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1. Základní údaje o škole 
 
Název školy:   Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov 

Sídlo:   Humpolec, Hálkova 591 

Zřizovatel školy: město Humpolec 

Identifikátor:  600061370 

Vedení školy:  ředitel: Mgr. Václav Strnad / Mgr. Tomáš Jůzl od 1. 7. 2019 

   zástupce pro 2. stupeň: Mgr. Jana Kutišová 

   zástupce pro 1. stupeň: Mgr. Alena Kukrechtová / Mgr. Tomáš Jůzl od 8. 11. 2018 /   

                                   Mgr. Jana Maršíková od 1. 8. 2019 

   zástupce pro ekonomiku: Dana Maršálová 

   zástupce pro inkluzi: Mgr. Helena Kahounová 

   vedoucí vychovatelka: Bc. Ingrid Červená 

   vedoucí provozu: Petr Havel 

   vedoucí školní jídelny: Dana Říhová 

   vedoucí kuchařka: Hana Matoušková 

ICT koordinátor: Mgr. Petr Brzoň 

 

Adresy pro dálkový přístup: halkova@zshumpolec.cz, www.zshumpolec.cz/halkova/ 

Telefonické kontakty: 565 536 520, 565 532 159, 777 742 529 

Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu 

vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, 

estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou 

výchovu. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Její kapacita je 880 žáků. Součástí 

školy jsou školní jídelna s kapacitou 900 jídel a školní družina s kapacitou 250 žáků.  

Kromě kmenových tříd mají žáci k dispozici následující odborné učebny: výtvarný ateliér, učebny 

hudební výchovy, chemie, přírodopisu, fyziky, dějepisu, zeměpisu, vaření, pěstitelských prací, 

keramickou dílnu, školní dílnu, dvě jazykové učebny a tři učebny výpočetní techniky. Používány jsou 

učebny při dělených třídách (např. pro výuku cizích jazyků), dvě tělocvičny, školní pozemek, tři 

víceúčelová hřiště s umělými povrchy, skleník, školní družina, školní jídelna s bezhlučným nábytkem 

a s oddělenou místností pro stravování malých dětí, šatny vybavené uzamykatelnými skříňkami pro 

všechny žáky 1. – 9. ročníku, dva zastřešené venkovní prostory pro výuku a umělé jezírko. Na základě 

smluvních vztahů jsou využívány další dvě tělocvičny a sportovní areál TJ Jiskra Humpolec. Žáci mají 

možnost využívat v dopoledním čase možnosti nákupu občerstvení, a to včetně ochucených mlíček. Škola 

byla zapojena do projektu Ovoce do škol a mléko do škol. 

Ve škole působily jako poradní orgány: pedagogická rada, metodické orgány pro 1. a 2. stupeň 

školy, výchovná komise. Škola je zapojena do asociace školních sportovních klubů. Ve škole pracuje 

žákovský parlament, v jehož čele stojí předseda a místopředseda. V žákovském parlamentu zasedají 

zástupci tříd 4. – 9. ročníku. 

Škola organizovala pro žáky 1. ročníku předplavecký výcvik, pro žáky 2. a 3. ročníku plavecký 

výcvik, pro žáky 5. a 7. ročníku v Pasekách nad Jizerou dva lyžařské výcvikové kurzy. Obou kurzů se 

zúčastnilo 84 žáků. Pro žáky s diagnostikovanými poruchami učení, kteří byli inkludováni v kmenových 

třídách, zajišťovala reedukaci těchto poruch. Pro žáky jednotlivých tříd byly organizovány exkurze, 

výlety, návštěvy kulturních a společenských představení. Pro talentované žáky 1. – 5. ročníku zajišťovala 

škola výuku formou nepovinných předmětů např.: konverzace v angličtině, zájmová matematika, šachy, 

mailto:halkova@zshumpolec.cz
http://www.zshumpolec.cz/halkova/
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tvořílek, sportovní aktivity se zaměřením na míčové hry. Tři třídy 6. ročníku absolvovaly adaptační kurzy, 

které proběhly na základně Bělice u Kališť. 

V tomto školním roce měla škola 32 tříd, do kterých docházelo k 30. 9. 2018 celkem 735 žáků. 

Z tohoto počtu bylo 393 chlapců a 342 dívek.  

Integrovaných žáků bylo ke dni 30. 9. 2018 celkem 58, z tohoto počtu bylo 37 s vývojovými 

poruchami učení, 3 s poruchami chování, 14 žáků s jiným handicapem a 4 žáci s mimořádným nadáním.  

Na 1. stupni bylo 19 tříd s celkovým počtem 433 žáků, z toho bylo 218 chlapců a 215 dívek. Na 2. 

stupni bylo 13 tříd s celkovým počtem 302 žáků, z toho bylo 175 chlapců a 127 dívek. Do školní družiny 

docházelo do osmi oddělení celkem 250 žáků, z tohoto počtu bylo 122 dívek. Ke stravování ve školní 

jídelně bylo přihlášeno 692 žáků školy a 252 dalších strávníků.  

Pro výuku a potřeby žáků a pedagogických pracovníků měla škola k dispozici 142 osobních 

počítačů, z toho bylo 58 počítačů přístupných žákům školy. Všechny PC mají připojení na internet. Fond 

školní knihovny činí 5 923 titulů. Žákům i učitelům školy je k dispozici žákovská a učitelská knihovna. 

Knihy jsou financovány nejen ze školních prostředků, ale i z projektu Pomáháme školám k úspěchu – 

čtenářské školy. V rámci tohoto projektu jsou pořizovány kvalitní knihy doporučené odborníky z oblasti 

čtenářství. 

Výuka cizích jazyků: 634 žáků 2. – 9. ročníku navštěvovalo předmět Anglický jazyk. Celkem 209 

žáků navštěvovalo povinný a volitelný předmět Německý jazyk. 

Docházka cizinců do školy – školu navštěvovalo 26 cizinců. Z toho bylo osm žáků ze Slovenska, 

šest z Vietnamu, pět žáků z Ukrajiny, dva z Německa, dva z Bulharska, dva z Maďarska, jeden z 

Rumunska.  

Do školy kromě žáků humpoleckých docházeli i žáci z následujících obcí a místních částí: Boňkov, 

Brunka, Budíkov, Bystrá, Čejov, Dolní Město, Dubí, Háj, Herálec, Hněvkovice, Hojanovice, Holušice, 

Horní Rápotice, Hořepník, Ježov, Jiřice, Kalhov, Kaliště, Kamenice, Kejžlice, Kletečná, Koberovice, 

Komorovice, Krasoňov, Křelovice, Křepiny, Kouty, Lhotka, Malý Budíkov, Milotice, Mladé Bříště, 

Mysletín, Onšovice, Pavlov, Petrkov, Petrovice, Plačkov, Proseč, Rozkoš, Řečice, Senožaty, Speřice, 

Staré Břiště, Světlá nad Sázavou, Světlice, Světlický Dvůr, Ústí, Velký Rybník, Vilémov, Vlčí Hory, 

Vojslavice, Vystrkov, Záběhlice, Záhoří, Zachotín, Želiv. 

 

 

Údaje o složení školské rady: 

 

Poř. č. Příjmení, jméno, titul Navržen, zvolen 

1.  Balnohová Ivana Zástupce zřizovatele 

2.  Bartáková Lenka, Ing. Zástupce zřizovatele 

3.  Maršíková Jana, Mgr. Zástupce pedagogických pracovníků 

4.  Horká Věra, Mgr. Zástupce pedagogických pracovníků 

5.  Kalina Václav Zástupce rodičů 

6.  Váchová Radka Zástupce rodičů 

7.  Bindzarová Romana Zástupce rodičů 

8.  Svobodová Iva, Mgr. Zástupce pedagogických pracovníků 

9.  Zemanová Xenie  Zástupce zřizovatele 
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2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje   

Ve školním roce 2018/2019 bylo ve všech třídách 1. - 9. ročníku vyučováno podle školního 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola všestranného rozvoje“. 

