Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020
Základní škola Mileč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
1. Charakteristika školy
Název školy:
Základní škola Mileč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Adresa
Základní škola Mileč, Mileč 45, 335 01 Nepomuk
Právní forma
příspěvková organizace
IZO
102 564 256
IČO
60 611 308
Telefon 371 591 147
Mail
zsmilec@seznam.cz
www stránky www.zsmilec.cz
Ředitel Mgr. Kateřina Kohoutová
Název a adresa zřizovatele
Obec Mileč, Mileč 23, 335 01 Nepomuk
Poslední zařazení do rejstříku škol
č.j. 11 480/03-21. Rozhodnutí ze dne 5. 2. 2003 s účinností od 1. 1. 2003
Seznam odloučených pracovišť
Součástí školy nejsou žádná odloučená pracoviště
Vzdělávací program školy
Název vzdělávacího programu
Č.j.
ŠVP zpracovaný dle RVP pro ZV „A oni Č.j.: ŠVP-01/2012
budou“
Rozšířená výuka předmětů
------------------

V ročníku
1. – 5.roč.
--------------

Součásti školy
Název součásti
ŠJ

Kapacita
50

Počet stravovaných
Dětí, žáků

zaměstnanců Cizích

12

5

27

Počet přepočtených
pracovníků
0,5

Typ školy – neúplná (spojené ročníky v jedné třídě - ano: 1. – 5. r.)
Spádový obvod školy – Mileč, Záhoří, Želvice, Bezděkovec, Maňovice, Nekvasovy,
Chlumy

Specializované a speciální třídy
Počet
Počet
tříd
zařazených
žáků
Vyrovnávací třída
Přípravná třída
Speciální třída
Specializovaná třída
S rozšířenou výukou
S rozšířenou výukou
Tv
Individuální integrace postižených dětí
Vady
Mentálně postižení
Sluchově postižení
S vadami řeči
Sociální znevýhodnění
Zdravotní znevýhodnění
Celkem
Specializovaná výuka pro žáky s SPU:

Poznámka
-----------------------------------------------------------------------------------Dle výkazu V3a-01
Dle výkazu V3a-01
Jaký předmět:
Dle výkazu V26-01
Počet žáků
0
0
2
1
1
3

Materiálně technické zajištění školy:
Materiální technické zajištění školy je na velmi dobré úrovni
Školská rada: Funkční období 2019-2021. Zástupce za rodiče (J. Sjarova), zástupce za
zřizovatele (V. Velková), zástupce za pedagogy (J. Čiperová)
Údaje o pracovnících školy
Přehled o zaměstnancích školy
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem v roce 2018

počet zaměstnanců
dosažený průměrný
měsíční plat v Kč

pedagogů

ostatní

1,7544

1,0203

39.754

19.650

2.1.
Personální změny
Počet učitelů, kteří nastoupili na školu
- z toho absolventů PF, VŠ
Počet učitelů, kteří odešli ze školy
- z toho na jinou školu
- z toho mimo školství
Počet pracovníků v důchodovém věku

0
0
0
0
0
2

2.2.
Výuka vedená odborně způsobilým učitelem
Aprobovanost výuky
%
V kterých předmětech
Počet vyučovacích hodin celkem za týden
25
100
Ve všech
- z toho počet neaprobovaných hodin
25
0
Ve všech
Další vzdělávání pedagogických pracovníků +)
Počet vzdělávacích akcí
4
Celkový počet účastníků
2
Vzdělávací instituce
Tvořivá škola, Středisko služeb školám Brno
3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
3.1. Zápis žáků do 1. třídy
Počet dětí u zápisu
Počet odkladů ŠD
Očekávaný počet Očekávaný počet tříd
navržen skutečnost dětí
4
0
0
4
1
Celkový
rozhodnutí
školy

počet Počet
přijatých
ředitele žáků během škol.
Roku 2019/2020

5

Počet dětí u zápisu

1

4

3.2. Absolventi

školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní
docházky
Počet
Z toho přijatých na
celkem
Gymnázia
SŠ s maturitou
SOU
U
2
0
0
0
0
-

