
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK 
Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 

 

 

 

VVÝÝRROOČČNNÍÍ  ZZPPRRÁÁVVAA  OO  ČČIINNNNOOSSTTII  ŠŠKKOOLLYY  

šškkoollnníí  rrookk  22001133//22001144  
 

 

AA))  ZZáákkllaaddnníí  úúddaajjee  oo  šškkoollee::  
  

NNáázzeevv::  ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  KKrruucceemmbbuurrkk,,  ookkrreess  HHaavvllííččkkůůvv  BBrroodd  

  

SSííddlloo::  ŠŠkkoollnníí  444400,,  KKrruucceemmbbuurrkk,,  558822  6666  

  

ZZřřiizzoovvaatteell::  MMěěssttyyss  KKrruucceemmbbuurrkk,,  NNáámměěssttíí  JJ..  ZZrrzzaavvééhhoo  1133,,  558822  6666  

  

KKoonnttaakkttnníí  úúddaajjee::      TTeelleeffoonn::    556699  669977  110088  

                                                            FFaaxx::                556699  669977  556611  

                                                            EEmmaaiill::          zzsskkrruucceemmbbuurrkk@@sseezznnaamm..cczz  

                                                            wwwwww::            wwwwww..zzsskkrruucceemmbbuurrkk..cczz  

                                                            IIČČOO::                7711000044002255  

                                                            IIZZOO::                110022000066448822  

  

ÚÚddaajjee  oo  vveeddeenníí  zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy::  

                                    řřeeddiitteell  ZZŠŠ  ––  MMggrr..  JJiiřříí  ŠŠiikkll    

                                    zzáássttuuppccee  řřeeddiitteellee  ZZŠŠ  ––  MMggrr..  MMiilloossllaavvaa  BBaauummggäärrttnneerroovváá    

  

ÚÚddaajjee  oo  šškkoollsskkéé  rraadděě::  vvee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001133//22001144  pprraaccoovvaallaa  vv  ppooččttuu  99  ččlleennůů::  

--  zzáássttuuppccii  zzaa  zzřřiizzoovvaatteellee::  IInngg..  JJiiřříí  KKaassaall,,  RRoommaann  DDooppiittaa,,  LLuukkáášš  DDoohhnnaall    

--  zzáássttuuppccii  zzaa  zzáákkllaaddnníí  šškkoolluu::  MMggrr..  MMiilloossllaavvaa  BBaauummggäärrttnneerroovváá,,  MMggrr..  AAlleennaa  BBeennccoovváá,,  

MMiirroossllaavvaa  SSllaannaařřoovváá    

--  zzáássttuuppccii  zzaa  rrooddiiččee::  BBcc..  ŠŠttěěppáánnkkaa  CCiissáárriikkoovváá,,  MMoonniikkaa  KKooppeecckkáá,,  DDaaggmmaarr  MMrrššttííkkoovváá  

    

    

CChhaarraakktteerriissttiikkaa  šškkoollyy::  

            

          Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s úplným 1. a 2. stupněm. Ve 

školním roce 2013/2014 bylo na 1. stupni 5 tříd s 80 ţáky, na 2. stupni byly 4 třídy s 99 ţáky. 

Školu na začátku školního roku navštěvovalo 179 ţáků, na konci školního roku  

178 ţáků.  

     Ve škole bylo dále zřízeno jedno oddělení školní druţiny, které pravidelně navštěvovalo  

30 ţáků. 

  
BB))  PPřřeehhlleedd  uuččeebbnníícchh  pplláánnůů::  

  
     Vyučování ve škole probíhalo podle Školního vzdělávacího programu „Řeka ţivota“ – školní 

vzdělávací program pro základní vzdělávání v 1. - 9. ročníku.  

