a tím i věříme, že se budou 

snažit ho udržovat, aby se nám prostředí líbilo. 

 

 

 

 

 A poznali jsme, že kooperace v hodinách nám může přinést i zvýhodnění v podobě 

dobré známky. 

A po práci zasloužená „odpracovaná“ 

odměna – opět hodiny ČaSP a jejich vaření 

dobrůtek 
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A co nám tyto hodiny ještě dávají? Přemýšlíme, spolupracujeme a propojujeme 

poznatky.   
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Budujeme si okolí školy a připravujeme na nové projekty – např. Zámkování pro  

9. ročníky.  

 

 

 Modrý den – Den autismu 

 

 

 

znak autismu 
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Snažili jsme se celý den, abychom jim porozuměli. Žijí mezi námi, žijí i 

s námi ve škole.  

Jsou to naši kamarádi. Jejich 

barva je modrá – tak z toho byl modrý 

den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokusili jsme se vypracovat autistický rozvrh hodin na celý den – nebylo to 

jednoduché i graficky zpracovat tak, aby i malé děti, které neumí číst, pochopily. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 Přednáška 

  

 

Dnešní beseda od našeho předního sexuologa, 

MUDr. Radima Uzla, CSc. byla asi pro žáky 8. a 9. ročníku 

dost poučná, nezapomenutelná, prostě perfektní - 

pozornost jim vydržela neuvěřitelných 70 minut. 

 

 

 

 

 

 Beseda 

Beseda s Jaroslavem Pavlíčkem - český polárník, dobrodruh a spisovatel. 1980 byl 

členem polské expedice na Mt. 

Everest, která dosáhla vrcholu jako 

vůbec první výprava  

v zimě; 2x přešel Aljašku za 20 dní, 

přešel Grónsko. Jeho heslo:  

"Kdo chce jít, jde!"  

Beseda se uskutečnila díky sponzoru školy, p. Říhovi. DÍKY!!! 
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 Kooperativní výuka 

 

 

 

 

 

Učíme se kooperativní výuce.  Ve třídě III. C byla vedena v duchu Velikonoc. 

 

 

 

 

 

 Vítání jara 

V týdnu od 20. 3. do 24. 3. 2017 probíhal na naší škole projekt Vítání jara, kterého 

se účastnili žáci prvních až třetích tříd.  Během 

trvání projektu se žáci ve svých třídách 

seznamovali s informacemi o jaru, s tradičním 

vynášením smrtky (Morany) a učili se básně, které 

dle tradice dopomáhají k vyhnání zimy. Během 

týdne měli za úkol společně vyrobit loutku Morany, 

kterou jsme na závěr projektu, v duchu tradice, 

vynesli za město a vhodili do potoka. Jaro jsme pak 

oslavili společnou jarní diskotékou v tělocvičně. 
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 Zeměpisné akce 

Žáci během škol. Roku virtuálně navštívili země Peru, Střední Afriku, Indii a oblast 

Karibiku. 

Nejprve pro žáky 7. roč. byl zajištěn projekt Svět kolem nás – pořad Peru, ten velmi 

kvalitně připravují učitelé – cestovatelé agentury Surikata Olomouc. Jejich projektu  

se zúčastňujeme již několik let. Pořad se uskutečnil 24. 11. 2017 v Kině Nymburk. 

 V lednu 2017 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády v kategoriích 6. - 9. ročník 

A, B, C. Kola se zúčastnilo 54 žáků. Do okresního kola 21. 2. 2017 postoupili V. Kožnar  

ze 6. třídy (A), N. Černá ze 7. třídy (B) a z 8. – 9. třídy (C) Š. Hlaváček a T. Bendová. Získali 

jsme 3. místo v kategorii A, 6. místo v kategorii B a 6. a 10. místo v kategorii C. 

 Žákům 6. a 7. ročníků byla na 28. 3. 2017 zajištěna beseda s naším stálým 

cestovatelem Tomášem Kubešem. Afriku netradičně přiblížil dle vlastních zážitků 6. třídám 

a normální život v Indii 7. třídám. Obě besedy měly velký úspěch. 

11. května 2017 pro žáky 5. - 9. 

ročníků byla připravena DIASHOW se 

známým cestovatelem Jiřím Kolbabou na 

téma Piráti z Karibiku, kterou zajistil pan L. 

Pilc. Pro žáky besedu sponzoroval tým pana 

Kolbaby.  Zajišťovali jsme i besedu pro dospělé, proběhla týž den za účasti asi 60 lidí. 

V 7. a 8. třídách většina žáků dokáže samostatně vytvořit vlastní prezentaci 

vybraného státu nebo kraje ČR a tu prezentuje spolužákům. 

Zpracovala: Mgr. Marie Adamová, učitelka zeměpisu 

 

 Výuka cizích jazyků 

Hra je v každém období zábavná a vlastně i poučná. Deváťákům se „vryla“ do paměti 

slovíčka, která se vázala k jejich 

postavenému městu. 
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 Dřevíčkova dílnička 

Ve spolupráci s panem Otokarem Fraňkem i letošní žáci v rámci ČaSP pokračovali 

na svých výrobcích motivovaných k výuce. 

     

 Den evropských jazyků 

Den evropských jazyků se konal 26.9.2017. V tomto školním roce žáci  ve skupinách 

připravili prezentace významných evropských měst. Na základě kooperativní spolupráce, 

především v hodinách OSV, vznikly plakáty, které byly následně vystaveny na chodbě. 

Všichni měli možnost si je prostudovat, neboť následovala hodina, jejímž cílem bylo 

vyhodnocení znalostí jednotlivých skupin Součástí dne byl také kvíz znalostí. S průběhem 

celého dne byli žáci i učitelé spokojeni. 
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Den evropských jazyků – slovy žákyně 9.ročníku 

Den evropských jazyků se slaví 

každoročně 26. září. Jako každý rok naše škola 

uspořádala akci na toto téma. Tento rok to bylo 

tak, že všechny třídy druhého stupně byly 

rozděleny do tří skupin a každá skupina měla za 

úkol udělat prezentační plakát na dané město 

Evropy. Po vytvoření těchto plakátů se vyvěsily 

různě po stěnách školy. Mezitím si je žáci měli 

pročíst a zapamatovat si z každého města 

nějaké informace. Po uplynutí dvou týdnů 

skupiny dostaly kvíz s třiceti otázkami o městech, která tam měla plakát. Za nejvyšší počet získaných bodů 

v kvízu mělo být odměnou setkání se zahraničními žáky. Bohužel se kvízy, ale nemohly vyhodnotit, protože 

nebyly dodrženy podmínky, které byly stanoveny.  

Niky Vránová, Niky Masaryková 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Jitka Holanová, Kamila Smrčková 
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 Školní výlet prvňáčků 

Žáci 1. ročníků se letos v rámci školního výletu a výuky ČaSP proměnili v piráty. 

Navštívili totiž zámek Sloupno nedaleko 

Nového Bydžova, kde je pirátky provedly 

svou expozicí o známých i méně známých 

pirátech. Seznámili je s jejich těžkým 

životem na lodi. Děti si vyzkoušely drhnutí 

paluby, vázání uzlů¸ nakládání zásob na 

plavbu. Velkým překvapením pro děti byl 

život v podpalubí. Každý z nich si chtěl 

nakonec i vyzkoušet pranýř. Všichni na závěr složili slib, který potvrdili obtiskem prstu na 

listině. Domů si odvezli vlastnoručně vyrobené pirátské čepice. 

 

 Učíme se prezentovat 

Prezentaci učíme žáky již od prvních tříd v naší škole. 

Mohou spolužákům prezentovat téma, na kterém se 

s vyučujícím domluví.  
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 Osobnosti 

 

Do školy zavítali v rámci hodin Dějepisu nejznámější osobnosti našich dějin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bubnování s radostí 

V rámci projektové výuky se v hudební výchově 

bubnovalo a poznávaly se netradiční hudební nástroje. 

V neposlední řadě tato aktivita byla vynikající relaxací. 
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 Odpočinek během velké přestávky 

 

 

 Oskar 

Nejen péče, ale i hra provází i letos našeho školního maskota želváka Oskara. 
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 Absolventské práce 

Letošní absolventské práce obhajovaly 3 třídy vycházejících žáků.  

 

Práce byly zaměřeny především na koníčky žáků, takže někteří byli schopni mluvit i 

„zpatra“.  
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Výstupem obhajoby bylo Osvědčení o absolventské práci s výsledným hodnocením. 
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 Den zdraví 

V pátek 7. dubna se na naší škole uskutečnil Den zdraví. Žáci 1. a 2. stupně si 

vyzkoušeli nácvik první pomoci, neodkladné resuscitace, ošetření zlomeniny pomocí 

šátkové metody a zástavu žilního i 

tepenného krvácení. Byli také poučeni o 

vhodném postupu a zásadách bezpečnosti 

při poskytování první pomoci. Při této 

příležitosti naší školu navštívily 3 

studentky Střední zdravotnické školy 

Nymburk a pomáhaly nám celou akci 

zajišťovat. Spolupráce byla velmi úspěšná 

a studentky uplatnily své znalosti a dovednosti.  

Souběžně proběhla také přednáška o zdravé výživě, 

které se zúčastnili zájemci z 8. a 9. ročníků. Přednášku 

zajišťovala výživová poradkyně Mgr. Naďa Drozná. Žáci 

sestavovali svůj jídelníček, počítali index tělesné hmotnosti a 

zábavným způsobem tak byli informováni o zásadách 

zdravého životního stylu a vhodného stravování. Tato akce 

měla také velmi pozitivní ohlasy. 

Žáci se zúčastnili také pohybových aktivit 

v tělocvičně. Pro menší děti byla připravena opičí dráha a 

starší žáci si vyzkoušeli cvičení Hiit.  

Celá akce byla hodnocena jako přínosná a zábavná. Jsme rádi, že si naši žáci 

vyzkoušeli osvojené dovednosti z výuky výchovy ke zdraví, přírodopisu a tělesné výchovy.  

Zpracovala: Mgr. Pavla Vojtková, Erika Legezová,  

 Ekopraktika 

Pomáháme udržovat pořádek ve škole:  
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 Den Země 

Každý rok si žáci 1. a 2. ročníků připomínají Den Země. Podle projektu „Jen si, děti, 

všimněte“ se seznamují se světovou, ale i naší historií oslav Dne Země. Hledají vlastní 

možnosti, kterými mohou přispět k ochraně 

životního prostředí. Učí se třídit odpad. Poznávají 

při plnění úkolů, co je krásy na světě. Žáci 9. 

ročníků je seznamuji při kontrolních otázkách na 

poznávání rostlin a živočichů s chráněnými a 

ohroženými druhy květin a zvířat. Součástí oslav je i úklid okolí školy, který každoročně 

právě pro ty nejmladší děti je velkým překvapením, co všechno lidé dokáží odhodit do 

přírody.  

    

 

Žáci prvních a druhých tříd  (a 3. C) se 

opět zapojili do sběru plastových víček, baterií, 

drobného elektra a starého papíru (kdo byl 

nejúspěšnější, nevím, to ví, školník). 

Nejpilnějším sběračem víček za první třídy byl 

Jan Záhumenský z 1. A, za druhé třídy Václav 

Vorel z 2.A (za 3.C Josef Saran). Ve sběru baterií byla nejúspěšnější Magdaléna Švagrová 

opět z 1.A a Marek Jirků ze 2.A (3.C Josef Saran).  

Zpracovala: Bc. Alena Smolíková 
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 Síla Facebooku - lidská empatie ve 4.A 

Na Facebooku jsme uviděli prosbu maminky chlapečka s rakovinou kostí. Její syn 

ležel dlouhodobě v nemocnici a byl by rád za jakýkoli pohled či dopis. Tak jsme se do toho 

s dětmi pustili. Aby náš příspěvek nebyl jen pouhým zasláním pozdravu, popsali jsme mu 

naše město a poslali pěkné vzkazy. 
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 Kredity 

V letošním školním roce mohli žáci nakupovat odměny za získané kredity a to hned 

dvakrát. Každému udělala radost i sebemenší drobnůstka, kterou si mohli za své nasbírané 

kredity pořídit.  Ti, kteří si úmyslně své nastřádané „kreditní zisky“ uschovali, je mohli 

v následném období přidat k nově nasbíraným a s největším počtem vyrazit na kreditní výlet. 

V I. pololetí navštívili iQLANDII v Liberci. Zde shlédli spoustu zajímavostí: kromě 

"operací" prošli barevným tunelem, vyzkoušeli pračku, viděli srdce zevnitř. V II. pololetí na 

nejlepší sběrače čekal Fajnpark 

v Chlumci nad Cidlinou. Asi se 

nenašel nikdo, kdo by si 

nevyzkoušel zajímavé a lákavé 

atrakce. … 
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Kreditní prodej za 1. čtvrtletí na staré škole 
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 Projektová výuka v hodinách TV 

5.1.2.29.1 Cvičení v přírodě 

Při cvičení v přírodě si čtvrťáci otestovali turistické dovednosti a k jejich plnění  

se vydali k rybníku v bývalé obci Mladá. V loňském roce o něm mnoho slyšeli, a tak si ho 

mohli prohlédnout na vlastní oči. V jeho okolí se pokusili o vytvoření ohniště, dozvěděli se 

zajímavosti o orientaci v přírodě bez kompasu či buzoly a odpověděli na pár otázek ze 

zdravovědy. 

 

5.1.2.29.2 Zimní radovánky aneb školní 

výuka v zimě 

Alespoň nějaké „rozptýlení“ v té 

škole jsme pro naše žáky připravili. 

Potřebovali trochu zchladit mozkové závity, 

protože před vydáním vysvědčení se snažili 

(tedy alespoň někteří) ještě „doladit“ svá vysvědčení. Začalo to mrazy, kdy jsme letos mohli 

užívat s bruslemi zmrzlé plochy na hřišti a nemuseli jsme dojíždět do Benátek. Sníh nám 

pomohl oprášit běžky a za školou se dopravní hřiště pro měnilo v běžkařskou dráhu. Ani tzv 

„Skála“ nezůstala bez našeho zásahu saní či bobů.   
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5.1.2.29.3 Sportovní den 

Jako každý rok se v červnu sejdou všichni 

žáci školy, aby ve sportovním klání v různých 

disciplínách poměřili své síly. Organizačním 

týmem na jednotlivých disciplínách se stali 

nejstarší žáci školy – deváťáci. Nejmladší žáci ze 

staré školy (1. a 2. ročník) kromě sportovního 

ducha se také zasmáli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro žáky 1. stupně byly připraveny sportovní disciplíny za hlavní budovou. Všichni 

bojovali s vervou nejen za své nejlepší výsledky, ale také v rámci třídy. 
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Druhý stupeň soupeřil v kolektivních hrách – od fotbalu přes přehazovanou, fotbal, 

florbal až po pétanque. Dokonce vyzvali na souboj i zástupce z pedagogického sboru. 

 

 

 

 

   

 

 Výuka 

5.1.2.30.1 A jak se začíná učit v 1. třídě, aby 

se dětem ve škole líbilo?  

V 1. B začali pohádkou - paní asistentka jako Karkulka 

začala vyprávět; myslivec (zapomněli jsme klobouk, tak jsme 

improvizovali formou na bábovku), místo pušky dostal 

ukazovátko...(děti málem brečely smíchy), odpadkový koš - 

nebyl na "nevolnost", ale posloužil jako studna. 
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5.1.2.30.2 Sweetbox 

Tato speciální interaktivní výuka dává možnost promítání na pěnovou podložku 

ležící  

na podlaze. Kromě výukového softwaru lze díky otevřenému systému doinstalovat jakoukoli 

jinou aplikaci. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.30.3 Techniky výtvarné výchovy 
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5.1.2.30.4 Švédští kamarádi ve škole 

Kluci a holky za Švédska přišli za námi do školy nejen v průběhu výuky, ale také 

odpoledne ve volném čase. Výměnou za naše hry typu „Cukr, káva, limonáda…“ nás učili 

jejich švédské. Moc jsme 

si to s nimi užili a došlo i 

na výměnu kontaktů. 
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5.1.3 Reprezentace na veřejnosti 

 Den otevřených dveří 

 

Školní dveře se pro 

veřejnost otevřely v sobotu, dne 

25.2  2017. K velkému potěšení 

naší školu navštívilo (dle 

prezenčních podpisů – někteří se 

podpisů neúčastnili) ….. lidí 

včetně našich žáků.  

Přišli si  prohlédnout 

školní pomůcky a školu, do které jejich dítě dochází. Senioři se přišli podívat na změny  

ve škole a zavzpomínat na školní léta. Žáci, ti se pak těšili na různé akce a pokusy, které 

škola v sobotu nabídne. 
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Velkou oblibou se těší chemické a fyzikální pokusy. 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlídka 3D 

tiskárny se sice líbila, 

ale naprogramovat si 

Ozoboty tak, aby 

chodily  

po trase, kterou si 

zadáme sami – tak to 

byl zážitek. 

 

 

 

 

 

Poklad školy – rusky psaný Slabikář v Milovicích  

asi nikoho nepřekvapí. Ale tato kniha je psaná  

Braillovým písmem (písmem pro nevidomé). 
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V rámci kuchyně bylo vyhlášeno klání 

mezi jednotlivými nahlášenými týmy o 

nejhezčí netradiční ztvárnění jídla. Následně 

proběhlo hlasování přes školní Facebook.  

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I školní dílnu na staré škola si přišlo 

prohlédnout několik návštěvníků a hned 

přiložili ruku k dílu. 