 

Učební plán platný pro třídy 1. stupně školy 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

1. stupeň      

      

Předmět Ročník     

 1. 2. 3. 4. 5. 

Český jazyk a literatura 8 + 1 8 + 1 7 + 3 6 + 1 6 + 1 

Anglický jazyk  0 + 1 3 3 3 

Matematika 4 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 

Informatika     1 

Prvouka 2 2 2   

Přírodověda    2 1 + 1 

Vlastivěda    2 1 + 1 

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 20 22 25 25 26 

Nepovinné předměty      

Florbal   1 1 1 

Konverzace v Aj 1 1 1 1 1 

Náboženství 1 1 1 1 1 

Pěvecký sbor 1 1 1 1 1 

Přírodovědný seminář    1 1 

Sportovní aktivity  2 2 2 2 2 

Šachy 1 1 1 1 1 

Vybíjená    1 1 

Zájmová matematika 1 1 1 1 1 

Finanční gramotnost    1 1 

Tvořílek 2 2 2 2 2 

Historický kroužek    1 1 

Žáci 1.- 5. ročníku se vyučují podle vzdělávacího programu "Škola všestranného rozvoje" 
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Učební plán platný pro třídy 2. stupně školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nepovinné předměty 2. stupeň  

 

 

Finanční gramotnost 6. – 7. ročník 

Basketbal            7. – 9. ročník  

Konverzace v Nj            6. – 9. ročník 

Ruský jazyk                   6. – 9. ročník 

Školní časopis                6. – 7. ročník       

Náboženství 6. – 7. ročník  

Historický kroužek 6. ročník  

 

 

Předmět 
Ročník - počet hodin 

6. 7. 8. 9. 

Český jazyk a literatura 5(4+1) 4 5(4+1) 4(3+1) 

Anglický jazyk 3 3 3 3 

Německý jazyk - 2 2 2 

Matematika 4 5(4+1) 4 4(3+1) 

Informatika 1 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 

Občanská výchova 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 

Zeměpis 2 2 1 2(1+1) 

Dějepis 2 2 2(1+1) 2 

Přírodopis 2(1+1) 2 1 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Fyzika 2(1+1) 1 2 1 

Chemie - - 2 2 

Výchova ke zdraví 1 1 - - 

Svět práce/Pracovní činnosti 2(1+1) 1(0+1) 1 1 

Volitelné předměty - - 2(0+2) 2(0+2) 

Základy administrativy 

Konverzace v anglickém jazyce 

Pěstitelství 

Pracovní činnosti 

Seminář z č. jazyka a matematiky 

  Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ne 

Ano 

Ne 

Ne 

Ne 

Ano 

Týdenní počet hodin 30 30 31 31 



 

                            

  7 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

 
Příjmení, jméno Kvalifikace Výuka předmětů Způsobilost 

Bartošová Zdeňka Učitelka 2. stupeň Nj Hv – Nj 

Bernardová Radka Učitelka 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 

Bílek Jiří Učitel 3. stupeň Aj, Sp, Hv Psy – Hv 

Brzoň Petr Učitel 2. stupeň, ICT F, Inf, Za M – Deskr. geometrie 

Břízová Jana Učitelka 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 

Čápová Eva Učitelka 2. stupeň F, Sp, Prac Fy – Zt 

Čížek Ondřej Učitel 2. stupně Z, Inf, M M – Z 

Ehrlichová Dagmar Učitelka 1. stupeň 1. stupeň SPPG  

Fikarová Nikola Učitelka 2. stupně D – Z D – Z 

Havlová Marcela Učitelka 2. stupeň Čj, Ov, Vz Čj – Ov 

Hendrychová Dagmar Učitelka 1. stupeň   1. stupeň 1. stupeň 

Horká Eva Učitelka 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 

Horká Věra Učitelka 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 

Chadim Daniel Učitel 2. stupeň Nj, D D – Nj 

Jarošová Iva Učitelka 1. stupeň 1. stupeň - Aj 1. stupeň 

Jiráková Veronika ----------------------- 1. stupeň 1. stupeň 

Jírová Elizabeth Učitelka 2. stupně Z, Ov, Vv Z – Ov 

Jůzl Tomáš Učitel, zástupce 1. st. D, Tv, Z, 2. stupeň 

Kahounová Helena Zást. řed. pro inkluzi  Čj, Vv 1. a 2. stupeň 

Kamešová Marie Učitelka 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 

Kampová Nikola Učitelka 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 

Kaňa Jiří Učitel 2. stupeň Z, Tv Tv – Ze 

Krčálová Soňa Učitelka 2. stupně Tv, Sp Tv 

Krčilová Ivona Učitelka 2. stupeň CH, M M - CH  

Kubů Dana Učitel 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 

Kuchařová Alžběta Učitelka 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň – Hv 

Kukrechtová Alena Zástupce 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 

Kutišová Jana Zástupce 2. stupeň Př, Sp, M M – Bi 

Maršíková Jana Učitelka 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 

Matějů Jaroslava Učitelka 2. stupeň M M – Vv 

Merunková Helena Učitelka 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 

Nápravníková Jiřina Učitelka 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 

Nermutová Kateřina / 

Jermlová Zdenka 

Učitelka 2. stupeň 

Učitelka 2. stupeň 
Vv, Čj 

Čj-D 

Čj-Ov 

Pečenková Lenka Učitelka 2. stupeň Aj, Vv Rum. jazyk, Angl. jazyk 

Pešková Alena / 

Janoušková Hana 

Učitelka 1. stupeň 

Učitelka 1. stupeň 
1. stupeň 

1. stupeň 

1. stupeň 

Pospíchalová Marie Učitelka 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 

Sedláková Lenka Učitelka 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 

Strnad Václav Ředitel Př Ch – Př 

Studničková Alena Učitelka 2. stupeň M, Fy M-Fy 

Svobodová Iva Učitelka 2. stupeň Tv, Př Př – Tv 

Šikýřová Edita Učitelka 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 

Šimek Michal Učitel 3. stupně Vl, Př, Vv Z – Geografie 

Točík Vladimír Učitel 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 

Topičová Marie Učitelka PT 1. stupeň 1. stupeň 
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Urbanová Věra Učitelka 2. stupeň Čj, Hv Čj – Hv 

Vacková Jana Učitelka 2. stupně Aj, Vv Rj-Vv-Aj 

Váňová Monika Učitelka 1. stupeň 1 stupeň 1. stupeň 

Včelová Tereza Učitelka 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 

    

Školní družina    

Bělovská Ivana Vychovatelka --- Vychovatelství 

Červená Ingrid Vedoucí ŠD --- Vychovatelství 

Havlová Petra Vychovatelka --- ------------------------------------- 

Kašparová Jana Vychovatelka --- Vychovatelství 

Krbcová Lenka Vychovatelka --- ------------------------------------- 

Prokopová Ludmila Vychovatelka --- Vychovatelství 

Slavíková Lada Vychovatelka --- Vychovatelství 

Vodová Eva Vychovatelka  ------------------------------------- 

    