  

mailto:zskrucemburk@seznam.cz
http://www.zskrucemburk.cz/


CC))  RRáámmccoovvýý  ppooppiiss  ppeerrssoonnáállnnííhhoo  zzaabbeezzppeeččeenníí  ččiinnnnoossttii  šškkoollyy::  
 

     Ve škole pracovalo v průběhu školního roku celkem 15 pedagogických pracovníků, a to  

14 učitelů a 1 vychovatelka školní druţiny mládeţe. Z toho počtu bylo 5 učitelek na 1. stupni,  

a to 4 učitelky s kvalifikací pro výuku na 1. stupeň, 1 učitelka s kvalifikací pro vychovatelství.  

     Na 2. stupni působilo celkem 9 učitelů, z toho 8 s vysokoškolským vzděláním s kvalifikací 

pro výuku na 2. stupni, 1 učitelka s ukončeným středoškolským vzděláním, která pracovala na 

poloviční úvazek a dále vykonávala funkci asistenta pedagoga u 2 ţákyň v 1. třídě. Z celkového 

počtu pedagogických pracovníků školy bylo 14 ţen. Ve školní druţině působila 1vychovatelka 

s kvalifikací pro vychovatelství, která zároveň působila jako asistent pedagoga u ţákyně ve  

2. třídě.   

     Ve škole pracovalo 8 správních zaměstnanců, a to 1 školník a 3 uklízečky na neúplný úvazek, 

dále ve školní jídelně 3 zaměstnanci (1 vedoucí na poloviční úvazek a 2 kuchařky na plný 

úvazek) a hospodářka.                                                                                                 

 

Délka pedagogické praxe: Příloha 1 

  

  
DD))  ÚÚddaajjee  oo  ppřřiijjíímmaaccíímm  řříízzeenníí  aa  zzááppiissuu  kk  ppoovviinnnnéé  šškkoollnníí  ddoocchháázzccee::  
     

      Školu navštěvovalo 9. rokem 30 ţáků, z tohoto počtu podalo přihlášku a bylo přijato do 

středních škol 23 ţáků (gymnázium – 1, lyceum – 2, zakončená maturitou – 20) a do učilišť  

7 ţáků.  

     Z 5. ročníku se do víceletého gymnázia hlásily 2 ţákyně a byly přijaty. 

     K zápisu do 1. třídy se dostavilo 19 ţáků a všichni byli přijati. 

  

  

EE))  PPřřeehhlleeddnnéé  úúddaajjee  oo  vvýýsslleeddccíícchh  vvzzdděělláávváánníí  ţţáákkůů::  
      

     Z celkového počtu 178 ţáků školy prospělo k 30. červnu 177 ţáků. 

     Prospěch:  

70 ţáků  prospělo s vyznamenáním 

107 ţáků  prospělo 

  1 ţák    neprospěl 

      

     Chování:  

NTU – 5 ţáků  

DTU – 4 ţáci  

DŘŠ – 3 ţáci  

2. st. z chování – 2 ţáci 

3. st. z chování – 3 ţáci 

 

      Pochvaly: 

PTU – 2 ţáci 

PŘŠ – 3 ţáci 

 



V průběhu školního roku proběhlo testování ţáků některých tříd v rámci zjišťování úrovně 

vzdělávání. 

Druhy testů: 

SCIO: „Stonoţka 9“ – M, ČJ, OSP, AJ – platila ZŠ 

SCIO: PPPZ (Podpora přípravy na přijímací zkoušky) – ţáci 8. třídy – platili rodiče 

Společnost pro kvalitu školy: „Diagnostika stavu znalostí a dovedností ţáků se zaměřením na       

                                                 jejich rozvoj“: 

5. třída – ČJ, M, Člověk a jeho svět, AJ – platila ZŠ 

7. třída – ČJ, M, Člověk a příroda, AJ – platila ZŠ 

9. třída – ČJ, M, Člověk a příroda, AJ – platila ZŠ 

 

F) Prevence sociálně patologických jevů: 

 

     Ve školním roce působila ve funkci preventisty sociálně patologických jevů paní učitelka 

Mgr. Alena Bencová. Byl zpracován „Minimální preventivní program“ pro školní rok 

2013/2014. Během školního roku proběhly přednášky a besedy pro ţáky školy na danou 

problematiku, které jsou uvedeny v části „Výchovně vzdělávací programy“. 