          

Jak a s jakým pomůckami se učí naši 

nejmenší, zajímalo jejich maminky.  
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Keramické výrobky si mohli 

návštěvníci  vyzvednout po jejich vypálení 

ve škole. A v skutku si někteří přišli. 

 

 

 Balónky 

         

Tímto projektem se naše škola zapojila 

do pokusu o rekord, který, bohužel, nebyl 

překonán.  

Nicméně přišlo nadočekávání rodičů, akce 

(včetně předvánočního pohoštění) byla velmi  

vydařená – více v kapitole Dětské 

zastupitelstvo. 
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 Česko zpívá koledy 

Hlavním aktérem již tradičního vánoční zpívání koled v Mirákulu byla naše škola. 

Ve světle loučí zvládla předvánoční atmosféra. 

  

 Mažoretky   

Starší mažoretky vybojovaly na soutěži v Brandýse nad Labem nádherné 2. místo. 
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A v následné soutěži se umístili i mladší mažoretky. 

Sněhuláci pro Afriku 

 

 

 Sněhuláci pro Afriku 

A letos nám počasí přálo – nasněžilo. 
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 Výstaviště Lysá nad Labem 

 

Výstava fotografií fauny a flóry milovické přírody, která tvoří letos výzdobu školních 

chodeb, trvala 3 dny konání Tržního veletrhu. Prezentace 

Fotománií fotokroužku Milovičtí divočáci v den zahájení 

veletrhu proběhly v 9 a 11 hodin. Promítání bylo doplněno 

povídáním našich žáků o aktivitách fotokroužku  

s p. uč. Molinovou a samotných fotografií. Návštěvníci  

si mohli vyrobit knihu pod záštitou p. uč. Korityaka, který 

zde zároveň prezentoval svou novou učebnici ruštiny.    
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Odměnou bylo setkání 

s Bárou Štěpánovičovou, která 

ocenila jejich práci. 

 

 

  

 Milstar 

viz kap. Soutěže - hudební 

 Vánoční zpívání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradiční setkání milovických  

na náměstí před Radnicí při začátku 

Adventu se uskutečnilo 

v mrazivém duchu. Naši žáci  

se ujali zpěvu již tradičně mezi 

odpočítáváním rozsvěcení 

vánočního stromu panem starostou. 
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 Projekt Krokus 2016/2017 

Projekt „Krokusy“ (vzpomínka na děti z koncentračních táborů) nám v letošním 

roce pomohli plnit i žáci z ostatních tříd – více v kapitole Dětské zastupitelstvo. 

 

 Kaplička 

      Slavnostní 

otevření kapličky se 

konalo za přítomnosti  

zástupců města i 

s kulturním 

vystoupením. 

Kapličku zhotovili 

žáci Dětského 

zastupitelstva  

za pomoci našeho 

pana školníka, pana 

Ladislava Boháčka. 
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Součástí programu bylo i  

poděkování sponzorům 

projektu. 

 

Samotnou kapličku 

pak vysvětil i pan farář  

P. Pavel A. Porochnavec 

 

 

Tento projekt navazoval na projekt „Aby rybník byl zas rybník“ z loňského roku. 

Bohužel, někteří lidé si neváží ani práce, ani historie našeho města, natož pěkného okolí: 

Vážení spoluobčané, ráda bych se s Vámi podělila tentokrát bohužel o neúspěch v rámci práce s dětmi 

nad rámec běžných učitelských povinností. Moje třída, nyní 8. B, Základní školy T. G. Masaryka Milovice celý 

minulý školní rok včetně víkendů pracovala na zvelebování rybníčku 

v zaniklé obci Mladá. Průběžně jsme Vás o této činnosti informovali a 

mnozí jste se k nám připojili.  

A akce se podařila. A myslím, že na výbornou. Dnes po roce, 

kdy se opět blíží čas procházek a výletů, a tak bychom se mohli těšit 

z tohoto hezkého místa, nám radost ale překazilo zjištění, že dvě lavičky 

byly z místa ukradeny. Ten dotyčný, který lavičky odcizil, musel 

procházet kolem cedulí, kde je celý projekt, včetně dětských tvůrců, 

představen a přesto mu svědomí dovolilo, aby udělal, co udělal. Asi to 

bude tím, že svědomí nemá… Neponičil jen hezké místo, ale zničil i 

motivaci, chuť mladých lidí dělat něco jen tak, pro dobro všech bez 

nároku na odměnu. Jak jim teď vysvětlit, že dělat něco dalšího má smysl? 

A obáváme se i o místo "U kapličky" v bývalé obci Mladá, které 

zase upravilo naše dětské zastupitelstvo. Zde vandal rozbil a pohodil 

dřevěný kříž. 'Proč? Z jakého důvodu? Kdo je tím, kdo si neváží práce 

druhých? I na tyto otázky se žáci budou marně ptát.  

       

      Mgr. Jana Třetinová 

Díky pomoci milovických občanů došlo k obnovení laviček – nejen sponzorským 

darem, ale i prací. 

DĚKUJEME!!! 
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 Květen 2017 

Dne 8.5.2017 uctili památku těch, kteří bojovali za život v míru zástupci naší školy. 

 

 Stužkování 

Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku probíhalo v sále Kulturního domu. Kromě 

šerpování si pro své kamarády v rámci projektu „Kamarád“ připravili prvňáci i kulturní 

vystoupení.  
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Na závěr stužkování byla pro vycházející 

žáky uspořádána diskotéka. 

 

 

 

 Vernisáž 

Již několikátým rokem se konala Vernisáž naší školy ve spolupráci s MŠ U Broučků. 

Ta letošní se konala ve znamení „srdce“     Srdce 

Lidské srdce o souřadnicích  

(     láska, smůla, náhoda) 

je středem života, rovnoběžníku, 

jehož úhlopříčky chvil se půlí. 

Tato definice platí v trojrozměrném  

prostoru světa, 

i když si každou chvíli nemůžeš dát do 

rovnice 

 o jedné krásné neznámé. 

Často Ti některá situace připadá 

neřešitelná, 

ale kdykoli se zamyslíš nad rovnicí 

štěstí, 

přijdeš na to, 

že má nekonečně mnoho řešení 

                           Mgr. D.S.Molinová 
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Samotné zahájení proběhlo opět ve spolupráci s MŠ. 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

10.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejkrásnější obrázky dle návštěvníků byly ohodnoceny  

na Akademii. 
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 Kroužek 

Žáci z fotografického kroužku Milovičtí divočáci, z kroužku Keramika a smaltování 

i z kroužku  Matematika, které vede v mimoškolních aktivitách Mgr. Dagmar Sofie 

Molinová, pravidelně pořádali hodinové pořady s prezentacemi fotografií, doprovázené 

vyprávěním zážitků z fotografování, tzv. Fotománie v Městské knihovně v Milovicích a 

literární podvečery s hostem Mgr. Karlem Špeciánem. Jako hosta jsme přivítali i Mgr. Ivanu 

Horákovou s tématem nenásilné 

komunikace. Také během školního roku 

byly uspořádány 2 výlety pro žáky z 

kroužků do Prahy na výstavu Celník 

(v lednu) a na výstavu Tělo (v květnu). 

Dvakrát jsme se zúčastnili projektového 

odpoledne se zajímavým výtvarným 

programem na Střední škole oděvního a 

grafického designu v Lysá nad Labem.  

Ve 2. pololetí školního roku 

2016/17 začal pracovat nový kroužek 

pro 1. stupeň ZŠ, Věda nás baví, také 

pod vedením D. S. Molinové. Starší 

žáci z vyššího stupně asistovali na 

lekcích kroužku Věda nás baví, 

fotografovali během školního roku 

aktivity kroužků i dění ve škole.  

Účastnili jsme se s fotografiemi dětí fotosoutěží a vystavovali jsme naše fotografie 

na čtyřech výstavách: 

Setkání LKPB na Bezručově vyhlídce ve Slezsku, 

DDM Nymburk,  

Hálkovo divadlo Nymburk, 

Městská knihovna v Milovicích. 

Zpracovala: Mgr. Dagmar S. Molinová, vedoucí kroužků 

 

http://www.ogdlysa.cz/
http://www.ogdlysa.cz/


77 

 Projekt Biskaj 

 

V září jsme přivítali jako patroni letce z mise v Afghanistánu. JSME JEDINÁ ŠKOLA 

V ČR, která spolupracuje 

na této úrovni. Nejen, že s 

účastí naší školy počítali  

při ceremoniálu  

na Vítkově, ale všichni 

jsme byli přizváni i 

neformálnímu rautu a 

povídání s vojáky.  

 

 

 

 

Součástí tohoto výletu byla i exkurze  

do Vojenského muzea, kde jsme odhalili foto generála 

Mrázka - partnery 

tohoto projektu je 

Odbočka 30" gen. Mrázka, která s námi 

spolupracuje pod vedením p. Říhy.   
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Jako poděkování za patronát obdržela naše škola vlajku, která prošla s vojáky 

Afghánistán. 

Zároveň byl předán „maskot“ mise ve větším provedení, než původní, který měli naši 

vojáci na palubní desce svého letadla při misi. S maskotem byly vojákům přiděleny zároveň 

známky do Žákovského záznamníku.  
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Výprava na Biskaj... 

... Exkurze na 22. základně vrtulníkového letectva... 

Každá činnost vykazuje se jakousi předpokládanou či pravidelnou posloupností. 

Počíná nápadem, pokračuje přípravami, realizací a končí závěrem. Z našeho pohledu se 

však v případě Projektu Biskaj nejedná o závěr úplný, samozřejmě budeme v této spolupráci 

a partnerství dětí s vojáky a vojáků s dětmi pokračovat nadále. Nicméně letošní finále bylo 
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tou pověstnou třešničkou na vrcholu dortu. Třešničkou s tygřími zuby a pořádně ostrými 

drápy... 

Když jsme se na Žižkově v prostorách Národního památníku loučili s našimi 

kamarády z 18. Leteckého poradního týmu (18. AAT), kteří zde po návratu ze zahraniční 

mise převzali vysoká resortní vyznamenání a odměny, při stisku ruky a posledních 

pohledech do očí jsme si slíbili, že uděláme vše proto, abychom se v brzké době mohli setkat 

znovu. Pokud možno přímo v „domově“ této jednotky, na základně v srdci kraje Vysočina, 

nedaleko Náměšti nad Oslavou. Byl to slib závazný a zavazující... 

Nebylo jednoduché tuto výpravu realizovat. Rozhodně bychom to nedokázali sami, 

bez pomoci. Cesta přes půlku České republiky tam a zpět pro plný autobus dětí a pár 

dospělých není zadarmo. Proto se sluší hned na samém počátku vyjádřit velký dík především 

Městu Milovice a firmě Adera s.r.o.. Díky jejich dotaci, respektive sponzorskému daru bylo 

možné dopravu zajistit a tuto akci dotáhnout do úspěšného konce... 

Cesta byla předlouhá. Však jsme také museli vyrazit ještě za tmy, abychom na 

základnu dorazili včas. Naštěstí byl provoz na trase Milovice – Kolín – Havlíčkův Brod – 

Jihlava a kupodivu i na D 1 mírný. Tedy jsme i přes drobnou pauzu na benzínové pumpě za 

Čáslaví dojeli k vstupní bráně na základnu o necelou hodinu dříve oproti původnímu plánu. 

Ale jen dobře, tato časová úspora byla plně využita během následujícího programu... 

Tento pro nás připravila tisková mluvčí, paní Štěpánka Tříletá, spolu s velením a 

příslušníky 22. zVrL. A je nutné říci, že byl velice bohatý a zajímavý... 

Po úvodním přivítání zástupcem velitele základny mjr. Křenkem a paní tiskovou 

mluvčí uskutečnil se nejprve malý pietní akt v hale 

budovy štábu. Spolu s dětmi jsme položili květiny 

k pamětní desce letců, kteří zahynuli ve službě vlasti. 

Spolu s ní rozkvetly v sousedství naší státní vlajky, 

bojové zástavy zdejší jednotky a kopie vlajky slavné 

311. (československé) bombardovací perutě RAF i rudé 

květy dětmi vyrobených vlčích máků. Chtěli jsme si 

totiž připomenout nedávný Den válečných veteránů a 

vzdát hold všem, kdo bojovali a bojují za nás a za naši vlast. Hrdinům dávným i současným. 

Legionářům z dob Velké války, druhoválečným letcům a vojákům z východní i západní 

fronty, našemu kamarádovi Jirkovi „Regimu“ Schamsovi a všem jeho kolegům a 
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kamarádům, novodobým veteránům konfliktů 

nedávných a současných. A tedy i všem zdejším 

příslušníkům, kteří se účastnili, účastní a budou 

účastnit zahraničních misí... 

Zároveň jsme předali i drobné dárky, 

symbolické, ale o to cennější, na památku a na 

věčnou připomínku krásného přátelského 

vztahu, který se podařilo vybudovat mezi dětmi a vojáky… 

Říká se,... je to prý i vědecky dokázané,... že pozornost dětí školního věku je možné 

udržet zhruba 40 minut. Tedy ať mi někdo vysvětlí, jak to ti vojáci udělali, že děcka vydržela 

poslouchat a sledovat besedu na kinosále lehce přes dvě hodiny. Kouzla a čáry? Ó, 

nikolivěk... 

Paní Tříletá nás na začátek seznámila s historií a současností základny. Od jejího 

počátku v letech padesátých, přes několikero reorganizací, až k přeměně do současné 

podoby, kdy se jedná o jedinou základnu vrtulníkového letectva na našem území. A pohříchu 

jednu z pouhých čtyř (!!!) základen vojenského letectva u nás. Dozvěděli jsme se o 

používané technice, počínaje stíhacími letouny MiG-15 a konče bitevními vrtulníky Mi-

24/35 a dopravními Mi-17/171 (konec konců, průřez všemi používanými typy mohli jsme si 

prohlédnout hned za vjezdovou branou na základnu. A byla to sbírka tuze zajímavá!). O 

práci a úkolech zdejších jednotek, ať už na domácím území, či v zahraničních misích... 

Poté již předala slovo, řekl bych, hostu z nejčestnějších. Muži, jenž je nejen válečným 

veteránem, ale přežil zároveň souboj nejtěžší, se Smrtí. Měli jsme možnost setkat se a 

vyslechnout vyprávění příslušníka Armády ČR, bývalého FAC, rtm. Ivana Vorla. 31. května 

2011 při plnění úkolu na misi v Afganistánu (Salar v provincii Wardak) najelo jím řízené 

vozidlo na výbušnou nástrahu, při jejímž výbuchu byl těžce zraněn. I přes 5% šanci na přežití 

svůj nejtěžší boj vyhrál, dokonce i přes negativní predikce lékařů dokázal se postavit na 

vlastní nohy a chodit. Při poslouchání jeho vyprávění, o svém nasazení, o úkolech a 

povinnostech, rozhodnutích i rozkazech, o osudné události, léčení a rehabilitacích, běhal 

nám mráz po zádech. Bylo mi velkou ctí posléze s tímto hrdinou pohovořit i o samotě a 

klaním se v hluboké úctě před tím, co dokázal... 

O technice, výzbroji a výstroji vojáků, ostraze základny a dalších každodenních 

úkolech jejích příslušníků promluvili s dětmi další přítomní hosté – technici, piloti a členové 
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posádek, příslušníci roty ochrany letiště, psovodi a dravcovodi (OK,... sokolníci...) 

z Biologické ochrany letiště. Děti i dospělí mohli si přitom vyzkoušet na vlastní kůži některé 

součásti výstroje, vesty, helmy, ale i mužské a 

ženské oděvy, dovezené z misí v Afganistánu. 

Mohli potěžkat předváděnou výzbroj, od kousků 

vyloženě prastarých (RPG-7 a UK vz. 59), až po 

moderní útočné pušky BREN a samopaly Scorpion 

EVO 3. Prozkoumat vzdálené kouty místnosti skrz 

optický zaměřovač legendární odstřelovačské 

pušky SVD. Zjistit, že balistická vesta není žádné 

peříčko. Zkrátka něco se dozvědět o denním chlebu našich vojáků doma i v zahraničí... 

Odpolední část bohatého programu spočívala především v samotné exkurzi po 

základně. Po dohodě jsme „vyhandlovali“ 

prohlídku techniky v hangárech za totéž 

přímo na ploše, což, přiznejme si, bylo 

mnohem zajímavější. Jen bylo nutné 

rozdělit se na dvě skupiny.  

Tyto se posléze vystřídaly u 

vrtulníků Mil Mi-171 a Mi-24/35. 

Samozřejmě bylo nutné koukat se kolem 

sebe a dodržovat pravidla bezpečnosti, naše 

návštěva se konala za plného provozu. 

Nicméně oba jmenované stroje prozkoumali 

jsme převelice důkladně. Přičemž jsme 

nevynechali ani možnost ponořit se do jejich útrob. Létající křižník Mi-24/35 působil na nás 

uvnitř poněkud tísnivě, přeci jen se jedná o bitevník, používaný za jiným účelem, než je 

přeprava velkých skupin osob. Zato v Mi-171 nemohli jsme si nepřipadat jako pověstný 

Jonáš v břiše velrybím. Ne nadarmo se tomuto typu s láskou říká Létající hroch... 

