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Základní škola a mateřská škola Milešovice, 
okr. Vyškov, příspěvková organizace 

 

Milešovice 112 

683 54 Otnice 

 
 

1.  Základní údaje o škole 
 

 

1.1 Základní údaje o škole 

 
 

Název školy 

 

Základní škola a Mateřská škola Milešovice, příspěvková 

organizace, okr. Vyškov 

 

Adresa školy Milešovice 112, 683 54 p. Otnice 

IČO 709 840 69 

Bankovní spojení 1561843379/0800 

Telefon 544240013– ředitelna 

734589565,776109435 - ředitelka 

544240010 – MŠ, ŠJ 

E-mail zs.milesovice@seznam.cz 

Adresa internetové stránky  

Právní forma příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 1. 9. 2007 

Název zřizovatele Obec Milešovice 

IČO: 002 920 52 

Starosta: Michal Polanský 

tel.: 544240014 

Součásti školy Mateřská škola 

Základní škola 

Školní družina 

Školní jídelna ZŠ a MŠ 

IZO ředitelství 600 125 629 

Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka:                      Mgr. Lenka Fillová 

Účetní:                           Marie Jašíčková 

Vedoucí učitelka MŠ:    Hana Burišková 

Vedoucí ŠJ:                    Šárka Vahalová 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.2 Součásti školy 
 

 

Součásti školy 

 

Kapacita /plán./                                 IZO 

 

Mateřská škola       28                                           107613603 / 01 

Základní škola       40                                            102807094 / 01 

Školní družina       30                                            150006632 / 01 

Školní jídelna ZŠ       80                                            103231471 / 01 

  

 

 

 

 

1.3 Základní údaje o součástech školy 
 

Součást školy 

 

Počet tříd 

 

Počet dětí 

Mateřská škola 1 28 

Základní škola 2, 4 ročníky 31 

Školní družina 1 25 

Školní jídelna - 53 

 

 

 

 

1.4  Údaje o školské radě 
 

Datum zřízení 5. 9. 2005 

Počet členů školské rady 6 

Kontakt Hana Burišková 

 

Je to orgán, který umožňuje rodičům, pedagogům a zřizovateli podílet se na chodu školy. 

Zasedá nejméně 2x ročně. Funkční období členů je 3 roky. 

 

Školská rada vykonává tuto působnost: 

        - vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému 

           uskutečňování 

        - schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 

        - schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny 

        - schvaluje pravidla hodnocení výsledků vzdělávání 

        - podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 

        - projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a 

          navrhuje opatření ke zlepšení hospodařen 

        - projednává inspekční zprávy České školní inspekce 

 

Složení školské rady:   

        - zastoupení zaměstnanců školy:         Mgr. Jitka Hrnčířová 

                                                                     Mgr. Dagmar Mynarčíková 



                                                                     

 

        - zastoupení zákonných zástupců:       Petra Nováková 

                                                                     Iveta Svobodová 

 

        - zastoupení zřizovatele:                       Alena Freibergová 

                                                                      Ing. Bohdan Tišer 

                                                                       

      

 

 

1.5  Základní charakteristika školy 
 

     Základní škola a mateřská škola Milešovice, příspěvková organizace má celkem 

     10 zaměstnanců. 

     V letošním školním roce navštěvovalo ZŠ 31 žáků. Ve školní družině pracovala 

     1 vychovatelka a zapsáno zde bylo 25 dětí, výchovněvzdělávací proces byl veden podle      

Vzdělávacího programu ŠVP ZV ŠD č.j. 139/2008. 
 Do MŠ docházelo 28 dětí, výchovněvzdělávací proces byl veden podle Vzdělávacího 

programu ŠVP PV Putování se sluníčkem č. j. 47/11. 

 

Výuka probíhala  podle vzdělávacího programu   ŠVP ZV č. j. 66/18,  v souladu s plánem 

práce a osnovami., které byly ve všech vyučovacích předmětech splněny. 

 

Inkluze : 

V ZŠ bylo 8 žáků zařazeno do 2. stupně podpůrných opatření, 1 žák zařazen do 3. stupně 

podpůrných opatření s asistentem pedagoga a školním asistentem. 