 

Minimální preventivní program: Příloha 2 

 

 

 

G) Údaje o dalším vzdělávaní pedagogických pracovníků: 
 

     Ve školním roce 2013/2014 se pedagogičtí pracovníci účastnili dalšího vzdělávaní dle 

nabídek vzdělávacích institucí v rámci DVPP. 

 

Přehled akcí DVPP ve školním roce 2013/2014: Příloha 3 

  

 

 

H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 
 

Ţáci se zúčastnili některých soutěţí v rámci okresních, krajských i republikových 

kol: 
 

Psaní na klávesnici PC 4., 10., 21. místo 

Logická Olympiáda - celorepublikové 30. místo 

Florbal dívky – okrsek, 6. – 7. třída 1. místo 

Florbal dívky – okres, 6. – 7. třída 6. místo 

Florbal chlapci – okrsek, 6. – 7. třída 2. místo 

Florbal chlapci – okres, 6. – 7. třída 5. místo 

Florbal dívky – okrsek, 8. – 9. třída 1. místo 

Florbal dívky – okres, 8. – 9. třída 3. místo 

Florbal chlapci – okrsek, 8. – 9. třída 1. místo 

Florbal chlapci – okres, 8. – 9. třída 4. místo 

Hravě ţij zdravě - kraj 1. místo 

Hravě ţij zdravě – celorepublikové kolo 4. místo 

Olympiáda Matematika – 5. ročník - okres 2., 4., 9. místo 

Olympiáda Matematika – 9. ročník - okres 1., 10. místo 

Olympiáda Dějepis - okres 4. místo 



Mladý Demosthenes, 6. – 7- třída 3. místo 

Mladý Demosthenes, 8. – 9- třída 1. místo 

Olympiáda Český jazyk 25. místo 

Olympiáda Anglický jazyk 12., 14. místo 

Olympiáda Zeměpis 1., 13., 14. místo 

Olympiáda Zeměpis - kraj 4. místo 

Olympiáda Biologie 16. místo 

Olympiáda Matematika – 9. ročník - kraj  2. místo 

Olympiáda Matematika – 6. ročník - okres 2., 8. místo 

Olympiáda Matematika – 7. ročník - okres 16., 18. místo 

Olympiáda Matematika – 8. ročník - okres 9., 10. místo 

Vybíjená – okres, 4. – 5. třída 5. místo 

Vybíjená – okres, 6. třída 3. místo 

Pythagoriáda - okres 7., 10., 11. místo 

Poţární ochrana očima dětí - okres 1. místo 

Máme rádi přírodu 2., 5. místo 

Běh parkem 6., 7., 9., 11., 14. místo 

Malá energetická akademie – kraj - ŠD 1. místo 

Všeználek – 5. třída 5. místo 

Sapere - okres 3. místo 

Finanční gramotnost 5. místo 

Podnikatelský talent 2014 1. místo 

Poznej Vysočinu  

 

     

      Ve školním roce 2013/2014 dosáhli naši ţáci výborných úspěchů nejenom v okresních  

a krajských kolech soutěţí, ale opět i v celostátních kolech. 

 

 

     Na vzdělání a výchově ţáků se podílela škola i v tomto školním roce projekty, 

přednáškami, výchovně vzdělávacími a kulturními programy k výuce jednotlivých 

předmětů:  
 

Naše škola je zapojena dlouhodobě do celostátního výukového programu „Zdravé zuby“ pro  

1. stupeň. 

V tomto školním roce pracovali ţáci školy na celoročním projektu „Den Země“ a pokračovali  

v projektu „Recyklohraní“. Dále se škola zapojila do soutěţe škol ve sběru papíru a sběru 

pomerančové a citronové kůry. Dále proběhly projektové dny „Dopravní výchova“ a „Ochrana 

člověka za mimořádných událostí“. Na 1. stupni probíhal projekt „Normální je nekouřit“. Ve 

spolupráci s BIGY Ţďár nad Sázavou se uskutečnil pro vybrané ţáky školy projekt pod názvem 

„Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“. 