Asistentky pedagoga    

Bělovská Ivana Ano AP --- 

Červená Ingrid Ano AP  

Davidová Hana Ano AP  

Dománková Jana Ano AP  

Dvořáková Petra Ano AP --- 

Guričová Lucie Ano AP --- 

Havlová Petra Ano AP --- 

Jelínková Aneta Ano AP --- 

Kudrnová Irena Ano AP  

Modrá Iveta - AP --- 

Myslivečková Petra Ano AP --- 

Nenadálová Miroslava Ano AP --- 

Stránská Jitka Ano AP --- 

Šimanová Eva Ano AP --- 

Vencovská Jana - AP --- 

Vodová Eva Ano AP --- 

    
Školní jídelna Pracovní pozice   

Čeledová Eva Kuchařka   

Hájková Jana Kuchařka   

Hložková Martina Pomocná kuchařka   

Hůlová Jitka Pomocná kuchařka   

Maděrová Renata Pomocná kuchařka   

Matoušková Hana Vedoucí kuchařka   

Moravcová Hana Skladnice   

Rajdlíková Jana Kuchařka   

Říhová Dana Vedoucí ŠJ   

Šafusová Renata Pomocná kuchařka   

    

    

Provoz Pracovní pozice   

Altová Helena Hospodářka   

Daňhelová Jaroslava Uklízečka   

Holubová Jana Uklízečka   
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Maršálová Dana Ekonomka   

Nekolová Alena Uklízečka   

Teclová Ivana Uklízečka   

Vránová Jaroslava Uklízečka   

Záviška Pavel Údržbář   

Havel Petr Vedoucí provozu   

Vosátková Jindřiška Pomocná pracovnice ÚP  

Křivohlavá Jana Pomocná pracovnice ÚP  

 

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do 

školy 
 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 
 

1. Celkem zapsáno 92 dětí, z tohoto počtu 43 chlapců a 49 dívek. 

2. Dodatečné zápisy byly realizovány tři. 

3. Odklady povinné školní docházky z roku 2018/2019: celkem 15 + 2 ze ZŠ Hradská, ZŠ Košetice, 

4 děti z loňských odkladů se nedostavily. 

4. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 2019/2020 bylo vydáno 21 dětem, z toho bylo 13 

chlapců a 8 dívek. 

5. Z obcí mimo Humpolec bylo zapsáno 44 dětí. Nejvíce dětí bylo z Hněvkovic, Vystrkova a Kejžlice 

(po 4), Krasoňova, Kališť a Plačkova (po 3). 

6. Přímo z Humpolce bylo zapsáno 48 dětí. Nejvíce dětí bylo z ulic U Sokolovny (4), Na Rybníčku, 

Družstevní a (po 4), Hálkova, Husova, Lužická, Máchova a Mírová (po 3). 

7. Předčasný nástup bude mít jedno dítě. 

8. Celkem 70 dětí má předběžný zájem o školní družinu. 

9. Celkem 70 dětí má zájem o předplaveckou výuku v průběhu 1. ročníku. 

10. O výuku nepovinného předmětu náboženství má předběžný zájem šest dětí. 

11. O logopedickou nápravu má zájem 20 dětí. 

12. O nepovinný předmět Konverzace v Aj má zájem 59 dětí. 

Závěr: do 1. ročníku nastoupí ve školním roce 2019/2020 89 žáků, budou otevřeny čtyři třídy po 

21 - 22 žácích. Ve školním roce 2019/2020 bude opět otevřena i přípravná třída (zájem projevilo 10 

dětí).  

Povinnou školní docházku ukončilo celkem 61 žáků. Z 9. ročníku ukončilo docházku 53 žáků a z 8. 

ročníku 8 žáků. Do primy gymnázia odešlo 15 žáků z 5. ročníku. Povinná školní docházka byla odložena 

21 zapsaným žákům. 

 

Přehled o vycházejících žácích ukazuje následující tabulka: 

 

 Celkem Gymnázium SOŠ a SOU 

9. ročník 53 7                             46 

Nižší ročníky 

(VIII) 

  8   0 8 

Prima (5. ročník) 15 15 0 

Celkový součet 76 22 54 
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Přehled o počtech žáků, kteří v posledních letech odešli do primy gymnázia, ukazuje následující 

tabulka: 

 

Školní rok Počet žáků 5. ročníku Přijato do primy % přijatých žáků 

1996/1997 79 17 21,5 

1997/1998 104 15 14,4 

1998/1999 102 13 12,7 

1999/2000 92 13 14,1 

2000/2001 81 11 13,6 

2001/2002 113 19 16,8 

2002/2003 100 18 18,0 

2003/2004 97 17 17,5 

2004/2005 100 20 20,0 

2005/2006 79 14 17,7 

2006/2007 74 17 23,0 

2007/2008 79 19 24,1 

2008/2009 88 16 18,2 

2009/2010 92 15 16,3 

2010/2011 81 11 13,6 

2011/2012 81 13 16,0 

2012/2013 67 15 22,4 

2013/2014 78 16 20,5 

2014/2015 68 11 16,2 

2015/2016 75 17 22,7 

2016/2017 95 14 14,7 

2017/2018 89 11 12,4 

2018/2019 84 15 17,9 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
 

Souhrnné údaje o výsledcích vzdělávání žáků za 1. i 2. pololetí školního roku 2018/2019 jsou 

uvedeny v přílohách č. 1 – 2. 

Přehled výchovných opatření za rok 2018/2019: 

 

Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí Celkem 

Napomenutí třídního učitele (NTU) 19 35 54 

Důtka třídního učitele (DTU) 16 20 36 

Důtka ředitele školy (DŘŠ) 12 26 38 

 

Oproti předchozímu školnímu roku ubyly výrazně důtky třídního učitele a napomenutí třídního 

učitele. Počet důtek ředitele školy zůstal téměř stejný jako v loňském roce. 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

Výchovné preventivní aktivity je možné pěstovat u dětí od nejútlejšího věku a dále pak po celou 

dobu docházky na základní školu. Nejúčinnější prostředek prevence je v dostupnosti pomoci pro žáky a 
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zachycení potencionálních problémů v začátcích. V průběhu školního roku se pracuje se školními 

dokumenty Minimální preventivní program a Školní řád. 

Téměř ve všech předmětech lze žáky vychovávat a výchovně na ně působit tak, aby si postupně 

vytvářeli a osvojili mravní hodnoty, proto preventivní aktivity probíhaly v rámci předmětů (např.: 

občanská výchova, výchova ke zdraví, přírodopis či svět práce), ale také formou besed, přednášek a 

dalších programů určených žákům naší školy: 

 6. ročník – adaptační kurz zaměřený na rozvoj pozitivních vazeb mezi spolužáky, seznámení    

                   s novým třídním učitelem a prevenci řešení konfliktů 

 6. ročník – beseda Čas proměn zaměřená na období dospívání dívek 

 7. ročník – beseda o drogách 

 8. ročník – návštěva Úřadu práce v Pelhřimově orientovaná na volbu povolání 

 8. ročník – beseda se záchranáři a hasiči 

 9. ročník – beseda o drogách 

 6.- 9. ročník – High vibes: program proti šikaně a kyberšikaně (Linka bezpečí) 

Prevenci rizikových jevů podporují ještě dvě další skutečnosti. První z nich jsou třídnické hodiny, 

které posilují formování kolektivu aktivním zapojením třídního učitele. Druhou je existence schránky 

důvěry, která je pravidelně kontrolována a žáci do ní mohou vložit anonymně nástin problému, který bude 

následně řešen. 

Každou první středu v měsíci (v rámci konzultačních hodin) jsou učitelé připraveni řešit případné 

vzdělávací či výchovné nesnáze žáků s jejich rodiči. 

