
Zřizovatel: Obec Krušovice 

Ředitelka: Mgr. Lenka Vernerová 

Vedoucí učitelka MŠ: Yvona Hošková 

Předseda školské rady: Jaromír Zárybnický 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 

2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Zpracovala:  Mgr. Lenka Vernerová 

 
 



 
 

2 
 

1) Základní údaje o škole 

 

Činnost základní školy je vymezena § 44, mateřské školy § 33, školní družiny  

§ 111 a § 118, školní jídelny § 119 zákona č. 561/2004 Sb. 

 

Kód oboru: 79-01-C/01 Základní škola, studium denní  

 

Základní škola a mateřská škola Krušovice sdružuje:  

 

Mateřskou školu, kapacita 25 dětí. 

Základní školu, kapacita 50 žáků. 

Školní družinu, kapacita 20 žáků. 

Školní jídelnu, kapacita 190 obědů. 

 

 

Všechna zařízení sídlí v jedné budově.  

 

MŠ je organizována jako jednotřídní, v tomto školním roce bylo zapsáno 25 od 2 do 6 let. 

Z celkového počtu bylo v tomto školním roce 9 dětí předškolního věku. 

ZŠ je málotřídní, jen s I. stupněm a pěti ročníky. Organizačně je členěna na dvě třídy. 

Celkový počet žáků byl 26, z toho jedna žákyně ukončila vzdělávání v pololetí z důvodu změny 

bydliště. 

ŠJ – zajištuje stravování pro děti a zaměstnance MŠ a ZŠ Krušovice. Dále má  

 povolenu doplňkovou činnost – stravování pro veřejnost a důchodce obce Krušovice. 

ŠD má kapacitu 20 žáků, navštěvovalo ji 20 žáků. 

 

 Školu řídila ředitelka školy Mgr. Lenka Vernerová, která zároveň vykonávala funkci 

výchovného poradce a školního metodika prevence, spravovala webové stránky a 

zprostředkovávala informace pro veřejnost prostřednictvím facebookové stránky školy, kterou 

nově založila. V základní škole pracovaly další dvě pedagožky, z nichž jedna je 

nekvalifikovaná. Dále zde působily jedna kvalifikovaná asistentka pedagoga a jedna školní 

asistentka. Mgr. Dagmar Knotová vedla školní knihovnu a řídila žákovský parlament. Zuzana 

Zákonová pracovala ve spolupráci s uvádějící učitelkou, jíž byla ředitelka školy. 

 V MŠ byla vedoucí paní Yvona Hošková, která měla na starosti také logopedickou 

podporu dětí v MŠ. Kvalifikovaná učitelka Eva Konopásková vykonávala funkci pokladníka 

školy a řídila projekt Recyklohraní ve spolupráci s vedoucí učitelkou. V MŠ dále působila na 

částečný úvazek kvalifikovaná učitelka Marie Šťastná, která měla také úvazek jako školní 

asistentka. 

Ve školní družině pracovaly tři vychovatelky, vedoucí kvalifikovaná Dana Svatková 

objednávala pro zájemce knihy z nakladatelství Fragment, Albatros a Mladá fronta, vedla 

projekt  Sportuj ve škole. Zuzana Zákonová si během školního roku doplnila dálkovým studiem 

kvalifikační vzdělání. Obě vychovatelky zajišťovaly projekt Ovoce do škol a Mléko do škol. 

Mgr. Dagmar Šmídová pracovala na částečný úvazek.  

 Školní jídelnu řídila vedoucí ŠJ paní Hana Kratochvílová, kterou po jejím odchodu 

nahradila od 1. 1. 2019 paní Libuše Suchá. Jako pomocná kuchařka byla přijata paní Andrea 

Mikšovicová. O úklid celé budovy, zásobování a evidenci úklidových prostředků se starala 

školnice p. Petra Svobodová. 
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V suterénu školy se nachází školní kuchyně a školní jídelna pro MŠ a ZŠ. Letos jsme 

přestěhovali místnost skladu a do původního prostoru jsme umístili keramickou dílnu. Tu 

využívali žáci, děti i veřejnost pod vedením externí pracovnice zajištěnou od DDM Rakovník. 

V 1. podlaží je cvičebna, třída, ložnice a šatna MŠ, ve 2. podlaží dvě učebny ZŠ, v jedné z nich 

je umístěna knihovna a ve druhé počítačový kout. Dále se zde nachází družina a ředitelna, která 

slouží i jako sborovna.  