 

Projekty v MŠ a ZŠ : 

Název : 

Ovoce do škol ( ZŠ ) 

Mléko do škol ( ZŠ ) 

  

Moderní formy výuky ( ZŠ) 

  

Naše škola realizuje projekt moderní formy výuky, registrační číslo 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009949, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou pro-

jektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. 

Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity: 

 Sdílení zkušeností pedagogů z různých školských zařízení 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin - cizí jazyky 

 Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 



 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

 Projektový den ve škole 3x 

 Školní asistent v ZŠ a v ŠD 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality základního vzdělávání včetně usnadnění přechodu 

dětí na další ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. 

Tento projekt je spolufinancován EU. 

 

Oblasti, které vytvářely možnosti profilovat práci školy: 

- jazyková výuka, účast školy v soutěžích 

- keramický kroužek 

- hra na zobcovou flétnu 

- aerobik, sportovní hry, balanční cvičení, jóga pro děti, sportovní akce 

- zařazování relaxačních cvičení do výuky na nižším stupni 

- stále více se uplatňuje přenést vyučování ze školních prostor - příroda, výstavy, 

exkurze… 

- v některých třídách se osvědčilo netradiční uspořádání lavic (cizí jazyky) 

- organizovali jsme velký počet kulturních akcí 

- otevřenost školy vůči rodičům (den otevřených dveří, třídní schůzky, společné akce 

pro rodiče a děti, ) 

- logopedie 

 

 

 Z cizích jazyků byl vyučován jazyk anglický 

 jako zájmové předměty byl nabízen keramický kroužek, hra na zobcovou flétnu 

 Na škole probíhala ve všech třídách výuka náboženství 

 V rámci výuky  se 1. – 4. třída účastnila plaveckého výcviku. 

              

 Méně nadaní žáci byli v průběhu roku doučováni učiteli dle potřeby a zájmu žáků. 

 

 V jednom 

oddělení školní družiny je zapsáno 25 dětí. ŠD je vcelku dobře vybavená a pěkné prostředí 

dává předpoklad k tomu, aby zde děti v pohodě a s radostí trávily čas po vyučování. ŠD 

navštěvovali žáci 1. – 4. ročníku.  Od žáků je vybírán poplatek 150,- Kč za měsíc, který slouží 

na nákup výkresů, barev, hraček, her,… 

 Minimální preventivní program 

Tato problematika je součástí výuky v předmětu člověk a jeho světě. Na škole se nevyskytl 

žádný patologický jev: alkohol, drogy, záškoláctví, kriminalita. Ani na šikanu nezbývá 

v programu dne čas ani prostor, žáci jsou neustále se svými učiteli, i o přestávkách a řeší 

různé úkoly předem připravené vyučujícími – soutěže, sportovní klání, volné kreslení, turnaje, 

stolní tenis aj. 

 

 Spolupráce 

s PPP ve Vyškově, s PPP a SPC v Brně  – v tomto školním roce bylo ZŠ doporučeno 

vyšetření v PPP těmto dětem: Nela Poláčková, Aneta Rafajová, Jan Severa, Erik Šidla. 



  Spolupráce se 

SPC – logoped ( děti v MŠ - 10 dětí vyšetřeno logopedkou, 2 děti navštěvují logo mimo MŠ). 

 

 

 

 

2. Údaje o pracovnících školy 
 

 

2.1 Přehled pracovníků školy 
 

Počet pracovníků celkem 9 

Počet učitelů ZŠ 2 

Počet vychovatelů ŠD 1 

Počet učitelek MŠ 2 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 

Počet správních zaměstnanců MŠ 1 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2  Základní škola a školní družina      

 

 

    a) Počet pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ: 

 

      4 učitelky, 1 vychovatelka ŠD, 1 asistentka pedagoga, 1 školní asistent 

                   -  kvalifikovanost učitelů – 4 učitelky ZŠ a MŠ a 1 vychovatelka ŠD, 1 asistentka 

pedagoga, 1 školní asistent 

                       splňují kvalifikaci podle zákona 

                      č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů                                  

                  -   všichni učitelé pracovali na plný úvazek, vychovatelka úvazek 50%, v ZŠ na 

asistent pedagoga a školní asistent v ZŠ na úvazek 50% a 50% . 