Aktivity, které spojují žáky naší školy na obou stupních a působí preventivně, podporuje také školní 

parlament. Z každé třídy jsou vybráni zástupci, kteří se pravidelně schází a projednávají školní i 

mimoškolní aktivity, které pak prezentují spolužákům. Mezi jejich úspěšné akce patří Kavárnička, Den 

pozdravů, Zahradní setkání, Den povolání, Den naruby, Den prostřených stolů, besedy s herci nebo 

sportovci, společné bruslení nebo lyžování apod. V neposlední řadě se podílí na charitativní činnosti např. 

Den proti rakovině, sbírka Dětem aj. 

 

 

Rizikové jevy Výskyt 

Počet zaznamenaných 

případů Věková hranice 

Návykové látky ano     5   12-15 let   

Záškoláctví ano    11   12-15 let   

Šikana   ano      2   6-15 let   

Netolismus ne      0   6-15 let   

Rasismus   ne      0   6-15 let   

Ostatní   ne      0   -   

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Na další vzdělávání pedagogických pracovníků byla v roce 2018 vynaložena částka cca 60.221 Kč 

(viz příloha č. 3). Do školení byla zapojena většina pedagogických pracovníků. Vzdělávání se týkalo 

zajištění školení vyplývajících z jiných právních předpisů, prevence sociálně patologických jevů, 

anglického a německého jazyka, matematiky, chemie, keramiky, čtenářské gramotnosti, školení metodiků 
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a částečně také vzdělávání vedoucích pracovníků. Rovněž byl částečně doplněn fond knihoven o nové 

tituly. Oproti předcházejícímu školnímu roku bylo na DVPP vynaloženo o cca 10.000 Kč více. 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

Přípravná třída 

Je to druhý rok, co na naší škole vznikla přípravná třída. Do této třídy se přihlásilo 11 dětí, z toho 6 

dívek. Přípravná třída byla přesunuta do bývalé jazykové učebny 1. stupně, kde měla k dispozici veškeré 

potřebné vybavení. Učitelka pravidelně hovořila s rodiči, informovala je o všech činnostech ve třídě,         

o všech připravovaných akcích, děti se také zapojovaly do chodu školy. 

V připravené učebně probíhaly i třídní schůzky, informační schůzka před zápisem. V závěru 

školního roku proběhlo slavnostní rozloučení s dětmi, které nastoupily do školy, děti získaly pamětní listy. 

Naším cílem je, aby dítě, které bylo zařazeno do přípravné třídy, bylo co nejvíce rozvinuto na základě 

svých možností a zájmů, a to jak po stránce tělesné, tak i psychické a sociální. 

1. stupeň 

 Základní principy vzdělávání na 1. stupni ZŠ Hálkova vychází z našeho školního vzdělávacího 

programu s názvem „Škola všestranného rozvoje.“ Jednou z našich každoročních hlavních priorit byla 

tedy i ve školním roce 2018/2019 snaha o všestranný rozvoj našich žáků. Z tohoto důvodu v celém 

školním roce probíhala velká řada projektů, exkurzí, školních i mimoškolních aktivit, zaměřených 

zejména na rozvoj čtenářské gramotnosti, prohlubování znalostí o našem regionu, posilování kladného 

vztahu k přírodě a rozvoje komunikace mezi lidmi.  

 Po dohodě s rodiči jsme ve vybraných třídách vyučovali psací písmo Comenia skript a pokračovali 

jsme ve výuce matematiky dle prof. Hejného. S velkým zájmem byl navštěvován nepovinný předmět 

„Zájmová matematika,“ který byl veden také metodou výuky dle prof. Hejného. Mimo těchto metod 

nabízíme i klasickou výuku čtení, psaní a počítání.  

 Velkou pozornost jsme věnovali prevenci sociálně patologických jevů, rozvoji finanční 

gramotnosti a také dopravní výchově. Významnou součástí naší práce je snaha o zapojení žáků do soutěží, 

olympiád a tělovýchovných aktivit. I v letošním roce se nám podařilo získat pro tyto činnosti mnoho žáků 

a dosáhnout s nimi řadu vynikajících výsledků.   

 Vyučující používali v hodinách moderní pomůcky, hry, střídali metody i formy práce. K zajímavé, 

a pro žáky podnětné výuce, velmi přispěly interaktivní dataprojektory zavedené do všech našich tříd. Žáci 

se aktivně zapojili do výuky mnoha nepovinných předmětů. Velký zájem byl hlavně o sportovní aktivity, 

Klub her, kroužek „Tvořílek“ a konverzaci v anglickém jazyce. 

 Společně se svými vyučujícími a vedoucími školního pěveckého sboru nacvičili žáci skvělá 

vystoupení na školní ples, akademii, Den matek. Velkou měrou jsme se podíleli na realizaci zdařilé školní 

akademie. Žáci 4. a 5. ročníku se aktivně podíleli na akcích pořádaných školním parlamentem. Děti 

z mateřských škol se opět přišly podívat do 1. tříd, kde pro ně žáci s paní učitelkami připravili krásné 

výrobky a předvedli, co vše se ve škole naučili.  

 Nezůstalo pozadu ani sportovní odvětví. S oblibou byly navštěvovány sportovní aktivity všeho 

druhu – kopaná, florbal, míčové hry. Jako každým rokem se žáci 5. ročníku zúčastnili lyžařského 

výcvikového kurzu. Vynikajících výsledků dosáhli také v mnoha soutěží. Hlavním vrcholem byla LAO a 

OVOV, odkud si žáci přivezli spousty medailí. 
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 V rámci prevence patologických jevů byla uspořádána řada akcí zaměřená na tuto problematiku. 

Pro žáky 4. ročníků to byla přednáška na téma kyberšikana, kterou pořádá Policie ČR a 5. ročník se 

účastnil besedy o drogách s panem Jiskrou. 

 Děti se specifickými vzdělávacími, výchovnými i zdravotními problémy byly zařazeny do běžných 

tříd. Při práci s nimi nám v letošním školním roce pomáhaly paní asistentky. Nápravy poruch u žáků 

s těmito problémy byly prováděny dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny formou 

individuální péče v rámci běžných hodin i v době mimo vyučování.  Z důvodu narůstající špatné 

výslovnosti malých školáků jsme i v letošním roce provedli odbornou depistáž ve všech prvních třídách, 

po které následovala celoroční pravidelná náprava vadné výslovnosti u všech diagnostikovaných žáků. 

 Ve spolupráci s rodiči a pedagogicko-psychologickou poradnou jsme opět realizovali 

systematickou péči o nadané žáky. I nadále jsme spolupracovali s Mensou ČR a Centrem nadání dětí v ČR 

a pravidelně se setkávali v našem Klubu her. V letošním školním roce jsme prohloubili spolupráci 

s nadačním fondem Qiido. Naši nadaní žáci se úspěšně zapojili do soutěží jako je Logická a matematická 

olympiáda, Všeználek, matematický Klokan atd.  

 Velmi dobrou odezvu u veřejnosti a zároveň výrazně pozitivní výsledky má také působení 

přípravné třídy pro žáky s odkladem školní docházky. 

 Pedagogičtí pracovníci naší školy své znalosti neustále prohlubují formou dalšího vzdělávání, 

spolupracují s odborníky z oblasti pedagogiky, psychologie i dalších odvětví. 

 

2. stupeň  

Na 2. stupni probíhala výuka 302 žáků ve 13 třídách. Výuku zajišťovalo celkem 25 pedagogů 

(někteří na zkrácený úvazek).  

