
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

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

 
 
 

VVÝÝRROOČČNNÍÍ  ZZPPRRÁÁVVAA  OO  ČČIINNNNOOSSTTII  ŠŠKKOOLLYY  
šškkoollnníí  rrookk  22001188//22001199  

 
 

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@@zzsskkrruucceemmbbuurrkk..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  22001188//22001199  pprraaccoovvaallaa  vv  ppooččttuu  99  ččlleennůů::  

--  zzáássttuuppccii  zzaa  zzřřiizzoovvaatteellee::  IInngg..  JJiiřříí  KKaassaall,,  BBcc..  MMoonniikkaa  VVaalleecckkáá  DDiiss..,,  IInngg..  MMiicchhaaeellaa  
CCeerrmmaannoovváá  

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

--  zzáássttuuppccii  zzaa  rrooddiiččee::  PPaavvllíínnaa  LLeeggááttoovváá,,  MMggrr..  LLuuddmmiillaa  MMáállkkoovváá,,  BBcc..  LLuucciiee  PPeejjcchhlloovváá  
DDiiss..  
    

    
CChhaarraakktteerriissttiikkaa  šškkoollyy::  
            
          Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s úplným 1. a 2. stupněm. Ve 
školním roce 2018/2019 bylo na 1. stupni 5 tříd s 97 žáky, na 2. stupni byly 4 třídy se  
67 žáky. Školu na začátku školního roku navštěvovalo 162 žáků, na konci školního roku  
162 žáků.  
     Ve škole bylo dále zřízeno jedno oddělení školní družiny, které pravidelně navštěvovalo  
30 žáků. 

  



  
BB))  PPřřeehhlleedd  uuččeebbnníícchh  pplláánnůů::  
  
     Vyučování ve škole probíhalo podle Školního vzdělávacího programu „Řeka života“ – školní 
vzdělávací program pro základní vzdělávání v 1. - 9. ročníku.  

  
CC))  RRáámmccoovvýý  ppooppiiss  ppeerrssoonnáállnnííhhoo  zzaabbeezzppeeččeenníí  ččiinnnnoossttii  šškkoollyy::  
 
     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 působili 3 asistenti pedagoga. Jeden u žákyně v 6. třídě, druhý a třetí u žákyň  
v 7. třídě. Z celkového počtu pedagogických pracovníků školy bylo 13 žen, ve druhém pololetí 
12 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 

  
DD))  ÚÚddaajjee  oo  ppřřiijjíímmaaccíímm  řříízzeenníí  aa  zzááppiissuu  kk  ppoovviinnnnéé  šškkoollnníí  ddoocchháázzccee::  
     
      Školu navštěvovalo 9. rokem 15 žáků, z tohoto počtu podalo přihlášku a bylo přijato do 
středních škol 11 žáků (gymnázium – 0, lyceum – 0, zakončená maturitou – 11) a do učilišť  
4 žáci.  
     Z 5. ročníku se do víceletého gymnázia hlásili 2 žáci a byli přijati. 
     K zápisu do 1. třídy se dostavilo 21 žáků a 3 žákům byl schválen odklad školní docházky.  
  
EE))  PPřřeehhlleeddnnéé  úúddaajjee  oo  vvýýsslleeddccíícchh  vvzzdděělláávváánníí  žžáákkůů::  
      
     Z celkového počtu 162 žáků školy prospělo k 30. červnu 162 žáků. 
     Prospěch:  
89 žáků  prospělo s vyznamenáním 
73 žáků  prospělo 
  0 žáků            neprospělo  
           

Chování 1. pololetí 2. pololetí 
NTU 12 3 
DTU 6 5 
DŘŠ 2 5 
2. stupeň z chování 1 2 
3. stupeň z chování 0 1 
 

Pochvaly 1. pololetí 2. pololetí 
PTU 0 0 
PŘŠ 1 16 



V průběhu školního roku proběhlo testování žáků některých tříd v rámci zjišťování úrovně 
vzdělávání. 
Druhy testů: 
SCIO: Národní testování 2018/2019 – 5. třída - platila ZŠ 
SCIO: Národní testování 2018/2019 – 9. třída – platila ZŠ 
Trénink na přijímací zkoušky 2018/2019 – 8. třída – platili žáci 
Testování ČŠI – 8. třída 
Cambridgeské zkoušky – vybraní žáci 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 
2018/2019. Během školního roku proběhly přednášky a besedy pro žáky 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 2018/2019 se pedagogičtí pracovníci účastnili dalšího vzdělávaní dle 
nabídek vzdělávacích institucí v rámci DVPP. 
 