 

 

b) Složení pedagogického sboru: 



Jméno Zařazení 

Mgr. Lenka Fillová ředitelka ZŠ a MŠ 

Mgr. Jitka Hrnčířová učitelka  ZŠ 

Dagmar Mynarčíková vychovatelka ŠD 

Hana Burišková vedoucí učitelka MŠ 

Edita Daňková učitelka MŠ 

Veronika Gottwaldová asistent pedagoga, školní asistent v MŠ  

 

 

 

 

 

c) Správní zaměstnanci: 

Jméno Pracovní zařazení 

Marie Jašíčková účetní 

Šárka Vahalová vedoucí ŠJ, kuchařka 

Lada Škodová kuchařka 

Dana Mňáčková školnice MŠ 

Michaela Hroudná školnice ZŠ 

   

 

  

 

3. Vzdělávací program školy 

 

3.1 Vzdělávací program 

 
Vzdělávací program 

 
Ročníky daného programu 

ŠVP ZV č. j. 135/2008 Nová škola 1., 2.,3., 4. 

 

 

3.2 Učební plán školy 
 

 

Rámcový učební plán pro základní vzdělávání 

 



 

Vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací obory 

1. stupeň 2. stupeň 

1.- 5. ročník 

6. – 9. ročník 
a odpovídající ročníky 
víceletých středních 

škol 

Minimální časová dotace 
 

 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a literatura 38 16 

Cizí jazyk 9 12 

Další cizí jazyk - PN 
 

Matematika a její aplikace 22 16 

Informační a komunikační technologie 1 1 

Člověk a jeho svět 12 - 

 
Člověk a společnost 

Dějepis 

Výchova k občanství 
 

 
- 

 
12 

 
 
Člověk a příroda 

Fyzika - 

Chemie - 

Přírodopis - 

Zeměpis - 
 

 
 

22 

 
Umění a kultura 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 
 

 
12 

 
10 

 
Člověk a zdraví 

Výchova ke zdraví - 

Tělesná výchova 10 
 

 
11 

Člověk a svět práce 5 4 

Disponibilní časová dotace 9 18 

Celková časová dotace 118 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Nepovinné, volitelné předměty a zájmové kroužky 

 
název nepovinného předmětu 

 

počet zařazených žáků 

1.- 4. ročník - náboženství 9 

název volitelného předmětu 

 

počet zařazených žáků 

  

název kroužku 

 

počet zařazených žáků 

Keramika ( D. Mynarčíková ) 18 

  

Pedagogická intervence ( L. Fillová, J. 

Hrnčířová ) 

 

Hra na hudební nástroj ( p. Baják)  

 

4. Počty žáků 

 
4.1 Počty žáků školy 

 

Roč. 1. 2. 3. 4. 

Cel. 8 7 4 12 

 
 

 

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 
 

 

Počet prvních tříd 

 

 

Počet dětí přijatých do první třídy 

 

Počet odkladů pro  školní rok 

1 12 1 

 

Zápis proběhl dne  4 . 4 . 2019. K zápisu se dostavilo 13 dětí se svými rodiči. 

Předpokládaný počet v 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 je 10 dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Výsledky přijímacího řízení 
 

 
Přehled počtu vycházejících žáků 

 
Ročník Počet chlapců Počet děvčat Celkový počet 

4. 6 6 12 

 

 

 
Umístění žáků 4.ročníku na jednotlivých typech škol 

 
Typ školy Počet chlapců Počet děvčat Celkový počet 

ZŠ Otnice 6 6 12 

ZŠ Slavkov u Brna 0 0 0 

ZŠ Šaratice 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

5. Hodnocení žáků 

 

5.1 Prospěch 
 

 

 

Ročník 

 

Počet 

Prospělo s vyzn. 

1. pol.        2. pol. 

Prospělo 

1. pol.       2. pol. 

Neprospělo 

1. pol.        2. pol. 