Proběhly tradiční kurzy – seznamovací kurzy 6. tříd, lyžařský výcvikový kurz 7. tříd, outdoorový 

kurz 8. tříd. Výuka byla doplňována návštěvami divadla v Praze a v Jihlavě, exkurzemi do ZOO Praha, do 

Anglie. Proběhly také besedy: se záchranáři ČČK a hasiči (pro 8. třídy), se zástupci ÚP (pro 8. třídy), 

besedy o drogách s panem Jiskrou (7. a 9. třídy). 

Žáci druhého stupně navštívili zeměpisný pořad Pohodářů, vystoupení ZUŠ Humpolec - taneční 

obor a dechový orchestr. Žáci 6. tříd navštívili Městskou knihovnu v Humpolci a žáci 7. tříd dějepisný 

program v Tolerančním kostelíku. Žáci 9. tříd se měli možnost seznámit se sociálními službami a 

dobrovolnickými aktivitami při návštěvě stacionáře Astra. Nově byla navázána spolupráce s galerií 

Osmička, žáci 6. až 8. tříd zde absolvovali výtvarné programy. Žáci 9. tříd si měli možnost v rámci akce 

Den povolání zkusit „opravdové“ zaměstnání. 

V tomto školním roce proběhly tradiční akce: Den otevřených dveří, Čertoviny, Ples základní 

školy, Den učitelů, a Den Země. Podíleli jsme se také na přípravě školní akademie. Uskutečnil se druhý 

ročník Čtenářské kavárny. Škola se zapojila do projektu Maják, díky kterému získala technické vybavení 

pro provádění pokusů v přírodovědných předmětech a 3D tiskárnu. Proběhl třídenní matematický kurz pro 

žáky 5. - 8. tříd připravovaný ve spolupráci se ZŠ Dobronín a Větrný Jeníkov. Také letos se, díky 

úspěchům v soutěžích, žáci měli možnost zúčastnit programu s chemickým zaměřením, byli pozváni do 

Prahy na vyhlášení výsledků soutěže Srdce s láskou darované a dokonce vystoupili v živém vysílání  

zpravodajství České televize. 

Přírodní učebna se opět stala místem, kde proběhl Den Země, byly zde zhotoveny dva ukázkové 

záhony o ploše 1m2, se kterými jsme se účastnili mezinárodního projektu Pěstuj, zkoumej, vyprávěj. 

Výpěstky ze školní zahrady jsou využívány při akcích školy – bylinkové čaje a občerstvení, objevují se 

také ve výzdobě školy. Byli jsme velmi úspěšní v soutěži Mladý zahrádkář – v kategorii mladších jsme 
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postoupili do celostátního kola. V rámci Recyklohraní pokračuje sběr elektroodpadu, baterií a tonerů. 

Papírový den proběhl dvakrát. Do akce Den Země se zapojila celá škola. 

Školní parlament se letos opět zúčastnil soustředění parlamentů v Kalištích a přehlídky parlamentů 

v Jihlavě. Kromě tradičních akcí – tematické dny, vánoční a velikonoční pečení perníčků, uspořádal už 

druhou čtenářskou kavárnu, zapojil se také do hnutí Ježíškova vnoučata. Parlamenťáci byli za celoroční 

práci odměněni výletem do Prahy. 

Účastnili jsme se soutěží. Ve sportovních soutěžích jsme již tradičně dosáhli úspěchů v rámci kraje 

např. v přespolním běhu. Ve vědomostních soutěžích jsme měli reprezentanty v celostátním kole Mladého 

zahrádkáře, v matematické soutěži Pangea, Lidice a vybojovali jsme vítězství v soutěži Srdce z lásky 

darované. Výrazných úspěchů jsme dosáhli již tradičně v chemických soutěžích, do krajského kola jsme 

postoupili i v soutěži Poznej Vysočinu, v dopravní soutěži, v matematické a v biologické olympiádě.  

Naše škola se od května 2017 zapojila do projektu Čtenářské školy, který je součástí projektu 

Pomáháme školám k úspěchu. Na škole pracuje čtenářský tým složený z vyučujících prvního i druhého 

stupně, vyučujících českého jazyka i dalších předmětů, v týmu je i člen vedení školy. V průběhu školního 

roku se zástupci školy zúčastnili tří regionálních a dvou republikových setkání, setkání ke čtenářství 

v oborech i k prožitkovému čtenářství a pisatelství. Díky účasti v projektu měli pedagogové možnost 

absolvovat základní školení BMTI-teorie typů. Zástupci naší školy absolvovali letní čtenářskou školu. 

 

Školní družina 

  Ve školním roce 2018/19 se otevřelo osm oddělení školní družiny pro 250 přihlášených žáků. Z 

tohoto počtu bylo 122 chlapců, 128 děvčat a 7 cizinců. Pro všechny tyto děti školní družina otevřela 11 

kroužků. Kroužky se sportovním zaměřením – pohybové hry, tanečky a turistika, kroužky pro oči, ruce a 

duši -  výtvarný, kreativní dílny a keramika. Také se otevřel kroužek pro mlsné jazýčky – kroužek  vaření, 

kroužek pro cestovatele - vlastivědně kulturní a logopedické procvičování pro ty, kterým schází nějaké to 

písmenko. Do všech těchto kroužků se přihlásilo  232 dětí (děvčat 161, chlapců 71). V tomto školním roce 

družina pořádala 32 akcí, kterých se účastnilo 744 dětí, z toho o sobotě a neděli bylo 9 akcí s počtem dětí 

255.  Akce se konaly  o víkendech, ale i ve všední den. S turistickým a vlastivědným kroužkem se děti 

podívaly do různých regionů republiky. Navštívili jsme Draxmoor a Eden, dýňování v Nově Vsi, muzeum 

v Havlíčkově Brodě a v Táboře, ZOO a Dinopark ve Vyškově, muzeum autíček v Přísekách u Jihlavy. V 

Praze  děti navštívily muzikály – Popelku a Princové jsou na draka. V  keramické dílně děti vytvářely 

různé dekorace a dárky  pro své nejbližší, s rodiči tvořily posvícenské koláče a jiné výtvory z papíru či 

přírodnin.  

Vystupovalo se v klubu seniorů Astra, v domově pro seniory Blahoslavené Bronislavy, na výroční 

schůzi turistů. Se svými výtvory jsme se zapojili do výtvarných soutěží a vyzdobili jsme prostory školní 

družiny, pozvali jsme lektory na pískování a vytvořili krásné obrázky  a na závěr jsme si zabubnovali s 

paní Jeřábkovou. I v tomto školním roce družina spolupracovala s TOM Šlápoty Hněvkovice a Turisté 

Humpolec. 

Výchovné poradenství 

Ve školním roce 2018/2019 zasedala výchovná komise jednou, a to z důvodu závadového chování 

žáka na 2. stupni. Tento případ byl řešen v součinnosti s příslušným orgánem sociálně právní ochrany 

dítěte. Celkem 18 krát proběhlo jednání s rodiči. V 15-ti případech šlo o závadové chování žáků, o jejich 

přístup ke školní docházce, o vysoké absence, neposlušnost vůči rodičům. Ve čtyřech případech sami 

rodiče kontaktovali výchovného poradce ke konzultaci a jednání. Mezi další řešení případy patřily 

krádeže, kouření a nesoulad mezi spolužáky. Třikrát proběhlo setkání se zákonnými zástupci žáků 

s odlišným mateřským jazykem.                             
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Povinnou školní docházku ukončilo 61 žáků, 8 žáků ukončilo docházku v 8. ročníku. Na víceleté 

gymnázium bylo přijato 15 žáků. Žáci 8. ročníků absolvovali dopolední program na Úřadu práce 

v Pelhřimově. Program je zaměřen na pomoc v orientaci nabídek středoškolského vzdělávání a ve volbě 

vhodné školy. V průběhu roku probíhaly pravidelné týdenní konzultace výchovného poradce s rodiči a 

žáky ohledně profesní orientace žáků. Škola pravidelně informovala žáky o Dnech otevřených dveří, 

dávala obdržený materiál žákům volně k dispozici i na nástěnku výchovného poradce. Zákonní zástupci i 

žáci byli informováni také prostřednictvím webových stránek – Školní poradenské pracoviště.  

