
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

školní rok 2020/2021 
 

 

 

A) Základní údaje o škole: 
 

Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod 

 

Sídlo: Školní 440, Krucemburk, 582 66 

 

Zřizovatel: Městys Krucemburk, Náměstí J. Zrzavého 13, 582 66 

 

Kontaktní údaje:    Telefon:  569 697 108 

                              Fax:        569 697 561 

                              Email:     zskrucemburk@zskrucemburk.cz 

                              www:      www.zskrucemburk.cz 

                              IČO:        71004025 

                              IZO:        102006482 

 

Údaje o vedení základní školy: 

                  ředitel ZŠ – Mgr. Jiří Šikl  

                  zástupce ředitele ZŠ – Mgr. Miloslava Baumgärtnerová  

 

Údaje o školské radě: ve školním roce 2020/2021 pracovala v počtu 9 členů: 

 - zástupci za zřizovatele: Ing. Jiří Kasal, Bc. Monika Valecká Dis., Ing. Michaela 

Cermanová 

 - zástupci za základní školu: Mgr. Miloslava Baumgärtnerová, Mgr. Alena Bencová, 

Miroslava Slanařová  

 - zástupci za rodiče: Pavlína Legátová, Mgr. Ludmila Málková, Bc. Lucie Pejchlová 

Dis. 

  

  

Charakteristika školy: 

      

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

školním roce 2020/2021 bylo na 1. stupni 5 tříd s 82 žáky, na 2. stupni byly 4 třídy s  

87 žáky. Školu na začátku školního roku navštěvovalo 169 žáků, na konci školního roku  

170 žáků.  
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     Ve škole bylo dále zřízeno jedno oddělení školní družiny, které pravidelně navštěvovalo  

30 žáků. 

 

 

 

B) Přehled učebních plánů: 

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

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

 

C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: 
 

     Ve škole pracovalo v průběhu školního roku celkem 14 pedagogických pracovníků, a to  

13 učitelů a 1 vychovatelka školní družiny mládeže. Na 1. stupni působilo 5 učitelů, z toho  

5 učitelů s vysokoškolským vzděláním s kvalifikací pro výuku na 1. stupni. Na 2. stupni působilo 

celkem 8 učitelů, z toho 8 s vysokoškolským vzděláním s kvalifikací pro výuku na 2. stupni. 

Dále ve škole působilo 5 asistentů pedagoga. Dva u žáků ve 2. třídě, jeden u žákyně v 8. třídě   

a dva u žákyň v 9. třídě. Z celkového počtu pedagogických pracovníků školy bylo 13 žen. Ve 

školní družině působila 1vychovatelka s kvalifikací pro vychovatelství. 

     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 

 

D) Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce: 
     

      Školu navštěvovalo 9. rokem 19 žáků, z tohoto počtu podalo přihlášku a bylo přijato do 

středních škol 14 žáků (gymnázium – 3, lyceum – 1, zakončená maturitou – 10) a do učilišť  

5 žáků.  

     Z 5. ročníku se do víceletého gymnázia hlásil 1 žák a byl přijat. 

     K zápisu do 1. třídy se dostavilo 19 žáků, z toho 1 žákyně přestoupila na jinou školu a 1 

žákyni a 1 žákovi byl schválen odklad školní docházky. 

 

E) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 

 
     Z celkového počtu 170 žáků školy prospělo k 30. červnu 169 žáků. 

Prospěch:  

96 žáků  prospělo s vyznamenáním 

71 žáků  prospělo 

1 žák              neprospěl  

           

Chování 1. pololetí 2. pololetí 

NTU 0 4 

DTU 0 10 

DŘŠ 0 4 

2. stupeň z chování 0 3 



3. stupeň z chování 3 1 

 

Pochvaly 1. pololetí 2. pololetí 

PTU 0 0 

PŘŠ 0 4 

 

 

 

Vzdělávání žáků bylo ve školním roce 2020/2021 narušeno 

celosvětovou pandemií COVID – 19.  

 

Výuka probíhala na základě rozhodnutí MZd a MŠMT takto: 
 

od 14. 10. 2020 – ve všech třídách probíhala distanční výuka – žáci nechodili do školy 

 

od 30. 11. 2020: 

1., 2., 3., 4., 5. třída – výuka probíhala prezenčně - žáci 1. stupně navštěvovali školu 

6., 7., 8. třída – výuka rotovala – týden prezenčně a týden distančně: 

30. 11. – 4. 12. 2020: 6. a 7. třída - výuka probíhala distančně 

30. 11. – 4. 12. 2020: 8. třída - výuka probíhala prezenčně (žáci navštěvovali školu) 

7. 12. – 11. 12. 2020: 6. a 7. třída – výuka probíhala prezenčně (žáci navštěvovali školu) 

7. 12. – 11. 12. 2020: 8. třída – výuka probíhala distančně  

9. třída – výuka probíhala prezenčně - žáci navštěvovali školu 

 

od 4. 1. 2021:  1. a 2. třídy – výuka probíhala prezenčně, 3. – 9. třída distančně 

 

od 1. 3. 2021: výuka probíhala pro všechny třídy distančně 

 

od 12. 4. 2021: žáci 1. stupně se vyučovali v týdenních rotacích celých tříd takto: 

12. 4. 2021: 2. + 4. třída (prezenčně) 

19. 4. 2021: 1. + 3. + 5. třída (prezenčně) 

 

od 10. 5. 2021 do 15. 5. 2021: 

2., 4., 8. a 9. třída – výuka probíhala prezenčně, dle rozvrhů platných od 1. 9. 2020 

1., 3., 5., 6. a 7. třída – výuka probíhala distančně 

 

od 17. 5. 2021 do 21. 5. 2021: 

1. stupeň, 6. a 7. třída – výuka probíhala prezenčně, dle rozvrhů platných od 1. 9. 2020 

8. a 9. třída – výuka probíhala distančně 

 

Od pondělí 24. 5. 2021 se všichni žáci  vyučovali bez rotace, 1. – 9. třída - prezenčně 

 

 



V průběhu školního roku proběhlo testování žáků 9. třídy – „Národní testování“ SCIO v rámci 

zjišťování úrovně vzdělávání. Toto testování uhradila škola. 