Hlavně, proboha, děti, za nic netahat, neodšroubovávat a NEMAČKAT TEN 

ČERVENÝ ČUDLÍK!!!... 
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O stanici Biologické ochrany letiště (BOL) jsme se dozvěděli poměrně dost 

zajímavých věcí již v rámci besedy. Nyní jsme ji mohli spatřit i na vlastní oči. V doprovodu 

psovoda prohlédli jsme si moderní kotce i s jejich obyvateli, německými a belgickými 

ovčáky, kteří nám jasně dávali najevo, kdo je zde pán a kdo vetřelec. Pouze v přítomnosti 

svého pána se zklidnili a nechali se od něj pohladit. Chraň však Bůh, kdyby se přiblížil někdo 

z nás. Ale ani na chvilku nás nenapadlo něco takového zkoušet... 

Je až neuvěřitelné, čím vším 

musí takový služební pes projít. A 

nemyslím toliko výcvik, který je 

pravděpodobně podobný u všech 

služebních psů. Ale lékařské 

prohlídky, kontroly, zkoušky a 

podobně. Ale má to smysl, 

samozřejmě. Tito psi chrání životy a 

majetek. S nadšením a věrně, dokud 

to zdravotní stav dovolí. A i poté nejsou vyřazeni jako nepotřební, někteří putují ze služby 

k rodinám svých psovodů, neboť se jejich životy za roky služby prolnuly v jeden, jiní se 

dostanou do jakéhosi psího „domova důchodců“, kde je o ně pečlivě postaráno až do konce... 

Závěrem naší exkurze byla 

návštěva Síně tradic a muzea. Možná 

na první pohled malého rozlohou, 

nicméně plného leteckých pokladů – 

archiválií, modelů, dokumentů, 

fotografií, částí techniky a podobně. 

Zde teprve člověk má možnost uzřít 

bohatou historii zdejší základny. Stroje 

i jejich piloty, v obou případech legendy československého i českého letectva. Z našeho 

pohledu je potěšující, že jsme měli a někdy ještě stále máme tu čest, některé ze zde 

zobrazených leteckých legend osobně znát... 

Ještě poslední společné fotografie na památku, nejprve přímo v muzeu, poté před 

budovou štábu u hrozivě vypadajícího bitevníku v tygří kamufláži, z jehož boku útočí 

mohutný tygr s vytasenými šavlemi zubů a drápů... 
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Pak už jen rozloučení a příslib, že se opět „někde někdy“ setkáme. Kdo ví, třeba 

příště zavítají náměšťští k nám do Milovic. Rozhodně se na ně budeme těšit. A vlastně,... 

kdykoliv teď uvidíme na obloze prolétající „mixér“, můžeme s radostí zamávat. Jistě to bude 

někdo, koho známe. Kamarád v modrém... 

Vydat se do Sedlce u Náměšti nad Oslavou na 22. základnu Vrtulníkového letectva 

bylo naším velkým snem. Naší metou, která by byla nejen pro děti velkou odměnou a 

zároveň motivací. Odměnou za snahu, nadšení, výdrž, u dětí i zvědavost. Motivací do 

budoucna, neboť stejně jako příslušníci 22. zVrL budou dále vyrážet na zahraniční mise a 

cvičit v daleké cizině vojáky, aby byli schopni ovládat složitou techniku a s její pomocí 

bránit či znovu vybojovat svoji vlast, i my hodláme pracovat pro naše potomky a na příkladu 

našich vojáků, bývalých, současných i budoucích, na jejich odvaze a statečnosti jim ukázat, 

že existují hodnoty, které je nutné bránit. Že existuje vlast, národ, pravda, čest,... pojmy, za 

něž odpradávna bojovali a umírali naši předkové v mnoha konfliktech po celém světě. 

Ukázat jim, že občas přichází období, kdy místo prázdného politického tlachání (j)elit, jemuž 

se člověk myslící a rozumný musí toliko vysmát, je nutné pozvednout prapor a tasit meč. A 

že tito naši kamarádi, přátelé a kolegové v uniformách s českou vlaječkou na rukávech jsou 

našimi novodobými rytíři v blyštivé zbroji, usilující o to, aby se dnešní konflikty vyřešili 

přímo v jejich jádru a nikoliv v našich rodných krajích. Profesionálně, kvalitně, s jistotou a 

samozřejmostí, odvážně a statečně... 

Jak pravil dávný kníže český: „Raději zemřít, než žít obtěžkán hanbou a zbabělostí“. 

Bůh ví, že tyto dvě vlastnosti nedobré jsou našim „modrým“ a „zeleným“ kamarádům 
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naprosto cizí a můžeme na ně být právem hrdi. A také jsme! A je nám velkou ctí, být, i když 

jen na dálku, s nimi... 

Zpracoval: Josef „Pytlák“ Říha, LKGKM 

 

 Střelba 

Letos již potřetí sjely se do Dvorů u Nymburka, na malou střelnici místního 

střeleckého klubu, děti sedmých ročníků základních škol, aby uctili památku našeho 

kamaráda Jirky „Regiho“ Schamse a potažmo i vzdali hold všem ostatním československým 

novodobým veteránům zahraničních vojenských misí. Především těm, kteří při službě vlasti 

utrpěli zranění či přišli o to nejcennější – vlastní život. Přijely, aby tak učinily coby účastníci 

střeleckého klání, tedy způsobem, který by se Regimu i ostatním jeho kamarádům ve zbrani 

bezesporu líbil nejvíce... 

Možná tento report nebude tak obsáhlý, jako ty předešlé, nicméně to neznamená, že 

by celá akce postrádala na dramatičnosti. Samozřejmě za vším stály opět týdny a měsíce 

nápadů, příprav, telefonování a psaní, schůzek, nervů, drobných úspěchů i velkých 

neúspěchů,... věcí, stavů a koloběhů, bez nichž se žádná podobná akce nikdy neobešla a 

neobejde... 

Nutno dodat, že letošní již třetí ročník byl v tomto ohledu až výjimečně extrémní. 

Zejména po stránce doprovodného programu, kterým se snažíme pokaždé zpestřit volné 

chvíle těm, jež aktuálně neleží na pozicích a nehledají v mířidlech černý terče střed. Pozvaní 

hosté, ať už z řad novodobých válečných veteránů, či z různých organizací a firem, 

zabývajících se například vývojem a výrobou vojenské techniky, postupně odpadávali 

z důvodů služebních, pracovních a bohužel i zdravotních. Nakonec se nemohla zúčastnit ani 

sama patronka celé akce, Regiho sestra Petra Schamsová... 

Poprvé se mezi nás vydal i další tým z jiné školy. Letos poprvé nejednalo se takořka 

o čisté derby mezi dvěma školami T. G. Masaryka (Milovice vs. Poděbrady). S velkou 

radostí přivítali jsme závodníky z Čachovic!... 

Oproti loňským ročníkům přibylo též závodících dívek, což nám opravdu udělalo 

radost. I proto, že jejich střelecké dovednosti byly na velice dobré úrovni... 

Potěšilo nás též, že díky úspěšným jednáním se sponzory mohli jsme pro letošek 

vítězům předat mnohem více cen, než dříve... 
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Když už hovořím o těch sponzorech, je samozřejmě na místě tyto jmenovat: 

Město Milovice, Městská policie Milovice, 

Infocentrum Milovice, Adera s.r.o., ludwigreal s.r.o., 

Aeroteam, Sdružení Aviatická pouť Ing. Jana Kašpara, 

Armyshop 101 Horní Počernice a kamarádi Lukáš 

Vaněk a Lucka U´gu´ku Daranská... 

A nyní již k závodu samotnému. Z důvodu 

úspory času (aby to nedopadlo jako minule a nemuseli 

někteří účastníci odjet před vyhlášením...) zahájili jsme 

po vzájemné dohodě střelecké klání ihned, jak to jen 

bylo možné. Proběhlo krátké poučení pro střelce a 

začaly kulky létat. Teprve když dorazili i závodníci 

z Poděbrad, mohli jsme uskutečnit krátké oficiální 

zahájení... 

Přivítali jsme všechny dorazivší závodníky a týmy, krátce vzdali hold Regimu a 

ostatním kamarádům v zeleném, poučili nově příchozí a pak... 

Pak již moje asistentka Adélka, mimo jiné členka našeho Leteckého klubu gen. Karla 

Mrázka, DFC, DSO, Milovice, loňská vítězka soutěže jednotlivců a stále ještě (i po tomto 

třetím závodě) držitelka rekordu tohoto klání v celkovém nástřelu, pozvedla... 

BŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮM!!!!!... Chésus Maríja!!! Instantní peklo!!!... a slavnostní salvou 

soutěž zahájila oficiálně... 

Popisovat jednotlivé disciplíny nemá cenu, řekl bych. Od loňska se nezměnily. Proč 

také, když se osvědčily v mnoha závodech nejen tady, ale například i na kláních ve střelbě z 

historických zbraní, pořádaných organizacemi Bullet Corral, Westerners International a 

podobně?... 

Každý z účastníků opět musel prokázat svůj um, rozvahu, ale i odvahu, přesnou 

mušku, pevnou paži a oko sokolí. To vše, aby úspěšně absolvoval a nasbíral co nejvíce bodů 

na třech připravených stejdžích – Obrana tábora, Terč seržanta Yorka a Poker... 

A musím říci, že výsledky vůbec nebyly špatné! Samozřejmě, ne vždy se zadaří. 

Někteří závodníci měli vyloženě smůlu, někteří však soutěž i hrubě podcenili. Snad jim to 

však přinese alespoň  

http://img25.rajce.idnes.cz/d2503/14/14101/14101381_a5876ab029918c9ef8db3ec382b89a0a/images/sponzori3.jpg
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Ti nejlepší z nejlepších pak po skončení závodu s hrdostí zavěsili na krk medaile pro 

vítěze, převzali diplomy a opravdu zajímavé a hodnotné ceny. Ti první pak, a to jak 

jednotlivci, tak týmy, obdrželi k zmíněným odměnám i poháry pro vítěze... 

Poprvé mohli jsme díky výše uvedeným sponzorům, v tomto případě zejména panu 

mjr. Jaroslavu Jandovi, kolegovi z pardubické odbočky Svazu letců České republiky a 

členovi organizačního týmu Aviatické pouti, ocenit navíc i nejlepší střelce jednotlivých škol. 

V podstatě tedy vyhlásit jakési „školní kolo“ závodu... 

Možná by někdo mohl namítnout, že se jednalo o cenu útěchy pro žáky z 

„poražených“ škol, nicméně nebylo by to spravedlivé označení. Diplomy pro nejlepší střelce 

jednotlivých škol a po dvou vstupenkách na letošní Aviatickou pouť Ing. Jana Kašpara 

v Pardubicích (jež byly mimo jiné i součástí odměny pro členy vítězného týmu) obdrželi Ela 

Vaňousková z Čachovic a Josef Špitálský z Milovic. Oba si to zasloužili plnou měrou... 

Kdes na začátku tohoto reportu zmínil jsem se o tom, že došlo i na malou závodní 

perličku. Takové střelecké překvapení, byť jsem jej avizoval v náznacích již předem... 

Přišel čas spočítat výsledky, určit vítěze, vypsat diplomy a připravit slavnostní 

vyhlášení. Než se tak podařilo učinit,... a díky pomoci Adélky a paní učitelky to zabralo 

nakonec jen pouhých cca dvacet minut,... vyhlásili jsme i krátký střelecký závod pro 

nehrající kapitány a doprovod. Jen na jeden terč a hlavně pro zábavu, samozřejmě. Takový 

srandamač, jak se říká. Nicméně závodníci (respektive závodnice, neb se jej zúčastnily jen 

paní učitelky a Adélka...) k němu přistoupili zcela vážně. Výsledek byl proto velice těsný a 

opět dramatický. 

Kapitáni 

1. místo – Monika Szaboová (Poděbrady) 

2. místo – Adélka Krupková (Milovice) 

3. místo – Iva Fisicaro (Milovice) 

4. místo – Nikol Urbančíková (Čachovice)  

I dámy poté obdržely zasloužené diplomy a vítězné kokardy (Díky, Kalousi!...). 

Vítězka pak cenu, k níž byli jsme inspirováni myšlenkou kolegy z našeho klubu a kamaráda 

Sikyho. Brzy totiž přijde den, kdy vzpomeneme již 103. výročí atentátu na následníka trůnu 

Františka Ferdinanda d´Este. Hlavní cenou proto byl malý kožený váček a v něm... 
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Tramtadadáááá!!! Sedm kulí! Jako v Sarajééévu!... 

Bylo hotovo. Závodníci z Milovic, Poděbrad a Čachovic se postupně rozloučili a 

vyrazili na zpáteční cestu ku svým domovům. Někteří šťastní ze svých vítězství, jiní možná 

trochu zklamaní. Nicméně, tak to při závodech chodí, první může být jen jeden. Sám za sebe 

ale také za nás Mrázkovce s naprosto čistým svědomím konstatuji, že zvítězili úplně všichni. 

Přemohli pohodlnost, někteří možná nedostatek odvahy a přijeli. Zvítězili sami nad sebou. 

Zvládli nástrahy počasí, které letos opravdu dalo zabrat nám všem. Přežili bez úhony 

pekelnou výheň a prokázali, že to nejsou žádné slečinky. Bavili se a ukázali velkého 

sportovního ducha... 

Děcka,... díky moc, byli jste všichni úžasní... 

Závěrem, byť jsem tak již učinil několikráte, dovoluji si ještě jednou moc poděkovat 

všem, kteří se podíleli na úspěchu této akce. Účastníkům i sponzorům, jež jsem uvedl výše... 

A dík největší? Ten si nechávám na závěr... 

Jednak pro správce střelnice Františka Davídka z místního střeleckého klubu, jenž 

nám opět, jako tradičně, přichystal naprosto skvělé, až domácí, podmínky... 

Jednak pro Adélku a pro Sikyho, za neocenitelnou a vpravdě profesionální pomoc se 

vším, co bylo v průběhu celé akce potřeba. Kamarádi, děkuji nastotisíckrát... 

       „Nikdy nezapomeňte na to, kým jste. Že jste Češi, občané České republiky. A že 

máte své vojáky, veterány. A víte proč? Protože to za vás nikdo jiný neudělá. Nikdy...“ 

Příspěvek zpracoval: Josef Pytlák Říha 

 Den matek 

Druhou květnovou neděli si určitě připomínají všichni naši žáci, ale žáci 1. A  se 

letos chystali obzvlášť pečlivě. Vyrobili 

pro maminku pozvánku na oslavu Dne 

matek. Připravili si nejenom krásné 

papírové srdíčko, do kterého vepsali 

poprvé svými ještě nedokonalými 

psacími tvary přáníčko, ale nacvičili si 

každý nazpaměť kratičkou báseň o 

mamince, kterou vyjádřili lásku a 
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poděkování mamince za její péči a starost. Maminku určitě potěšila i malá kytička z rukou 

jejich malého zlatíčka. 

 

 Pololetní vysvědčení 

 

 

Koncem ledna se sešli prvňáci 

ve škole již tradičně odpoledne. Přišli 

si pro své první vysvědčení. Nepřišli 

sami – přivedli si s sebou rodiče, 

sourozence a ostatní, kdo chtěl vidět 

nejen jejich vysvědčení, ale  

i program, který si připravili. 

 

 

  

Kromě tanečků, básniček a písniček 

předvedli nejmladší žáci školy také to, co se 

v první třídě naučili – a to číst, psát a počítat. 
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 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. 

 

 Borci školy 

 

Knihovna vyhlásila výherce výtvarné soutěže. 

Odměnou kromě sladkostí byla kniha. Elen Lazecká a 

Ondřej Priehoda byli ti, kteří z výherní ceny měli radost. 

 

 

 

 

 

Kuba Dvořák na závodech  

v italské Veroně - mistrovství 

Evropy, intercup - Hranice  

na Moravě a český pohár v 

Pardubicích a pokaždé na stupních 

vítězů! Jen tak dál!!! 
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Rodí šachová hvězda :) - Toník Pešek se šachových akcí 

účastní pravidelně, vyhrál kategorii do 10 i 12 let za Středočeský 

kraj a v létě se účastnil na divokou 

kartu i Mistrovství Evropy. Držte mu 

palce, protože září, říjen a listopad by 

mohl v soutěžích opět zazářit na 

stupínkách vítězů!! 

 

 

Borec Terka kuželkářka - již 3 roky si drží místo "na 

bedně" - o víkendu zase potvrdila, že je jedna z nejlepších:) 

GRATULUJEME 

 

 

David Švácha  

- hvězda Takewoondu 

Nejlepší fotbalový střelec -  

Matyáš Wagner 

 

 

 

 

 

 Úspěšný badmintonista - Jáchym Novák 

vyhrává jeden turnaj za druhým 

 

 

https://www.facebook.com/ZSTGMasarykaMilovice/photos/a.755962054478644.1073741828.755899651151551/1301725769902267/?type=3
https://www.facebook.com/ZSTGMasarykaMilovice/photos/a.755962054478644.1073741828.755899651151551/1301725769902267/?type=3
https://www.facebook.com/ZSTGMasarykaMilovice/photos/a.755962054478644.1073741828.755899651151551/1301725769902267/?type=3
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 Sestry Lucie  a Klára 

Brabcovi reprezentují  

na netradiční 

hudební nástroje 

– harfu a cimbál 

 

 

 

Tereza Boušková – naděje v Takewoondu 

 

 

 

 

 

Mistrovství Evropy v Judu a naši 

žáci jako vlajkonoši 
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5.1.4 Soutěže 

 Sportovní 

 Stolní tenis družstev - okresní kolo 

 

 

V říjnu bojovali naši žáci v Lysé nad Labem ve 

stolním tenise. Sestava ve složení Patrik Ciprián, Matěj 

Kadlec - 9. B a Petr Kovařík- 9. C obsadila vynikající 3. místo. 

