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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: 789-01-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 7 dětí předškolního věku. 

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

Celkový počet žáků byl 32, z toho dva žáci se vzdělávali podle §38 zahraniční škola. 

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. Dagmar Šmídová, která zároveň vykonávala funkci 

výchovného poradce. V základní škole pracovaly další dvě kvalifikované pedagožky a dvě 

asistentky pedagoga, z nichž jedna ještě nemá příslušné vzdělání. Mgr. Dagmar Knotová vedla 

školní knihovnu a řídila žákovský parlament. Mgr. Lenka Vernerová pracovala jako metodik 

prevence, starala se o webové stránky školy a organizovala projekty společnosti Laktea Mléko 

do škol a Ovoce do škol.  

 V MŠ pracovala vedoucí Yvona Hošková a další kvalifikovaná učitelka Eva 

Konopásková, která měla na starost pokladnu školy. 

Ve školní družině pracovaly tři vychovatelky, vedoucí Dana Svatková objednávala pro 

zájemce knihy z nakladatelství Fragment, Albatros a Mladá fronta. Paní Renáta Lišková řídila 

projekt Recyklohraní, organizovala sběr baterií a malých elektrických spotřebičů. Paní Dagmar 

Knotová vedla Hodinu pohybu navíc. 

 Školní jídelnu řídila vedoucí ŠJ paní Anna Šanderová a pracovala zde ještě další 

kuchařka, p. Zdena Kloudová. O úklid celé budovy a 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. Letos jsme 

zde zřídili malou dílnu, kde se konal kroužek keramiky. 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 koutek. Dále se zde nachází družina a ředitelna, která slouží i jako sborovna.  

Škola je vybavena moderním nábytkem, v ZŠ máme výškově stavitelné lavice, v MŠ je 

sedací nábytek dvojí velikosti. Třídy jsou průběžně vybavovány moderními pomůckami i 



 
 

 

dekoracemi. V družině a třídě MŠ jsou položeny nové koberce.  Do školní kuchyně jsme letos 

dokoupili nerezové nádobí. 

Základní školu vybavujeme novými knihami určenými ke společné četbě i 

k vypůjčování. 

Cvičebnu škola bezplatně pronajímá TJ Sokol Krušovice, z. s.  i DDM Rakovník, který 

ji využívá na kroužek Sportovní hry. 

 

 

Školská rada 

 

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

Krušovice a dvěma zástupci školy. Školská rada pracuje od září 2017 v novém složení. 

V letošním školním roce se školská rada sešla, aby schválila výroční zprávu, vzala na vědomí 

zprávu o hospodaření a schválila úpravy ve školním vzdělávacím plánu. 

 

 

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“. Jen dva 

žáci byli vzděláváni v zahraniční škole podle §38.  

V tomto školním roce proběhly opět dva projektové dny. Den v naší obci byl zaměřen 

na zdroje pitné vody v Krušovicích, prohlédli jsme si vrt a úpravnu vody pro obec a pojmenovali 

všechny vodní zdroje v obci. Den věnovaný zvykům a tradicím se zabýval povoláními 

některých obyvatel obce – podnikli jsme exkurzi do Královského pivovaru a do Pekárny 

Krušovice. 

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

IVP, ke dvěma z nich jsme zřídili asistentky pedagoga.  

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

dva kroužky keramiky, kroužek sportovních her a v MŠ i ZŠ a 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 a na ledové ploše hasičské nádrže u školy. Na jaře jsme si zopakovali své 

cyklistické dovednosti na Dopravním hřišti v Rakovníku. 

 

 

 

Základní škola 

 

Škola čerpá finanční prostředky prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj, 

vzdělávání  Šablony I, uskutečnily se další výměnné hodiny pedagožek v MŠ, v základní škole 

probíhá Klub deskových her a na pomoc dětem ohroženým neúspěchem Doučování. Dvě  

pedagožky v ZŠ si v tandemu při společně vedených hodinách předávaly své zkušenosti, 

zejména v matematice vyučované s prvky prof. Hejného. 

Úroveň výsledků našich žáků jsme otestovali Scio testy, pohybujeme se ve všech 

oblastech nad průměrem. 



 
 

 

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

školou 2017/2018. Žáci si mohou po přihlášení heslem procvičovat logické úkoly, 

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

v dopravní výchově, angličtině. 

Žáci ZŠ se zapojili do výtvarné soutěže Namaluj logo pro MŠ Nesuchyně, dvě naše 

žákyně byly oceněny za 1. a 2. místo. V II. kategorii výtvarné soutěže Strom snů pořádané MÚ 

Rakovník uspěly dvě žákyně na 4. – 10. místě.  

 Do matematické soutěže Cvrček a Klokan se zapojilo 23 žáků. V okresním kole 

Matematické olympiády kategorie Z5 byli všichni tři účastníci úspěšní. V základním 

kole  Logické olympiády byli čtyři žáci mezi 75% nejlepších řešitelů. 

Zúčastnili jsme se okresní ekologické soutěže, kde jsme obsadili 1. a 4. místo.                     

V Okresním kole atletické soutěže jednotlivců bojovalo 12 žáků, nejlépe jsme se umístili v hodu 

míčkem. Skok daleký jsme bohužel nemohli trénovat, na hřišti nám k tomu chybí podmínky. 

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

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

výrobků v doprovodném programu Mléko do škol. 