Ředitelna je vybavena novým nábytkem odpovídajícím požadavkům DGPR, v ZŠ 

máme výškově stavitelné lavice, v MŠ je sedací nábytek dvojí velikosti. Třídy jsou průběžně 

vybavovány moderními pomůckami i dekoracemi. Díky sponzorskému daru firmy Procter & 

Gamble máme ve II. třídě nový výukový koberec – Česká republika. 

Základní školu vybavujeme pravidelně novými knihami určenými ke společné četbě i 

k vypůjčování. Zakoupili jsme 10 žákovských notebooků, 6 robotických hraček Bee bot pro 

rozvoj logického myšlení a práce s moderními technologiemi. 

Do školní kuchyně jsme letos pořídili nový program pro vedení skladového 

hospodářství kuchyně a pro evidenci stravování. Dále byla do kanceláře ŠJ pořízena tiskárna. 

Cvičebnu škola bezplatně pronajímá na provozování jógy pro veřejnost i DDM 

Rakovník, který ji využívá na kroužek Sportovní hry a Jógu pro děti. 

Škola byla nově vybavena také z hlediska požadavků hygieny novou sušičkou na prádlo, 

dále byl pořízen speciální vysavač a čistič pro prostory ZŠ, MŠ i ŠJ. 

Pro snazší komunikaci s rodiči byly zavedeny mobilní telefonní čísla pro ZŠ i pro MŠ. 

 

 

Školská rada 

 

Při škole pracovala Školská rada tvořená dvěma zástupci rodičů, dvěma zástupci Obce 

Krušovice a dvěma zástupci školy.  

V letošním školním roce se školská rada sešla, aby byla informována o situaci ve ŠJ z důvodu 

nedostatku personálu a přechodnému období nutnosti dovážení obědů pro žáky a děti z MŠ. 

Rada schválila výroční zprávu, vzala na vědomí zprávu o hospodaření a schválila úpravy ve 

školním řádu. 

 

 

2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy      
  

Školní vzdělávací program pro základní i předškolní vzdělávání je sestaven v souladu 

s obecnými cíli a stále je upravován podle podmínek školy, aktualizován a doplňován.  

      Všichni žáci ZŠ se vzdělávají podle ŠVP ZŠ Krušovice: „Škola dobré nálady“.  

V tomto školním roce proběhlo několik projektových dnů. Den v naší obci byl zaměřen 

na otevření se občanům Krušovic. K příležitosti Mezinárodního dne mateřského jazyka proběhl 

netradiční Den otevřených dveří „Hrátky v lavicích“. Žáci školy se dopoledne věnovali 

světovým jazykům, odhalovali zaniklé pojmy v češtině, porovnávali slovenské a české výrazy. 

Odpoledne prezentovali veřejnosti výukové materiály, programy, hry a pomůcky, které v ZŠ i 

MŠ využíváme pro výuku jazyků. Den věnovaný zvykům a tradicím jsme pojali jako 

Velikonoční jarmark pro veřejnost, v čemž nás podpořilo také Rádio Relax reklamními spoty. 

Žáci nabízeli vlastnoručně vytvořené dekorace, drobnosti od sponzorů. Akce se účastnili též 

soukromí prodejci. 
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 Na základě vyšetření PPP Rakovník a SPC Stochov bylo pět žáků vzděláváno podle 

IVP, ke dvěma z nich byl přiznán sdílený asistent pedagoga.  

Škola zajistila dětem ve spolupráci s DDM Rakovník zájmové kroužky: pro velký zájem 

dva kroužky keramiky a dva kroužky jógy pro děti, kroužek sportovních her, v MŠ i ZŠ kroužek 

angličtiny. 

Žáci ZŠ a děti předškolního věku v MŠ jezdili ve II. pololetí na hodiny plavání do 

plavecké školy Plaváček Tuchlovice. V zimě jsme několikrát bruslili na Zimním stadionu 

v Rakovníku. V červnu jsme si zopakovali své cyklistické dovednosti na Dopravním hřišti 

v Rakovníku. Jízdám předcházela teoretická část v autoškole Tempo.  

 

 

 

Základní škola 

 

Škola ukončila čerpání finanční prostředky prostřednictvím operačního programu 

Výzkum, vývoj, vzdělávání Šablony I. Od února již čerpá následné finanční prostředky ze 

stejného programu pod specifikací Šablony II. Zřídili jsme školního asistenta pro MŠ i pro ZŠ, 

proběhly některé projektové dny v MŠ, ZŠ i ŠD. Zajistili jsme pomoc dětem ohrožených 

neúspěchem formou Doučování, v základní škole se využila Tandemová výuka v rámci 

podpory uvádějící učitelky a nekvalifikované učitelky.  