Přehled akcí DVPP ve školním roce 2018/2019: Příloha 3 
  
 
 

H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 
 
Žáci se zúčastnili některých soutěží v rámci okresních, krajských i republikových 
kol: 
 
  
Logická olympiáda - kraj 60. místo 
Florbal chlapci 6. + 7. třída - okrsek 4. místo 
Florbal chlapci 8. + 9. třída - okrsek 3. místo 
Sálová kopaná 2. místo 
Florbal dívky 8. + 9. třída - okres 6. místo 
Čeps Cup – florbal - okres 1. místo 
Čeps Cup – florbal - kraj 3. místo 
Cestování s prarodiči – výtvarná kraj 2. místo 
Cestování s prarodiči – celorepublikové 1. místo 
Mladý chemik - kraj 123. místo 
OL Dějepis - okres 12., 21. místo 
OL Český jazyk 17. místo 
OL Matematika – 5. třída – okres 8. místo 
OL Matematika – 6. třída – okres 13. místo 
OL Matematika – 7. třída – okres 11. místo 
OL Matematika – 8. třída - okres 11. místo 



OL Matematika – 9. třída - okres 2., 5. místo 
Mladý historik - okres  
Lyžování slalom - okres 4., 5. místo 
OL Zeměpis - okres 2 x 6., 10. místo 
OL Anglický jazyk - okres 4., 13. místo 
Poznej Vysočinu 24. místo 
Všeználek - okres 13. místo 
Lehkoatletické závody ŠD  1., 2 x 2., 2 x 3. místo 
Vybíjená – 6. třída - okres 9. místo 
Pythagoriáda 7., 10., 13., 14. místo 
Evropa ve škole – výtvarná - kraj 3. místo 
PO očima dětí - okres 3 x 1., 2 x 2., 4 x 3. místo 
Krásná jako kvítka - výtvarná  
Všichni jezdí připoutaní - výtvarná  
Komenský a my - výtvarná  
ADIVADLO – Dospělí dětem - výtvarná 4 ocenění 
Bez stromečku nejsou vánoce  
Příroda kolem nás  
Po stopách J. Zrzavého  
Strom roku 2018  
Dračí lodě – závody ZŠ 1. místo 
Taneční soutěž 2 x 3. místo 
 
     
      Ve školním roce 2018/2019 dosáhli naši žáci výborných úspěchů nejenom v okresních  
a krajských kolech soutěží, ale opět i v celostátních kolech. 
 
     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 „Den Země“ a pokračovali  
v projektu „Recyklohraní“. Dále se škola zapojila do soutěže škol ve sběru papíru a sběru 
pomerančové a citronové kůry. Dále proběhly projektové dny „Dopravní výchova“ a „Ochrana 
člověka za mimořádných událostí“. V 1. – 5. třídě probíhala výtvarná soutěž „O nejlepší strom 
roku“, ve 3. – 5. třídě výtvarná soutěž „Komenský a my“, ve 3., 5., a 6. třídě výtvarná soutěž 
„Cestování s prarodiči“, v 1. – 6. třídě výtvarná soutěž „Příroda kolem nás“, v 5. třídě projekt 
„Ježíškova vnoučata – přání pro seniory“, ve školní družině projekt „Celé Česko čte dětem, v 1. – 
9. třídě „Dny dětského čtení – EUROPE READS“, dále projekt „Čistá Vysočina“.  
 
Plavecký výcvik 3. + 4. třída 
Medová snídaně 1. stupeň 
Zemědělství na Vysočině - exkurze 8. + 9. třída 
Celé Česko čte dětem projekt ŠD 
Burza SŠ 9. třída 
Divadlo Jihlava 1. stupeň 
Elasta Vestil - exkurze 6. + 7. třída chlapci 
Co dělají včely v zimě ŠD 
Adventní zpívání ŠD 
Bobování 2. třída 
Jak vyučovat holokaustu - Osvětim 6. – 9. třída 
Vánoční koncert 1. – 9. třída 



