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Motto:
Škola by neměla být pouze místem povinného školního vzdělávání v rámci zákonem
stanovených norem – škola tohoto tisíciletí se musí vrátit ke své téměř již zapomenuté
roli – musí se stát přirozeným centrem komunity, přirozeným centrem vzdělávání a
zprostředkovávaného i aktivního poznávání nejen dětí, ale i dospělých v produktivním
i poproduktivním věku. Nová škola by se měla stát i místem pro realizaci širokého
spektra zájmových aktivit, které odvedou děti z ulic a přirozenou cestou je vrátí tam,
kde budou naplňovány jejich představy o smysluplném trávení volného času.

V Miličíně 1. 9. 2019

……………………………………
Marcela Škramlíková, ředitelka

Východiska :
-

Organizace je seskupením tří vzájemně poměrně odlišných částí – základní školy, mateřské
školy a školní jídelny. Je provozována v poměrně starých a technicky nedokonalých
budovách, které neodpovídají dnešním požadavkům na kvalitní vzdělávání.

-

Škola je dnes v rámci mikroregionu konkurenceschopná, došlo k výraznému zkvalitnění
služeb pro naše žáky. Obec v oblasti řešení demografického vývoje, bytové problematiky
podstupuje určité kroky, nabídka stavebních parcel. Výhledově by se situace týkající se
přísunu dětí potažmo žáků do naší školy mohla zlepšit.

Momentálně se v regionu rodí

poměrně málo dětí. Dlouhodobý demografický trend stagnoval, budeme věřit, že se situace
zlepší.
-

Zájem veřejnosti o školu a zájem rodičů se zvýšil, dovolím si říci, že se stabilizovala situace
rodičů ke škole. Zvýšili jsme informovanost rodičů i veřejnosti o škole.

-

Technický stav školy odpovídá stáří budov. V přízemí jsou místnosti vlhké, nevyhovující
topná soustava. Školní kuchyně odpovídá hygienickým normám. Ve školní jídelně plánujeme
výměnu židlí a jídelních stolů. Finančně náročnou rekonstrukci podlahy, včetně stavebních
prací budeme řešit se zřizovatelem.

-

Možnosti obce v oblasti krátkodobých i dlouhodobých investic do oprav a úprav školy jsou
omezeny, ale postupnými opravami se daří stav zlepšovat. Navíc se celá řada věcí povedla
realizovat získanými dotacemi.

Analýza současného stavu:
a) silné stránky školy

-

zvyšující se úroveň kvality managementu školy,

-

postupné zkvalitňování pracovního prostředí,

-

operativnost pedagogického sboru,

-

dlouhodobé investice do dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků,

b) slabé stránky školy

mohou výrazně komplikovat realizaci krátkodobých i dlouhodobých
záměrů školy
-

nedostatečné vybavení školy v oblasti TV zázemí, škola má

venkovní hřiště s nevyhovujícím povrchem, ve školním roce 20182019 se podařilo obnovit technické okolí hřiště ve spolupráci s obcí
(ochranné sítě a dřevěné oplocení hřiště)
c) příležitosti

nedostatek financí (v oblasti mezd i provozu),

měly by posílit silné stránky školy a vést k situaci pozitivního image
školy
-

grantová politika státu a regionu,

-

kvalita výuky a výchovy,

-

možnost příchodu (návratu) žáků,

-

nabídka pro komunitu,

d) hrozby

mohou zcela (popř. částečně) eliminovat příležitosti a oslabit silné
stránky školy
-

silná konkurence okolních škol,

-

malý počet dětí na 1. a 2. stupni a s tím související spojování
ročníků

-

nedostatečný rozpočet,

-

demografický vývoj.

Základní vize školy:
„Budujeme školu, která připraví žáky pro uplatnění v běžném životě a do které žáci i učitelé
chodí rádi“
Škola má významnou podporu zřizovatele. Zájem Obce Miličín je školu se všemi jejími
částmi zachovat a podpořit aktivity školy. Usiluje o komunitní podobu organizace.
Každá plně organizovaná škola (a zvláště jediná škola v obci) musí z principu nabízet
vzdělávání všem skupinám žáků obce – tj. jak nadaným, tak průměrným a podprůměrným žákům i
žákům se specifickými vývojovými poruchami. Škola v naší obci má pouze jednu jedinou šanci na
perspektivu dlouhodobého udržení a rozvoje – že se stane školou komunitní – tj. školou, která je
přirozeným vzdělávacím centrem obce a to nejen pro žáky školního věku v rámci povinné výuky i
mimo ni, ale také pro všechny zájemce z řad široké veřejnosti obce. Její nabídka musí mít velmi široké
spektrum záběru ve všech citovaných oblastech.
Základní představy zřizovatele:
-