Opět jsme zakoupili pro žáky i rodiče přístup na portál Proškoly.cz, stali jsme se aktivní 

školou 2018/2019. Žáci si mohou po přihlášení heslem procvičovat logické úkoly, 

prostřednictvím testů a kvízů trénovat paměť, prověřovat rozumové schopnosti, znalosti 

v dopravní výchově, angličtině. Nově mohou službu využívat také děti z MŠ ve své kategorii. 

Do matematické soutěže Cvrček a Klokan se zapojilo 24 žáků. V základním 

kole  Logické olympiády byl žák 3. ročníku mezi 50,85% nejlepších řešitelů. 

Podzimního kola Botanické soutěže v Rakovníku se účastnili 4 žáci, nejlépe se umístil 

žák 3. ročníku, který dosáhl na 13. místo.  

V soutěži pořádanou DDM ve spolupráci s Územním sdružením Českého 

zahrádkářského svazu Rakovník se dva z našich žáků umístili v první desítce. 

V letošním roce zajišťoval testování žáků s potřebou podpůrných opatření projekt 

Kalibro. Výsledné hodnocení v rámci republiky dosud není k dispozici, avšak žáci dosáhli 60% 

úspěšnosti. 

Naše škola se jako jediná v okrese zapojila do taneční soutěže. Za podpory rodičů nás 

v Rakovníku reprezentovala polovina žáků.  

Během školního roku jsme pro žáky 1. ročníku zajistili preventivní  program Veselé 

zoubky na podporu ústní hygieny. Zdravou výživu jsme podpořili ochutnávkou mléčných 

výrobků a méně běžného ovoce a zeleniny v doprovodném programu Mléko do škol a Ovoce 

a zelenina do škol. 

Se slovenskou spřátelenou školu jsme si vyměnili několik výrobků a individuálních 

pozdravů v rámci projektu Záložka do knih spojuje školy. Na základě spolupráce a kladných 

ohlasů byla ředitelka školy pozvána na Mezinárodní konferenci, kterou pořádala Slovenská 

knihovna. 

 K příležitosti výročí 100 let republiky jsme se účastnili oslav v naší obci, kde žáci 

školy přispěli krátkým programem. Zároveň jsme ve škole uskutečnili samostatný projektový 

den Stoleté kořeny. 
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Navštívili jsme divadelní představení představení  Jak Uhlíř zkoumal svěrák a Příběhy 

vodníka Česílka v KC Rakovník. 

  Škola zajistila mimořádnou prohlídku reprezentačních prostor Pražského hradu, včetně 

následné interaktivní Hry na hrad. 

 Již podesáté proběhla ve spolupráci s rodiči Noc s Andersenem, pro níž jsme vybavili 

školní zahradu broukovištěm. K zápisu do ZŠ jsme pořádali Den otevřených dveří 

s ukázkovými hodinami, zájemci si měli možnost zvolit, jakou z vyučovacích hodin chtějí 

navštívit. Největší zájem byl o matematiku a český jazyk v I. třídě. První zkušenost se školou 

absolvovali také budoucí prvňáci.  

Závěr školního roku byl věnován exkurzi na farmě Hedecko a Pohádkového statku 

v Břasech.  

Rozloučení před prázdninami jsme letos nově pojali formou Pirátského odpoledne, 

kdy žáci ve spolupráci s dospělými uspořádali interaktivní hru pro děti z MŠ. Při této 

příležitosti proběhlo rozloučení s předškoláky a se žáky 5. ročníku za účasti zástupce OÚ a 

rodičů. 

.   

 

Mateřská škola 

 

 V tomto školním roce se MŠ zúčastnila mnoha kulturních akcí. Divadelní představení 

Malá čarodějnice, Ať žijí duchové, Příběhy vodníka Česílka v KC Rakovník. Společně s MŠ 

v Řevničově děti shlédly představení  Jak se dráček dostal nad obláček, Královna Vánoc, Jak 

šli muzikanti světem, O ztraceném ledním medvědovi, užily si Karneval s Elsou a Olafem, 

objevovaly svět s klaunem Filipem. 

