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1. Základní údaje o škole 
 
 
 
1. Název a adresa školy: 
I. Základní škola Zruč nad Sázavou 
Na Pohoří 575 
285 22 Zruč nad Sázavou 
 
2. Zřizovatel: 
Město Zruč nad Sázavou 
Zámek 1 
285 22 Zruč nad Sázavou 
 
3. Právní forma: 
Příspěvková organizace 
IČO: 48677141 
IZO: 102226903 
 
4. Vedení školy: 
Ředitel: Mgr. Bc.  Ivana Stará 
Zástupce ředitele: PaedDr. Alena Podaná 
Zástupce pro ekonomiku a provoz: Růžena Bínová  
 
5. Kontakty: 
tel.: 327531189 
fax.: 327531228 
mail.: 1.zs.zruc@seznam.cz 
www: www.zszruc.cz, www.zszruc.eu  
 
 
6. Součásti školy a jejich kapacita: 
Základní škola  710  
Školní družina  150 
Školní jídelna   700 
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7. Základní údaje o součástech školy ve školním roce 2011 – 2012 
 

Součásti 
školy 

Počet 
tříd/odděle
ní 

Počet 
dětí/žáků 

Počet 
žáků na 
třídu 

Základní šk. 18 390 22 
1. stupeň ZŠ 10 225 23 
2. stupeň ZŠ 8 165 21 
Školní druž. 5 150 30 
Školní jídelna x 350 x 

 
 
8. Údaje o školské radě 
Datum zřízení   17. 1. 2006 
Počet členů školské rady  6 
Kontakt    rada.skoly.zruc@atlas.cz 
 
9. Údaje o občanském sdružení při škole 
Sdružení rodičů a přátel školy 
Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou  

 
 
10. Materiálně-technické podmínky školy 
 

     Ve školním roce 2011/2012 bylo v pavilonu A využíváno 8 učeben jako kmenové třídy a jedna třída 
jako odborná jazyková učebna a zároveň pracovna  HV.  
     V pavilonu B byly využívány dvě vybavené počítačové učebny.   V obou učebnách je připojení 
k internetu. Žáci je mohli využívat nejen při výuce, ale  ve svém volném čase ve vyhrazených 
hodinách. Dále je v pavilonu pracovna výtvarné výchovy, školní knihovna a dokončuje se malá 
chemická laboratoř. V prostorách šaten byla během letních prázdnin vybudována nová herna ŠD.  
     Pavilon D slouží pro II. stupeň, jsou zde všechny kmenové třídy a odborné učebny F, Př a Ch,  Hv,  2 
jazykové učebny a školní kuchyňka.  
     V pavilonu F jsou umístěny 3 třídy ŠD a jedna odborná učebna pro výuku pracovních činností – 
dílny.  
     I. Základní škola disponuje 20  interaktivními tabulemi,  120 PC, z toho je 32 notebooků. 
Z prostředků EU byl pořízen nový server s moderním serverovým operačním systémem s možností 
realizace a správy domény, správy emailových účtů pro jednotlivé uživatele a webového přístupu do 
emailových schránek pro jednotlivé uživatele. Škola je pokryta bezdrátovým systémem Wifi 
s možností centrálního řízení, vysílání na 2,4 a 5 GHz a rozdílnými přístupy (internet, 
internet+doména) přes obě frekvence.  
     Po celý rok jsme využívali pro výuku tělesné výchovy sportovní halu  a sportovní areál za ZŠ.    
     Školní jídelna je umístěna v odlehlé budově.   
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2. Vzdělávací program školy 
 
1. Vzdělávací program 
 

ŠVP ZV – „Škola pro všechny“ 18 tříd 

 

UČEBNÍ PLÁN     ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012 
      

I. stupeň ZŠ       
      

vzdělávací program:  ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP 

  1.ročník  2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 

Český jazyk  9 10 9 8 8 

Anglický jazyk  1 0 3 3 3 

Matematika  4 5 5 5 5 

Informatika  0 0 0 1 1 

Prvouka 2 2 2 0 0 

Přírodověda  0 0 0 2 1 

Vlastivěda  0 0 0 1 2 

Hudební výchova  1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova  1 1 1 2 2 

Tělesná výchova  2 2 2 2 2 

Pracovní činnosti  1 1 1 1 1 

týdenní počet hodin: 21 22 24 26 26 

      

II.stupeň ZŠ      
      

vzdělávací program:  ŠVP  ŠVP ŠVP ŠVP  

  6.ročník  7.ročník  8.ročník  9.ročník   

Český jazyk  4 4 4 5  

Cizí jazyk  3 4 4 4  

Matematika  4 4 4 5  

Fyzika  2 2 2 2  

Chemie  0 0 2 2  

Dějepis 2 2 2 2  

Zeměpis 2 2 2 1  
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Přírodopis 2 2 2 1  

Občanská výchova  1 1 1 1  

Výtvarná výchova  2 2 1 1  

Hudební výchova  1 1 1 1  

Tělesná výchova a zdraví  3 3 3 3  

Pracovní činnosti 1 0 1 1  

Informatika  1 1 1 1  

Volitelné předměty  0 2 2 2  

týdenní počet hodin:  28 30 32 32 122 

 
 

3. Volitelné předměty ve školním roce 2011/12 podle ročníků: 
 

7. ročník 
Konverzace v Aj        1 sk. (Š. Kaňkovská) 
Sportovní aktivity     1 sk. (L. Bělinová) 
Technické činnosti     1 sk. (P. Viktorová) 
Ruský jazyk      1 sk. (M. Jelínková) – 2 hodiny/týdně 
8. ročník 
Konverzace v Aj     1 sk. (M. Křížová) 
Sportovní aktivity     1 sk. (J. Krčmář) 
Digitální technologie v Př   1 sk. (K. Šrachta) 
Německý jazyk      1 sk. (R. Starý) – 2 hodiny/týdně 
9. ročník 
Seminář a praktikum z PP   1 sk. (P. Císařová) 
Sportovní aktivity     1 sk. (J. Krčmář) 
Digitální technologie v Př   1 sk. (K. Šrachta) 
Technické činnosti    1 sk. (P. Viktorová) 

 
4. Nepovinné předměty: 

Zdravotní tělesná výchova 
Náprava čtení 

 
5. Kroužky a zájmové útvary: 

Angličtina pro 2. ročník 
Němčina 
Florbal 
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3. Údaje o pracovnících školy 
 