škola musí být zachována, a to včetně její společenské funkce v obci

-

škole musí být vytvořeny podmínky pro zajištění vysokého standardu vzdělávání jako prioritní
funkce, pro kterou byla zřízena,

-

škole musí být vytvořeny podmínky, které jí umožní realizovat široké spektrum zájmových
aktivit – škola by se měla stát místem, které doplní chybějící článek ve výchovně vzdělávací
nabídce v obci,

-

škola by měla vytvářet co nejširší nabídku vzdělávacích a kulturních aktivit také pro veřejnost.

Systém postupných kroků, které vedou k realizaci vize
Pokud mají být naplněny tyto vize, pak je třeba neustávat v těch činnostech, které škola již
nyní realizuje. Máme velmi dobré a úzké vztahy se Školskou radou i Obcí.
Dalším orgánem, který plánujeme založit je Rada rodičů. Jak orgán Školské rady, tak i Rada rodičů by
měla svými podněty a nápady přispět k rozvoji školy a jejich aktivit.
Rodiče by navíc mělo do školy přivést i konání akcí pro rodiče s dětmi. Samozřejmostí je
účinná reklama aktivit školy. Máme internetové stránky, veřejnou vývěsku, zveřejňujeme články
v regionálním tisku. V plánu máme, aby žáci vydávali školní časopis. Veřejnost je již na tuto formu
prezentace zvyklá a přáli bychom si, aby na naši školu byly kladné ohlasy.
V současné době je stabilizován počet žáků školy. V základní škole je jejich počet cca
100, mateřská škola vzdělává 40 žáků. Problémem nadcházejících let bude nízký počet žáků na 2.
stupni. Na 1. stupni je žáků méně než bychom si přáli. Je třeba si tedy v příštích letech poradit
organizačně s problémem nedostatku žáků. Povede to zcela jistě k nutnosti pokračovat i v příštích
letech ve spojování ročníků.
Je zcela nutné a přínosné udržovat a dále rozvíjet vztahy školy s dalšími subjekty, jako
jsou například Hasičský sbor, Policie, Myslivecké sdružení, ekologické a zdravotnické organizace a
mnoho dalších subjektů. Tyto organizace rozvíjejí schopnosti a vzdělávání dětí, přinášejí dobré
příklady z praxe, působí preventivně.
Chceme rozvinout užší spolupráci s místním regionálním svazkem obcí „Mikroregion Džbány“.
I nadále chceme pro školu získávat další finanční prostředky formou různých dotací a
vypisovaných grantů. Ať už se jedná o státní instituce či soukromé společnosti (oslovování sponzorů).

Učebna výpočetní techniky
Učebna výpočetní techniky je poměrně nevyhovující vzhledem ke stáří techniky.
Vzhledem k rychlému technickému opotřebení je však nutné techniku postupně obměnit. Lze využít
dotační výzvy. Škola je nyní vybavena čtyřmi interaktivními tabulemi.
Za tuto oblast odpovídá ředitelka školy.

Enviromentální vzdělávání
Škola má zavedenu dobrou spolupráci s ekologickými sdruženími. Celá organizace je
zapojena do třídění odpadu- Recyklohraní. Průběžně probíhají různé přednášky a akce, které dělají
škole dobrou reklamu. V rámci dotací se podařilo vybudovat na školní zahradě altán, ve kterém
realizujeme venkovní výuku a další akce s environmentální tématikou.
Za tuto oblast odpovídá PaedDr. Karolína Týleová

Akce školy pro veřejnost
Během roku realizujeme a i nadále budeme realizovat celou řadu akcí pro veřejnost. Ve
školním roce2018-2019 jsme uspořádali Den otevřených dveří (realizován k 120. výročí školy),
Čertovskou stezku, ve spolupráci s Obcí Miličín to byly Slavnosti obce spojené s oslavou Dne dětí,
velikonoční výstavu výrobků žáků školy aj.
Rádi bychom zvýšili zájem rodičů nejen v oblasti účasti na akcích, ale i na jejich vytváření a
organizaci.
Za tuto oblast odpovídají všichni pracovníci školy.