 

Inkluzivní vzdělávání  

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo školu celkem 108 inkludovaných žáků a 6 žáků s 

odlišným mateřským jazykem (OMJ).  

 

PŘEHLED ŽÁKŮ SE SVP:  

 

červen 2019 SPU SPCH 

 

stupeň 

ZŠ 

 

počet 

žáků 

 

PO 1 

 

PO 2 

 

PO 3  

 

IVP 

 

AP 

1. 56 13 28 15 39 12 

2. 42 11 26 5 20 3 

celkem  98 24 54 20 59 15 

    

Nadaní 

 

stupeň 

ZŠ 

počet 

žáků 

PO 1 PO 2 PO 3  IVP AP 

1. 9 3 4 2 6 0 

2. 1 0 1 0 1 0 

celkem  10 3 5 2 6 0 

 

Celkem žáků se SVP 14.60% 

 

stupeň 

ZŠ 

počet 

žáků 

PO 1 PO 2 PO 3  IVP AP 

1. a 2. 108 27 59 22 65 15 

 

 

Cílem inkluzivního vzdělávání je začlenit všechny žáky do běžného školního prostředí bez rozdílu, 

a to i žáky s handicapem. Škola pracuje s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) a připravuje 

pro ně podpůrná opatření s ohledem na jejich SVP. 

V roce 2018/2019 bylo PPP a SPC jako PO doporučena pedagogická intervence 54 žákům. Ve 

skupině pro PI může být maximálně 6 žáků, kteří jsou nejlépe ze stejného ročníku a s podobnými SVP. 

Dvěma žákům byla doporučena PI individuální. Intervence z matematiky měli 2 žáci, ostatní z českého 

jazyka. Žáci na PI chodili do 21 intervenčních skupin. 

Ve školním roce 2018/2019 na Základní škole Hálkova Humpolec pracuje 15 AP u 16-ti žáků. Ve 

dvou třídách jsou pak AP dvě. Jejich pracovní úvazky jsou v rozmezí 15 – 30 hodin. AP jsou přiděleny k 

žákovi, pomáhají dle potřeby PP, ostatním žákům, pokud to počet přímé a nepřímé práce dovolí, AP může 

dozorovat o přestávkách, doprovázet žáky na akce mimo školu, do kina apod.  
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Základní škola spolupracuje s několika pedagogicko – psychologickými poradnami (PPP), 

speciálně pedagogickými centry (SPC), středisky výchovné péče (SVP) a nově také s Psychocentrem 

Jihlava s pobočkami v Pelhřimově a v Havlíčkově Brodě. V rámci spádovosti komunikace probíhá 

nejčastěji s PPP Pelhřimov, SPC Jihlava, v menší míře pak PPP Havlíčkův Brod a SPC Havlíčkův Brod. 

Ve školním roce 2018/ 2019 je na Základní škole Hálkova Humpolec vzděláváno 7 žáků z MR. Jedná se o 

5 žáků na 1. stupni a 2 žáci na 2. stupni. Tito žáci jsou ve 3. stupni PO a mají jako jedno z PO asistenta 

pedagoga a to v rozmezí od 20 hodin do 30 hodin úvazku.  

Škola se v rámci inkluzivního vzdělávání věnuje také žákům s potenciálem nadání, žákům 

nadaným i mimořádně nadaným. Diagnostikou v PPP prošlo 10 žáků, z toho je z nich 6 mimořádně 

nadaných, 1 nadaný a 3 s nadprůměrným intelektem. 1 žák bude postupovat z 1. ročníku do 3. ročníku. I 

při diagnostice nadání škola postupuje stejně. Jedná se rovněž o žáky se SVP. ŠPP vychází z Doporučení 

poradny, vypracovává IVP, pořizuje pomůcky apod. Škola spolupracuje s nadačním fondem QIIDO. 

QIIDO zajišťuje pro školu a rodiče školení, konzultace, diagnostiky, depistáže dětí již při zápisu do 1. 

třídy. Vše probíhá v prostředí školy a až na výjimky v době vyučování.  

Žákům jsou poskytovány hodiny v rámci běžné výuky. Tyto hodiny jsou nazvány Koumák a jsou v 

pravidelných intervalech 3krát týdně se zaměřením na český jazyk, matematiku a přírodní vědy. Nejedná 

se však o hodiny, kde by se učivo rozšiřovalo, ale je spíše založeno na hloubce a kritickém myšlení žáků, 

využívá se zde také skupinová práce a heuristické metody, včetně badatelsky orientované výuky. 

V září 2018 do školy nastoupilo 6 žáků s OMJ. Jednalo se o žáky z Ukrajiny a z Rumunska. 

Ve škole je také žákyně z Bulharska. Problematika jazykové bariéry byla veliká. Žáci prakticky český 

jazyk neznali. ŠPP nastavilo za pomoci informací z NIDV a NUV strategii pro vzdělávání cizinců. 

 

 

Roční plán činností školy – školní rok 2018-2019 
 

Září 
5. Republikové kolo OVOV  Dle seznamu Jůzl 

10. DVPP – Výchovné poradenství  Kahounová 

12. Třídní schůzky  PP 

17.-19. GO  6. A Urbanová 

18. Fotografování do MF – třídy 1. ročníku  TU 

19.-21 GO 6. D Studničková 

20. Vlastivědná vycházka – třída 4. B  TU 

20.  Přespolní běh  Kaňa, Svobodová 

21. Projektový den „Svatý Václav“ – třídy 3. roč.  TU 

24. GO 6. B, C Nermutová, Jírová 

25. Minikopaná  Kaňa 

26.  Fotografování – Deník Pelhřimovska –  1. roč.  TU 

 Logická olympiáda-školní kolo  6. – 9. třídy Krčilová 

 Finanční gramotnost (do května) 6. - 9. třídy Krčilová 

 Eurorébus (do dubna) 6. – 9. třídy Čížek 

    

Říjen 
1. Exkurze – Praha – třídy 5. ročníku  TU 

2. Papírový den Celá škola Váňová 

4. DVPP – Německo (Holocaust)  Jůzl 

5. Vlastivědná vycházka – třída 4. C  Hendrychová 

9. Přírodovědná vycházka PT – Plačkov  PT Topičová 
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Návštěva Tolerančního kostelíka – 7. roč  TU 