Jiné
2

analýza úspěšnosti absolventů školy při přechodu na vyšší typ školy

Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia
Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia
4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
4.1. Prospěch žáků
Počet žáků Prospělo
s Prospělo
celkem
vyznamenáním
(s pochvalou)
16
12
4

0
0

Neprospělo Opravné
zkoušky
0

0

Hodnoceno
slovně
8

* v 1. – 2. ročníku máme pouze slovní hodnocení, ve 3.,4. a 5. ročníku využíváme
kombinaci tradičních známek a slovního hodnocení
4.2. Chování žáků
Snížený stupeň z chování:
- z toho 2. stupeň
- z toho 3. stupeň
4.3. Docházka žáků
Zameškané hodiny celkem
- z toho neomluvené

Počet žáků:
0
0
872
0

4.4. Přehled

volitelných a nepovinných předmětů
--4.5. Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání
výchova k volbě povolání je zahrnována napříč předměty (český jazyk
prvouka, přírodověda, ale i matematika, výtvarná výchova i pracovní
činnosti)
5. Nadstandardní aktivity
5.1. Zájmová činnost organizovaná školou
Pravidelnou činností bylo:
Kroužek dovedných rukou – 1 x týdně
Divadelní kroužek – 1 x týdně
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Nepravidelně, dle potřeby, se také scházela Žákovská rada (předseda Jan Brabec ze 5. ročníku a
redakční rada školního časopisu Školáček – šéfredaktorka Karolína Kohoutová)
5.2. Mimoškolní

aktivity

1. 2.9.2019 Zahájení školního roku
2. 20.9.2020 Návštěva dopravního hřiště v Blovicích
3. 21.10.2019 Podzimní vycházka novou turistickou trasou v Srbech
4. Lampionový průvod v obci Mileč
5. 3.12. Projektový den ve škole První pomoc (projekt Šablony II.s odborníkem z praxe)
6. Projektový den Čertí škola
7. Vánoční besídka v tělocvičně školy (divadelní představení V naší obci mezi kopci)
8. 28.1.2020 Návštěva divadla Alfa (Pověsti pro štěstí)
9. 16.6.2020 Stopovačka v přírodě, plnění úkolů v přírodě (směr Lipový vrch a zpět)
10. Ukončení školního roku 26.6.2020
Naplánováno bylo mnohem více akcí, které se bohužel díky pandemii Covid 19 neuskutečnily.
Účast v soutěžích
Soutěže
MŠMT

Název soutěže

Školní kolo

Pythagoriáda
Matematická
olympiáda

okresní kolo
Školní kolo

Počet
zúčastněných
žáků
1

Umístění
1.místo

2.místo

3.místo

0
Recitační soutěž 10

5.3. Spolupráce

s dalšími subjekty
Naše škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Plzni, PSC pro
vady řeči při ZŠ Týn nad Vltavou (pobočka ve Strakonicích), orgány péče o dítě, s Obcí
Mileč a místním sborem dobrovolných hasičů (pořádají akce pro děti), s MŠ Nekvasovy
(vzájemné návštěvy, připravený program pro předškoláky), s MŠ Dvorec, ZŠ Nepomuk
a ZŠ Vrčeň, s fondem Sidus (viz příloha)

6. Výchovné poradenství
Škola se zaměřuje na vytváření pozitivního klimatu, čemuž napomáhá Žákovská rada,
rozvoj sociální gramotnosti žáků. Nebyla učiněna výchovná opatření typu napomenutí
třídního učitele apod. Naopak byly uděleny pochvaly třídního učitele i ředitele školy.
Úrazovost žáků je velmi nízká. Jednalo se spíše o drobné oděrky
6.1. Spolupráce s PPP, SPC a orgánem péče o dítě je velmi dobrá
6.2. Spolupráce s rodiči, policií, OÚ - velmi dobrá – viz bod. 5 a 9 této zprávy
7. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Naši školu v letošním školním roce ČŠI nenavštívila.
8. Výkon státní správy
8.1. Rozhodnutí ředitele školy
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
Odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Přijatí žáci během školního roku
Počet přijatých žáků po zápise
Zařazení dětí do MŠ, ŠJ, ŠD