Turnaje se zúčastnilo 20 týmů. 

 

Zpracoval: Mgr. Jan Doležal 

 

 

 Turnaj ve fotbalu a futsale 

Naši žáci nás úspěšně 

reprezentovali na dvou turnajích 

ve fotbale 12. 10. 2016 a futsale 

03. 11. 2016. Vždy se srdnatě bili  

se soupeři.  

Do okresního kola 

v malém fotbalu jsme přihlásili 

tým složený ze žáků 7. -9. 

ročníku naší školy. Celkem se na fotbalovém stadionu v Poděbradech sešlo 8 týmů 

z Nymburka, Poděbrad, Křince a Milovic. Konkurence byla velká, hlavně týmy Poděbrad 

působily dojmem nejsilnější konkurence. Což se nakonec potvrdilo i v samotných zápasech.  

Milovice byly ve skupině B, kde se nám podařilo vítězství nad týmem Křince, 

Nymburku (ZŠ Komenského) a malá prohra s týmem Poděbrady I.  Ze skupiny jsme 

postupovali z druhého místa.  
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V semifinále se nám postavil do cesty soupeř z Poděbrad II. A bohužel nás odsunul 

do boje o třetí místo. Boj to byl velký, kluci nechtěli dát nic jen tak a všichni se snažili na 

100%. Bohužel okolnosti nedopřály týmu Milovic vyhrát vytoužený pohár a o jeden gól 

jsme skončili na nejméně oblíbeném, čtvrtém, místě.  

Na turnaji ve futsale si vedli ještě lépe a obsadili vynikající druhou příčku. 

Zpracovala: Mgr. Anna Rohulánová 

 Turnaj ve florbalu 

Naši žáci bojovali i na turnajích ve florbalu. Pátá třída (3. 11. 2017) i žáci osmé třídy 

(29. 11. 2017) obsadili shodně osmou příčku. My se však držíme hesla:“ Není důležité 

vyhrát, ale zúčastnit se“, a proto na sobě budeme nadále pracovat a třeba se nám příští rok 

povede lepší výsledek. 

   

Zpracovala: Mgr. Anna Rohulánová 

 Vánoční laťka 

Letos vůbec poprvé se na naší škole konala Vánoční laťka. Soutěže ve skoku 

vysokém se zúčastnilo 15 chlapců a 12 

dívek z osmých a devátých tříd. Nejlépe 

si vedla v kategorii dívek Kristýna 

Grešlová, která zdolala 135 cm. 

Nejlepším chlapcem byl Josef Novotný, 

který v dramatické soutěži vyhrál 

výkonem 155 cm. 
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Zpracovala: Mgr. Anna Rohulánová 

 

 

 

 Novoroční turnaj v přehazované a vybíjené 

11. 1. 2017 jsme na naší škole pořádali turnaj v přehazované a vybíjené. Turnaje se 

zúčastnily čtyři základní školy z okolí Milovic. Vybíjené se zúčastnili žáci 4. a 5. třídy, 

přehazované pak žáci od 6. do 9. třídy. Původně jsme chtěli pro 8. a 9. třídu pořádat 

volejbalový turnaj, ale bohužel žáci neměli potřebné herní dovednosti. Celkovým vítězem 

byla základní škola z Čachovic. Naši žáci srdnatě bojovali, ale nakonec skončili těsně  

pod stupni vítězů. 

 

Zpracovala: Mgr. Anna Rohulánová 

 Okresní kolo ve vybíjené kategorie II 

5. 4. 2017 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili okresního kola ve vybíjené v Poděbradech. 

Byli jsme nespokojeni s prací rozhodčích, ne vždy byla dodržována pravidla vybíjené a fair 

play. Přesto, že naši žáci nechali na hřišti všechno, skončili na předposledním 7. místě. 

       Zpracovala:  Mgr. Majka Pospíšilová 
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 Štafetový běh 

20. 4. 2017 bojovali pod hlavičkou ČAS naši žáci na atletickém ovále v Lysé nad 

Labem ve Štafetovém běhu na tratích 100 a 200m. Stometrovou vzdálenost běželi žáci 2. a 

3. třídy, 200m pak žáci 4. a 5. tříd. Konkurence škol nebyla v tomto závodě příliš vysoká, 

ale výkony našich žáků si zaslouží pochvalu. Bylo velmi chladné, větrné a deštivé počasí. 

Konečné třetí místo je hezké i přesto, že nás porazil náš velký rival ze ZŠ Juventy. 

 

Zpracovala: Mgr. Anna Rohulánová 
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 Lanové centrum 

V lanovém centru ve Vysočanech bylo třeba nejen 

fyzické síly a kooperativní práce skupiny, ale i přemýšlení 

nad úkoly, které nás posunuly dále. Nakonec se vyplatilo – 

obsadili 

jsme 

všechna 

tři místa 

„na 

bedně“. 

  

 

 

 McDonald cup  

Chlapci 3. a 4. tříd převážně na soupeře z okolních škol nestačili. Bojovali ovšem 

statečně a prali se jako lvi. Starší chlapci 4. a 5. třídy bojovali do poslední chvíle o postup. 

Ten jim nakonec utekl jen o pár bodů, když v nešťastném zápase proti našim sousedům 

z Juventy měli mnoho šancí, ovšem žádnou neproměnili a tak se umístili na 4 místě. 

       Zpracoval: Bc. Ondřej Hanke 

 

 Pohár rozhlasu, kategorie III 

15. 5. 2017 se žáci a žákyně šestých a sedmých tříd zúčastnili Poháru rozhlasu  

v Nymburce. Bojovalo se v 6 disciplínách – běhu na 60m, běhu na 600/1000m, ve skoku 

dalekém, v hodu kriketovým míčkem, ve skoku vysokém a na závěr ve štafetovém běhu 

4x60m. Nejlepší výkon v kategorii chlapců předvedl Jan Zedníček na trati 1000m, 

v kategorii dívek si nejlépe vedla Adéla Bišická, která házela kriketovým míčkem. Obě 

družstva se shodně umístila na 10. místě. 

Zpracoval: Mgr. Jan Doležal 
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 Pohár rozhlasu, kategorie IV 

Naši žáci z osmých a devátých tříd se 16. 5. 2017 v Nymburce zúčastnili 

celorepublikové atletické soutěže Poháru rozhlasu. Soutěžilo se v šesti disciplínách – ve vrhu 

koulí, v běhu na 60m, v běhu na 800/1500m, ve skoku dalekém, ve skoku vysokém a celý 

program uzavíraly štafety na 4x60m. Letos byla velmi silná konkurence už na prvním kole 

(okresní kolo), a proto je 6. místo v kategorii chlapců a 8. místo v kategorii dívek velkým 

úspěchem. Bojovali jsme i se sportovními školami. Nejlepší výkon předvedla Lenka 

Slavíčková, která vyhrála běh na 800m, Kristýna Grešlová ve skoku vysokém obsadila 

dělené 3. místo, Dominik Muller na trati 1500m obsadil 3. místo a Matěj Kadlec byl druhý 

ve vrhu koulí a čtvrtý ve skoku dalekém. 

Zpracovala: Mgr.  Anna Rohulánová 

 

 Badmintonový turnaj 

Ve středu 7.6 2017 se uskutečnil první školní badmintonový turnaj. Celkem se ho 

zúčastnilo 20 žáků naší školy. Hráči byli rozděleni do dvou kategorií- na první a druhý 

stupeň.  

Hráči nedali nikomu bod bez boje a hry to byly pěkné a někdy i velmi napínavé.  

Po boji bylo pořadí:  

Mladší hráči (první stupeň)     Starší hráči (druhý stupeň) 

1. místo Jáchym Novák 4.B   1. místo Lucie Kožnarová 8.B 

2. místo Martin Švorc 4.C   2. místo Patik Ciprián 9.B 

3. místo Dan Buato  4.C    3. místo Vojta Havel 8.B 
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Zpracovala: Mgr.  Barbora Nováková 

 

 Memoriál Reg.Schamse- střelba ze vzduchovky 

V červnu bojovali žáci sedmého ročníku na Memoriálu Reg.Schamse ve střelbě ze 

vzduchovky. Tým ve složení Špitálský Josef, Stratil Jiří, Jirků Lukáš a další obsadil 

vynikající druhou příčku. Soutěže se účastnilo pět družstev ze tří škol. Více viz kap. 

Reprezentace školy)  
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  Florbalový zápas ZŠ Milovice vs. ZŠ Čachovice 

V červnu se uskutečnil již druhý ročník přátelského zápasu mezi ZŠ Milovice a ZŠ 

Čachovice. 

Výsledek nebyl důležitý, ale musíme sportovně uznat, že soupeř byl o malý kousek 

lepší (5:8). Kapitánem našeho týmu byl Jakub Busta a naši školu reprezentovali žáci osmých 

tříd. 

Zpracovala: Mgr.  Anna Rohulánová 

 



102 

 T-Mobil Olympijský běh 

Dne 21. 6. 2017 se naše škola zúčastnila celorepublikového běhu T-Mobil 

Olympijský běh, který se konal v rámci oslavy Mezinárodního olympijského dne. Běžely 

všechny děti od 3. do 9. třídy. Hlavním heslem běhu bylo: „Není důležité vyhrát,  

ale zúčastnit se“ Nakonec nás přišli podpořit i žáci 2. tříd, kteří nám na Hakenově stadionu 

vytvořili úžasnou běžeckou atmosféru.  

 všichni účastníci T-Mobil Olympijského běhu 

 

 

nejrychlejší běžci v cíli 
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Zpracovala: Mgr. Anna Rohulánová 

 

 



104 

 Hudební 

 Milstar 

Letos jsme uspořádali 2. ročník hudební soutěže Milstar 2017 (Milovická superstar).  

 

Od února 

probíhala třídní kola, 

kde se za účasti 

vyučujících HV a 

dětské poroty 

vybírali kandidáti  

na školní semifinále.  

A opravdu bylo často 

velmi těžké rozhodnout, kdo postoupí. Soutěžilo se hned v několika disciplínách: sólový 

zpěv, zpěv skupin, hra na hudební nástroj. 

Semifinále se 

uskutečnilo ve čtvrtek 

18. května 2017 

dopoledne ve třech 

kolech. Jako první 

soutěžili prvňáčci a 

druháčci, v dalším kole 

3. – 4. ročníky a 

nakonec semifinalisté z 5. – 9. ročníků. Vítězové jednotlivých kol se sešli na odpoledním 

finále, které za účasti rodičů, prarodičů, fandících spolužáků a dalších návštěvníků,  proběhlo 

od 16 hodin ve Velkém sále nad Pizzerií Pat a Mat. A bylo opravdu na co koukat (cimbál, 

harfa, příčná flétna, klavír, úžasné pěvecké výkony…), všichni soutěžící se moc snažili, 

jejich výstupy byly doslova dech beroucí. Za svou snahu získali žáci krásné ceny – 

reproduktory, paměťovou kartu, flash disk, rodinné vstupenky do Botanicusu, vstupenky na 

muzikál, volné lístky do Mirakula, pastelky, atp. Děkujeme všem sponzorům  

za podporu akce, konkrétně se jedná o následující: Park Mirakulum, Botanicus Ostrá, Elektro 

Skuhrovec Lysá nad Labem.  
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Aplaus po každém vystoupení i na závěr soutěže nám potvrdil, že se vystoupení 

vydařila a již teď se těšíme na další ročník. 

Zpracovala: Mgr. Jana Obalilová, organizátorka soutěže 

 

 Zeměpisná olympiáda 

V lednových dnech roku 2017 se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády  

v kategoriích 6.- 9.roč.-A, B, C. Tohoto kola se zúčastnilo celkem  38 žáků. Do okresního 

kola postoupili z kategorie A  - 6. roč. Vojtěch Kožnar, v kategorii B - 7. roč. Natálie Černá 

a v kategorii C - 8.-9. roč.-Štěpán Hlaváček  a Tereza Bendová. V kategorii C žáci Š. 

Hlaváček, T. Bendová  a M. Piller získali stejný počet bodů a po provedeném dalším testu, 

úspěšní byli Štěpán  a Tereza a ti postoupili.  

V okresním kole jsme získali pro školu 1 x 3. místo, 2 x 6 místo. 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Adamová Marie 

 

 Olympiáda z českého jazyka 

Olympiáda z ČJ se konala v prosinci. Celkový počet účastníků: 21. Maximální 

dosažitelný počet bodů mohl být 23 za jazykovou část a 10 za sloh  (33 bodů maximálně). 
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První 2 postoupily do okresního kola. 

 

Děvčata obsadila 8. - 14. místo a 15. – 17. místo z celkového počtu 29 účastníků. 

Zpracoval:  Mgr. Karel Špecián 

 

 Recitační soutěž 

Již tradičně se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže, které bylo rozděleno do tří 

kategorií:  

1. – 2. třída, 3. – 5. třída, 6. 

– 9. třída. Nejvíce odvážlivců se 

našlo mezi žáky prvních a druhých 

ročníků, z nichž si nejvyšší 

ocenění odnesla Elly Torgersen (2. 

A), na druhém místě se umístila 

Valerie Kuběnová (2. C) a na 

třetím pak Elen Lazecká (2. A). Zároveň byla udělena 

dvě čestná uznání. První z nich získal David Hamáček 

(2. B), druhé si odnesl Šimon Dvořák (1. A). V kategorii 

druhé, tedy 3. – 5. třída obhájila své loňské vítězství 

Andrea Kroupová (4. C) a v kategorii třetí mile 

překvapila Kristýna Kroutilová (9. C), která svou 

recitaci okořenila kapkou dramatických prvků. 



107 

 Přírodovědný klokan 

Vítězem školního kola se stal žák 9. ročníku, Stanislav Beránek. 

 

  Krajské kolo Středočeského kraje ZŠ a SŠ v šachu 

 

Velká gratulace 

šachistům!! Toník Pešek, 

Pavel Landa, Tomáš 

Procházka, Eva Šubrtová a 

Daniel Hock vybojovali v 

okrese 2. místo a 

postupoupili na kraj. 

Velké poděkování jejich 

trenérům – sourozenci Postupovi. 

 

 

Měli „našlápnuto“ k vítězství. 

Bohužel se jeden jejich spolužák 

nedostavil, ale i tak někteří vyhráli svůj 

turnaj. Celkově jsme skončili na 12. 

místě. 
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5.1.5 Výchovně vzdělávací akce 

 Exkurze 

Exkurze tvoří nedílnou součást výuky. Tato forma vyučování přibližuje dětem 

použití vědomostí v praktickém životě. Problém, na který narážíme, je finanční náročnost 

výjezdů – a to jak dopravy, tak i vstupu. 

 

Žáci druhých ročníků planetárium v 

Praze. Zhlédli pořad o Skřítkovi a novém 

planetáriu. Žáci se seznámili se Skřítkem, 

který žil v kopuli planetária. Dozvěděli se, 

jak fungují planetária, a jaký je mezi nimi 

rozdíl. Pomocí nového digitálního planetária 

Skřítek promítl hvězdnou oblohu  a ukázal 

některé hvězdy a souhvězdí typická pro různá roční období. Nakonec Skřítek zaletěl na 

Měsíc a na Mars.  

 

 

 

 

 

 

 

 Většímu zájmu se těší exkurze, které žákům 

nabízejí doprovodný program. Tak si užili 

prohlídku zámku 

Sloupno žáci, které doprovázelo pirátské  

dobrodružství. 
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Čtvrťáci navštívili muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé a neodradil je od zajímavé 

exkurze ani propršený den. 

V prosinci si žáci prvních ročníků zpříjemnili předvánoční čas představením divadla 

Gong v Praze. Divadelní zpracování na motivy známé knížky Arnolda Lobela  Kvak a 

Žbluňk slaví vánoce se všem velmi líbilo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci 5. ročníku absolvovali v rámci hodin Vlastivědy poznávání města Olomouc. Kromě 

historického jádra navštívili také pevnost poznání a hrad Šternberk, což je namotivovalo na 

následující rok k výuce fyziky a dějepisu a zeměpisu. 
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Prohlídku zámku hradu Kost byla 

spojena s výletem mezi skalami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak na tuhle jízdu jen 

tak nezapomeneme! Prohlídka 

zámku Karlova Koruna nás 

kulturně naladila, vynikající 

oběd v zámecké restauraci 

dobře nasytil a ve Fajnparku 

jsme se neskutečně vyřádili! 

7.A a 7.B 

 

Mgr. Jana Vojtěchová, třídní učitelka 
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 Zahraniční exkurze 

5.1.5.2.1 Výlet za Třemi oříšky pro Popelku 

V pátek 16. prosince se čtyřicet žáků ZŠ T. G. Masaryka vydalo po stopách oblíbené 

vánoční pohádky, kterou sledují diváci už od 

roku 1973. Protože byla natočena v česko – 

německé koprodukci, cesta je dovedla nejprve 

do saské Míšně, kde si prohlédli muzeum 

výroby porcelánu v tamější světoznámé 

manufaktuře, vyšlápli několik desítek schodů 

na Albrechtsburg,   odkud je báječný výhled na 

malebné labské údolí, ochutnali tradiční 

vánoční speciality na místním 

Weihnachtsmarktu a poněkud uťapaní se rádi 

usadili na svá místa v autobusu a nechali se 

dovézt na zámek Moritzburg.  