10. Krajské kolo přespolního běhu Dle seznamu Kaňa 

11. Horácké divadlo, Jihlava   Dle seznamu Urbanová 

17. ND Brno – třídy 7. – 9. ročníku  Urbanová, Havlová 

25. Florbal  Krčálová 

18. QIIDO – setkání škol – ZŠ Kunratice 
 

Kukrechtová, Točík 

Šikýřová, Včelová 

19. Přednáška – Moudrost lesa –  5. B, C TU 

22. DVPP – Netradiční pomůcky v hodině Čj, M  Horká V., Merunková 

23. Čtení o 1. sv. válce - městská knihovna 9. B, 9. A Jůzl 

24. Školní kolo pišqworek – učebna 8. A  Strnad 

25. Halloween 7. třídy TU 

26. Den v národních barvách – škola – akce ŽP  Svobodová 

 Přírodovědný klokan-školní kolo  Svobodová 

 MU – testování her 1. stupeň Pospíchalová 

Listopad 

1. 
Školní kolo šachů 

Mládí Humpolec  

Strnad 

Určení PP 

2. Krajské kolo logické olympiády – Gy H. Brod Dle seznamu Altová 

6. Florbal 6. a 7. tř. chlapci Kaňa 

8. Návštěva městské knihovny  4. třídy TU 

9. Setkání týmů čtenářských škol 
 

Kutišová, Včelová,  

Nermutová 

13. Florbal 8. a 9. tř. chlapci Kaňa 

13. Pedagogická rada  PP 

14. Třídní schůzky  PP 

15. Florbal 8. a 9. tř. dívky Krčilová 

16. Exkurze – Brno (planetárium, technické m.) Dle seznamu TU 

16. Anglické divadlo 8. A, 9. A Vacková 

19. Okr. kolo Pišqworek – Gymnázium Pelhřimov Dle seznamu Strnad 

21. Okr. kolo v šachu – mladší žáci - Pelhřimov  Strnad 

21. Setkání čtenářských škol v Dobroníně 
 

Kahounová, Včelová 

Svobodová 

22. Okresní kolo v šachu – starší žáci  Strnad 

22. Divadelní představení – Čert a Káča 1. a 2. třídy TU 

26. Exkurze – Archeopark Všestary – třídy 6. roč.  Fikarová 

29. Vánoční focení – 1. stupeň  TU 

 Pěvecká soutěž 1. – 5. třídy Kuchařová, Horká 

 Sapere – soutěž 6. – 9. třídy Čížek 

 Bobřík informatiky 6. – 9. třídy Čížek 

 Matematická olympiáda-školní kolo 8. – 9. třídy Krčilová 

 Olympiáda-dějepis-školní kolo 8. – 9. třídy Jůzl 

Prosinec 
3. Školení – Typologie   PP 

5. Čertoviny 1. st. + 9. třídy TU 

7. Předván. posezení zaměstnanců – hotel Kotyza  PP 

10. Návštěva Domova bl. Bronislavy - Humpolec  Žákovský parlament 

12. Konverzace v Aj-školní kolo 6. – 9. třídy Učitelé Aj 
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13. 

Biologická olympiáda-školní kolo, test, poznávačka 

Čtenářská kavárna – třídy 6. C, 7. C, 8. C 

Nejlepší mladý chemik – kraj. kolo 
  

Svobodová 

Nermutová, Kahounová 

Krčilová 

 

14. Vánoční strom – ŠD  Školní družina 

17. Vánoční výstava na 1. stupni – návštěva z MŠ  PP 

20. Vánoční turnaj + projektový den  PP 

21. Besídky + zpívání na schodech  TU, učitelé Hv 

 Srdce s láskou darované  Krčilová 

 Olympiáda Čj-školní kolo 8. – 9. třídy Učitelé Čj 

 Soutěž Vv „O nejkrásnější vánoční pohlednici“ 6. – 9. třídy Učitelé Vv 

Leden 
3. Projekt Maják  Kahounová, Krčilová 

10. Okresní kolo ve florbalu – smíšené družstvo Dle seznamu Hendrychová 

17. Okresní kolo dějepisné olympiády – Pelhřimov Dle seznamu Jůzl 

18. Beseda k volbě povolání  třída 9. A, 9. B Jírová 

23. Pedagogická rada  PP 

25. Pelhřimovský minizvonek – okresní kolo Dle seznamu Kuchařová 

28. Okresní kolo olympiády v českém jazyce   Dle seznamu Urbanová 

30. Okresní kolo matem. olympiády – Z5, Z9  Dle seznamu Krčilová 

31. Návštěva film. předst. Čertí brko  TU 

 Beseda o drogách 5. – 9. třídy TU 

 Recitace-školní kolo 1. – 9. třídy Maršíková, Havlová 

 Bruslení a bobování  1. stupeň 

 Návštěva knihovny – 3. roč.  TU 

Únor 

2.-8. LVK 5. třídy 
Jůzl, Bernardová, 

Kampová, Krčálová 

5. Úřad práce, Pelhřimov 8. A TU 

6. Okresní kolo soutěže v Nj   Bartošová 

8. Beseda – první pomoc 8. třídy  TU 

9. 12. ples   PP 

12. Memoriál P. Šlaka – Křemešník (lyžování) Dle seznamu Kaňa 

14. 

Návštěva ÚP Pelhřimov 

Okresní kolo konverzace v Aj – Pelhřimov 

Krajské kolo chemického projektu – Pardubice 

8. třídy 

Dle seznamu  

Dle seznamu 

Havlová 

Vacková 

Krčilová 

15.  Pelhřimovský zvonek – Pelhřimov Dle seznamu Urbanová 

16. LVK  7. třídy Kaňa, Svobodová 

20. Okresní kolo zeměpisné olympiády Dle seznamu Čížek 

21. Okresní kolo v basketbalu  Dle seznamu Bílek 

26. Okresní kolo v sálové kopané – mladší žáci Dle seznamu Kaňa 

27. Školení – Energie asistenta pedagoga  Určení PP 

 Návštěva městské knihovny 1. – 5. třídy TU 

 Poznej Vysočinu-školní kolo 9. třídy Čížek 

 Bruslení 1. stupeň TU 

 Nejlepší mladý chemik 8. – 9. třídy Krčilová 

 Olympiáda-Chemie-školní kolo 8. – 9. třídy Krčilová 

 Kyberšikana – přednáška 5. třídy  TU 

 Beseda o drogách-p. Jiskra 5. – 9. třídy Určení PP 

 Pangea 6. – 9. třídy Čížek 
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Březen 

1. 
Okresní kolo chemické olympiády – Pelhřimov 

Oblastní kolo recitační soutěže   

Krčilová 

Maršíková 

5. Seminář – nové trendy ve stravování   Říhová 

12. Okresní kolo v sálové kopané – st. žáci 6. a 7. tř.dívky Kaňa 

13. Okresní kolo v recitaci – Pelřimov  Maršíková 

14. Okresní kolo ve vybíjené – Pelhřimov  Krčálová 

15. Poznej Vysočinu – krajské kolo – Jihlava  Čížek 

16. Den otevřených dveří 1. – 9. třídy PP 

19. 
Krajské kolo matematické olympiády – Jihlava 

Prevence úrazů – dopravní výchova – 3. ročník 

Dle seznamu 

3. třídy 

Krčilová 

TU 

21. Okresní kolo ve volejbalu – starší dívky   Svobodová 

22. Noc s Andersenem  1. stupeň Kamešová 

27. 
Beseda se záchranáři a hasiči  

Kulatý stůl k podpoře nadání – MěÚ Humpolec 

8. třídy 

 

TU 

Určení PP 

28. Den učitelů 9. třídy TU 

30. Eurorébus – republikové kolo Dle seznamu Krčilová 

 Kyberšikana 2. stupeň TU 

 Návštěva dětí z MŠ Humpolec  TU 1. tříd 

 Matematický klokan 6. – 9. třídy Krčilová 

 Pythagoriáda-školní kolo 6. – 8. třídy Krčilová+ učitelé M 

 Fyzikální olympiáda-školní kolo 6. až 9. třídy Čápová 

 Tonda Obal-beseda  TU 

 Bruslení 1. stupeň TU 

Duben 
4. Okresní kolo ve vybíjené – Pelhřimov Dle seznamu Točík 

8.-9. Školní akademie – kinosál Dle seznamu PP 

10. 
Okresní kolo biologické olympiády 

Zápis do 1. ročníku 

Dle seznamu 

 

Kutišová 

PP 

12. Krajské kolo soutěže školních časopisů  Kahounová 

15.  Souboj čtenářů 6. třídy Nermutová 

16. 
Pedagogická rada 

Okresní kolo ve volejbalu – st. chlapci 

 

Dle seznamu 

PP 

Kaňa 

17.  
Konference – Anglický jazyk – Jihlava 

Třídní schůzky  

Bílek, Váňová 

PP 

23. OVOV – okresní kolo Dle seznamu Jůzl 

24. 