MŠ uspořádala několik menších i větších projektů: karneval, Recyklohraní – sběr 

telefonů, Vánoce pro zvířátka, Hledání pokladu, 100 let naší republiky. Společně se ZŠ se děti 

prezentovaly na vánoční besídce, všichni se aktivně podíleli na Velikonočním jarmarku.  

Ekologickou výchovu jsme podpořili návštěvou Vzdělávacího centra Lesů ČR na 

Křivoklátě, preventivní program bezpečnosti na silnicích nám přiblížila PČR. Letos jsme se 

hodně věnovali domácím zvířatům, chovu, péče. Závěrečnému celodennímu výletu na farmu 

Hedecko a na Pohádkový statek v Břasech (spolu se ZŠ) předcházelo několik kratších projektů, 

mimo jiné za podpory obyvatelky Krušovic.   

Předškolní děti navštívily ukázkovou hodinu matematiky a českého jazyka v ZŠ. Rodiče 

jsme přizvali ke zdobení perníčků, k akci Hrátky ve školních lavicích a Pirátskému odpoledni 

na závěr školního roku. 

 Naše děti se zúčastnily výtvarných soutěží Svět očima dětí, Požární ochrana očima dětí, 

sportovní Olympiády MŠ v Rakovníku. Ve skoku do dálky získal první místo náš předškolák. 

 Prostřednictvím fy Prima Visus jsme jako v předchozím roce zorganizovali preventivní 

vyšetření zraku dětí. 

 

 

Školní družina 

 

Školní družina uspořádala několik zábavných akcí, soutěží a projektů. V podzimních 

měsících proběhlo karnevalové odpoledne a zábava v tělocvičně, před Vánoci se družina 

aktivně podílela na balení dárků pro charitativní projekt školy.  



 
 

6 
 

V zimě byla vyhlášena a vyhodnocena soutěž o nejhezčí hvězdu. Ve spolupráci se školní 

jídelnou si žáci vykrajovali a následně zdobili vánoční perníčky.  

Na jaře při projektovém odpoledni jsme vyráběli velikonoční zajíčky z ponožek a 

ovečky z vlny. 

 Jedno odpoledne v ŠD bylo vyhrazeno pokusům a objevům. 

Škola zajistila zapůjčení stavebnice Seva box 45l, kterou využívala zejména ŠD.   

Školní družina se zároveň průběžně podílela na aktivitách školy.  

 

 

 

Údaje o pracovnících školy 

  

Vyučování ve třídě MŠ zajišťovaly dvě kvalifikované učitelky, jedna kvalifikovaná 

učitelka na částečný úvazek, která také na částečný úvazek pracovala jako školní asistentka.   

Vyučování v ZŠ zajišťovaly dvě kvalifikované učitelky, jedna nekvalifikovaná 

učitelka na částečný úvazek, jedna asistentka pedagoga a jedna školní asistentka. Asistentka 

pedagoga byla zaměstnaná na další úvazek jako vedoucí vychovatelka v ŠD, zbylé hodiny 

doplňovala nekvalifikovaná vychovatelka. Ta si během školního roku úspěšně potřebnou 

kvalifikaci vychovatelky doplnila. 

 

Nepedagogičtí pracovníci  

 

jsou v přepočtu 1,6 ve školní jídelně dvě kuchařky. Na úvazek 0,6 vedoucí ŠJ a 

pomocná kuchařka na úvazek 1.0. 

V celé škole je  na 1 úvazek školnice. 

 

 

4) Zápis k povinné školní docházce 

 

Zápis do 1. ročníku se konal 9. 4. 2019.  Ve správním řízení bylo rozhodnuto o přijetí 

k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2019 pro 2 chlapce a 3 dívky, z nichž jedna byla přijata 

dodatečně. 1 chlapec z MŠ byl přijat do jiné ZŠ. Na žádost rodičů, doporučení poradenského 

pracoviště a pediatra mají odloženou povinnou docházku o jeden rok 2 dívky a 2 chlapci.  

 K zápisu do MŠ 14. 5. 2019 přišly celkem 2 děti, obě byly přijaty. Dále byly přijaty 3 

děti mimo termín zápisu z důvodu volné kapacity a 1 dítě pouze na prázdninový provoz. 

 

Rozmístění žáků 5. ročníku 
 

Z pátého ročníku odešli 4 žáci, 2 žáci odcházejí do 2. ZŠ Rakovník, 1 žák do ZŠ a MŠ 

Řevničov a 1 žák do 1. ZŠ Rakovník 
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5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Prospěch  

 

S vyznamenáním prospělo 21 žáků, prospěli 4 žáci. 