Nejen zámek, ale i jeho nádherné okolí včetně jezera kdysi poskytly kulisu pro 

natáčení několika scén filmu. Hned u vchodu do zámku všem Popelčin střevíček velikosti 

XXXXL  připomněl, že návštěvník vstupuje do skutečné pohádky. V expozici bylo možné 

dozvědět se téměř všechno o pozadí natáčení, prohlédnout si spoustu rekvizit, kulis, 

fotografií a dokonce i originál Popelčiných svatebních šatů.  

Také si  mohli vyzkoušet role některých postav. Ptáte se, jak je to možné? V jednom 

z výstavních sálů byly totiž k dispozici všem návštěvníkům repliky kostýmů. Před námi se 

tak děti proměňovaly hned v prince, hned v kuchtíka nebo myslivce, děvčata zkoušela, jak 

by jim slušely Popelčiny šaty a šaty komtesy Droběny. Užili si přitom spoustu legrace a 

vzniklo několik desítek originálních selfie. Ještě si někteří žáci v místním zámeckém shopu 
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zakoupili upomínkové předměty a poté se všichni, náležitě promrzlí, vydali spokojeně na 

cestu domů. V autobuse zhlédli film – 

samozřejmě, že Tři oříšky pro Popelku - 

dokonce jim paní průvodkyně jako bonus 

pustila i závěrečnou píseň Karla Gotta 

v německé verzi s titulky.  

Až budou účastníci této pohádkové 

expedice někdy v budoucnu opět „Oříšky“ 

sledovat, budou se na ně dívat už trochu 

jinýma očima… 

 

Zpracoval: Mgr. Karel Špecián, organizátor projektu 

 

5.1.5.2.2 Doubledecker tour: Exkurze 

v Praze – ale vlastně v Anglii? 

Už když jsme autobus uviděli, připadalo nám, že jsme se z ničeho nic objevili 

v Anglii. Po nástupu začala hrát hlasitá hudba, která atmosféru zlepšila ještě o level výš. Při 

jízdě jsme vyplňovali pracovní list a povídali si v angličtině s panem lektorem, byla s ním 

velká legrace. Celkově jsme nadšení z toho, že jsme Channel Crossing navštívili.  

Zuzana Šlajsová, Tereza Moravcová 
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Líbil se nám přístup lektorů z jazykové školy Channel crossing. Komunikovali 

s námi anglicky a k tomu pouštěli dobrou muziku. Autobus byl fajn a jízda v něm super! 

Děkujeme. 

Jiří Král, Petr Tejnický 

 

Myslíme si, že tato akce byla dobrý nápad. Naučili jsme se něco anglicky a odvezli 

si krásný zážitek. Je to takové povzbuzení k tomu, abychom se více vzdělávali v angličtině 

a začali jezdit na jazykové kurzy. Takže Vám tímto děkujeme za krásný den.  

Lucie Kožnarová, Denisa Jiranová 
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 Enviromentální výchova 

1. Dospívající děvčata  a chlapci  sedmých ročníků se účastnily přednášky „Čas 

proměn“ s paní lektorkou Doležalovou, která spolupracuje s naší školou dlouhodobě a 

žákyně hodnotí její přednášky  velice kladně a přínosně. V letošním roce deváťáci  

besedovali i s Mudr. Radimem Uzlem, předním 

sexuologem.  

2. Pokračujeme i v projektu Recyklohraní, kde si 

naše škole udržuje místo v první desítce ( 8. místo ze 3508 

registrovaných škol) ve sběru elektrozařízení a baterii 

v celé České republice. Naši druháci vyhráli výlet za sběr 

papíru do ZOO ve Dvoře Králové. Odměna druhákům  

za sběr papíru – návštěva do ZOO v Hradci Králové. 

Získaný certifikát k „Environmentálnímu 

vyúčtování za rok 2016“ vypočítává přínos pro životní 

prostředí, který vznikl na základě zpětného odběru a 

recyklace vysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných naší školou v rámci projektu 

Recyklohraní. Díky Environmentálnímu vyúčtování je vidět, kolik jsme uspořili elektrické 

energie, energetických surovin, primárních surovin a pitné vody. Je vyčíslen i náš podíl  

na snížení produkce nebezpečných odpadů a emisí skleníkových plynů. 
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3. Dalšími soutěžemi, které se naše škola účastní,  jsou  přírodovědný klokan a soutěž 

první pomoci, kterou pořádá SZŠ a VOŠZ Nymburk. Náš tým – Janoud, Krupková, Janková, 

získali třetí místo v okrese Nymburk. 

   

 

 

 

 

 

 

4. Pečujeme i 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.  

 

 

 

          Žáci ze staré školy, 

převážně v odpoledních   hodinách, se 

v rámci školní družiny starají  o tři vodní 

želvy. 

 

 

V letošním školním roce jsme chovali  

na naší škole i Martináče hedvábného,  

u kterého žáci mohli pozorovat všechna 

vývojová stadia, od vajíčka přes vývoj larvy, 

kukly až po dospělce. 
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5. Jarním projektem byl Den Země, zaměřený na jedno téma Rok udržitelného 

rozvoje. Žáci devátých tříd si připravili cestování po národních parcích světa. Samozřejmě 

jsme se zapojili, jako každý rok, do projektu Ukliďme si Česko a uklidili jsme si okolí školy 

a školní jídelny. 

   

Každý rok si i žáci 1. a 2. ročníků připomínají Den Země. Podle projektu „Jen si, 

děti, všimněte“ se seznamují se světovou, ale i naší historií oslav Dne Země. Hledají vlastní 

možnosti, kterými mohou přispět k ochraně životního prostředí. Učí se třídit odpad. 

Poznávají při plnění úkolů, co je krásy na světě. Žáci 9. ročníků je seznamuji při kontrolních 

otázkách na poznávání rostlin a živočichů s chráněnými a ohroženými druhy květin a zvířat. 

Součástí oslav je i úklid okolí školy, který každoročně právě pro ty nejmladší děti je velkým 

překvapením, co všechno lidé dokáží odhodit do přírody.     

Žáci prvních a druhých tříd  (a 3.C) se opět zapojili do sběru plastových víček, baterií, 

drobného elektra a starého papíru (kdo byl nejúspěšnější, nevím, to ví, školník). Nejpilnějším 

sběračem víček za první třídy byl Jan Záhumenský z 1.A, za druhé třídy Václav Vorel z 2.A 

(za 3.C Josef Saran). Ve sběru baterií byla nejúspěšnější Magdaléna Švagrová opět z 1.A a 

Marek Jirků ze 2.A (3.C Josef Saran).  

Zpracovala: Bc. Alena Smolíková 
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6. EV probíhá zejména v hodinách přírodopisu, ale také v hodinách praktik z 

přírodopisu, kde žáci chodí určovat rostliny a živočichy v okolí školy a pozorovat  stáda 

praturů a exmoorských ponny, kteří se vracejí zpět do volné přírody. 

7. V hodinách chemie propojujeme učivo zejména projekty Voda a Obnovitelné a 

neobnovitelné zdroje energie. 

8. V rámci Časp si žáci pěstují zeleninu např. ředvičky ,mrkev, salát, květák, ale i 

dýně, které na podzim zdobí chodby naší školy. 

9. Žáci čtvrtého a sedmého ročníku, navštívíli ekocentrum a záchrannou stanici 

Huslík u Poděbrad, kde se procházeli  po 

lužním lese, viděli všechna zachráněná 

zvířata a procvičili si svoje znalosti v oblasti 

potravních vztahů v přírodě. 

   

 

 

10. Navštěvujeme i řadu exkurzí a výstav na výstavišti v Lysé nad Labem např. 

Exotika, Narcis, Chovatel, Body Exibition, Festival vědy. 
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11. V rámci projektu Ovoce  do škol,  nás navštívil i maskot  Bovýsek. 

12. Den zdraví - spolupráce 

s Erikou Legézovou  a Ivou Fisicaro. 

Posílali jsme: V pátek 7. dubna se 

na naší škole uskutečnil Den zdraví. Žáci 

1. a 2. stupně si vyzkoušeli nácvik první 

pomoci, neodkladné resuscitace, ošetření 

zlomeniny pomocí šátkové metody a 

zástavu žilního i tepenného krvácení. Byli také poučeni o vhodném postupu a zásadách 

bezpečnosti při poskytování první pomoci. Při této příležitosti naší školu navštívily 3 

studentky Střední zdravotnické školy Nymburk a pomáhaly nám celou akci zajišťovat. 

Spolupráce byla velmi úspěšná a studentky uplatnily své znalosti a dovednosti.  

Souběžně proběhla také přednáška o zdravé výživě, které se zúčastnili zájemci z 8. a 

9. ročníků. Přednášku zajišťovala výživová poradkyně Mgr. Naďa Drozná. Žáci sestavovali 

svůj jídelníček, počítali index tělesné hmotnosti a zábavným způsobem tak byli informováni  

o zásadách zdravého životního stylu a vhodného stravování.  

Tento den měl také velmi pozitivní ohlasy. Žáci se zúčastnili také pohybových aktivit 

v tělocvičně. Pro menší děti byla připravena opičí dráha a starší žáci si vyzkoušeli cvičení 

Hiit (viz kapitola TV).  

Celá akce byla hodnocena jako přínosná a zábavná. Jsme rádi, že si naši žáci 

vyzkoušeli osvojené dovednosti z výuky výchovy ke zdraví, přírodopisu a tělesné výchovy.  
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13. Žáci praktik z přírodopisu vytvořili školní Ekotým , který zkoumá jak 

nejvýhodněji a efektivněji změnit myšlení svých spolužáků k prostředí školy. Prvním 

krokem byl vytvoření upozorňující na čistotu na WC a šetrné zacházení s ubrousky. 

Mgr. Pavla Vojtková, koordinátor EVVO 

 

 Dětské zastupitelstvo 

Ve školním roce 2016/2017 bylo zvoleno celkem 20 členů dětského zastupitelstva. 

Jedná se o žáky 6. – 9. ročníků. Jmenovitě: Jiří Faltys, Jakub Müller, Veronika Kalincová, 

Michal Macháček, Jiří Pekárek, Markéta Pavelková, Adam Zyma, Marie Panochová, Zuzana 

Breburdová, Patricie Vildová, Tomáš Jozífek, Adéla Krupková, Tereza Moravcová, Zuzana 

Šlajsová, Marek Šimon, Tereza Bendová, Adéla Grigorovová, Míša Kalincová, Šárka Svatá 

a Vendula Pekárková.  

Zastupitelé se pravidelně setkávali v úterý na nulté hodině pod vedením Leony 

Mikušové, Jany Třetinové a Romana Juřeny. Účelem DZ je dát žákům prostor, kde mohou 

vyjádřit své názory na otázky, které se týkají jejich každodenního života ve škole, umožnit 

jim vyjednávat o realizaci jejich nápadů a tyto nápady pak uskutečňovat.  

Ve dnech 30.11. – 2.11.2017 jsme 

absolvovali výjezdní zasedání v Janovicích u 

Ledče nad Sázavou. Hlavním cílem bylo 

vytvoření příjemného pracovního týmu, 

rozdělení rolí, vytvoření přáníček pro 

sponzory školy a samozřejmě příprava plánu 

společné činnosti pro letošní školní rok.  
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                       Podzimní čas jsme věnovali 

dokončení projektu z předchozího školního roku 

s názvem „Historii je třeba znát aneb zaniklé památky 

obce Mladá II“. Navázali jsme na úspěšný projekt našeho 

dětského zastupitelstva „Historii je třeba znát aneb 

památky zaniklé obce Mladá“, který se věnoval bádání 

po historii právě vesnice Mladá. Celé jsme to zrealizovali 

proto, že jsme chtěli nějak poukázat na bývalou obec 

Mladá a připomenout místo bývalého kostela  

sv. Kateřiny. Tak jako jiné budovy, i kostel byl srovnán 

se zemí. Celá úprava tohoto místa byla realizována 

v rámci programu Extra třída, kdy finance ve výši 31 500 Kč poskytuje Nadační fond Tesco.  

Dalším partnerem byl EDUin. Při práci na projektu nás podporovaly jak naše rodiny, vedení 

naší školy, vedení města, ale i řada firem a občanů našeho města. Dne 26. 11. 2017 proběhlo 

za účasti vedení města, školy, žáků i přátel školy její slavnostní vysvěcení.  

    

 

 

 

 

 

 

 

Bylo nezbytné zajistit pronájem pozemku, na kterém měla být kaplička umístěna. Po 

mnoha peripetiích se povedlo a my jsme obdrželi pochvalné uznání ze Středočeského kraje. 
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Vánoční čas jsme naším mladším spolužákům zpříjemnili „balonkováním“. Jednalo 

se akci, která proběhla 9. 12. 2016 v 15.15 hod. před budovou školy. Akce byla součástí 

projektu Český Ježíšek a zároveň pokusem o rekord ve vypouštění balónků v celé ČR. Děti 

mohly poslat svá přání balónkem. Rekord překonán nebyl, ale my jsme si celé odpoledne 

s čajem a perníčky, které jsme připravili, opravdu užili.  

           

Každoročně se v tomto období věnujeme charitativní činnosti. Dětští zastupitelé 

zorganizovali prodej náramků s motivy zvířátek pro nadační fond Sidus. Zakoupením 

náramku dětí přispěly na léčbu mnoha dětských pacientů. V charitativní činnosti jsme 

pokračovali i na jaře, kdy jsme pomohli s prodejem tradičních žlutých květin na podporu 

onkologických pacientů. 

Projekt Krokus realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI)  

ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu ŽMP. Školám jsou zdarma poskytnuty 

cibulky žlutých krokusů, které žáci škol zapojených do projektu na podzim zasadí jako 
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připomínku jednoho a půl milionu židovských 

dětí, jenž zemřely během šoa. Projekt Krokus tak 

nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku 

šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o 

nebezpečích diskriminace, předsudků a 

fanatismu. V galerii si můžete prohlédnout 

průběh projektu přímo na jednotlivých školách. 

 

  

Dne 15. března jsme se zúčastnili slavnostní 

vernisáže, která proběhla v prostorách pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy.  

Jednalo se o ukončení dalšího našeho projektu 

s názvem  

„ Školákem ve válečných letech“, na kterém jsme 

pracovali více než rok. Zastupitelé bádali v okresním 

archívu, pořádali besedy s pamětníky, shromažďovali 

dobové materiály. Výstupem bylo vytvoření roll-pu se 

získanými informacemi. Ten se stal součástí putovní 

výstavy s touto tématikou, která bude instalována v budoucím roce i v našem městě.  

 

Dojmy z projektu: 

„Nejvíce nás překvapil podzemní 

kryt, který vedl z tělocvičny  

do takzvané Skály, která dnes 

slouží jako dráha pro motocross. 

Tento kryt byla ve skutečnosti 

jedna dlouhá úzká chodba.“  

„ Nejvíce se nám líbilo povídání  

s pamětníkem.“  

„ Až díky projektu jsem si mohla prohlédnout prababiččin památníček z války.“  

„Nikdy jsem si nemyslel, že vyprávění starých lidí mi tolik dá.“  
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„Mě nejvíce překvapilo to, že jsem se toho tolik dozvěděl. Myslel jsem si, že toho 

bude méně. Bylo to hodně zajímavé a naučné.“ 

 

Už tradiční oslavu „ Čarodějnic“ jsme uspořádali pro 

děti i jejich rodiče 28.4.2017 na školním hřišti. Účastníci měli  

možnost soutěžit v mnoha čarodějných disciplínách jako 

proplétání pavučinou či let na koštěti, ve výtvarné dílně si 

vytvořit svou čarodějnici či ozdobit kouzelný perníček. Vše 

jsme ukončili opékáním buřtů na ohni. 
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Ve středu 17. května jsme na pozvání paní poslankyně Langšádlové navštívili 

parlament ČR.   Měli jsme možnost se zúčastnit zasedání poslanců a položit dotazy paní 

poslankyni. Naši zastupitelé také představili výsledky své činnosti.      

 

Paní poslankyně byla natolik zaujata, že následně navštívila naše město (místa našich 

projektů) včetně naší školy (za přítomnosti pana místostarosty, ing. Ondřeje Matouše) 

s ukázkou budoucí nově budované místnosti pro setkávání Dětského zastupitelstva s naší 

pomocí..  
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Ocenění za práci v Dětském zastupitelstvu se dočkali zastupitelé z nejvyšších 

ročníků, kteří ukončili docházku v devátém ročníku na naší škole. 

 

Bc. Leona Mikušová, vedoucí DZ 

 

5.1.6 Školní družina 

Pro školní rok 2016-2017 bylo otevřeno šest oddělení školních družin, pro zájem 

žáků z druhého stupně mohlo být otevřeno jedno oddělení školního klubu. Celková kapacita 

nebyla zcela naplněna, a proto nebyl problém přijmout do školní družiny i děti, které 

v průběhu roku přestoupily do naší školy. 

Čtyři oddělení pracují v budově Pionýrů, páté, šesté oddělení a školní klub mají 

vymezené třídy pro svoji činnost v hlavní budově školy. V letošním roce se problém 

nedostačujících prostor promítl i do prostor školních družin. Během dne zde probíhalo 

vyučování cizích jazyků nebo doučování žáků s poruchami. 

V letošním roce nedošlo k personálním změnám v odděleních. Minimální absence 

vychovatelek přispěla ke klidnějšímu průběhu roku. Velmi si vážíme vedení školy, které 

školní družinu 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. 