V rámci eTwinningu jsme se zapojili do projektu Hello Autumn. Se slovenskou 

spřátelenou školu jsme si vyměnili několik výrobků v rámci projektu Záložka do knih spojuje 

školy . 

 Navštívili jsme představení Ezopovo zvířectvo v KC Rakovník a Jak žil Jules Verne 

v divadle Gong v Praze. Ke Dni dětí jsme zajistili kouzelnické představení v divadle P. 

Kožíška. 

 Již podeváté proběhla ve spolupráci s rodiči Noc s Andersenem. K zápisu do ZŠ jsme 

pořádali Den otevřených dveří s ukázkovou hodinou matematiky pro budoucí prvňáčky a 

jejich rodiče. Závěr školního roku byl věnován exkurzi do Železničního muzea Lužná a školní 

výlet jsme uspořádali do historického města Úštěk a zámku Ploskovice.    

 

Mateřská škola 

 

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

Červená Karkulka, O pejskovi a kočičce, Zimní pohádka, Nepořádný medvídek a Kouzelnické 

představení. Společně se ZŠ jsme se prezentovali na vánoční besídce a na rozloučení 

s předškoláky, zúčastnili jsme se ukázkové hodiny matematiky v ZŠ. Deskové hry jsme si 

vyzkoušeli při Deskohraní. Rodiče jsme přizvali ke zdobení perníčků a na jaře ke zdobení 

kraslic. Den dětí jsme oslavili opékáním buřtů a soutěžemi. Na konci školního roku jsme 

navštívili ZOO Plzeň a přilehlý Dinopark. 

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

kde jedno dítě získalo cenu za 3. místo. 

 Zorganizovali jsme preventivní vyšetření zraku dětí prostřednictvím fy Prima Visus. 

  

 

  

 

Údaje o pracovnících školy 

 Vyučování ve třídě MŠ zajišťovaly dvě kvalifikované učitelky a při vycházkách 

vypomáhala školní asistentka, zaměstnaná na částečný úvazek i jako nekvalifikovaná 

vychovatelka ve školní družině. 



 
 

 

 

Vyučování v ZŠ zajišťovaly tři kvalifikované učitelky a dvě asistentky pedagoga, 

z nichž jedna pracovala i jako vychovatelka. 

 

Nepedagogičtí pracovníci  

 

jsou v přepočtu 1,6 ve školní jídelně dvě kuchařky a na úvazek 0,5 vedoucí ŠJ. 

V celé škole je  na 1 úvazek školnice. 

 

 

4) Zápis k povinné školní docházce 

 

Zápis do 1. ročníku se konal 19. 4. 2018.  K zápisu do ZŠ  přišlo celkem 5 dětí, přijati 

byli 2 chlapci a 3 dívky. Jedna dívka má na žádost rodičů odklad školní docházky. 

 K zápisu do MŠ 15. 5. 2018 přišly celkem 3 děti, všechny byly přijaty. 

 

Rozmístění žáků 5. ročníku 
 

Z pátého ročníku odešlo 9 žáků, 2 žáci odcházejí do ZŠ a MŠ Nové Strašecí, z toho 1 

žák do třídy s rozšířenou výukou matematiky. Tři žákyně budou II. stupeň školy navštěvovat 

na II. ZŠ Rakovník, jedna žákyně byla přijata na Gymnázium Z.W. do Rakovníka. Dva žáci 

odcházení do III. ZŠ Rakovník, jeden žák přechází do SŠ, ZŠ a MŠ speciální v Rakovníku. 

 

5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Prospěch  

 

S vyznamenáním prospělo 25 žáků, prospělo 7 žáků. 

 

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. Proběhla projektová hodina jako prevence 

k řešení nebezpečných situací o prázdninách. 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 vyplnili 

sebehodnotící dotazníky, z nich jsme poznali, co žáky ve škole baví, co jim chybí, na co se 

v budoucnu zaměříme. 

 

 

  

7) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 



 
 

 

     Pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávali prostřednictvím seminářů vybraných 

z programové nabídky DVPP: 

 

 MŠ  

– Jóga pro děti 

– Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti 

– Osobnostně sociální rozvoj – pro pedagogické pracovníky 

ZŠ 

– Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku 

– Vzdělávání ped. sboru ZŠ zaměřené na inkluzi 

– Výjezdní seminář pro ředitele škol 

– Studium pro ředitele škol a školských zařízení 

– Kurz Hejného metody v matematice 

– Aritmetika v Hejného metodě pro 3. – 5. ročník ZŠ 

– Žák s PAS a narušenými komunikačními schopnostmi v ZŠ 

– Kurz AJ pro ped. pracovníky 

 

 

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 v hokejbale, baseballu, tenise. 

  

 Zapojili jsme se do celosvětového projektu Den Země – uklidili jsme hřiště a jeho 

okolí. 

 Funkční webové stránky školy pravidelně aktualizované. 

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

 Přispěli jsme do všech vydání místního zpravodaje, společně jsme smluvně ošetřili 

pověřence GDPR. 

 Podíleli jsme se na adventních setkáváních uspořádáním lampionového průvodu, 

zajistili jsme kulturní programy na Vítání občánků a ke Dni matek. 

 V prostorách kulturního zařízení proběhla beseda se spisovatelem a hercem Arnoštem 

Goldflamem, připojili jsme se k celostátní akci Česko zpívá koledy.  

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

Help, které pomáhají vážně nemocným, postiženým a autistickým dětem. 

 

 

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. 2018     Mgr. Dagmar Šmídová 

 


