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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 24 od 2 do 6 let.
Z celkového počtu bylo v tomto školním roce 10 dětí předškolního věku.
ZŠ je málotřídní, jen s I. stupněm a pěti ročníky. Organizačně je členěna na dvě třídy.
Celkový počet žáků byl 28, kteří byli ve školním roce rozděleni na 1. + 2. + 4. ročník a 3. + 5.
ročník. 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.

Celou organizaci vedla ředitelka školy Mgr. Lenka Vernerová, která zároveň vykonávala
funkci výchovného poradce a školního metodika prevence, prezentovala školu v tisku,
zprostředkovávala zásadní informace pro veřejnost prostřednictvím webových stránek školy
a facebookové stránky školy. V základní škole pracovaly další dvě pedagožky,obě v
současné době nekvalifikované pro 1. stupeň ZŠ. Dále zde působily dvě kvalifikované
asistentky pedagoga z nichž jedna byla částečně také školní asistentkou. Mgr. Tereza
Vránová vedla školní knihovnu, zastávala funkci redaktorky Školních novin, řídila žákovský
parlament a vedla aktivitu Sportuj ve škole. Zuzana Zákonová pracovala ve spolupráci s
uvádějící učitelkou, jíž byla ředitelka školy.
V MŠ byla vedoucí učitelkou 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 kvalifikované vychovatelky. Vedoucí oddělení byla Dana
Svatková, která zároveň objednávala pro zájemce knihy z nakladatelství Fragment, Albatros
a Mladá fronta. Zuzana Zákonová se věnovala projektovým aktivitám zejména ve školní
družině. Obě vychovatelky zajišťovaly projekt Ovoce do škol a Mléko do škol. Mgr. Dagmar
Šmídová pracovala na částečný úvazek.
Školní jídelnu řídila vedoucí ŠJ paní Libuše Suchá, jako pomocná kuchařka byla přijata paní
Andrea Mikšovicová, kterou koncem šk.roku vystřídala paní Anna Šanderová. O úklid celé
budovy, zásobování a evidenci úklidových prostředků se starala školnice p. Petra
Svobodová.

V suterénu školy se nachází školní kuchyně a školní jídelna pro MŠ a ZŠ. V suterénní
místnosti byla jedna místnost využívána jako keramická dílna pro žáky a děti školy. Kroužek
keramiky vedla paní vychovatelka Zuzana Zákonová pod organizací 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. Dále se zde nachází školní družina a ředitelna, která slouží i jako
sborovna.
V ZŠ máme výškově stavitelné lavice, v MŠ je sedací nábytek dvojí velikosti. Třídy jsou
průběžně vybavovány moderními pomůckami i dekoracemi. Základní školu vybavujeme
pravidelně novými knihami určenými ke společné četbě i k vypůjčování. V každé učebně
včetně MŠ jsou instalovány interaktivní tabule, zároveň využíváme 8 tabletů, 6 interaktivních
Bee Botů, 10 notebooků a nově i 20 iPadů, které jsme v červnu získali v rámci spolupráce s
2. ZŠ Heuréka, s.r.o. na projektu “Šíření příkladů dobré praxe”.
Školní kuchyně využívá program pro vedení skladového hospodářství kuchyně a pro
evidenci stravování. Jídelna byla vybavena novými talíři a příbory pro děti MŠ, pořízen byl
nový kuchyňský robot a váha.
Cvičebnu škola bezplatně pronajímá na provozování jógy pro veřejnost i DDM Rakovník.
Dále je cvičebna využitá pro kroužek Jóga pro děti.
Škola je vybavena sušičkou na prádlo, speciálním vysavačem a čističem pro prostory ZŠ,
MŠ i ŠJ.

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 2x. V září schválila Výroční zprávu za rok
2018/2019, byla informována o personálním obsazení školy, o chystaných akcích a aktivních
či plánovaných projektech. Na podnět ze strany školské rady byla prodiskutována metoda
Hejného matematiky a návrhy vybavení školní zahrádky.
V květnu byla svolána školská rada z důvodu situace související s uzavřením školských
zařízení. Zástupci byli seznámeni s postupy školy při zadávání a kontrole práce žáků, byli
informování o nutnosti zavedení dálkového vzdělávání přes G suite for Education. Ředitelka
seznámila školskou radu s průběhem zápisu do MŠ a ZŠ, s dalšími plány na konec šk.roku
a stavebních úpravách v budově, které budou probíhat v období uzavření školní budovy.