Výrobky, které prezentujeme na vánočních trzích, mají vždy velký úspěch. Nové společné 

hračky se najdou pod vánočním stromkem v každém oddělení. 
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1. oddělení navštěvovali žáci prvního ročníku. Toto oddělení zaměřilo svoji činnost  

na přírodu a život v lese. Žáci 

společně navštěvovali ohradníky 

s divokými koňmi a pratury. Často 

vyráběli papírová zvířátka a zároveň 

zpracovávali odpadový materiál. 

Nezapomněli jsme ani na besedu 

s autorkou dětských knih,  

na dřevíčkovou dílničku a karneval. 

Společný čas byl doplněn  

o návštěvu výstav v městské 

knihovně či pobytem na dopravním 

hřišti. 
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2. oddělení navštěvovali žáci druhého ročníku. Toto oddělení navštěvovaly děti 

s vývojovou dysfázií a jeden chlapec s poruchou autismu. Činnost oddělení byla 

přizpůsobena těmto dětem. Jejich aktivity byly zaměřeny na přírodu a stmelování kolektivu 

(hry ve třídě i venku, komunikační kruhy), chlapce se podařilo s přihlédnutím na jeho 

potřeby více zapojovat 

v kolektivu.  

 

Žáci pokračovali v péči o naše tři želvy (krmení a čistění 

akvária). Návštěvou ohrad divokých koní a praturů pozorovali 

další přírůstky. V rámci družiny proběhlo několik turnajů 

(stolní fotbal, kobercové pexeso, Doublle). Výrobky 

z odpadového a drobného materiálu si děti vždy odnášely 

domů. Nechyběly ani návštěvy výstav, které proběhly v atriu 

městského úřadu. 
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3. oddělení navštěvovali žáci prvního a druhého ročníku. Jejich činnost byla 

zaměřena na přírodu, sport a kamarádství, aby začlenění prvňáčků do kolektivu starších 

kamarádů bylo bez větších problémů. Také pravidelně chodili na delší procházky a 

pozorovali přírůstky mláďat v ohradnících. Své tělo si pravidelně protahovali při míčových 

hrách nebo běžeckých závodech v tělocvičně nebo venku. 

             

4. oddělení školní družiny, ve kterém jsou letos žáci první třídy, se zaměřilo na 

hrubou i jemnou motoriku dětí. Stavby a hry s různými stavebnicemi je nejenom bavily, ale 

také jim pomáhaly. Procvičovaly nejen rychlost a zručnost, ale také svou fantazii a 

představivost. Soutěže, skupinová práce a pomoc kamarádům, byla součástí jejich dnů. 
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5. oddělení v letošním školním roce zdokonalovalo především rozvoj 

komunikačních dovedností, posilování pozitivních vztahů 

v kolektivu a kreativní schopnosti dětí. Žáci v rámci 

komunikačního kruhu diskutovali o různých tématech, např. 

o přátelství, rozdílnosti v dovednostech člověka a jeho 

prospěšnosti pro kolektiv, významu slova respekt aj. 

V rámci rozvoje kreativních schopností a dovedností byly 

děti aktivně zapojovány do rozhodování týkající se tvůrčí 

činnosti ve školní družině. Byly vedeny k tomu, aby 

přijímaly výsledky své tvorby pozitivně a omezily se 

negativní reakce. 

       

 

 

 

 

 

 

6. oddělení strávilo rok plný poznání a her. Děti velmi rádi poznávaly okolí školy. 

Děti velmi zaujala výroba malých krmítek pro 

ptáčky, která si samy rozvěsily na okraji lesa. 

Významné dny a svátky – Vánoce, Velikonoce, 

Den matek - byly spojeny s výrobou dárků, které 
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děti měly možnost vyrábět podle svých nápadů a fantazie. Závěr školního roku je 

v očekávání vystoupení na školní akademii. Taneční prvky k oblíbeným písním jsou také 

jejich nápadem. 

Do školního klubu dochází žáci 4. tříd a žáci druhého stupně. K setkávání 

využíváme hernu, knihovnu, tělocvičnu, kuchyňku a venkovní ekoučebnu. Žáci si na začátku 

školního roku ustanovili pravidla, která dodržují, a v rámci komunitních kruhů si 

připomínáme jejich důležitost. Hrajeme různé společenské hry, kterých máme v herně velký 

výběr. Jejich tvořivost rozvíjíme různými výtvarnými technikami a relaxačními 

omalovánkami. Ve školním klubu jsme se zaměřili na cit pro rytmus, kdy žáci zpívali nebo 

tancovali. Za příznivého počasí jsme se zaměřili na dopravní výchovou na školním 

dopravním hřišti, kde si žáci opakovali pravidla silničního provozu. Máme k dispozici kola, 

koloběžky i motokáry. Také se staráme o chov a krmení našeho školního maskota želváka 

Oskara a 3 vodních želviček. Snažíme se vytvořit příjemné odpočinkové odpoledne, během 

kterého se žáci cítí spokojeně a bezpečně.  

   

  

 

 

 

 

 

 

Během školního roku jsme připravili několik 

akcí, které byly společné pro všechna oddělení. Mezi vydařené akce bych zařadila sportovní 

odpoledne venku i v tělocvičně, návštěvu policejní stanice, dřevíčkovou dílničku, návštěvu 

filmového představení a v neposlední řadě několik divadelních představení, u kterých se 

vždy nepodaří odhadnout, zda představení děti zaujme. Nejatraktivnějším obdobím byly pro 

děti zimní měsíce. Tento rok jsme si nadmíru užili sněhu a všech zimních radovánek. 

S příchodem jara jsme využívali školní zahradu a hřiště nejen ke sportovním aktivitám, ale 

také k hrám podporujícím vzájemný respekt ve skupině, komunikaci a hrám podporujícím 

vzájemné vztahy mezi dětmi. 
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Velkým přínosem pro společnou práci ve školní družině je vždy 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. Většina dětí navštěvuje školní družinu ráda a my 

věříme, že i tento rok byl pro ně přínosný a příjemně prožitý. 

Zpracovala: Bc. Radka Boučková, vedoucí vychovatelka 

 

 

5.1.7 Certifikáty školy 

 Aktivní škola 

I letošní školní rok 2016/2017 nám 

zůstal 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. 
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 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) 

 

 Škola udržitelného rozvoje 

Až do roku 2017 nám zůstává nejvyšší titul za práci školy v rámci ekologie školy a 

jejího okolí, města „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje“ díky zhodnocení 

proenvironmentálních aktivit škol v regionu a jejich ocenění.  
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 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.  

 

 

 ECDL 

Naše škola získala certifikát na akreditovanou testovací místnost pro ECDL. 

Certifikát ECDL Start (ECDL Start Certificate) – mezinárodní doklad počítačové, 

(digitální) gramotnosti držitele (Digital Literacy). Dokládá, že držitel tohoto certifikátu 

je digitálně gramotný, tj. že ovládá základy práce s počítačem, resp. s informačními  

a komunikačními technologiemi (ICT), a to v nejběžnějších oblastech jejich využití (cit. 

http://www.ecdl.cz/prog_core.php). 

 

Prvotním záměrem je to, že chceme, aby naši žáci dle svých možností složili zkoušky 

v rámci výuky z různých modulů, které se liší svou obtížností. Rozsah znalostí a dovedností 

potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je dán mezinárodně platnými 

modulárními ECDL Sylaby, které jsou součástí naší výuky. Certifikát, který ukazuje 

připravenost pro efektivní ICT tak, jak vyžaduje trh práce, bude vycházejícím žákům 

přiložen k přihlášce na střední školu. 

http://www.skolaprodemokracii.cz/zakovske-parlamenty/co-je-zakovsky-parlament.html
http://www.ecdl.cz/prog_core.php
http://www.ecdl.cz/sylaby.php?p=1
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Další nabídkou naší školy je možnost testovat ty, kteří mají zájem o získání tohoto 

certifikátu, kterému se v běžné mluvě říká „řidičák na počítač“. Termíny na testování 

budeme pravidelně vyhlašovat. 

 

5.1.8 Hodnocení metodických sdružení a předmětových komisí 

 Metodické sdružení na 1. stupni 

1.ročníky 

Skupina učitelů 1. ročníků se scházela pravidelně podle plánu. Podařilo se vytvořit 

fungující skupinu, která spolupracovala na přípravě akcí pro žáky 1. ročníku dle plánu 

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

Nově se učitelé pustili do aplikace genetické metody při výuce čtení. Bylo nutné neustále 

kontrolovat dosažené úrovně u jednotlivých žáků v jednotlivých třídách. Hodně jsme se 

věnovali hledání vhodných úkolů, kterými doplnit práci, aby byla efektivní pro osvojování 

čtenářských dovedností.  

Ve 2. pololetí jsme se museli vypořádat s problémy při plnění tematického plánu pro 

psaní. Upravili jsme rozsah osvojovaných psacích písmen v 1. ročníku. Zkušenosti bylo 

nutné ve skupině předávat i mimo metodické schůzky. Stanovený plán byl v hlavních bodech 

splněn. 

Zpracovala: Mgr. Libuše Košvancová 

2. ročníky 

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

společně. Výhodou bylo, že jsme třídy, které sídlí vedle sebe. Navzájem jsme si pomáhaly a 

předávaly získané zkušenosti. Od září byla třídní učitelkou ve 2. C Andrea Němečková, od 

druhého pololetí se vrátila z MD Šárka Vozábová. Všechny třídy měly i AP, které se podílely 

na všech pořádaných akcích. Všechny naplánované akce, exkurze, škola v přírodě i výlety 

proběhly bez problémů. 

Na třídní schůzce byli představeni rodičům i dětem jejich noví třídní učitelé. Po 

dohodě s novými tř.uč. jsme s rodiči projednali nákup pomůcek, PS, sešitů do třetího 

ročníku.  
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Plán metodických schůzek učitelek a asistentek pedagoga 2. ročníku ve školním roce 

2016 – 2017 byl splněn.  

 

Zpracovala: Mgr. Jana Bezuchová 

 

3. ročníky 

Během školního roku 2016/2017 proběhlo 6 metodických schůzek. Na začátku 

školního roku jsme sestavili plán akcí, sjednotili hlavní body hodnocení žáků  a práci se žáky  

SVPUCH .  

Během školního roku jsme kontrolovali a hodnotili plnění výstupů dle tematických 

plánů, používání metodických postupů  v jednotlivých předmětech. Ve všech ročnících byly 

plány dodrženy. Všechny akce (divadlo, exkurze, výlet) jsme zvládli dle harmonogramu. 

V průběhu druhého a čtvrtého čtvrtletí si členové rozdělili úkoly k vypracování 

pololetních prací z matematiky a českého jazyka. Bylo domluveno společné hodnocení prací 

a následně vyhodnoceny výsledky žáků.  

Zpracoval: Mgr. Roman Juřena 

 

4. ročníky 

Ve školním roce 2016/2017 proběhlo 7 metodických sdružení 4. ročníků. Na začátku 

roku členové probrali plán hlavních úkolů ČŠI, sestavili plán akcí, sjednotili hlavní body 

hodnocení žáků. Také určili  termín a místo konání školy v přírodě, sestavili tematické plány 

a ujasnili si správný způsob jejich užívání.  

V průběhu roku probíhalo opakovaně ujasňování správného zapisování do třídní 

knihy, vzájemné porovnávání plnění tematických  plánů, rozkrývání správných metodických 

postupů při výuce v jednotlivých předmětech a u konkrétních žáků, zejména u žáků 

s individuálními vzdělávacími potřebami. Dále byla koordinována organizace různých akcí, 

např. exkurzí a výletů. 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. 
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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 2017/2018 vyučovat ve čtvrtých ročnících.  

Zpracoval: Mgr. Lukáš Nachlinger 

 

 

5.ročníky 

Během školního roku 2016/17 proběhlo celkem 6 metodických schůzek. 

Pravidelně jsme kontrolovali a hodnotili plnění výstupů dle tematických plánů. Ve 

všech ročnících byly plány výuky dodrženy. 

Dále byl projednáván plán akcí v jednotlivých ročnících. Všechny akce jsme zvládli 

dle  harmonogramu, u některých došlo pouze k posunu do jiného měsíce (divadlo – 

přizpůsobeno aktuální nabídce divadel, vycházka – přesunuta z důvodu nepříznivého 

počasí). 

Před pololetními pracemi byly vždy rozděleny úkoly – zpracování jednotlivých prací, 

jejich hodnocení, vytvoření testů pro žáky s IVP. 

Během roku jsme se individuálně domlouvali i s jednotlivými vyučujícími na 

pracovních postupech v hodinách a používaných metodách. 

Zpracovala: Mgr. Jana Obalilová 

 

 

 Předmětové komise 

Anglický jazyk: 3.-9.ročník 

Předmětová komise pracovala ve složení Kamila Smrčková, Leona Mikušová, Pavla 

Formánková, Lukáš Nachlinger, Jan Doležal. 

Spolupráce členů probíhala průběžně během celého roku. Učitelé na obou stupních 

pravidelně konzultovali plnění plánu i dosažené výsledky žáků. Učitelé druhého stupně se 

v prvním i druhém pololetí sešli a domluvili se na podobě pololetních testů.  

Komunikace probíhala ve věcné atmosféře a bez problémů. 
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Zpracovala: Jitka Holanová, vedoucí PK 

Anglický jazyk: 1. – 2.ročník 

 Učebnice a pracovní sešity v jednotlivých ročnících byly sjednoceny 

 Tematické plány odpovídaly ŠVP 

 Zápisy v el. třídních knihách odpovídaly témat. plánům 

 K žákům s IVP jsme uplatňovali indiv. přístup 

 Sjednotili jsme požadavky na závěrečné hodnocení prospěchu 

 

Zpracovala A.Smolíková , metod. vedoucí Aj 1. – 2. roč. 

 

Předmětová komise – přírodovědná, matematika a fyzika se v minulém školním roce 

sešla celkem čtyřikrát. 

1. setkání 2. 9. 2016 - bylo projednáno zejména: 

- učební plány matematiky a fyziky 

- zápisy do TK podle tematického plánu 

- sjednocení sešitů žáků 

- zadávání a DÚ, trenažéry 

- práce s dětmi s IVP,  písemné práce a práce v hodinách 

- klasifikace, váhy známek 

2. setkání  - 8. 11. 2016 – bylo projednáno: 

- zařazování geometrie do výuky matematiky – výuka v blocích 

- sjednocení učiva v jednotlivých ročnících 

3. setkání  -  10. 1. 2017  - bylo projednáno: 

- zadání pololetních písemných prací 

- sjednocení učiva v jednotlivých ročnících 

4. setkání – 16. 5. 2017 – bylo projednáno: 

- sešity pro šk. rok 2017/18 

- pololetní  písemné práce 
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- návrh na nové plány na informatiku (ECDL) 

Vzhledem k tomu, že vyučující matematiky a fyziky jsou v jednom kabinetu, 

všechny vzniklé problémy řeší  průběžně a operativně. 

Zpracovala: Ing. Lenka Kroupová 

Předmětová komise – humanitních předmětů a zeměpisu   

Předmětová komise se sešla během školního roku 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 podněcujících a zvyšování 

čtenářské gramotnosti olympiády z ČJ a Z. 

Zároveň se komise domluvila na pracovních sešitech pro jednotlivé ročníky. 

Seznámili jsme se 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, popř. zůstaval stejný. 

Plán předmětové komise se v hlavních bodech podařilo splnit. Cílem pro další školní 

rok je zaměřit se na zvyšování čtenářské gramotnosti během výuky a přepracovat během 

školního roku tematické plány českého jazyka tak, aby se zkvalitnila příprava žáků  

na přijímací zkoušky na střední školy. 

Zpracovala: Mgr. Jana Vojtěchová 

Metodické setkání asistentů pedagoga 

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

těchto setkání  bylo především zhodnocení měsíční práce, řešení konkrétních problémů a 

vzájemné předání zkušeností. 
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V průběhu školního roku jsme přijaly 3 nové kolegyně, které se velmi rychle zapojily  

do všech činností.  

 I v letošním školním roce jsme pokračovaly v psaní záznamů do komunikačních 

deníků, které byly i nadále rodiči stejně jako dětmi velmi kladně hodnoceny. 

 Při práci s asistovanými dětmi jsme do hodin více zapojovaly práci s IT technikou. 

Děti tak měly možnost procvičovat učivo zábavnou formou. Šlo například o matematické 

hry, práci se slovy a obrázky formou spojování, puzzle, vyhledávání informací na internetu 

ad. 

 Asistentky se aktivně zapojovaly do akcí spojených s programem inkluze a 

doprovázely děti na různé akce pořádané školou. Asistentkám se v průběhu školního roku 

několikrát změnil jejich rozvrh – došlo ke změně výše úvazku u některých žáků na základě 

rediagnostiky, také jsme vyhověly žádosti rodičů a doporučení školního psychologa a 

vyměnily jsme AP u jednoho žáka. 

Plán metodických schůzek asistentek pedagoga ve školním roce  2016– 2017 byl 

splněn. Vzniklé problémy jsme společně vyřešily. Asistentky během těchto schůzek ocenily 

zejména předávání osobních zkušeností a postupů, které se jim v hodinách osvědčily.  

 

 

  

AP Veronika Červinková 

doprovází třídu na šk.výletu 
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AP Lenka Maĺárová pomáhá s výrobky 

při dřevíčkové dílně. 

 

 

 

 

 

  AP Dana Šebestová maluje se 

třídou na   plot. 

 

 

Mgr. Jana Bezuchová, koordinátor inkluze 
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5.1.9 Školní poradenské pracoviště 

ŠPP pracuje na naší škole ve složení: výchovný poradce, metodik prevence, školní 

psycholog, koordinátor inkluze, speciální pedagog a sociální pedagog. 