1. 8 8 8 0                0 0                 0 

2. 7 7 7 0               0 0                 0        

3. 4 4 4 0                0 0                 0 

4. 12 9 10 3               2 0                 0 

Celkem 31 28 29 3                 2 0                 0 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 

Ročník 1. pol. – průměr na 1 žáka 2. pol. – průměr na 1 žáka 

1. 38,6 44,9 

2. 21,2 17,6 

3. 23,8 20,75 

4. 31,7 21,5 

 

 



5.2 Chování žáků 

 
Chování žáků bylo bez větších kázeňských přestupků. Jeden žák dostal na začátku druhého pololetí 

ředitelskou důtku za porušování školního řádu Nejčastěji se vyskytujícími výchovnými problémy 

bylo: 

    nevhodné chování ke spolužákům 

    časté zapomínání 

    neplnění základních školních povinností 

     

 

 

 

 

 

 

 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

Mgr. Jitka Hrnčířová 

Vzdělávání a péče o žáky s LMP v běžné třídě ZŠ 

Polytechnická výchova v ZŠ 

 

 

Dagmar Mynarčíková 

Angličtina pro velmi mírně pokročilé 

Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé 

 

 

Mgr. Lenka Fillová 

Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) – 1. a 2. část 

Právní poradna 

Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky 

UP Olomouc – Studium pro výchovné poradce 

 

Hana Burišková 

Méně znamená více – konference pro učitelky MŠ 

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ 

 

 

Edita Daňková 

Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ 

Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky 

 

 

Veronika Gottwaldová 

Recyklační workshop a výtvarná dílna Zero Waste 
 

 



 

7.  Akce školy 

 
 

      ZÁŘÍ 

      slavnostní zahájení školního roku 

      Prohlídka města Brna s paní Postbieglovou 

      Barevný les - muzikoterapie  

setkání se seniory 

 

    

ŘÍJEN 

maňáskové divadélko Rolničky – Krtek a myška 

Projekt – 100. výročí vzniku Československa a 140. výročí otevření ZŠ v Milešovicích 

Projekt - Halloween 

 

LISTOPAD 

třídní schůzky 

sběr starého papíru 

Hudební radovánky s p. Vojkůvkou – Pro radost 

testování žáků 4. tříd – AJ - ČŠI 

MŠ –fotografování dětí 

         Divadlo Radost – Pejsek a kočička o Vánocích 

 

PROSINEC     

maňáskové divadélko Rolničky – Vánoční pohádka 

Muzeum Vyškov – výstava Od Barbory po Tři krále 

kino Otnice - Paddington 

MŠ - Mikulášská nadílka pro děti   

vánoční vystoupení dětí pro veřejnost 

      vánoční vyrábění a vánoční posezení u stromečku ve ŠD 

relace v místním rozhlase s přáním do nového roku 

 

LEDEN 

třídní schůzky 

provozní porada a pedagogická rada 

hudební pořad Ententýky 

pololetní vysvědčení 

 

ÚNOR 

předplavecký a plavecký výcvik ve Vyškově 

Projektový den – Lidské tělo s p. Gregorovou 

 

BŘEZEN 

maškarní ples 

Matematický klokan 

Ukliďme Česko 

MŠ – ortoptistka 

projekt Ptáci – MAP Slavkov 



 

DUBEN 

maňáskové divadélko Rolničky – Zajíčkův bolavý zub 

projekt Knížka pro Lucinku – MAP Slavkov 

projekt Robotci – MAP Slavkov 

fotografování dětí 

zápis do 1. třídy ZŠ 

 

KVĚTEN 

Hudební vystoupení s p. Vojkůvkou – Já muzikant 

vystoupení a výstavka ke Dni matek 

sběr starého papíru 

divadlo operka – Perníková chaloupka 

Oslava Dne dětí – zábavný park Permonium v Oslavanech 

MŠ - zápis 

 

ČERVEN 

Den otevřených dveří ve vojenském útvaru Bučovice 

MŠ – výlet s rodiči do ZOO Olomouc 

MŠ – rozloučení s předškoláky 

školní atletická olympiáda na hřišti 

vycházka na Mohylu míru 

projekt Ozobot – MAP Slavkov 

školní výlet – Telč – zámek, náměstí, Věž sv. Ducha, Expozice historie železniční dopravy 

Otevřená zahrada Brno 

slavnostní ukončení školního roku 

 

 

 

 

 

 

 
V Milešovicích 21. 8. 2019                      Zpracovala : Mgr. Lenka Fillová, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projednala a schválila pedagogická rada dne _______________. 

 

Podpisy: 

  

 

 

 

 

Projednala a schválila školská rada dne _______________. 

 

Podpisy: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