1. Základní údaje o pracovnících školy  
 

Počet pracovníků celkem 43 

Počet učitelů ZŠ  26 

Počet vychovatelů ŠD 6* 

Počet nepedagogických zaměstnanců ZŠ 9* 

Počet nepedagogických zaměstnanců ŠJ 5* 

          * 2 nepedagogičtí pracovníci pracují zároveň jako vychovatelky ŠD, 1 vychovatelka zároveň jako   
               učitelka ZŠ, 1 kuchařka zároveň jako pomocná kuchařka ŠJ 

 
2. Údaje o pedagogických pracovnících 
 

Pedagogičtí 
pracovníci 

 
Funkce 

 
Úvazek 

Stupeň 
vzdělání 

Aprobace 

1 Ředitel  1 VŠ Z,Ov 

2 Zástupce řed.      1 VŠ I. stupeň 

3 Učitelka  0,72 VŠ Př, Ch 

4 Učitelka               1 VŠ M,Př 

5 Učitelka  1 VŠ Čj,Hv 

6 Učitelka   1 VŠ I. stupeň 

7 Učitelka  1 VŠ I. stupeň 

8 Učitelka  1 VŠ JUDr.  

9 Učitelka   1 VŠ D,Rj 

10 Učitelka   1 VŠ I. stupeň  

11 Učitel   1 VŠ Tv,Z 

12 Učitelka   1 VŠ I. stupeň, Aj  

13 Učitelka   1 VŠ I. stupeň  

14 Učitelka  1 VŠ I. stupeň 

15 Učitel  1 VŠ F,Zt 

16 Učitel  1 VŠ Čj,D 

17 Učitelka 0,4  ÚSO  

18 Učitel  1 VŠ Z,Ov 

19 Učitelka  1 VŠ I. stupeň 

20 Učitelka  1 VŠ I. stupeň 

21 Učitel   1 VŠ Ch,Př 

22 Učitelka  1 VŠ M,Tv 

23 Učitelka  1 VŠ I. stupeň 

24 Učitelka   1 VŠ M,Zt 

25 Učitelka  0,81 VŠ Čj, D 

26 Učitelka 1 VŠ I. stupeň 

27 Vychovatelka 1 ÚSO Vych. 

28 Vychovatelka 0,68 ÚSO Vych. 
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29 Vychovatelka 0,61 ÚSO Vych. 

30 Vychovatelka 0,64 ÚSO x 

31 Vychovatelka 0,39 ÚSO x 

32 Vychovatelka 0,05 VŠ Př, Ch 

 
 
3. Věková struktura pedagogických pracovníků: 
 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55   Celkem 

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

0 5 2 8 2 9 1 3 5 25 

 
 
4. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012 
 

Ostatní 
pracovníci 

Pracovní 
zařazení funkce 

Úvazek Stupeň 
vzdělání 

1 Ekonomka 1 VŠ 

2 Hospodářka 0,31 ÚS 

3 Školník 1 ÚSO 

4 Uklízečka 0,93 základní 

5 Uklízečka 0,87 základní 

6 Uklízečka 0,34 SO 

7 Uklízečka 0,93 základní 

8 Uklízečka 0,31 SO 

9 Uklízečka 1 SO 

Školní jídelna    

1 Vedoucí ŠJ 1 ÚSO 

2 Vedoucí 
kuchařka 

1 ÚSO 

3 Kuchařka 0,93 SO 

4 Kuchařka 0,93 SO 

5 Kuchařka 0,87 SO 

6 Kuchařka 0,56 SO 
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4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol  
 
1. Údaje o zápisu k povinné školní docházce – 2012  
        

U 
zápisu 
do 1. 
tříd 
2011 

Počet 
žádostí 
o 
odklad 

Nastoupili 
do 1. třídy 
2010 

U 
zápis
u do  
1. 
tříd 
2012 

Počet 
žádostí 
o 
odklad 

Nastoupili 
do 1. třídy 
2011 

67 15 54 62 10 56 
  2 se 

přistěhovali 
  2 se 

přistěhovali 

 
2. Počty žáků přijatých ke studiu – školní rok 2011 - 2012 

 
 Gymnázium SOŠ SOU OU Celkem 

5. ročník 2 x x x 2 

8. ročník x x 1 x 1 

9. ročník 1 21 16 x 38 

Celkem 3 21 17 x 41 

 

 
5. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

1. Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2011/2012 
 
 

Ročník  Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Nekl.   
    s vyznam.   po opr. zk.     

1. 54 48 3 3 2 (Aj) 
1 slovně-
neprospěl 

2. 51 38 11 2 0   
3. 39 26 13 0 0   
4. 43 26 17 0 2 (Tv)   
5. 38 15 22 1 0   
I. stupeň 225 153 66 6 4   
6. 44 15 27 2 0   
7. 43 14 28 1 0   
8. 43 17 26 0 0 2 uvolněni z TV 
9. 38 6 32 0 0 1 uvolněn z Tv 
II. stupeň  168 52 113 3 0   

                       * stav počtu žáků k 30. 6. 2012  

 
 
 



 11 

2. Opravné zkoušky 2012  
 

Ročník Na konci roku 
neprospělo 

Postoupili do 
dalšího ročníku 
po opravných zkouškách 

1. 3 1(ZŠ praktická) 

2. 2 0 

3. 0 0 

4. 0 0 

5. 1 0 

6. 3 1 

7. 1 0 

8. 0 0 

9. 1 Získal základní vzdělání 

 
 

3. Snížené stupně z chování na konci školního roku 2011/2012 
 
 

 Počet I.pol. Počet II. pol. 
2 – uspokojivé 2 2 
3 – neuspokojivé 0 0 

 
 

4. Neomluvené hodiny za školní rok 2011/2012 
 

 Počet 
1. pololetí 2 
2. pololetí 8 
Za školní rok 10 

 

 
 
5. Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2011/2012 
 

Druh postižení Počet celkem 
S vývoj. poruchami učení 26 
S vývoj. poruchami chování 15 
Celkem 41 
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6. Hodnocení práce výchovného poradce ve školním roce 2011/2012 
 