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
charitativně. Škola se zapojila do akce “Vyběhej školu - Postavme školu v Africe” pod
organizací Člověk v tísni. Ve spolupráci s rodiči a místními občany se podařilo vybrat
finanční částku 20 655,- Kč.
Projektový den Zvyky a tradice jsme věnovali čtenářské gramotnosti a historii jazyka. V
rámci Mezinárodního dne mateřského jazyka žáci odhalovali nářečí, zvyky a specifika 4
oblastí naší republiky - Čech, Hané, Valašska a Slezska. Celý den byl zakončen vlastní
prezentací žáků rodičům a veřejnosti. Vše bylo zpestřeno občerstvením, které také
nachystali samotní žáci.



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 a jedním externistou zájmové kroužky:
AJ pro předškolní děti a 1. ročník
AJ pro starší žáky
Jóga pro děti
Keramický kroužek
Sportuj ve škole (v rámci ŠD)
Matematické hrátky pro předškolní děti
V  zimě jsme několikrát  bruslili na Zimním stadionu v Rakovníku.
Plavecký výcvik byl v důsledku Coronaviru zrušen.

Základní škola

Škola čerpá finanční prostředky z programu OP VVV - Šablony II. Zřídili jsme školního
asistenta pro MŠ i pro ZŠ, proběhly některé projektové dny v MŠ, ZŠ i ŠD, pedagogové se v
rámci dotací také vzdělávají, ve školní družině se začala využívat tandemová výuka.
Opět jsme zakoupili pro žáky i rodiče přístup na portál Proškoly.cz, stali jsme se aktivní
školou 2019/2020. Žáci si mohou po přihlášení heslem procvičovat logické úkoly,
prostřednictvím testů a  kvízů  trénovat  paměť, prověřovat rozumové  schopnosti,  znalosti
v dopravní výchově, angličtině.
V letošním roce zajišťoval testování žáků s potřebou podpůrných opatření projekt. 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.
Se ZŠ Olešná a jejím Putíkem za doprovodu vedení obou škol měli možnost žáci navštívit
Kladno a výstavu Ferdy Mravence.
Mezinárodní den stromů jsme spojili s projektovým dnem na téma Geocaching ve spolupráci
s občanem Krušovic. Žáci se významně podíleli na založení vlastní kešky vedle školní
budovy.
Film věnovaný zrození života na Zemi shlédli žáci přímo ve škole ve sférickém kině. Naopak
v kině ve Slaném se pobavili při filmu Sněžný kluk.
Divadelní představení Play the Game bylo objednáno v Divadle Lampion v Kladně jako
prevence závislosti na hrách.
Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili workshopu Mise Zero, kterou pořádala společnost Deloitte
ve spolupráci s kosmickou agenturou. Žáci programovali vzkaz pro vesmírnou stanici ISS.
Koncem roku obdrželi všichni účastníci certifikát od společnosti ESA.
V listopadu se nejstarší žáci zapojili do soutěže Bobřík informatiky.

Noc s Andersenem proběhla tentokrát za podpory rodičů jako dobrovolná aktivita, pro niž
byly školou připraveny podněty k činnostem.
Návštěva dopravního hřiště a další akce byly z důvodu uzavření školy zrušeny.



Mateřská škola

V tomto školním roce se MŠ zúčastnila mnoha kulturních akcí. Divadelní představení Za
pohádkou kolem světa, Vánoční čas v KC Rakovník. Společně s MŠ v Řevničově děti
shlédly vzdělávací program My a pes, pohádku “O přátelství” a vystoupení klauna Ály.
MŠ uspořádala několik menších i větších projektů. Pro celoroční projekt Cvičíme se zvířátky
jsme zvolili název Sokolíci a pořídili jsme si kromě vlajky i talisman. Na návštěvu k nám
zavítala paní z Veterinární správy. Navštívili jsme místní chovatele koní a ve spolupráci s
rodiči a přáteli z Krušovic jsme navštívili opět mnoho domácích zvířat. Uskutečnili jsme
projektový den Není město jako město, karneval, Recyklohraní – sběr baterií a akumulátorů,
Vánoce pro zvířátka, oslavili jsme Halloween. Společně se ZŠ se děti prezentovaly na
vánoční besídce, s rodiči jsme zdobili perníčky a všichni jsme se podíleli na Vánočním
jarmarku v prostorách pivovarského nádvoří.
Začali jsme více spolupracovat se školáky, kteří svým mladším kamarádům chodili do školky
předčítat pohádky.
Naše děti se zúčastnily výtvarných soutěží Svět očima dětí, Požární ochrana očima dětí,
sportovní Olympiády MŠ v Rakovníku. Ve výtvarné soutěži pod záštitou Krajského ředitelství
policie Středočeského kraje ,,Zpomal, prosím” získala 2. místo dívka z naší MŠ
Prostřednictvím fy Prima Vizus jsme jako v předchozím roce zorganizovali preventivní
vyšetření zraku dětí.