 Hodnocení plánu výchovného poradce 

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 rámci inkluze pracuje v kolektivu školního poradenského pracoviště ještě proškolený 

pedagog – koordinátor inkluze, který zajišťuje  spolupráci asistentů pedagoga s vyučujícími 

a rodiči při práci žáků ve třídě. V letošním školním roce posílila tým sociální pedagog, který 

dohlížel u žáků na přípravu. Pomáhal dětem s řešením náročnějších situací ve škole.  

Zařizoval rozvojový program na financování obědů. Podílel se na sepisování zpráv  

na OSPOD. Po třídních schůzkách  v 1. čtvrtletí se výrazně do práce školního poradenského 

pracoviště zapojil také koordinátor pro volbu povolání. 

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 a plánů pedagogické podpory.  Podle IVP letos probíhala 

výuka u 90 žáků a nově podle plánu pedagogické podpory pracovalo 48 žáků. Úspěšnost 

IVP  a PLPP byla během roku 2 krát vyhodnocena. 

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 pracoval i s rodiči a učiteli.  

VP spolupracoval během školního roku s preventistou soc. - patologických jevů  

na škole. Během školního roku se výchovný poradce zúčastnil několika jednání s rodiči a 
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třídními učiteli o pomoci žákům při výuce, o zvolení vhodných metod a forem práce,  

o domácí přípravě. Nově zabezpečoval souhlasy zákonných zástupců se zprávou 

poskytnutou PPP škole. Informoval rodiče o práci se žáky vyžadující speciální péči. 

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, výchovný poradce 

 

 Zhodnocení programu primární prevence  

Plán primární prevence byl sestaven metodičkou prevence Mgr. Janou Vojtěchovou  

ve spolupráci se školní psycholožkou PhDr. Jitkou Čmuhařovou s platností od 1. září 2016. 

Celý program je realizován za spolupráce vedení školy se školním metodikem prevence, 

výchovným poradcem, speciálním pedagogem a se 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 a MŠ T. G. Masaryka Milovice.. S programem protidrogové prevence byli 

seznámeni všichni vyučující školy. Plán byl neustále k dispozici k nahlédnutí u metodičky 

prevence. Zároveň byl vyvěšen společně s ostatními 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 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. 
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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 naši 

pedagogové program Kočičí zahrada, který byl vytvořen s cílem  rozvíjet sociální dovednosti 

dětí v rámci prevence rizikového chování. Třetí ročníky navštívily divadelní představení 

společnosti Divadelta o.s., které se zabývá problematikou agresivity a šikany. Od 4. ročníků 

probíhá pravidelné setkávání s odborníky ze Semiramisu. 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 a následně bude pokračovat.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 problematické 

vztahy v kolektivu. Dále navštívili Divadlo Metro Praha a jejich představení Na výletě i  

 VSvětě. 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 preventivní divadelní představení zaměřené na 

odmítání návykových látek i problematické vztahy v kolektivu. Deváté ročníky se vyjely 

podívat na soudní líčení s různými delikventy, na základě spolupráce s Okresním soudem 

v Nymburce, který vhodně doporučuje jednotlivé případy pro prevenci na základních 

školách. Také se zúčastnili besedy s MUDr. Radimem Uzlem CSc., uzvávaným českým 

sexuologem. Nadále pokračujeme v projektu Kamarád, který se stal nejen oblíbeným, ale 

hlavně úspěšným startem předškoláků a našich budoucích prvňáčků, v letošním školním 

roce byl obohacen o další zajímavé aktivity. 

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, metodikem prevence a vedením školy několik případů velmi nevhodného 

chování mezi dětmi. V šesté třídě je dlouhodobě řešen vztah celého kolektivu se znaky 

šikany i kyberšikany, a to ve spolupráci s třídní učitelkou, metodikem prevence, školní 
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psycholožkou a vedením školy. Došlo ke speciální třídní schůzce rodičů tohoto ročníku a 

byl domluven postup při řešení problémů se školní psycholožkou a speciálním pedagogem, 

s třídním kolektivem je nadále pracováno, v dalším školním roce bude zajištěn stmelovací 

kurz na posílení vztahů v kolektivu.  Mezi žáky 4. a 5. ročníku došlo ke krádežím peněz, 

situace dostála nápravy s kolektivy tříd bylo následně dále pracováno na toto téma v rámci 

OSV. V sedmém 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. V devátém 

ročníku došlo k šikaně žákyně, situace byla opět šetřena vedením školy ve spolupráci 

s metodikem prevence a rodiči žáků. 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 a v těchto třídách byly zvýšeny dohledy 

během přestávek. 

Zpracovala: Mgr. Jana Vojtěchová, metodik prevence 

     

 

 Školní psycholog 

V rámci školního poradenského pracoviště nabízí své služby školní psycholožka, 

která je ve škole přítomna dva dny v týdnu. Konzultační a poradenské služby pro rodiče 

a žáky poskytuje v souladu s principy důvěrnosti a etiky. Rodičům návštěvu 

psycholožky doporučuje třídní učitel, výchovná poradkyně nebo ředitelka školy, nebo 

přicházejí z vlastní iniciativy společně se svým dítětem. Na způsobu spolupráce se 

domlouvají s psycholožkou. V případě realizace individuální dlouhodobé poradenské 

péče o jejich dítě  si s psycholožkou průběžně vzájemně vyměňují informace o efektivitě 

a výsledcích konzultací.  

Ve školním roce 2016-2017 takto pravidelně docházelo několik desítek rodin.  

Jednorázových psychologických intervencí žáci využívají často a průběžně v rámci 

vymezených konzultačních dnů psycholožky ve škole. Nejčastějšími tématy, s kterými 

rodiče a žáci přicházejí, jsou výukové a kázeňské problémy. V letošním roce však 

významně častěji tyto problémy souvisely i s negativním prožíváním sociálních vztahů 

se spolužáky a vrstevníky. Několika žákům bylo nutné poskytnout intenzivní podporu  

a pomoc, neboť se cítili osamělí a sociálně vyloučení, někteří byli atakováni a osočováni 

spolužáky zejména prostřednictvím sociálních sítí. Následkem u těchto žáků bylo např.  
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i odmítání docházet do školy, onemocnění vážnými psychosomatickými nebo 

psychiatrickými nemocemi. Tato situace si vyžádala potřebu mnohem většího zapojení 

školní psycholožky jak v rámci prevence, tak v rámci řešení zjištěných sociálně-

patologických jevů v třídních kolektivech a mezi žáky školy (diagnostika vztahů  

a klimatu ve třídách, práce se třídami, setkání se skupinami rodičů, spolupráce s učiteli 

a dalšími pomáhajícími i restriktivními institucemi apod.).            

V souvislosti se změnami ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami poskytovala školní psycholožka v tomto školním roce oproti letům 

předešlým více metodických a odborných konzultací pedagogům a jejich asistentům.  

Již tradičně mezi žádané a velmi oceňované metody podpory žáků patřil EEG 

– biofeedback (byť se jedná o jedinou službu školního poradenského pracoviště 

s finanční spoluúčastí rodičů). I letos pomohl několika dětem vyřešit jejich potíže.        

Další kvalitativně i kvantitativně narůstající zakázkou se stává oblast práce 

s nadanými a motivovanými žáky. Naše škola nechce opomíjet jejich potřeby  

a průběžně hledá nové a současné době vyhovující způsoby, jak jim vytvořit 

podnětné prostředí k dostatečnému rozvoji. Nadané a motivované žáky sleduje 

školní psycholožka ve spolupráci s učiteli od první třídy. V letošním školním roce 

docházelo na kroužek Chytrých hlaviček celkem 26 žáků mladšího školního věku. 

Vzrůstající zájem a dobrá spolupráce rodičů svědčí i o tom, že mnohým rodičům není 

lhostejné, jakých výsledků ve vzdělání jejich dítě dosáhne. V zájmu školního 

poradenského pracoviště je poskytovat podporu jak k tomu, aby se žák cítil ve škole 

dobře a bezpečně, tak k tomu, aby měl možnost dosáhnout kvalitního vzdělání.     

Služby poskytované školní psycholožkou jsou již několik let standardní a 

bezplatnou nabídkou školy díky podpoře zřizovatele a úspěšnosti vedení školy při 

čerpání finančních prostředků z projektových zdrojů. Jsou pravidelně využívány 

žáky, rodiči i pedagogickými pracovníky, a umožňují tak poskytnout pomoc včas, se 

znalostí  a porozuměním konkrétnímu prostředí školy.  

 

Zpracovala: PhDr. Jitka Čmuhařová, školní psycholog 
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 Koordinátor inkluze 

Koordinátor inkluze metodicky vede asistenty pedagoga. Společné vzdělávání a 

množství asistentů na naší škole vyvolalo nutnost koordinace práce. Kromě komunikace 

s poradenskými zařízeními zabezpečuje koordinátor také komunikaci s rodiči dětí s AP. 

Jedním z nezbytných úkolů je koordinace práce učiteli a AP a žáky. V rámci jednotné péče 

o asistované žáky pomáhá třídním učitelům vypracovat IVP včetně vyhodnocení. Neméně 

důležitým krokem je kontrola dokumentace AP a přijímání opatření. 1x měsíčně vede 

metodické setkávání asistentů pedagoga, vyhledává pro asistenty určené do tříd s různými 

poruchami další vzdělávání.  

Zpracovala: Mgr. Jana Bezuchová, koordinátor inkluze 

 

 Speciální pedagog 

V průběhu školního roku speciální pedagog především zajišťoval naplňování 

předmětu speciálně-pedagogické péče. Jednalo se o přímou individuální práci s jednotlivci 

nebo s malými skupinkami. Celkem se jednalo o dvacet pět dětí. Na jedné straně byly 

rozvíjeny oslabené oblasti, na druhé straně bylo pomalejším, individuálním tempem 

procvičováno učivo, které si žáci nedokázali dostatečně osvojit v hodinách. 

Dále se školní speciální pedagog věnoval pomoci s přípravou a kontrolou 

vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory pro 

jednotlivé žáky a kontrole jejich správného uplatňování v průběhu vyučovacího procesu. 

V šestých ročnících prováděl program prevence minimalizace užívání návykových 

látek Unplugged. Organizoval naplňování pedagogické intervence pro potřebné žáky, 

komunikoval s rodiči a celkově spolupracoval na činnosti školského poradenského 

pracoviště.  

Zpracoval: Mgr. Lukáš Nachlinger, speciální pedagog 

 

 Sociální pedagog 

V září roku 2016 byla na naší škole zřízena nová funkce, sociální pedagog, z projektu 

OP VVV vyhlášeným EU, po dobu 2 let. Záběr pracovních povinností a náplně práce je 

velmi široký. Mezi jeho stěžejní úkoly patří podpůrná role směrem k žákům, má na starosti 

znevýhodněné žáky, žáky s výchovnými obtížemi a žáky se specifickými vzdělávacími 
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potřebami.  

U vybraných žáků pomáhá s domácí přípravou a v případě zájmu dětí, popř. rodičů 

poskytuje poradenské služby. Ve spolupráci s kolektivem ŠPP komunikuje s organizacemi 

spolupracující se školou: OSPOD, PPP, SPC. 

V červnu 2017 byl speciálním pedagogem koordinován projekt Obědy dětem, kdy 

vybraným žákům a jejich rodičům byla nabídnuta možnost přihlásit se a získat po dobu půl 

roku obědy zdarma. U některých rodičů se setkala s pozitivní reakcí, našli se i Ti, kteří zájem 

neměli. V červenci byla schválena dotace pro 4 žáky naší školy. 

Společně se speciálním pedagogem zajišťuje žákům pomůcky pro jejich úspěšné 

vzdělávání a zařazení se do normálního života. 

Zpracovala: Bc. Hana Šumpíková, sociální pedagog 
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5.2 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 MŠ U Broučků 

Děti z naší partnerské mateřské školy navštívili školní knihovnu, kde je Kateřina 

Brynychová, která je patronkou knihovny, provedla hodinovým vstupem do světa školních 

knížek. 

 

    

 

 Bývalí žáci naší školy 

Milá návštěva, která udělala velkou radost – současní středoškoláci na svoje bývalé 

patrony nezapomněli 
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 Školní jídelna 

 

Pro vycházející žáky byl 

připraven slavnostní oběd, včetně 

obsluhy od paní kuchařek.  

Deváťáci předali celému 

týmu Certifikát vynikající kuchyně. 

   

 

 Domov Mladá 

Svěřenci Domova s naší školou dlouhodobě spolupracují. Letošní rok jsme se 

společně věnovali výtvarnému tvoření. 
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 Město Milovice 

Spolupráce se zástupci města se odvíjí od potřeby jak našich žáků, především 

Dětského zastupitelstva, tak od potřeb našeho zřizovatele. Zástupci města přichází za 

žáky do školy na besedy. Dětské zastupitelstvo se účastnilo průzkumu veřejného mínění 

na vytvoření Územního plánu města. 

  

Další spolupráce probíhá již každoročně na konci školního roku při závěrečném 

vyřazení deváťáků. 
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 Mirakulum 

Kromě různých sponzorských darů nám každoročně pan majitel Antoš vychází vstříc 

a umožňuje našim žákům 1 x ročně pobyt v Mirakulu zdarma. V rámci této návštěvy 

nemáme žádné omezení návštěvy. 

   

 

 

 

 Městská knihovna 

Školní družina se zúčastnila besedy v knihovně s Danielou Krolupperovou - v sedě, 

v leže - a poslouchali předčítání. 
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Pasování na čtenáře 

Vyvrcholením školního roku bývá tradičně pro žáky 1. ročníků návštěva knihovny. 

Letos sice nebyla jediná. Děti zavítaly do knihovny na konci roku už potřetí. První návštěva 

je seznámila s prostředím knihovny. Cílem druhé cesty do knihovny byla už práce 

s vybranými knihami autorů píšících pro děti a plnění úkolů ke cvičení porozumění čtenému 

textu. Odměnou jim byl za splněné úkoly dětský časopis Čtyřlístek.  Potřetí se děti těšily na 

návštěvu nejvíce. Očekávala je totiž královská rodina, kterou měli přesvědčit o svých 

čtenářských dovednostech, aby mohli být pasováni na čtenáře. Všichni žáci byli skvěle 

připraveni, a tak obdrželi letos nejenom šerpu od královny, sladkost od krále, ale také knihu 

k prázdninovému čtení. 
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Pro děti byla připravena prezentace o našich ilustrátorech, především o Josefu 

Ladovi,  kterého si připomínáme kulatým výročím narození i smrti. Děti toho poměrně dost 

věděly a tak si vysloužily velkou, opravdu velkou pochvalu od paní knihovnice. 

 

 

Zpracovala: Ing. Bc.  Ivana Králová 

 

 AFK 

AFK Milovice za podpory FAČR a Středočeského fotbalového svazu se zapojilo do 

akce Měsíc náborů 2017. V září  proběhla na hřišti AFK Milovice akce, která seznámila děti 

na dvaceti sportovištích se sportovními disciplínami, které pocházejí nejen z oblasti fotbalu, 

ale také jiných sportů. 
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 22. základna vojenského letiště  - Náměšť nad Oslavou 

Návštěvu základny nám zprostředkoval pan Říha, s kterým naše dlouhodobě 

spolupracuje. Kromě uctění památky 

padlým letcům nás vojáci provedli svojí 

základnou, ukázali nám bojové 

prostředky a připravili si pro nás 

zajímavou přednášku, která díky 

dotazům našich žáků byla nekonečná.  

 

Všichni odjížděli nadšeni, většina ten 

den chtěla nastoupit do armády a každý si 

v kapse odnášel originální žvýkačky 

z Afghánistánu. 
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 Rodinné centrum 

Spolupráce v podobě pomoci při zářijové akci Cesta pohádkovým lesem si 

„vysloužila“ pochvalu od paní ředitelky Mgr. Ludmily Šimkové:  „Akce se povedla a žáci 

se aktivně zapojili a pomáhali tam, kde bylo potřeba.“ 

 

 Domov Na Zámku – domov seniorů 

 

 

O Vánocích žáci devátých ročníků přišli 

potěšit Seniory do Lysé na Zámek. Kromě 

společného Vánočního zpívání jsme vyráběli 

ozdoby k zavěšení, hráli různé hry. Moc se 

líbil interaktivní koberec. 
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 Josef Říha 

S panem Říhou spolupracujeme na projektech Biskaj a střelba ve Dvorech – viz 

kapitola Projekty.  

 

 Zahraniční spolupráce 

Partnerská spolupráce Saaleschule für (H)alle - charakteristika a plán 1. fáze projektu 

 

Spolupráce mezi oběma školami nabízí našim žákům možnost bližšího seznámení 

s německou kulturou a reáliemi a poznání společných kulturních a jazykových prvků. 