 
     Úkoly výchovného poradenství zajišťoval jeden učitel. Hlavní pozornost byla věnována zejména 
problematice speciální pedagogiky a volbě povolání. 
Oblast speciální pedagogiky: 
     Ve školním roce 2011-12 bylo integrováno 8 žáků. V postižených (vývojové poruchy učení a 
chování) a žácích s výukovými obtížemi celkem evidováno 49 dětí. 
     Na prvním stupni byla zřízena jedna skupina dyslexie, kterou navštěvovalo 7 žáků druhých tříd. 
U žáků 3., 4., 6., 7. a 9. ročníků probíhala náprava v hodinách individualizace. Na druhém stupni  6  
žáků navštěvovalo reedukaci.   
     Všichni integrovaní žáci byli vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. 
Oblast volby povolání: 
     Volba povolání je problematikou II. stupně. Je pojata jako součást občanské výchovy v 8. a 9. 
ročníku. Cílem je především pomoci žákům při rozhodování, plánování budoucnosti, seznámit je 
s různými typy škol, studijních a učebních oborů. V září 2011 navštívili žáci 9. ročníků Informační a 
poradenské středisko Úřadu práce v Kutné Hoře a v říjnu Veletrh učebních a studijních oborů 
v Kutné Hoře. Třídních schůzek devátých ročníků se zúčastnili zástupci středních škol a učilišť 
v regionu. V listopadu se uskutečnila v tělocvičně Prezentace středních škol u učilišť z okolních 
regionů za účasti deseti středních škol. V lednu proběhlo přijímací řízení na střední školy 
s talentovými zkouškami. V dubnu proběhlo první kolo a v květnu druhé kolo přijímacích zkoušek 
na střední školy. Všichni žáci devátých ročníků (38),  jeden žák osmého ročníku a dva žáci pátých 
ročníků byli přijati ke studiu na středních školách a učilištích. 
     V květnu proběhlo u vybraných žáků 8. ročníků testování SCIO.  

 
 
7. Výsledky prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2011/12 

 

          Ve školním roce 2011/2012 jsme v  rámci prevence rizikového chování  pokračovali ve 
spolupráci s o.s. Prostor, které ve škole realizuje projekt dlouhodobé primární prevence, 
financovaný z fondu EU. Program probíhal po celý školní rok formou tříhodinových interaktivních 
bloků a jednotlivá témata byla vždy přizpůsobená dané cílové skupině a jejím specifickým 
potřebám. Bloky byly zaměřeny na různé negativní jevy ve společnosti, jako rasismus, 
extremismus, šikana, závislosti, drogová problematika, manipulace. Žákům byly poskytnuty 
srozumitelné informace formou interaktivních technik. Zároveň se tak učili týmové spolupráci a 
rozvíjeli své sociální dovednosti. Veškeré aktivity přispívaly k vytvoření pozitivních vztahů 
v kolektivech tříd. Součástí programu bylo aktivní vedení jednotlivých bloků třídními učiteli, 
pravidelné konzultace lektorů s třídními učiteli a metodikem prevence, hodnocení jednotlivých 
bloků a závěrečné zhodnocení celoročního působení a naplnění vytyčených cílů. V každém ročníku 
proběhla čtyři setkání, uskutečnilo se 30 zážitkových bloků a 2 exkurze 9.ročníků do K-centra 
v Kolíně. Tento projekt primární prevence je velmi důležitou součástí náplně Minimálního 
preventivního programu.  

     I v tomto roce pokračovala spolupráce s Nízkoprahovým centrem Kotelna, které pro žáky 7. a 
8.ročníků připravilo tříhodinový program. 
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     V prvních dnech nového školního roku se již tradičně uskutečnil dvoudenní adaptační kurz pro 
6. ročníky, jehož cílem bylo vytvoření a upevnění pozitivních vztahů mezi dětmi, poznávání 
druhých a rozvíjení komunikačních dovedností. Žáci 7. ročníků se zúčastnili týdenního lyžařského 
výcvikového kurzu a čtyřdenní sportovně turistický kurz byl zorganizován pro žáky 8.ročníků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Především na 1.stupni, ale i na 2.stupni probíhala primární prevence v rámci vyučovacích 
předmětů, ale  žáci se také  zúčastnili školních výletů, exkurzí, kulturních pořadů, besed a jiných 
programů souvisejících se zdravým způsobem života, prevencí kriminality a dalších společensky 
negativních jevů. V závěru školního roku prošli všichni žáci pravidelně se opakujícím kurzem první 
pomoci a zúčastnili se besed s pracovníky hasičského záchranného sboru a dálniční policie. I v 
tomto školním roce bylo všem žákům nabídnuto široké spektrum volnočasových aktivit 
organizovaných školou, ŠD, Nízkoprahovým centrem Kotelna, TJ Jiskrou a ZUŠ. Žáci 2. stupně měli 
po celý školní rok možnost využít PC ve 2 počítačových učebnách. Sedmým rokem pozitivně 
přispívá k fungování školy Dětský parlament školy (z hlediska řešení problémů, komunikace 
zástupců tříd s vedením školy a města). V letošním roce zorganizoval již 3.ročník MISS ZŠ.          
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V průběhu školního roku bylo řešeno několik případů týkajících se zejména 
nekultivovaného chování, vulgárního vyjadřování, neplnění školních povinností, nevhodného 
chování ke spolužákům, záškoláctví a krádeží. 

     Při řešení problémů škole pomáhaly OSPOD v Kutné Hoře, PPP v Kutné Hoře, Policie ČR a  
Městská policie. 
 

8. Hodnocení EVVO ve školním roce 2011/2012 
 
     Jednotlivé složky EVVO se vyskytují ve všech předmětech všech ročníků (viz školní dokument 
EVVO v předmětech), nejvíce však v přírodopisu, přírodovědě, zeměpisu, chemii a občanské nauce.  
Zájemci mohou prohlubovat své znalosti v povinně volitelném předmětu Seminář a praktika 
v přírodovědných předmětech.  Výuku doplňují vycházky do přírody, poznávání organismů, výstavy 
přírodnin, pěstování a ošetřování rostlin, výukové programy, besedy, soutěže, projektové dny, 
projekty, sportovně turistický kurz.  
     Proběhlo školní kolo biologické olympiády v obou kategoriích. Zúčastnilo se 36 žáků, vítězové 
postoupili do kola okresního, kde jsme obsadili pěkné 6. místo. V celoroční oblastní 
environmentální korespondenční soutěži „Svět kolem nás“ se družstvo Žirafy ze 7. A umístilo na 3. 
místě. V této soutěži se žáci učí samostatně pracovat a rozdělit si práci ve skupině. Zjistí mnoho 
nových informací, oslovují při tom veřejnost, pamětníky, úřady. Na škole pracuje zdravotnický 
kroužek. Pravidelně se účastníme soutěže mladých zdravotníků pořádané ČČK.  