 

 

 

 

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 

2020/2021.  

 

Minimální preventivní program: Příloha 2 

 

 

 

G) Údaje o dalším vzdělávaní pedagogických pracovníků: 
 

     Ve školním roce 2020/2021 se pedagogičtí pracovníci účastnili dalšího vzdělávaní dle 

nabídek vzdělávacích institucí v rámci DVPP, a to i on-line formou. 

 

Přehled akcí DVPP ve školním roce 2020/2021: Příloha 3 

  

 

 

H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 
 

Žáci se zúčastnili některých soutěží v rámci okresních, krajských i republikových 

kol: 
 

OL dějepis - okres 5., 7., 12. místo 

OL český jazyk – okres – on-line 8. místo 

Mladý chemik - okres 8., 17., 42. místo z 212 žáků 

Mladý chemik – regionální kolo – on-line 5 krajů – 12., 25. místo 

OL anglický jazyk - okres 3. místo 

OL matematika 5. třída 8. místo 

PO očima dětí - okres 2 x 1. místo, 2 x 2. místo, 3. místo 

PO očima dětí - kraj 2 x 2. místo, 2 x 3. místo 

Mladý historik – okres – on-line 5., 7., 12. místo 

OL zeměpis – školní kolo  

OL matematika - 6. + 7. třída – on-line 1., 5., 12. místo 

Stavíme ze stavebnice ROTO – 1. třída  

Hýbeme se hezky česky – on -line 4. místo 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

Ve školním roce 2020/2021 dosáhli naši žáci výborných úspěchů v okresních  

a krajských kolech soutěží. U některých soutěží z důvodu pandemie neproběhla okresní a krajská 

kola. 

 

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

přednáškami, výchovně vzdělávacími a kulturními programy k výuce jednotlivých 

předmětů:  
 

V tomto školním roce pracovali žáci školy na celoročním projektu „Recyklohraní“. Dále se škola 

zapojila do sběru pomerančové a citronové kůry. Ve školní družině proběhl částečně projekt 

„Celé Česko čte dětem“. Škola je zapojena do projektu „Šablony II“, pro školní družinu projekt 

„Sportuj ve škole“. 

 

Plavecký výcvik 4. + 5. třída 

Celé Česko čte dětem Projekt ŠD 

Masopustní karneval ŠD 

Čeps Cup on- line Žáci ZŠ 

Hýbeme se hezky česky – on -line Žáci ZŠ 

Recitační soutěž 1. + 5. třída 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Mimoškolní aktivity a zájmová činnost žáků: 

 
     Zájmová činnost byla z důvodu pandemie zrušena po celý školní rok. 

   

 

Pro veřejnost připravila naše ZŠ několik akcí: 

- Výstava „Po stopách J. Zrzavého“ – on-line formou 

- Den otevřených dveří – k 70. výročí slavnostního otevření školy 

 

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 2020/2021 proběhla ve dnech 26. 2. a 1. – 2. 3. kontrola ČŠI. Tato kontrola 

byla zaměřena na distanční výuku v době pandemie COVID – 19. Výsledky byly pouze 

podkladem pro závěrečné hodnocení ČŠI této výuky. Na základě telefonického sdělení byla ZŠ 

Krucemburk hodnocena kladně.  

 

 

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 

2020, který byl schválen společně s účetní závěrkou roku 2020 RM Krucemburk 15. 2. 2021. 

Příloha 4   

 

 

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

 

-„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, že školy mohou nabízet mléčné produkty žákům za zvýhodněné ceny. To děti vede nejen 

k dodržování zdravého stravovacího režimu, ale i plní důležitou úlohu v prevenci osteoporózy. 

 

-„Ovoce a zelenina 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 výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity  

a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. 

 

 

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

učení: 
 

     Paní učitelka Mgr. Miloslava Baumgärtnerová absolvovala vzdělávací kurz „Počítač ve škole“ 

– on-line.  Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali kurz „Kooperativní a párové metody 

výuky“. 

 

 

 

M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů: 



 

Realizované:  

 

- „Recyklohraní“ – sběr drobné elektroniky a baterií 

- Sběr pomerančové a citronové kůry  

- Šablony II. pro základní školy 

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 OA a SOU Chotěboř, Policie 

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

Chotěboř, Červený Kříž, plavecký bazén Hlinsko, DDM Havlíčkův Brod, Junior Chotěboř, Besip 

Jihlava, SPC HB, Městská policie Chotěboř. 

 

 

 

 

 

Krucemburk 28. 8. 2021               Mgr. Jiří Šikl 
                                                                                                           ředitel školy 

 

 

 

 

Přílohy:  

Př. 1 – „Délka pedagogické praxe zaměstnanců“ 

Př. 2 – „Minimální preventivní program“ 

Př. 3 – „DVPP za školní rok 2020/2021“ 

Př. 4 – „Závěrečný účet“ ZŠ Krucemburk v období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

    

   