Byla udělena jedna pochvala za vzornou práci ve škole. 

 

Chování:  
Sníženou známkou z chování nebyl klasifikován žádný žák. Neřešili jsme žádné 

významné kázeňské problémy ani záškoláctví. 

 

 

6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

ZŠ i MŠ se věnuje problematice sociálně patologických jevů, máme vypracovaný 

Minimální preventivní program a vedeme si deník. Proběhl projektový den k řešení 

bezpečného chování a bezpečnosti v provozu ve spolupráci s PČR. Škola zajišťovala 

bezpečnost a ochranu zdraví žáků i dospělých. Ve škole pracuje metodik prevence, zaměřuje 

se na vztahy mezi žáky, jejich mimoškolní aktivity, je vytvořen krizový plán školy a postupy 

řešení problémů. Žáci byli osloveni, aby vyplnili online dotazníky týkající se klimatu tříd. 

Metodik prevence se zaměřil na klima v  II. třídě. Následoval rozhovor a zjištěných 

skutečnostech. Diskuze v kruhu proběhla ve II. třídě opakovaně. 

V I. třídě probíhal pravidelně komunikační kruh. 

Na základě požadavku a doporučení MŠMT byl vytvořen také krizový plán pro žáka s PAS. 

 

 

  

7) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
     Pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávali prostřednictvím seminářů vybraných 

z programové nabídky DVPP: 

 

 MŠ – Individualizace a portfolio ve výchově a vzdělávání dětí v MŠ 

  

ZŠ -   Výjezdní seminář pro ředitele škol 

– Public relations ve školství 

– Jak porozumět autismu 

– Kurz AJ pro ped. pracovníky 

– Setkání s Hejného metodou 

– Odměny a tresty ve školní praxi 

 

ŠD – Kvalifikační studium Vychovatelství 

 

 

 

Další vzdělávací programy, na které byli naši pracovníci přihlášeni, byly zrušeny z nedostatku 

účastníků. 
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7) Prezentace školy na veřejnosti 

 

Ve škole podporujeme i mimoškolní aktivity, žáci se prezentují v ZUŠ Nové Strašecí  

- hrou na nástroje i ve výtvarném a tanečním oboru – i v ZUŠ Rakovník – hrou na kytaru, 

klávesy, sborovým zpěvem, jsou úspěšní ve sportovních odvětvích (hokejbal, floorbal). 

Někteří žáci jsou členy hasičského kroužku. 

  

 Aktivně jsme se zapojili do obecních oslav k příležitosti 100let vzniku naší republiky 

 Uspořádali jsme projekt pro veřejnost k Mezinárodnímu dni mateřského jazyka  

 Funkční webové stránky školy pravidelně aktualizované. 

(https://portal.csicr.cz/Web/600055663/ 

 Zavedli jsme informační facebookové stránky školy 

 Přispěli jsme do všech vydání místního zpravodaje 

 Uspořádali jsme Velikonoční jarmark  

 Podíleli jsme se na adventních setkáváních uspořádáním lampionového průvodu,  

zazpívali jsme koledy před budovou školy, zajistili jsme kulturní programy na Vítání 

občánků a ke Dni matek. 

 Ve spolupráci s Obecní knihovnou jsme uspořádali setkání veřejnosti při celostátní akci 

Česko zpívá koledy 

  Jako organizace jsme již tradičně pořádali sbírky na Fond Sidus a Život dětem, které 

pomáhají vážně nemocným, postiženým a autistickým dětem. 

 Charitativním činem školy bylo zapojení do projektu Krabice od bot, při které děti a 

žáci za podpory veřejnosti uspořádali sbírku hraček a věcí pro potřebné. Krabice byly 

předány evangelické církvi v Kladně. Jako poděkování za tuto akci byla návštěva faráře 

ve škole. 

 Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Olešná jsme o víkendech se zájemci z řad žáků navštěvovali 

zajímavá místa naší vlasti (Mořina, Malá Amerika, Technické muzeum v Praze 

 Zahájili jsme dlouhodobý projekt Křeslo pro rodiče 

 

 

8) Údaje o ČŠI  

 

V tomto školním roce neproběhla kontrola ČŠI. 

 

 

 

9) Hospodaření školy – viz příloha 

 

 

10) Škola nemá odborovou organizaci. Ředitelka školy je členkou sekce ředitelů při ČMOS 

Rakovník. 

 

 

 

 

V Krušovicích 31. 7. 2019     Mgr. Lenka Vernerová 