V rámci výtvarné a literární soutěže ke Dni Země žáci vyjadřovali svůj vztah k přírodě. Jejich 
práce byly vystaveny ve škole a školní jídelně. Literární práce byly sestaveny do sbírky s názvem 
Strom a budou vystaveny i na internetových stránkách školy. Dramatizace těchto básní se letos 
ujal kroužek ZUŠ. Žáci osmých a devátých tříd se zúčastnili akce Čistá řeka Sázava. 
        17. 4. 2012 se uskutečnil celoškolní projektový „Den Země“. Žáci pracovali na tématech 
„Příroda kolem nás“ a „Zameťme si před svým prahem“, což znamenalo poznávání přírodnin a 
úklid okolí školy, školní jídelny a krátkých turistických tras. Každý ročník měl jinou trasu a jiné 
úkoly. Žáci šestého ročníku navštívili místní čističku, osmáci biokotelnu. Sedmáci recyklovali papír, 
deváťáci besedovali se zástupcem městského úřadu o životním prostředí v regionu. Všichni pak 
v terénu plnili úkoly v pracovních listech a poznávali organismy kolem sebe.  
    EVVO se promítá i do dalších projektových dnů a projektů (projektový den nižšího stupně ke 
Světovému dni zvířat, projektový Den dětí, projekty Naše hory, Středověká Kutná Hora, Chování 
v mimořádných situacích). Ve škole se třídí odpad a sbírá papír.  
 Při zajištění některých projektů, besed, programů, exkurzí a školení jsme spolupracovali 
s městským úřadem, ZUŠ, s policií, hasiči, Podblanickým ekocentrem Vlašim, o. s. Prostor, 
agenturou J. L. M. v Praze, MAS Lípa pro venkov a dalšími.  
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     Dokumenty EVVO jsou pravidelně aktualizovány (Roční plán EVVO, Plán akcí EVVO, EVVO 
v předmětech). Jsme účastníky programu a držiteli titulu Škola pro udržitelný život. Koordinátorka 
EVVO úspěšně ukončila specializační studium v oboru EVVO. I noví učitelé splnili formou e-
learningu Průběžné studium EVVO. Na semináři ekocentra Tereza jsme se seznámili s projektem 
Hra o Zemi, který obsahuje zpracovaná envir. témata využitelná ve výuce. Na semináři o výuce 
průřezových témat ekocentra Čapí hnízdo jsme získali další učební materiály k EVVO.  
     Budujeme školní pozemek a venkovní pracovnu s ohledem na environmentální výchovu. Získali 
jsme na to krajskou dotaci. Každoročně škola vyčleňuje část peněz na EVVO, ze kterých hradíme 
žákům výukové programy v Podblanickém ekocentru Vlašim. Čerpali jsme dotace na tvorbu 
výukových programů. 
 
      

9. Hodnocení školního roku 2011/2012 ve školní družině 
 
     Zapsáno 150 dětí s pravidelnou docházkou, 9 žáků bylo přihlášeno  k docházce nepravidelné.  
Žáci byli rozděleni do 5 oddělení, každé oddělení mělo svoji vychovatelku. Vedoucí vychovatelka 
pracovala na plný úvazek, ostatní čtyři vychovatelky na úvazek částečný. 
     K činnostem ŠD byly využívány tři samostatné herny v pavilonu F, dvě oddělení využívala učebny 
5. tříd v pavilonu D. Pro ranní a koncový provoz sloužily dvě herny v přízemí pavilonu F. Školní 
družina  využívala i jiných prostor školy – tělocvičnu, hřiště, kuchyňku, počítačovou pracovnu, 
popř. i další, vždy po předchozím projednání a respektování provozního řádu těchto prostor. 

     V tomto školním roce si žáci mohli vybrat z nabídky 3 kroužků: počítačový, výtvarný a taneční. 
Této zájmové činnosti se zúčastňovalo celkem 122 žáků do ŠD přihlášených. Děvčata z tanečního 
kroužku Sluníčka (2.-3. tř.) se účastnila soutěží (Ledečský taneční pohár, Čáslavský čtyřlístek – 4. 
místo, Středočeský taneční pohár – 1. místo v okresním kole, 7. místo v krajském kole). Skupina 
Alenky (4.-5. tř.) reprezentovala naši školu na soutěžích ve Světlé n. S. (1. místo), ve Slaném (3. 
místo) a na Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu (2. místo v kvalifikaci, 9. místo ve finále). 
    ŠD pracovala podle vytvořeného Školního vzdělávacího programu. Paní vychovatelky pod heslem 
„Kdo si hraje, nezlobí“ rozdělily náplň práce do čtyř celků – čtyř ročních období: Podzim, Zima, 
Jaro, Léto. Každý celek zahrnoval několik podtémat, podle kterých si vychovatelky tvořily měsíční 
plán přizpůsobený věku a zájmům žáků daného oddělení. 
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     Kromě každodenní pravidelné zájmové činnosti v odděleních jsme v tomto školním roce 
uspořádali tyto příležitostné akce: 

 

Akce Datum Počet žáků 

Pojďte se seznámit 21. 9. 119 

Ovocný týden 3.-7. 10. 131 

Bramboriáda  14., 21. 10. 89 

Drakiáda 21., 24. 10. 87 

„Řekni,co víš“ 9., 16. 11. 106 

Sólo pro brambory 22. 11. 122 

Čertovská diskotéka 7. 12. 110 

Vánoční tvoření 13. 12. 60 

Hrátky bez sněhu 11. 1. 119 

Zimní zpívání 25. 1. 114 

Týden s pohádkou 13.-17. 2 117 

Sněhulácký bál 22. 2. 118 

Švihadlová princezna 21. 3. 71 

Barevný týden  26.-30. 3. 116 

Velikonoční tvoření 27. 3. 39 

Kuličkový král  29. 3. 105 

Jízda zručnosti na koloběžce 18. 4. 99 

Čarodějnický rej 30. 4. 89 

Hry bez hranic 16. 5. 96 

Atletický pětiboj  23. 5. 100 

Květinový den 9.,15. 5. 112 

Dětská pouť 30. 5. 117 

Závodivé odpoledne s rodiči 19. 6. 35 

             
     Atmosféra pro výchovnou činnost byla příznivá, přetrvávají problémy s krátkou časovou dotací 
na činnosti vzhledem k odjíždění některých žáků domů autobusy. 
     Využívali jsme zručské dětské hřiště a sportovní areál u základní školy, ale stále není dokončené 
družinové hřiště s průlezkami a houpačkami pro odpočinkovou činnost dle výběru žáků. V tomto 
školním roce jsme vybudovali vahadlovou houpačku.  Dokončení tohoto areálu je cílem pro  školní 
rok 2012/2013. 
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6. Akce pořádané pro žáky školy ve školním roce 2011/2012 
 