 

  



 

Plavecký výcvik 4. – 5. třída 

Duševní zdraví Přednáška 9. třída 

Holocaust Exkurze Lidice – 8. + 9. třída 

Anglické divadlo Havlíčkův Brod – 8. + 9. třída 

Přírodovědný klokan Soutěţ 8. + 9. třída 

(Ne)obyčejný kluk Projekt 5. – 7. třída – září - listopad 

Finanční gramotnost Soutěţ 6. – 9. třída – říjen - leden 

Kino Krucemburk Pravidelná představení 

Fokus Beseda 8. třída 

Prevence Program „Spektrum“ Ţdár nad Sázavou 

Příběhy bezpráví Beseda 9. třída 

Historie Krucemburku Beseda 2. – 3. třída 

Terezín Soutěţ 9. třída 

Burza středních škol 9. třída 

Vánoční výstava ZŠ 

Hravě ţij zdravě Projekt 5. třída – září - prosinec 

Talent roku 2014 Soutěţ 9. třída 

Superfarmář Soutěţ školní druţina 

Přírodní a technické obory BIGY Krouţky pro ţáky 7. – 9. třídy 

Úřad Městyse Krucemburk Exkurze 6. třída 

Hry a klamy Exkurze 3. – 9. třída 

CHKO - bledule Exkurze 1. – 5. třída 

Recitační soutěţ Pro 1. – 9. třída 

Karneval Školní druţina 

Hudba celého světa Koncert 1. – 5. třída 

Knihovnická lekce Přednáška 1. – 5. třída 

Umíme se rozhodnout - prevence Přednáška 4. třída 

AIDS  Beseda – film 8. + 9. třída 

Hudba starověku a středověku Koncert 6. – 9. třída 

VČD Pardubice Divadlo 1. – 9. třída 

Drogová závislost Beseda 8. třída 

Den Země Projekt ZŠ 

Duševní zdraví Přednáška 8. třída 

Psychické nemoci Přednáška 8. – 9. třída 

Právo pro kaţdý den Přednáška 8. třída, soutěţ 

Zrání – partnerské vztahy Beseda 9. třída 

Volba povolání Přednáška 8. třída 

Henčov u Jihlavy Exkurze 8. třída 

Normální je nekouřit Projekt 1. – 3. třída 

Dopravní výchova Výuka 3. – 4. třída 

Doremi Pěvecká soutěţ 1. - 5. třída 

Danonino Soutěţ ZŠ 1. – 6. třída 

Sapere – zdravý ţivotní styl Projekt 6. - 9. třída – říjen - leden 

Malá energetická akademie Projekt ŠD – září - červen 

Logická olympiáda Soutěţ 5. – 9. třída – říjen - listopad 

 

 

    



MMiimmoošškkoollnníí  aakkttiivviittyy  aa  zzáájjmmoovváá  ččiinnnnoosstt  ţţáákkůů::  

  
     Zájmová činnost se soustřeďovala do krouţků florbalu, volejbalu, krouţky cvičení z M a ČJ, 

krouţek moderního tance, seminář z chemie, Dys – anglický jazyk, výtvarný krouţek pro  

1. stupeň, psaní na klávesnici PC, praktika z biologie, čtenářský krouţek, seminář ze zeměpisu, 

logopedie, krouţek florbalu na 1. stupni a na 1. stupni krouţek sportovních her. 

   I v tomto školním roce probíhala velmi úzká spolupráce se ZŠ ve Vojnově Městci a se 

ZŠ ve Ţdírci nad Doubravou (vzájemná utkání ve florbalu, fotbalu a volejbalu CH + D). 