Školní družina

Školní družina uspořádala několik zábavných akcí, soutěží a projektů.
V říjnu navštívili žáci výstavu výtvarnice L. Džízhalové v muzeu v Novém Strašecí. V
podzimních měsících se konala soutěž o nejhezčího skřítka Podzimníčka, proběhlo také
karnevalové odpoledne a zábava v tělocvičně.
Velký podíl na přípravě vánočního jarmarku mělo mimo jiné pečení vánočního cukroví.
Poskytování první pomoci se žáci věnovali v týdnu věnovaného práci záchranářů a horské
službě.
V únoru proběhl veselý karneval a soutěž v karetní hře Prší a v Pexesu.

Údaje o pracovnících školy

Vzdělávání 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 jedna plně kvalifikovaná učitelka, jedna učitelka aprobovaná na
2.stupeň,  jedna nekvalifikovaná učitelka na částečný úvazek. Ta zároveň pracovala jako
vychovatelka. Dále ve škole působily dvě asistentky pedagoga, z nichž jedna byla zároveň
také školní asistentkou a druhá vedoucí vychovatelkou ŠD.

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. Během roku byly úvazky upraveny, vedoucí ŠJ pracovala na
úvazek 1.0 a pomocná kuchařka na úvazek 0,8.
V celé škole je na 1 úvazek školnice.



4) Zápis k povinné školní docházce

Zápis do 1. ročníku se konal 15. 4. 2020. Ve správním řízení bylo rozhodnuto o přijetí k
základnímu vzdělávání od 1. 9. 2019 pro 2 chlapce a 3 dívky, 1 chlapec z MŠ byl přijat do
jiné ZŠ. Na žádost rodičů, doporučení poradenského pracoviště a pediatra mají odloženou
povinnou docházku o jeden 2 děti.
V řádném termínu žádostí o přijetí dětí do MŠ 12. 5. 2019 obdržela škola 4 žádosti. Mimo
termín byly doručeny ještě dvě žádosti včetně nutných dokumentů. Vzhledem k volné
kapacitě ředitelka všem žádostem vyhověla.

Rozmístění žáků 5. ročníku

Z pátého ročníku odešli 7 žáků. 1 žák byl přijat na víceleté gymnázium GZW v Rakovníku, 1
žák splnil podmínky a byl přijat do matematické třídy v ZŠ Nové Strašecí, 2 žáci odcházejí
do 2. ZŠ Rakovník, 2 žáci byli přijati do ZŠ a MŠ Řevničov, 1 žákyně přechází na 1. ZŠ
Rakovník.

5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Prospěch:
S vyznamenáním prospělo 25 žáků, prospělo 2 žáků. 1 žákyně neprospěla, vzhledem k
doporučení PPP a žádosti zákonného zástupce bude ročník opakovat.

Chování:
Sníženou známkou z chování nebyl klasifikován žádný žák. Řešili jsme drobné kázeňské
potíže. Nebylo zaznamenáno žádné záškoláctví ani významné problémy žáků.

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. 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.
V obou třídách pravidelně využíváme komunikační kruh, v případě potřeby řešíme obtíže
ihned - nejprve individuálně, poté kolektivně, je-li to nutné, pak informujeme zákonné
zástupce. Pro řešení složitějších situací využíváme také schůzky žákovského parlamentu.
Ve škole je umístěna i schránka důvěry.
Na základě požadavku a doporučení MŠMT byl vypracován krizový plán pro žáka s PAS.

7) Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci se vzdělávali prostřednictvím seminářů vybraných z nabídky DVPP:
MŠ – Otevřená komunikace a řešení konfliktů v třídních kolektivech

- Jak připravit polytechnický projektový den
ZŠ - Kariérové poradenství a management prakticky

- Magnetforms v geometrii pro MŠ a 1. stupeň ZŠ



- AMOS - soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník
- Jak učit Vlastivědu a Přírodovědu tak, aby žáky bavila?
- Proč děti trpí nechutenstvím a odmítají jíst…
- Vady řeči pod lupou
- Bezpečné klima školy a školní metodik prevence
- Agresivita ve škole a cesty k jejímu řešení
- Trnitá cesta malého čtenáře/Rozvíjíme čtenářskou gramotnost na 1. stupni ZŠ
- Boomwhackers a jejich využití na 1. stupni ZŠ: Hudba skrytá v plastu
- Les ve škole
- G - Suite pro vedoucí pracovníky

ŠD - Možnosti využití aplikací Google pro žáky 1. stupně
- Osobnostně sociální rozvoj hrou a zážitkem v zájmovém vzdělávání - indoor
- Práce s méně obvyklými materiály a technikami