Počet
0
0
1
1
0

Počet odvolání
0
0
0
0
0

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní
správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 2 písm. a) až
m), zejména písm.a),b),c),d),j)
8.2. Počet osvobozených žáků
Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: 0
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0
Počet žáků osvobozených z výuky:
Předmět
Počet žáků
0
8.3. Počet

evidovaných stížností
Celkový počet evidovaných stížností
- z toho oprávněných
- z toho částečně oprávněných
- z toho neoprávněných
- z toho postoupených jinému orgánu
8.4. Naplňování

0

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Naše škola je naprosto otevřená všem zájemcům a stejně tak bychom byli otevřeni
jakémukoliv způsobu poskytování informací. Nebylo však zapotřebí, nikdo nás o informace
nepožádal.

9. Analýza školního roku
Stále vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu „A oni budou“.
Od září školního roku 2019/2020 jsme začali realizovat Šablony II. Zakoupeno bylo 10
3padů včetně výukových programů, didaktické pomůcky. Proběhl také projektový den ve
škole na téma 1. pomoc, který všechny děti velice zaujal.
Řídíme se několika zásadami:
a) vytvoření příjemného pracovního prostředí – žáci se podílejí na výzdobě školy
b) dodržování společných pravidel, která si stanovíme na začátku školního roku
c) pomoc a vzájemná spolupráce
d) zajímavé a účelné učení
Těmito zásadami jsme se po celý školní rok řídili. Proběhlo několik mimoškolních aktivit,
při kterých jsme se samozřejmě také učili. Děti zaujalo divadelní představení, návštěva
dopravního hřiště, projektový den ve škole na téma 1. pomoc, vycházky do přírody.
Bohužel se některé naplánované akce neuskutečnily kvůli pandemii Covid 19. Přesto se
na konci školního roku do školy vrátilo 10 žáků. Mohli jsme díky tomu pokračovat v
Šablonách II.
Vize, dílčí cíle
➢ nadále mít školu otevřenou jako vzdělávací centrum obce (besedy, přednášky pro
veřejnost), popularizovat její práci a výsledky
➢ zapojovat rodiče do akcí školy
➢ co nejefektivněji využívat skutečnost, že ve třídě bude spojeno více ročníků, což
přímo vybízí k vyučování formou skupinové výuky a neformální spolupráce mezi
jednotlivými ročníky
➢ zapojit děti do činností školy, zvýšit podíl žákovské samosprávy
➢ vytvářet pozitivní klima (vztahy žák – učitel – rodič)
➢ nabídka mimoškolních aktivit
➢ nadále spolupracovat s MŠ Nekvasovy – nadále bránit i v dalších letech
zbytečnému odlivu budoucích prvňáků
Co se nám nedaří
Čtyři žáci letos nedokázali dosáhnout vyznamenání. Zvýšila se také absence žáků.
Co se nám daří
Dalo by se takřka konstatovat, že všechno ostatní. Především nás těší:
a) velmi dobrý prospěch dětí a vysoký počet žáků, kteří prospěli
s vyznamenáním
b) nebylo nutno udělit žádné napomenutí, důtku nebo snížený stupeň z chování
c) podařilo se zapojit prakticky všechny děti do bohaté mimoškolní činnosti
d) prakticky se u nás nesetkáváme s negativními jevy – krádeže, podvody,
šikana apod.
e) podařilo se získat všechny děti pro společné cíle a zvýšil se podíl dětí na
činnosti školy
f) zvýšil se počet žáků, kteří budou naši školu v příštím školním roce
navštěvovat (z 16 na 19)
V Milči, dne 3.8.2020

Mgr. Kateřina Kohoutová
Ředitelka školy