Překážková dráha 1. – 3. třída 
Masopustní karneval ŠD 
První pomoc do škol 8. třída 
O nemoci AIDS 8. + 9. třída 
PIPELINE PLASTICS a. s. - exkurze 6. + 7. třída 
Kino Krucemburk 1. – 9. třída 
Anglické divadlo 7. – 9. třída 
NPR Staré Ransko - bledule 2. + 3. třída 
Divadlo Honzy Hrubce 1. stupeň 
Úřad práce HB 8. třída 
Prevence dětských úrazů 3. třída 
Loutkové divadlo 2. – 4. třída 
DOREMI – pěvecká soutěž 2. – 5. třída 
Lyžařský kurz 7. – 9. třída 
Sportovní kurz 6. – 9. třída 
Máme rádi přírodu 4. třída 
Muzeum rekordů a kuriozit 4. + 5. třída 
O nejlepší strom roku - projekt 1. – 5. třída 
Komenský a my - projekt 3. – 5. třída 
Cestování s prarodoči - projekt 3., 5., 6. třída 
Příroda kolem nás 3., 6. třída 
Všeználek 5. třída 
Ježíškova vnoučata – přání pro seniory 5. třída 
Čistá Vysočina 1. – 9. třída 
Den Země 1. – 9. třída 
Dny dětského čtení - projekt 1. – 9. třída 
Hravě žij zdravě 5. třída 
Knihovnická lekce ZR 1. stupeň 
Peníze a my ZR 8. + 9. třída 
Přírodovědné klání 9. třída 
Přírodovědný klokan 8. + 9. třída 
Jihovýchodní Asie - přednáška 8. + 9. třída 
Ve škole po škole 6. třída 
Dopravní výchova 4. třída 
Úřad městysu Krucemburk 6. třída 
Parlament ČR 6. – 9. třída 
Nad knihami s T. Březinou 4. – 5. třída 
Stolní tenis – turnaj v ZŠ 2. stupeň 
Recyklohraní 1. – 9. třída 
VČD Pardubice 6. – 9. třída 
Právo pro každý den 8. třída 
Příběhy bezpráví 9. třída 
Zimní sportovní den 1. – 9. třída 
Knihovna Hlinsko 1. – 5. třída 
Velikonoční výstava 1. – 9. třída 
Internet 6. – 7. třída 
Drogy 8. – 9. třída 
Ochrana člověka - projekt 1. – 9. třída 
Slavnostní vyřazení žáků  9. třída 
 
    



MMiimmoošškkoollnníí  aakkttiivviittyy  aa  zzáájjmmoovváá  ččiinnnnoosstt  žžáákkůů::  
  
     Zájmová činnost se soustřeďovala do kroužků florbalu, volejbalu, atletiky, kroužky cvičení 
z M a ČJ, kroužek moderního tance, seminář z chemie, Dys – anglický jazyk, výtvarný kroužek 
pro 1. stupeň, psaní na klávesnici PC, praktika z biologie, čtenářský klub, kroužek logických her, 
kroužek florbalu na 1. stupni, sportovní hry pro školní družinu, taneční kroužek, přírodovědný 
pro 3, - 5. třídu, Country tance. 
    
 
 
 
Pro veřejnost připravila naše ZŠ několik akcí: 
 

-  „Den Země“ – úklid městyse Krucemburk 
- Velikonoční výstava prací žáků 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 2018/2019 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 
2018, který byl schválen společně s účetní závěrkou roku 2018 RM Krucemburk 18. 3. 2019. 
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 Miloslava Baumgärtnerová absolvovala vzdělávací kurz „Počítač ve škole“  
a kurz „Digitální technologie ve výuce“. Paní asistentka pedagoga Lenka Svobodová absolvovala 
kurz “Základy českého znakového jazyka“ – část VIII. Paní asistentka pedagoga Hana Kubová 
absolvovala „Studium pedagogiky“ pro asistenty pedagoga (říjen – květen). Pan ředitel Jiří Šikl 
absolvoval vzdělávací program „Strategické řízení a plánování ve školách“ (září – červen). 
Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali kurz v rámci GDPR a dále portál „Datakabinet“. 
 
 

M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů: 
 
Realizované:  
 
- „Recyklohraní“ – sběr drobné elektroniky a baterií 
- Sběr papíru – soutěž pro školy – sběrna Praha 
- Sběr pomerančové a citronové kůry  
- Lesy ČR – projekt pro výuku fyziky v 6. – 9. ročníku 
- Šablony I. 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, MUDr. Hana Kohlová, sběrna Praha. 
 
 
 
 
 
Krucemburk 28. 8. 2019               Mgr. Jiří Šikl 
                                                                                                           ředitel školy 

 
 
 
 
Přílohy:  
Př. 1 – „Délka pedagogické praxe zaměstnanců“ 
Př. 2 – „Minimální preventivní program“ 
Př. 3 – „DVPP za školní rok 2018/2019“ 
Př. 4 – „Závěrečný účet“ ZŠ Krucemburk v období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 
    
   