 

 

Pro veřejnost připravila naše ZŠ několik akcí: 

 

-  „Den Země“ – úklid Městyse Krucemburk 

- Vánoční výstava prací ţáků ZŠ 

- Výstava „Po stopách J. Zrzavého“ 

Prezentace ZŠ na veřejnosti: 

- časopis „Domov“ vydávaný Městysem Krucemburk 

- www stránky ZŠ 

- vývěska ZŠ v Krucemburku 

- noviny Havlíčkobrodský deník 

 

I) Údaje o výsledcích ČŠI: 
 

     Ve školním roce 2013/2014 v základní škole kontrola ČŠI neproběhla. 

  

J) Údaje o hospodaření ZŠ 

 
     Od 1. 1. 2003 má ZŠ Krucemburk právní subjektivitu a s přidělenými finančními prostředky 

hospodaří samostatně. Informace o hospodaření ZŠ jsou uvedeny v závěrečném účtu ZŠ za rok 

2013, který byl schválen společně s účetní závěrkou roku 2013 RM Krucemburk 10. 3. 2014. 

Příloha 4   

 

 

K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: 
 

-„Zdravé zuby“ – celoplošný výukový program: je primárně určen pro prevenci zubního kazu  

u dětí na 1. stupni základních škol. Program respektuje věkové zvláštnosti dětí, které se tak po 

dobu 5 let setkávají s danou problematikou a mají moţnost si v dlouhém časovém horizontu 

vytvářet ţádoucí dovednosti a postoj k zubnímu zdraví. 

 

-„Školní mléko“ – státem podporovaný program: cílem programu distribuce mléka a mléčných 

výrobků ve školách v Evropě je podpora dobrého stávajícího a budoucího zdravotního stavu dětí 

tím, ţe školy mohou nabízet mléčné produkty ţákům za zvýhodněné ceny. To děti vede nejen 

k dodrţování zdravého stravovacího reţimu, ale i plní důleţitou úlohu v prevenci osteoporózy. 

 

-„Ovoce do škol“ – projekt vychází z hlavních záměrů stanovených ES pro sektor ovoce  

a zeleniny. Účelem je dodávání produktů z ovoce a zeleniny dětem ve vzdělávacích zařízeních  

a mělo by u mladých spotřebitelů vést ke zvýšení obliby těchto produktů, a tedy i k jejich vyšší 

budoucí spotřebě. Základním cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce  

a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výţivě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity  

a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. 



 

L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního 

učení: 
 

     V tomto školním roce absolvovala paní učitelka Lenka Jonášová vzdělávací kurz v rozsahu 

120 hodin „Studium pro asistenta pedagoga“. Paní učitelka Miloslava Baumgärtnerová 

absolvovala vzdělávací kurz v rozsahu 30 hodin – „Počítač ve škole“. Paní učitelka Alena 

Bencová absolvovala vzdělávací program společnosti ČEZ v rozsahu 32 hodin. 

 

 

M) Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů: 
 

Realizované:  

- „Recyklohraní“ – sběr drobné elektroniky a baterií 

- Sběr papíru – soutěţ pro školy – sběrna Praha 

 

N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: 
 

Městys Krucemburk, Úřad práce, zástupci SOŠ a SOU, exkurze dílen SOU ZR, Policie ČR, PPP 

HB, PPP Ţďár n S., Hasičský záchranný sbor Chotěboř, Oddělení péče o rodinu a dítě Chotěboř, 

Červený Kříţ, plavecký bazén Hlinsko, DDM Havlíčkův Brod, Junior Chotěboř, Besip Jihlava, 

SPC HB, Městská policie Chotěboř, MUDr. Hana Kohlová, sběrna Praha. 

 

 

 

 

 

Krucemburk 26. 8. 2014               Mgr. Jiří Šikl 
                                                                                                           ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

Př. 1 – „Délka pedagogické praxe zaměstnanců“ 

Př. 2 – „Minimální preventivní program“ 

Př. 3 – „DVPP za školní rok 2013/2014“ 

Př. 4 – „Hospodaření ZŠ Krucemburk v období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 

    

   