 
     Během celého  školního roku bylo pro žáky zajištěno mnoho  akcí. Plavecký výcvik byl 
organizován pro žáky  2. ročníku od února 2012  prostřednictvím Plavecké školy v Kutné Hoře. 
     Kurz keramiky byl uspořádán pro žáky 3. ročníku -  zúčastnilo se 40 žáků. 
     Pro žáky 7. ročníku byl uspořádán  lyžařský kurz v Benecku – v hotelu Bára, kterého se zúčastnilo 
40 žáků. Vedoucím   kurzu byl  Mgr. V. Nulíček, jako instruktoři pracovali  Mgr. J. Krčmář, A. 
Novosad. Zdravotnicí kurzu byla M. Grafnetterová.  Kurz se uskutečnil v lednu  2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Žáci 5. ročníků a II. stupně  po celý školní rok jezdili na  bruslení na zimním stadionu v Ledči nad 
Sázavou.  
     I v letošním roce  se naše škola připojila k akci na podporu čtenářství „Noc s Andersenem“. Žáci 
4. ročníků zažili noc plnou her, pohádek a chatování s kamarády po celé ČR. 
     V květnu 2012 se uskutečnil zahraniční jazykověpoznávací zájezd do Říma.   Celkem se výjezdu 
do zahraničí zúčastnilo 42  žáků a 3 pedagogové. Účastníci poznali většinu zajímavých míst  
hlavního města Itálie a Vatikánu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Každoročně se žáci 9. ročníků zúčastní prohlídky firmy ASMO Czech, s. r. o.  S touto japonskou 
společností, která vyrábí součástky pro automobilový průmysl, škola dlouhodobě spolupracuje. 
     I ve školním roce 2011/2012 realizovala škola projekt OP VK  financovaný z EU „Interaktivní  a 
projektové vyučování“. Během školního roku proběhlo 7  projektových dnů,  dva celoškolní – Den 
Země, Den dětí a tři ročníkové – Naše hory (Sněžka) – 8. ročník, Volba povolání – 9. ročník, 
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Středověká Kutná Hora – 7. ročník. Dva  projektové dny  byly  uspořádány na I. stupni – Den zvířat 
a Naše město. 
           Na konci školního roku byl organizován pro žáky školy jednodenní kurz „Ochrana člověka 
v mimořádných situacích“, jehož obsah byl rozdělen do jednotlivých ročníků tak, aby došlo 
k ucelení informací a ověření dovedností a znalostí žáků na toto téma. Pracovníci záchranné 
služby, hasiči i příslušníci policie se přišli podělit s dětmi o své  zkušenosti s řešením  krizových 
situací. Zároveň je poučili o správném chování v dané situaci. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Akce pro žáky ve školním roce 2011/2012 
 

Název akce Datum Ročník 

Adaptační kurz – Podhradí  7. – 9. 9. 2011 6. ročník 

Fotografování  12. 9. 2011 I. stupeň  

Projektový den OP VK – Naše hory 15. 9. 2011 8. ročník 

Úřad práce KH 26. 9. 2011 9.B 

Úřad práce KH 29. 9. 2011 9.A 

Projektový den OP VK – Den zvířat 4. 10. 2011 I. stupeň  

Pasování na čtenáře 7. 10. 2011 2. ročník 

Hvězdárna Vlašim  18. 10. 2011 4. ročník  

Projektový den OP VK – Volba povolání 19. 10. 2011 9. ročník  

Vzdělávací akce - koncert  9. 11. 2011 5. -  9. ročník  

Prezentace SŠ  24. 11. 2011 9. ročník  

Keramická dílna  30. 11. 2011  3. ročník  

Mikuláš  5. 12. 2011 I. stupeň  

LSVVZ – Benecko  15.–22.1. 2012 7. ročník  

„Z pohádky do pohádky“  7. 2. 2012  předškoláci 

„Hrajeme si s matematikou“  6. 3. 2012  předškoláci 

Hudební program  20. 3. 2012 I. a II. stupeň  

Projektový den OP VK – Naše město 21. 3. 2012  I. stupeň   

Energetika, zdravá strava 29. 3. 2012  6. a 9. ročník 

Noc s Andersenem  30. 3. 2012  4. ročník  
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„Psaní jako hraní“  3. 4. 2012  předškoláci 

Koncert ZUŠ 4. 4. 2012  1. – 3. ročník  

Fyzikální exkurze – Havlíčkův Brod 12. 4. 2012 9. ročník  

Městská knihovna 12. 4. 2012 1.A 

Čistá řeka Sázava  13. 4. 2012 8. – 9. ročník  

Projektový den OP VK – „Den Země“ 17. 4. 2012 I. a II. stupeň 

Anglické divadlo  20. 4. 2012  1. – 4. ročník 
7. – 9. ročník  

Ekocentrum Vlašim – záchranná stanice  24. 4. 2012 2. třídy 

Recitál – Den Země  26. 4. 2012 II. stupeň  

Zahraniční zájezd – Řím   3. – 6. 5. 2012  II. stupeň  

Beseda – Lidice  9. 5. 2012  8. – 9. ročník  

Projektový den OP VK – „Středověká KH“ 10. 5. 2012 7. ročník 

„Básničky nás baví“  15. 5. 2012  předškoláci  

Botanicus – Ostrá u Nymburka 17. 5. 2012  3. ročník  

Sportovně-turistický kurz   21. - 24. 5. 
2012  

8. ročník  

ASMO – exkurze  23. 5. 2012 9. ročník  

Praha – školní výlet 23. 5. 2012 5. ročník  

ZOO Jihlava 24. 5. 2012 1. ročník  

Co se skrývá na dně – Ekocentrum  29. 5. 2012 6. ročník  

Projektový den OP VK – „Den dětí“  31. 5. 2012 I. a II. stupeň 

Návštěva hasičského sboru   1. 6. 2012 1. ročník  

Cvičíme a hrajeme si  5. 6. 2012 předškoláci  

MISS ZŠ 8. 6. 2012  II. stupeň  

Tábor  11. 6. 2012 4. ročník  

Pražský hrad – exkurze   18. 6. 2012 8. – 9. ročník  

Zručský zámek – exkurze   27. 6. 2012 1. ročník  
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2. Soutěže – počty zúčastněných žáků 2011-2012 