Zvyšování úrovně jazykových kompetencí žáků
Vyučující na škole mají patřičné vzdělání pro výuku jazyků a jsou vstřícní dalšímu
vzdělávání v oblasti zkvalitnění jazykové výuky.
Odpovídá: ředitelka školy, učitelé cizích jazyků

Zvyšování úrovně znalostí a prostředků pro vzdělávání využíváním dalších možností
projektů
Sledujeme vyhlašované granty a aktivně se zapojujeme do jejich realizace. V roce 20182019 se nám podařilo zrealizovat finanční grant na rozvoj sportovní vybavenosti školy od
Středočeského kraje. V minulých letech byl z dotací vybudován gymnastický sál, upraveno okolí
hříště, vybudován nový chodník, altán na školní zahradě, vyměněna okna a dveře v celé organizaci,
získány různé pomůcky pro výuku, rozšířeny vzdělávací možnosti IT technikou a vzdělávání učitelů.
Za finanční podpory MAP Mikroregion Voticko byly ve školním roce 2018-2019 realizované dva
čtenářské koutky na 1. a 2. stupni ZŠ. V plánu na školní rok 2020-2021 je rekonstrukce učebny 2.
stupně s realizací cvičné školní kuchyně.
Díky sponzorskému daru, byly vybaveny šatny v základní škole. Budeme hledat další sponzory na
finanční podporu jazykového vzdělávání žáků a vzdělávání v oblasti polytechniky- v roce 2019
podána žádost o dotace z MAS Posázaví na realizaci dvou učeben (jazyková a polytechnická oblast).
Budeme sledovat vypisované granty a vhodně jich využívat pro další zkvalitnění výuky i technického
zázemí. Zapojit se též chceme do grantů Mikroregionu Džbány. Sledujeme
Odpovídá: ředitelka školy
Realizace ŠVP
Na škole je dobře fungující systém vzdělávání dle ŠVP. Drobnými úpravami se stav
neustále optimalizuje a přizpůsobuje měnící se legislativě státu. Ve školním roce 2019-2020
plánujeme revizi ŠVP a určité úpravy. Zodpovídají všichni učitelé.

Činnost školní družiny
Školní družina byla ve školním roce 2018-2019 vybavena novým nábytkem v herně, zcela
nově vybavena šatna, odkládací boxy na aktovky a byly pořízeny ochranné kryty na topení (nebezpečí
úrazu o ostré hrany topení). Venkovní zázemí pro družinu bylo rozšířeno o dětskou prolézačku.
Pro zázemí vychovatelky ŠD a učitelky MŠ byl zakoupen pracovní stůl s uzamykatelnými zásuvkami
(GDPR). Ve školním roce 2019-2020 plánujeme zakoupit vybavení pro pobyt venku, stoly a křesla,
slunečníky a hračky pro hry na písku. Zakoupení vyhovujících dveří máme v plánu výhledově do 3 let.
Odpovídá: ředitelka školy, vychovatelka Dana Dostálová
Situace MŠ
Současná kapacita MŠ je vyhovující (40 žáků). Těší nás, že se do školy hlásí i děti
z nespádových oblastí. V mateřské škole je třeba zejména vyměnit koberce. zrekonstruovat elektrické
rozvody a topnou soustavu. Pro mateřskou školu a nejen pro ni, se ve školním roce 2018-2019
podařilo zakoupit novou pračku a sušičku, kterou využívá i školní jídelna. Pořízen byl slunečník jako
ochrana před sluncem nad pískoviště, pracovní stůl pro učitelky s uzamykatelnými zásuvkami
(GDPR). Plánujeme zakoupit paravan pro oddělení dolní třídy, nové šatní skříňky pro horní oddělení
MŠ.
Odpovídá: ředitelka školy, vedoucí učitelka MŠ
Rekonstrukce a opravy všech budov školy
Na škole naprosto chybí zázemí učitelů, nejsou kabinety. Učitelé prvního stupně mají
pouze pracovní stůl ve třídě. Ve všech budovách je nevyhovující stav topného systému. Od roku 2018
paní ředitelka intenzivně řeší s panem starostou resp. zástupci obce, ve výhledu je částečná finanční
realizace obce spojena s dotační výzvou. Je třeba pokračovat v rekonstrukci elektrických rozvodů.
Chybí zateplení některých budov. V některých třídách je nutná postupná výměna školního nábytku a
výměna osvětlení. V budově ZŠ je nevyhovující obložení stěn v přízemí na 1. stupni- plánujeme
výměnu výhledově do 3 let
Odpovídá: ředitelka školy, starosta obce

V Miličíně 1. 9. 2019

…………………………………………
Marcela Škramlíková, ředitelka školy