Pracovníci se v době uzavření školy věnovali školení formou webinářů a online seminářů.
● Tipy a triky na aktivity do matematiky
● Šablony II v krizi? To zvládneme!
● Matematická pregramotnost
● Motivační rozhovory ve škole
● Jedním tahem s předškolákem
● Abeceda školského managementu
● Financování regionálního školství
● Čeština na dálku - aneb sdílení zkušeností
● Co “číst” s dětmi předškolního věku tak, abychom u nich rozvíjeli čtenářskou

pregramotnost?
● Dyslálie - Jak správně cvičit hlásky L, R, Ř
● Vliv traumatu na psychiku dětí
● Narušená komunikační schopnost u dětí v předškolním věku
● Nadané dítě ve škole a doma
● Doplňkové materiály do hodin AJ na ZŠ
● Úvod do problematiky poruch autistického spektra
● a další webináře nabízené NPI ČR, společností Deloitte, VISK, MAP, MŠMT a ČŠI

7) Prezentace školy na veřejnosti

Ve škole podporujeme i mimoškolní aktivity, žáci se prezentují v ZUŠ Nové Strašecí,
Rakovníku, jsou úspěšní ve sportovních odvětvích.
• Uspořádali jsme charitativní Běh pro Afriku
• Jako organizace jsme již tradičně pořádali sbírky na Fond Sidus a Život dětem, které
pomáhají vážně nemocným, postiženým a autistickým dětem. Před Vánoci proběhla sbírka
Krabice od bot.
• Zapojili jsme se do projektu Srdce s láskou darované. To jsme věnovali seniorům v
Unhošti.
• Škola přivítala návštěvu seniorů z Prahy, pro které připravila i krátký program přímo
ve svých třídách.



• Na podzim jsme uspořádali sběr starého papíru.
• Pro veřejnost jsme připravili Vánoční jarmark a zpěv koled ve spolupráci s OÚ
Krušovice na nádvoří místního pivovaru
• eTwinning byl v letošním roce úspěšný pro naši mateřskou školu, která zvítězila ve
hře “Vánoce, Vánoce přicházejí”
• Dále jsme se zúčastnili mezinárodních projektů (eTwinning) věnovaný lesům (Tree
huggers), jablku (Apple Science), eTwinning na doma
• Zapojili jsme se do Česko - slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy       •

V botanické soutěži pořádané DDM Rakovník obsadil 3. místo žák ze 4. ročníku
• Naši žáci se účastnili soutěže a aktivit Hravě žij zdravě.
• Na podzim jsme uspořádali sběr starého papíru.
• Funkční webové stránky školy pravidelně aktualizované www.zskrusovice.cz
• Školní noviny vycházejí měsíčně v tištěné i online podobě.
• Přispěli jsme do všech vydání místního zpravodaje.
• Zajistili jsme kulturní programy na Vítání občánků a ke Dni matek.
• Vánoční vystoupení ZŠ i MŠ jsme prezentovali v KC Jednota
• Ve spolupráci s Obecní knihovnou jsme uspořádali setkání veřejnosti při celostátní
akci Česko zpívá koledy
• Za podpory rodičů jsme se v rámci projektu Křeslo pro rodiče dozvěděli o práci
kadeřnice a výzkumné pracovnice.

8) Uzavření školy

V období uzavření školy probíhala výuka a vzdělávání na dálku, zadávání úkolů probíhalo 1x
týdně prostřednictvím webových stránek školy. Postupně jsme přešli na podporu G Suite pro
školy, kde probíhala online výuka pro žáky již od 1. ročníku. Dále byly do schránek
doručovány pracovní listy a aktivity pro zpestření domácího vzdělávání. Škola nabídla
vyřazené PC, dále byla možnost zápůjčky tabletů pro potřebné žáky.
Vypracované úkoly rodiče nebo samotní žáci zasílali či předávali vyučujícím, kteří je slovně
okomentovali, zhodnotili a vrátili žákům zpět. Důraz jsme kladli zejména na kladnou
motivaci.
Pedagogičtí pracovníci se zároveň věnovali sebevzdělávání zejména v oblasti online výuky.
Komunikace se zákonnými zástupci i s dětmi a žáky probíhala bez větších obtíží.

8) Údaje o ČŠI
V tomto školním roce neproběhla na škole kontrola ČŠI. Ředitelka školy byla však v době
uzavření školy kontaktována ČŠI a absolvovala monitorovaný rozhovor.

9) Hospodaření školy – viz příloha

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

V Krušovicích 13. 8. 2020 Mgr. Lenka Vernerová