 

 
 
     *korespondenční soutěž – účast 3 družstev  

 
 

3. Úspěchy v  soutěžích 
 

Název soutěže Jméno a příjmení  
žáka 

Umístění 
v okresním 
kole 

Umístění  
v krajském 
kole 

Chemická olympiáda Tomáš Starý 3 x 

Matematická olympiáda Z6 Daniel Bohuněk 3 x 

Matematická olympiáda Z8 Marek Stýblo 3 x 

Taktik – matematická soutěž K. Dubjáková, L. Filipová, K. 
Jelínková 

x 1. místo  
celostátní 

soutěž 
Svět kolem nás Družstvo třídy 7.A x 3 

Dnešní svět v pohybu  P. Březina, K. Nulíčková,  
T. Starý  

x 2 

Fyzikální soutěž  
Co víš o energetice? 

P. Březina, T. Starý 
J. Studecký 

x 1. – 3.   
 

 
 
 
 
 
 

 Školní kolo Okresní 
kolo 

Krajské kolo 

Olympiáda v Čj 22 2 x 

Olympiáda v Aj 44 2 x 

Dějepisná olympiáda 25 2 x 

Fyzikální olympiáda 7 2 x 

Chemická olympiáda 2 2 x 

Biologická olympiáda 36 3 x 

Zeměpisná olympiáda 59 6 x 

Pythagoriáda 34 11 x 

Eurorebus 112 x 21 

Soutěž mladých zdravotníků x 10 x 

Svět kolem nás * 30 30 x 

CELKEM 371 70 21 



 23 

 
 

4. Výsledky sportovních soutěží – II. stupeň, školní rok 2011/2012 
 
           Sportovní hry 
  

Florbal D-st 
    KutnáHora 

oblastní 
kolo 

25.1.  
2012       2. místo 

 D-st 
     KutnáHora  
     okresní   
     kolo 

7.2.  
2012 4. místo 

 Ch-ml 
Zruč n. S. 
oblastní 
kolo 

24.1. 
2012 2. místo 

 Ch-st 
Zruč n. S. 
oblastní 
kolo 

26.1. 
2012 3. místo 

Volejbal D 
Zruč n.S. 
Memoriál 
Fr. Šusty 

27.3. 
2012 8. místo 

 D 
Zruč n. S. 
okresní 
kolo 

10.11. 
2011 2. místo 

 Ch 
Čáslav 
okresní 
kolo 

7.11. 
2011 4. místo 

Košíková Ch 
KutnáHora 
oblastní 
kolo 

15.3.  
2012 1. místo 

 Ch 

Čáslav 
     okresní   
     kolo  
 

23.3. 
2012 

3. místo 

Kopaná  
Coca cola 

Ch 

Zruč n.S. 
základní 
kolo 

11.4. 
2012 účast bez 

postupu 

Minifotbal Ch 

Uhlířské 
Janovice 
oblastní  
kolo 

26.4. 
2012               

4. místo 
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 Atletika 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Přespolní 
běh 

D-ml 
 

Čáslav 
okresní 
kolo 

11.10.  
2011 

    2. místo 
 

 D-st 
Čáslav 
okresní 
kolo 

11.10.  
2011     3. místo 

 H-ml. 
Čáslav 
okresní   
kolo 

11.10.  
2011     7. místo 

 H-st. 

Čáslav 
okresní 
kolo 

11.10.  
2011     2. místo 

Pohár 
rozhlasu 

D-ml 

Čáslav 
okresní  
kolo 

15.5. 
2012    4. místo 

 D-st 

Čáslav 
okresní  
kolo 

16.5. 
2012    4. místo 

 Ch-ml 

Čáslav 
okresní  
kolo 

15.5. 
2012    6. místo 

 Ch-st 

Čáslav 
okresní  
kolo 

16.5. 
2012    5. místo 
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         Školní soutěže 
 

  Přespolní běh    6. - 9. ročník                                             září – říjen 2011 
  Šplh   6. - 9. ročník                                                              říjen – listopad 2011 
  Vánoční sportovní turnaj (přehazovaná, volejbal)  22.12. 2011                                                                   
  Florbal  - chlapci  6. - 9. ročník     13. 1. 2012                                                                      
  Florbal  - dívky 6. - 9. ročník                 23. 1. 2012 
  Košíková - chlapci  6. - 9. ročník                                         13. 3. 2012 
  Taneční soutěž                                                                    2. 5. 2012 
  Softball – chlapci 6. - 9. ročník                                           25. 6. 2012 
 
 

 

 
 

7. Údaje o výsledcích inspekce 
 
 
   Ve školním roce 2011/2012  byla provedena kontrola ČŠI ve dnech 7. – 12. října 2011 s těmito závěry: 

• Škola zajišťuje žákům rovný přístup ke vzdělávání na požadované úrovni. Vzdělávací nabídka 
zohledňuje podmínky školy a potřeby žáků.  

• Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola pro všechny“ je v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a naplňuje požadavky ŠZ. 

• Řízení školy má nadstandardní úroveň. Organizace vzdělávání je ve většině ukazatelů efektivní.  

• Prostorové podmínky, materiální a personální předpoklady jsou nadprůměrné.  

• Podpora rozvoje osobnosti žáků má běžnou úroveň. Škola svým programem vytváří vhodné 
podmínky pro jejich zdravý rozvoj.  

• Předpoklady pro rozvoj klíčových kompetencí a výsledky jejich utváření mají standardní úroveň.  

• Při utváření nabídky vzdělávací a zájmové činnosti škola rozšiřuje a upevňuje vztahy se svými 
partnery.  

• Škola systematicky hodnotí individuální a skupinové výsledky vzdělávání žáků a zabývá se i 
celkovými výsledky vzdělávání. Patrná je snaha vedení školy o odpovědnost pedagogů za úroveň 
vzdělávání.  

• Škola čerpá hospodárně finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu v souladu s účelem 
poskytnutí. Vedení školy hledá úspěšně další finanční zdroje, které podporují její rozvoj.  

• Škola plánovitě zajišťuje obnovu a rozvoj materiálně technických podmínek pro realizaci ŠVP a 
v souladu s RVP ZV.  