Přípravou pobytu německých žáků v Milovicích (říjen 2017) a našich žáků v Halle 

(duben 2018) včetně jazykové animace, soutěžních jazykových, výtvarných, sportovních a 

kulturních aktivit je hlavním cílem prohloubení zájmu našich žáků o praktickou výuku 

německého jazyka jako druhého cizího jazyka. Německá škola má zkušenosti s partnerstvím 

se zahraničními školami, ráda by zahájila nový projekt se školou v ČR, neboť žáci 5. ročníku 

projevují zájem o výuku českého jazyka. ČR je sousední zemí a vzdálenost mezi oběma 

místy je pro žáky dostupná jak časově, tak finančně. Německá škola má zájem o zahájení 

projektu ve třídě s nejmladšími žáky, což je právě 5. ročník (cca 11-12 let), očekává 

dlouhodobější spolupráci s možnostmi navázání bližších přátelských vztahů nejen mezi 

žáky, ale i mezi jejich rodinami. Delší trvání projektu umožní také prohloubení jazykových 

kompetencí žáků obou škol. Na naší straně by bylo vhodné do projektu zapojit žáky 

budoucího 7. ročníku. Obě strany budou z hlediska jazykových kompetencí na úplném 

počátku a společné aktivity budou připravovány na shodné úrovni. V blízké budoucnosti se 

nabízí i realizace vzájemných setkání a stáží pro pedagogy obou škol, a to i v případě, že 

neovládají aktivně nebo vůbec německý jazyk.  

První setkání v Halle a reciproční setkání v Milovicích 

První setkání v Halle se konalo ve dnech 19. a 20. června 2017. Zástupci ZŠ TGM 

jednali s organizátorkami projektu Katharinou Clauss, Elenou Hukic  a organizačním 

ředitelem německé školy panem Jochenem Muhsem. Během něho byly dohodnuty obecné 

rámce projektu a termín návštěvy německých kolegyň – čtvrtek 17. a pátek 18. srpna 2017. 

Během něho si prohlédli areál školy, setkali se s její ředitelkou paní Mgr. Ladou Flachsovou 
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a dohodli další organizační detaily, nezbytné pro pobyt německých žáků v Milovicích, který 

by měl být předběžně realizován v týdnu od 9. do 12. října 2017. 

 

Zpracoval: Mgr. Karel Špecián, organizátor projektu 

 Rodiče 

Příklady e-mailu od rodičů, kterých si velmi vážíme: 

„Děkuji mnohokrát za vzornou a příkladnou spolupráci. Jsem rád, že se do kolektivu 

vrátil  a zapojil bez problémů.  

Pavel Novotný“ 

Vážená paní ředitelko, 

Dovoluji si přidat k řadě gratulantů a popřát Vám hodně trpělivosti a hlavně zdraví. 

Dále bych vám chtěl poděkovat za to, jak skvělý máte ve škole tým. Moje děti jsou 

ve škole šťastné (i když to tak někdy nevypadá) :-) . 

Takže ještě jednou hodně štěstí a spousty elánu a užijte si co nejlépe prázdniny, které 

si určitě zasloužíte. 

Roman Šmíd 

(Klára a Matěj 1. C) 
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 Dobrý den paní ředitelko, 

moc bych Vám chtěla poděkovat. Poděkovat za to, že jste nás přijali na školu mimo 

zápis (myslím koncem června). Já a moje dcera i celá rodina jsme moc spokojené. 

Ani na chvilku jsem nezapochybovala, že jste nejlepší škola v Milovicích.  A 

základem každé školy, podle mně jsou ředitel / ka a učitelé. A vůbec nelituji, že jsem 

se Terezku rozhodla k Vám dát. A tuhle neděli, na rozsvícení vánočního stromku, 

když jsem viděla svoji dceru a ostatní děti vystupovat, byla jsem ještě víc hrdá na to, 

že Terezka navštěvuje Vaši školu. Velké dík, patří samozřejmě i pí učitelce 

Obalilové.  

Moc, moc Vám děkuji 

S pozdravem, Gavurová Viera 

  

Dobrý den paní ředitelko, 

chtěla bych velice poděkovat Vaším prostřednictvím paní učitelce Janě Bezuchové 

za úžasné 2 roky, které učila mou dceru. Musím přiznat, že díky jejímu 

profesionálnímu přístupu dcera velmi pěkně zvládla první kroky ve škole. Díky 

samozřejmě patří i Vám. Jsem velice ráda, že můžeme chodit do této školy, kterou 

beru jako TOP. 

děkuji a přeji pěkné prázdniny  

Holotinová Lenka 

 

 Městská policie 

Spolupráci s naší školou má na starosti zástupce ředitele MP, pan Jaroslav Kužel. 

Prevence v rámci bezpečnosti probíhala průřezem všech ročníků naší školy. 

 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.  
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6 Údaje o zaměstnancích školy 

6.1 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

Pedagogické vzdělání si doplňovalo tento rok na VŠ 7 učitelů. 

6.1.1 Třídnictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Třídní učitelé Netřídní učitelé 
      
1.A Košvancová Holanová 

1.B Jislová  Smrčková 

1.C Smolíková Kuklíková 

2.A Bezuchová Korityak 

2.B Králová Pospíšilová 

2.C Němečková, Vozábová Rohulánová 

3.A Juřena Milý 

3.B Nováková Formánková 

3.C Pechová, Bartošová Adamová 

4.A Legezová Benešová 

4.B Hankeová Lipták 

4.C Nachlinger  
5.A Michková  
5.B Doležal  
5.C Obalilová  
6.A Kroupová  
6.B Špecián  
6.C Šedová  
7.A Vojtková  

7.B Vojtěchová  

8.A Mikušová  
8.B Třetinová, Handlířová  
9.A Flachsová  

9.B Fraňková  

9.C Molinová  

školní psycholog 

Čmuhařová 

speciální pedagog 

Nachlinger 

sociální pedagog 

Šumpíková 

Vychovatelky ŠD Asistenti pedagoga 

Boučková Boučková Šebestová 

Kociánová Sudrová Brynychová 

Štoková Fisicaro Hoborová 

Brynychová Červinková Šurcová 

Maľárová  Reinbergrová  

Šebestová Bartošová  

Vojtková Carvová  

 Maľárová  

provozní a správní 

zaměstnanci 

Hamerníková 

Mertová 

Homola, Kratochvíl 

Šobová 

Červenková 

Boháček, Fazekaš 

Boháčková 

Malachovová 
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6.1.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

26.9.2016 Nachlinger Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ 

30.9.2016 Nachlinger Kaziustický seminář   

3.10.2016 Hamerníková Účetní seminář on-line 

24.10.2016 Kuklíková Efektivní metoda výuky ČJ na I.st. ZŠ, jak (ne) učit dyslektiky 

11.-13.11.16 Vojtěchová Výchova k respektu a toleranci 

22.11.2016 Flachsová Konference ŠKOLSTVÍ 2017 

28.11.2016 Vojtěchová Supervize pro ped.pracovníky školského poradenského pracoviště 

29.11.2016 Hamerníková Změny ve zdaňování mezd pro r. 2017 

7.1.2017 Nováková  Efektivní výuka 

7.1.2017 Carvová  Efektivní výuka 

23.1.2017 Flachsová Jak překonat nesouhlas - praktický workshop 

02/17- 11/17 Vojtková Specializační studium 

22.2.2017 Bezuchová Žák s potřebou podpůrných opatření - 2.-5. stupeň 

23.2.2017 Boučková R. Současné trendy v edukaci žáků s ADHD syndromem na ZŠ 

27.2.2017 Nováková Dyskalkulie - reedukace - mladší a starší školní věk 

23.3.2017 Mikušová Trénink koordinátora žák. Parlamentu 

27.3.2017 Smolíková Indikace a kontraindikace metod výuky ČJ 

3.4.2017 Špecián Internet im Deutschunterricht 

10.4.2017 Špecián Čeština z druhé strany, jak ji učit děti - cizince I. 

10.4.2017 Nachlinger Zážitkové učení v příběhu 

11.4.2017 Rohulánová Netradiční sportovní hry síťové 

27.4.2017 Bezuchová Žák s potřebou podpůrných opatření - 1. stupeň 

28.4.2017 Špecián Wortschatz mit Spass 

4.5.2017 Nováková Didaktické hry v matematice 

9.5.2017 Bezuchová Problematika edukace žáka s poruchou autis. Spektra 

24.5.2017 Bezuchová Společná odborná konference 

17.5. - 21.6. Vojtěchová Specialista na řešení školní šikany a kyberšikany 

29.5.-30.5. Flachsová Výjezdní seminář pro ředitele škol 

8.6.2017 Nachlinger Žák s potřebou podpůrných opatření - 2.-5. stupeň 

2.-3.6.2017 Boučková Celostátní seminář vychovatelek ŠD a ŠK 

 

Další individuální vzdělávání bylo zaměřeno na proškolení budoucích učitelek  

1. ročníku formou náslechů u kolegyň, které tuto metodu převzaly již od září 2015.  
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Školení pro sborovnu: 

jednalo se o 2 navazující 

semináře v rámci projektu 

Bezpečné klima.  

 

 

První školení se uskutečnilo v dubnu, druhé 

v přípravném týdnu, v srpnu. Obě vedla lektorka Semiramis, 

Mgr. Tereza Berková.  

Pokračující školení pro všechny pedagogické 

pracovníky bylo zaměřeno  na práci s počítačovou technikou 

a systémem OFFICE 365. 

 

 

6.2 Zpráva o hospodaření 
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               hospodářský výsledek z hlavní činnosti                       4 533,47 Kč 

 

 

               hospodářský výsledek z doplňkové činnosti:                    23 785,93 Kč 

 

Zpracovala: Hana Hamerníková, ekonomický zástupce ředitele školy 
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6.2.1 Opravy 

 Opravy bez výběrového řízení 

 Nová učebna  

Díky otevírání 4 prvních tříd muselo dojít k úpravě prostor, kde se nacházely 

keramické pece na třídu pro půlenou výuku cizích jazyků. S tímto opatření se zároveň 

přesunuly keramické pece do třídy, kde žáci pracují s hlínou, a bylo potřeba tyto pece 

zabezpečit. Pan školník vytvořil velmi pěknou zábranu. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nová klubovna 

Dětské zastupitelstvo si pro svoji činnost zaslouží místo, kde by se mohli scházet. 

Proto jsme přistoupili k tomu, že jsme lyžárnu přesunuli do jiných prostor a v průběhu celého 

roku probíhala rekonstrukce za pomoci rodičů žáků, samotných žáků, učitelů a pana 

školníka. Nebyly to jen všední dny, ale i dny volna. Prostory klubovny budou zároveň sloužit 

pro odpolední školní družinu a následně bychom ji chtěli vybavit virtuální realitou pro 

odpolední setkávání žáků. 
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6.2.1.3.1 Rekonstrukce vestavených skříní a 

nové skříňky 

Pokračujeme v rekonstrukci vestavěných skříní ve 

třídách. 

Místa na pomůcky není nikdy dost. Proto 

nahrazujeme „polorozpadlé“ skříňky u katedry učitele 

novými – vše ale postupně, nejde vyměnit všechny 

najednou.  

 

 

 

 

 

6.2.1.3.2 Nová šatna pro pedagogy 

Na staré škole přibyla 1 třída, asistenti pedagoga a sborovna včetně šatny byla pro 

pedagogy nedostačující. Navýšili jsme počty míst ve sborovně a ve výklenku na chodbě jsme 

zbudovali novou šatnu. 

 

 

 

 

6.2.1.3.3 Nový kabinet na hlavní budově 

Díky počtu asistentů v nastávajícím roce 2017/2018 jsme neměli místo pro dalších  

6 pedagogů. Nezbytností tedy bylo vybudovat nové zázemí. Stalo se tak ve 3. patře. 
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 Opravy na základě výběrového řízení 

6.2.1.4.1 Malování 

Letošní malování začalo výmalbou tříd 2. ročníků na staré škole. Následovalo 

malování 3. patra na hlavní budově společně s několika třídami.  

6.2.1.4.2 Polyuretanová podlaha 

Povrch posledního patra naší školy je pokryt polyuretanovou vrstvou. 

   

 

 

 



172 

7 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

V letošním školním roce jsme neměli z této instituce žádnou kontrolu. 
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8 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

8.1 Bezpečné klima v českých školách 

Naše škola se zúčastnila projektu vypsaného MŠMT v rámci programu „Bezpečné 

klima v českých školách na rok 2017“. Získali jsme dotaci na realizaci projektu Nezávazné 

vzdělávání pedagogického sboru na preventivní program školy v celkové výši 79.980,- Kč. 

V tomto projektu spolupracujeme s organizací Semiramis z.ú., což je profesionální 

organizace centra primární prevence Středočeského kraje s dlouholetou tradicí  

v poskytování odborných služeb, zaměřených na závislostní a další rizikové chování. Cílem 

našeho projektu je naučit se, že se vyplatí problémům předcházet a při jejich řešení věnovat 

pozornost jak jednotlivcům, jejich rodinám, tak i celé skupině, kde se daný problém vyskytl. 

„Člověk je závislý na svém prostředí a nemůže se dokonale izolovat. Není však třeba 

se umíněně izolovat, aby byl člověk sám sebou.“ (Josef Čapek) 

 

8.2 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování  

Reakce školy na výzvu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ ve spolupráci s EU a MŠMT byla přijata a přinesla 

škole ve schváleném řízení 1 435 385,- Kč. 

Projekt je realizován v průběhu 2 školních let, tzn. ve školním roce 2016/2017 a 

2017/2018. Jak je již patrno z názvu, náplní tohoto projektu byla pomoc žákům a to nejen 

ohrožených školním neúspěchem, ale také těm, kdo si chtěli rozvíjet svou logickou paměť, 

čtenářské dovednosti nebo znalosti anglického jazyka. Zároveň bylo podpořeno další 

vzdělávání pedagogických pracovníků v těchto oblastech.  

Do projektu se zapojili vyučující, kteří prostřednictvím svých hodin doučovali 

vybrané žáky matematice,  českému jazyku  a ruskému jazyku. Nezapomněli jsme ani na 

procvičování anglického jazyka a tak někteří žáci byli součástí „Assistance for students for 

ZS T.G.M.Milovice“. Kdo si chtěl rozvíjet své logické myšlení, mohl navštěvovat „Klub 

zábavné logiky“. V neposlední řadě byl zaveden čtenářský klub, kde svůj čas věnovali žáci 

čtenářským dovednostem. 

Součástí projektu bylo zřízení pozice sociálního pedagoga, který byl nápomocen 

žákům, rodičům a vyučujícím při jejich vzájemné spolupráci a přístupu ke škole. Dále pak, 

pozice speciálního pedagoga, jehož náplň práce spočívala v podpoře a pomoci žákům 

s poruchami učení a učitelům, kteří se s těmito žáky pracují. 
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8.3 Obědy  dětem 

Program Obědy dětem zajišťuje nadační fond Drab foundation, který je za 

podpory MŠMT celorepublikově rozšířen. O zařazení do programu žádala přímo škola, která 

vytipovala žáky naší školy. Na základě udělení souhlasu zákonných zástupců jsme získali 

pro 4 žáky dotaci na obědy od 1. září 2017 do 28. února 2018.  

Hlavní motivací organizace je snaha pomáhat těm rodinám, jejichž ekonomická 

situace je dlouhodobě nepříznivá a rodičům neumožňuje, aby kupovali svým dětem obědy 

ve školních jídelnách. Další prioritou tohoto programu je motivovat žáky k lepším výkonům, 

lepší školní docházce a také k lepší socializaci podporovaných jedinců. 

 

8.4 Rozvojový program – Podpora výuky plavání v základních školách 

v roce 2017 

Projekt je ve fázi čekání na právní akt, neboť byl formálně zkontrolován a splňuje 

všechny požadavky metodiky MŠMT.  

Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol 

prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní neinvestiční náklady (ONIV), a to 

pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. 

 

8.5 Podaná dotace na IROP a ITI 

V rámci integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla v srpnu 2016 

vypsaná výzva k předkládání žádostí zaměřených na podporu infrastruktury základních škol. 

Jednáme o stavební úpravu půdní vestavby, pořízení odborných učeben za účelem zvýšení 

kvality ve vzdělávání včetně vybavení a vnitřní konektivity a připojení k internetu. 

Vzhledem k tomu, že pokud bude dotace přiznaná, částečně se bude zřizovatel podílet na 

její realizaci. Získali jsme souhlas s podáním žádosti. 

 

Ostatní projekty na škole byly rámci malých vnitřních projektů financovány ze zdrojů 

školy. 
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9 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

Viz kapitola Kaplička, Krokusy 
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10 Kontroly 

10.1 Veřejnosprávní kontrola 
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Kontrolovaným orgánem (Zřizovatel školy – Město Milovice) nebyly zjištěny žádné 

nedostatky, veškeré předložené doklady jsou v souladu se zákonem. 
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10.2 Kontrola VZP 
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Závěr kontroly: bylo konstatováno porušení v jednom případě, kdy nedošlo ke 

včasnému odhlášení zaměstnance s ukončením pracovního poměru. Ostatní kontrolované 

dokumenty byly v souladu s ustanoveními příslušných zákonů. 
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11 Výroční zpráva O poskytování informací podle zákona č. 

106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím za období 1. 1. 

2016 – 31. 12. 2017 

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 06.01.2017 

          

Mgr. Flachsová Lada, 

ředitelka základní školy 

 



182 

12 Přílohy 

Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Přehled klasifikace za I. a II. pololetí 
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Školní rok 2016/2017 byl rok plný novinek a „perné“, poctivé práce nejen 

pedagogů, vychovatelek, asistentů pedagoga, ale i všech ostatních 

zaměstnanců, díky kterým naše škola „šlapala“.  

Všem za tento školní rok patří velké díky. 

 

            „Vzdělání není pouhým  

nashromážděním jednotlivých vědomostí,  

jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice atd.  

dohromady naházené.“ 

 

Tomáš Garrigue Masaryk 

 

  

http://citaty.net/autori/tomas-garrigue-masaryk/
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Přílohy: 
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