• V porovnání s předcházejícími inspekčními zprávami je patrný pozitivní posun v řízení školy. Další 
porovnatelnou oblastí je ICT. Podle vize ředitelky školy v ní došlo  k mnoha progresivním 
změnám, úroveň celé oblasti ICT je hodnocena jako příkladná.  
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8. Zpráva o použití prostředků na DVPP v roce 2011 

 
a)    Vzdělávání vedoucích pracovníků  

Ředitelka školy se pravidelně účastní jednání AŘZŠ ČR zaměřených na zavádění nových 
předpisů a podmínek do školské praxe. Úspěšně pokračuje ve studiu školského managementu 
(vysokoškolské studium). 

Členové vedení školy navštěvují odborné  akce organizované pro celý pedagogický sbor i 
semináře zaměřené na řešení konkrétních problémů řídící práce (změny v platovém zařazení 
pedagogických i nepedagogických pracovníků, čerpání prostředků ESF, Projekt EU – Peníze 
školám). 

Vedoucí pracovníci školy absolvovali školení v oblasti PO a BZP pro vedoucí zaměstnance. 
 

b)  Uvádění legislativních změn ve školství do praxe, prohloubení odbornosti učitelů v jejich 

specializaci, rozšiřování znalostí z pedagogických a psychologických oborů 

Škola je zapojena do projektu  PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Škola 21. V rámci tohoto projektu 
absolvovali pedagogičtí pracovníci školy (viz tab.) dvoudenní vzdělávací akce:  
Duben 2011:  Osobnostní a psychosociální rozvoj učitele  
   Charakteristika vzdělávání dětí a dospělých 
Červen 2011:  Motivace v e vzdělávání  
   Komunikace ve vzdělávání  
Prosinec 2011: Týmová práce učitelů 
   Kooperativní učení  
DVPP školy se v uplynulém roce zaměřovalo na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. 
Jako součást projektu EU – Peníze školám bylo proškoleno 6 učitelů  v problematice čtenářské 
gramotnosti , 2 v matematické gramotnosti a 2 v přírodovědné gramotnosti – tyto akce byly 
financovány z prostředků projektu EU.  
Za podpory zřizovatele ( grant) se uskutečnily další akce na podporu čtenářské i matematické 
gramotnosti pro skupiny pedagogických pracovníků ( Čtenářská gramotnost – učitelé 1. stupně + 
vyučující ČJ, matematická gramotnost – učitelé I. stupně + vyučující M) 
V oblasti EVVO jsme využili nabídky e-learningového studia – 22 pedagogických pracovníků 
absolvovalo 50 hodinový kurz (samostudium on-line) a složilo závěrečnou zkoušku formou on- line 
testu. 

b) Zvyšování kvalifikace učitelů podle potřeb školy  

 

Mgr. P. Císařová úspěšně pokračuje ve specializačním studiu pro oblast EVVO. 
c) Informační a komunikační technologie 

 

Pro zájemce z řad pedagogů byl organizován kurz na rozšíření jejich znalostí a dovedností 
v oblasti ICT.  

 
d) Využití získaných poznatků  

 

Poznatky získané absolvováním vzdělávacích akcí byly předávány ostatním pedagogickým 
pracovníkům na provozních poradách,  předmětových komisích nebo v metodickém sdružení 
učitelů I. stupně ZŠ.  
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9. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2011  
 
Výnosy celkem 21.280.314,44 

Z toho:  

Výnosy doplňkové činnosti 713.870,- 
Poplatky od rodičů – ŠD 71.850,- 

Ostatní výnosy 20.494.594,44 

 
 
Náklady celkem 21.242.492,88 

Z toho:  
Náklady na platy pracovníků 
(VHČ) 

10.777.120,- 

Ostatní osobní náklady (VHČ) 843.161,- 

Zákon. odvody zdrav. a soc. poj. 3.787.038,- 

Náklady na učebnice, UP 145.551,- 
Ostatní provozní náklady 5.689.622,88 

 

10. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
 

     Škola v loňském roce realizovala dva projekty financované z prostředků Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt „Interaktivní a projektové vyučování“ realizovaný od 
roku 2009,  byl v říjnu 2011 ukončen. Díky tomuto projektu s rozpočtem  v celkové výši 1 927 341,- Kč 
byly pro školu pořízeny 3 interaktivní tabule včetně SW a 10 notebooků. Prostředky posílily hlavně 
platy učitelů, byly finančně hodnoceni za výrobu interaktivních programů, zpracování dokumentace 
k jednotlivým projektovým dnům a za řízení a administraci projektu.  
     Od září 2010 probíhá projekt „Učíme se efektivně“ s celkovým rozpočtem 2 001 092,- Kč. Z těchto 
prostředků škola nakoupila další vybavení v hodně 435 000,- Kč – 18 notebooků, ze kterých byla 
postavena mobilní učebna, škola byla pokryta bezdrátovým připojením – WIFI a byl nainstalován nový 
server.  
      I ve školním roce 2011/2012 se škola snažila získat finance z cizích zdrojů. V prosinci 2011 
požádala o dvě dotace do Fondů Středočeského kraje. Byly podány dvě žádosti, jedna do Fondu 
životního prostředí a zemědělství na realizaci projektu „Učebna pod modrou oblohou II“ – celková 
výše 50 000,- Kč, hlavním cílem bylo vybudovat venkovní ekologickou učebnu a do Fondu sportu, 
volného času a primární prevence, zde bylo hlavním cílem vybudování venkovního multifunkčního 
volnočasového areálu za ZŠ – celková dotace – 100 000,- Kč. Obě žádosti byly schváleny, projekty 
škola v současné době realizuje.    
     V oblasti prevence rizikového chování byla v září 2011 podána žádost  do programu – Prevence 
rizikového chování v působnosti resortu MŠMT – podpora projektů s celorepublikovou působností a 
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projektů regionálního charakteru. Žádost byla podána na celkovou částku 80 000,- Kč na podporu 
realizace bloků primární prevence. Schválena byla částka 57 350,- Kč.   
     V lednu byla podána žádost do výzvy OP VK s názvem „E-learning – příležitost pro individuální 
rozvoj žáků se SVP“ ve výši 1 533 572,84 Kč. Projekt byl schválen  Zastupitelstvem Středočeského 
kraje dne 28. 6. 2012 a od 30. 8. 2012 je realizován. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání 
žáků se specifickými vzdělávacími potřebami naší školy za pomoci informační a komunikační 
technologie. Metoda e-learningu nabídne žákům se SVP možnosti individuálního přístupu, tempa a 
přiměřené zpětné vazby a je pro všechny skupiny žáků motivující. Konkrétním výstupem bude 16 
modulů e-learningu pro žáky 4. – 9. ročníků v předmětech – Čj, Aj, M, F, D, Př, Ch, Z a dalších. Škola 
bude vybavena 15 ks stolních sestav PC včetně požadovaného softwaru.  
     Dlouhodobě je řešena otázka vzdělávání žáků – cizinců. V únoru byla podána žádost o poskytnutí 
finančních prostředků z rozvojového programu „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená 
potřebám žáků – cizinců z třetích zemí na rok 2012“. Žádost byla podána na celkovou částku 20 000,- 
Kč, schváleno bylo celkem 16 040,- Kč.  
     Žádost o dotaci do Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí v prioritní oblasti 
„Přírodní školy“ byla podána v červnu 2012. Projekt si klade za cíl vytvořit pozitivní vztah žáků 
k životnímu prostředí prostřednictvím vybudování sbírkového arboreta. Arboretum bude tvořené 
trvalkami a dřevinami rostoucími v blízkém okolí a v různých oblastech podhorského terénu, 
rozděleno do sekcí – břidlicová, vápencová, pískovcová. Arboretum bude přírodní učebnou, 
prostorem pro získávání pracovních dovedností a rozvoje spolupráce mezi žáky, učiteli a rodiči. 
Žádost o dotaci byla podána na 70 000,- Kč.  
     Ve školním roce byly realizovány ještě další projekty jiných žadatelů s dopadem na žáky a 
pedagogické pracovníky naší školy: 
1. Zlepšování sociálního klimatu na ZŠ v regionech Kolín a Kutná Hora formou prevence sociálně 
patologických jevů  - realizovaný o. s. Prostor. Cílem projektu je prevence sociálně patologických jevů 
na ZŠ realizací bloků primární prevence pro žáky II. stupně.  
2. Angličtina aktivně  - realizovaný jazykovou školou Channel Crossings. Cílem tříletého projektu je 
podpora výuky anglického jazyka pro vybrané žáky II. stupně (7. – 8. ročníků) prostřednictvím 
netradičních výukových metod a moderních technologií. Do projektu je zapojeno 25 základních škol 
ze Středočeského, Plzeňského a Jihočeského kraje, celkem 1300 žáků.  
3. Profesní vzdělávání  - ŠKOLA 21 – část profesní vzdělávání pedagogických sborů. Cílem projektu je 
systematické zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků v následujících tématech: 
- Moderní přístupy ke vzdělávání 
- Autoevaluace vzdělávání 
- Osobnostní psychosociální rozvoj učitele 
- Charakteristiky vzdělávání dětí a dospívajících 
- Týmová práce učitelů 
- Kooperativní učení 
- Motivace ve vzdělávání 
- Komunikace ve vzdělávání 
- Kázeň ve vyučování 
- Mravní hodnoty a postoje  
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11. Závěr výroční zprávy 
 

     Činnost školy ve školním roce 2011-2012  vycházela z celoročního plánu. Výuka probíhala 
v souladu s cíli vzdělávacího programu ŠVP „Škola pro všechny“.   
     V rámci výchovného poradenství jsme věnovali pozornost především péči o integrované děti a 
přípravě žáků 9. ročníků na budoucí povolání. Od září 2011 pokračovala na základní škole realizace 
dlouhodobého všeobecného plánu primární prevence o.s. Prostor pro žáky II. stupně. Celkově bylo 
na škole během školního roku realizováno 22  zážitkových bloků a 2 exkurze do K-centra Kolín pro 
9. ročník. Žáci se zapojili do soutěží vědomostních i sportovních a v okresních kolech dosáhli 
mnoha úspěchů. 
      Pro veřejnost se uskutečnilo několik akcí – Den otevřených dveří, setkání s rodiči, akce ŠD. 
Dětský parlament se pravidelně schází.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Základní informace o škole jsou přehledně uspořádané na internetových stránkách 
www.zszruc.cz a na profilu http://www.facebook.com/pages/I-Základní-škola-Zruč-nad-Sázavou/. 
Probíhá jejich pravidelná aktualizace. Zároveň je na nich přístup do E-ŽK, kterou škola využívá 
nejen pro informaci o výsledcích vzdělávání žáků, ale i k přímé každodenní komunikaci s rodiči. Na 
internetových stránkách projektu OP VK „Interaktivní a projektové vyučování„ www.zszruc.eu jsou 
umístěny vytvořené interaktivní programy a metodické materiály včetně pracovních listů vzniklé 
v rámci projektu, také výstupy projektu „Učíme se efektivně“, který je realizován v rámci projektu 
Šablony.  
     Škola  přispívá do Zručských novin. Pravidelně tam jsou zařazovány články o zajímavých 
aktivitách žáků školy a informace z projektových dnů. Zároveň je vydáván školní časopis Dětským 
parlamentem.  
     Kromě pravidelné údržby byla během prázdnin letošního školního roku vybudována nová herna 
školní družiny  a malá chemická laboratoř v pavilonu B.        
     V říjnu 2011 byl ukončen projekt OP VK  „Interaktivní a projektové vyučování“. Bylo vytvořeno 
velké množství interaktivních programů na vyučovací předměty I. a II. stupně a zároveň proběhly 
všechny plánované projektové dny.  Druhý rok probíhal projekt „Učíme se efektivně“, ve 20 
skupinách na obou stupních ZŠ byli individualizovanou výukou podporováni žáci se SVP a nadaní 
v předmětech Čj, M, Aj a Inf.     
     Úkoly a cíle školního roku 2011/12 byly náročné, souvisely se zaváděním změn spojených 
s implementací ŠVP – Škola pro všechny. Navíc  škola realizovala projekty  financované 
z prostředků EU – Interaktivní a projektové vyučování a Učíme se efektivně.  Většina úkolů i cílů  
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byla  splněna, za což patří poděkování všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy a 
také organizacím a osobám, které s naší školou spolupracovaly. Za podporu a vstřícné jednání  
děkujeme zřizovateli – Městu Zruč n. S.    
 

 
          Datum zpracování výroční zprávy: 10. 9. 2012 
          Schváleno školskou radou:  26. 9. 2012  
 
 
 
 
                                                                                                             Mgr. et Bc.  Ivana Stará 
                                                                                            ředitelka I. Základní školy Zruč nad Sázavou         