Den Země 

Basket show – pro 3. - 4. třídy 

1. stupeň 

 

Kutišová 

TU 

25. 
Okresní kolo ve vybíjené – dívky 

Krajské kolo v recitaci - Třebíč 
1. stupeň 

Bernardová 

Maršíková 

26. Alles gute-soutěž Nj 7. – 9. třída Učitelé Nj 

30. Okresní kolo Všeználka - Pelhřimov 5. třídy Točík 

 Vv soutěž „O nejkrásnější čarodějnici“ 1. – 9. třída Učitelé Vv 

 Mladý zahrádkář-školní kolo 4. – 9. třídy Kutišová 

 Návštěva městské knihovny 1. stupeň TU 

 Návštěva galerie 8smička 1. stupeň TU 

Květen 
2., 7. Okresní kolo Mc Donalds Cupu – Pelhřimov 1. stupeň Jůzl, Strnad 

3. 
Školení – hudební dílny - Jihlava 

Soutěž Zemědělství a lesnictví na Vysočině Dle seznamu 

Kuchařová 

Kutišová 
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9. Školní kolo lehkoatletické olympiády 6. – 9. třídy Kaňa, Svobodová 

10. Outdoorový kurz 8. třídy Kaňa 

14. Exkurze – sklárny Okrouhlice 5. třídy Bernardová 

15. Okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář   Kutišová 

16. Pohár rozhlasu, Pacov 6. – 9. třídy Kaňa, Svob 

17. 
Republikové kolo soutěže Pangea 

Oblastní kolo dopravní soutěže – SVČ 

Dle seznamu 

Dle seznamu 

Strnad 

Jůzl 

20. Matematický kurz Kaliště   Studničková, Kutišová 

24. 
Krajské kolo biologické olympiády kat. D  

Krajské kolo OVOV  

Kutišová 

Jůzl 

28. Okresní kolo Pythagoriády –  5. – 8. ročník Točík, Krčilová 

 Přírodovědný pobyt 4. – 9. třídy Kutišová 

 Focení 3. – 9. třídy Kutišová, Svobodová 

 Zájezd do německy mluvící země 7. – 9. třídy Bartošová 

Červen 
3. Setkání školních parlamentů – Jihlava  Jůzl 

4. Atletická olympiáda – okresní kolo 6. – 9. třídy Kaňa 

5. Slavnostní vyhlášení soutěže Lidice 21 - Opava  Jůzl 

6. Krajské kolo dopravní soutěže – Velké Meziříčí  Jůzl 

9. Celostátní přehlídka recitace - Svitavy  Maršíková 

10. Papírový den Celá škola Váňová 

14. Repub. kolo soutěže Mladý zahrádkář - Praha  Kutišová 

17. Pedagogická rada  PP 

 Rozloučení žáků 9. tříd  TU 

 

Bez zařazení: 

 

 Cca každá 2. středa v měsíci – schůzka s Mgr. Mikuláškovou-konzultant čtenářské školy 

 Regionální setkávání týmů čtenářských škol (Humpolec, Větrný Jeníkov, Dobronín) 

 Nové soutěže – Zemědělství na Vysočině, Zlatý list 

 Beseda 1. pomoc, hasiči, záchranáři 8. třídy 

 Papírový den – konec a začátek školního roku 

 Listování – program se čtením knihy 

 Vystoupení ZUŠ Humpolec 

 Filmová představení kino Humpolec 

 Exkurze, besedy a programy dle aktuální nabídky v průběhu školního roku 

 Výstavy v muzeu – průběžně 

 Ovoce a mléko do škol 

 Akce žákovského parlamentu 

 Návštěvy budoucích šesťáků ZŠ Jiřice 

 Návštěvy městské knihovny, galerie 8mičky 

 Bruslení a bobování – 1. stupeň 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla ve škole provedena žádná inspekce. 
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10. Základní údaje o hospodaření školy 

Vybrané údaje vypovídající o hospodaření školy v roce 2018 jsou uvedeny v přílohách č. 4 – 6. 

 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

Škola v průběhu školního roku 2018 nečerpala finanční prostředky z rozvojových a mezinárodních 

programů.  

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení byl zapojen jeden pedagogický pracovník 

školy, a to v oblasti rozšiřujícího kvalifikačního studia pro výkon funkce pedagoga. 

 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

Škola obdržela od sponzora dotaci na zajištění úhrady obědů pro osm žáků školy – v celkové výši 

29.547,- Kč. 

Škola obdržela dotaci od úřadu práce ve výši 350.008,- Kč na platy dvou zaměstnanců, kteří vykonávali 

ve škole veřejně prospěšné práce na pozicích uklízečů a ostatních pomocníků. 

Škola dále obdržela částku ve výši 3.000,- Kč na realizaci projektu Šachy do škol. 

Škola také čerpala prostředky pro některé žáky školy na úhradu obědů v rámci operačního programu 

potravinové pomoci v celkové výši 190.417,5 Kč. 

V rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu využila škola částku 14.800,- Kč na posílení knihovního 

fondu. 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Škola při plnění svých úkolů spolupracuje různými formami s níže uvedenými organizacemi:  

 

 se zřizovatelem - městem Humpolec, Městským úřadem v Humpolci, především pak s oddělením 

školství, odborem zdravotnictví a sociálních věcí,  

 s Krajským úřadem kraje Vysočina – odborem školství, mládeže a sportu, 

 se základními školami v Humpolci a nejbližším okolí, s Mateřskou školou Humpolec a do jisté 

míry i se středními školami v regionu, 

 s Úřadem práce v Pelhřimově, 

 s Muzeem Dr. A. Hrdličky v Humpolci, 
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 s Dětským domovem v Humpolci, 

 s Městským kulturním a informačním střediskem Humpolec, 

 s Městskou knihovnou v Humpolci, 

 s TJ Jiskra Humpolec, 

 s  AFC Humpolec, 

 s HZS Kraje Vysočina – oddělením Humpolec, 

 s Pedagogicko psychologickou poradnou v Pelhřimově, s SPC Vysočina Jihlava, 

 se SPC a MŠ Jihlava, 

 se SVP Jihlava, 

 s Policií ČR – pracovištěm Humpolec a Pelhřimov, 

 s klubem seniorů Astra, s DD Humpolec, 

 s Domem dětí a mládeže v Pelhřimově. 

 

15. Údaje o mimoškolních aktivitách - zájmové útvary  

Ve školním roce 2018/2019 byla zájmová činnost organizována Střediskem volného času. Bližší 

informace o činnosti kroužků a zapojení žáků školy do zájmové činnosti poskytne vedení SVČ Humpolec. 

 

16. Vyhlášení sportovců školy, ocenění žáci školy 

Škola vyhlásila ve školním roce 2018/2019 v jednotlivých kategoriích nejlepší sportovce školy:  

 

1. stupeň:  1. Vacata Filip   1. Sýkorová Lucie 

   2. Kalivoda David   2. Závodská Vanda 

     

     

Starší dívky (2. stupeň): 1. Kopicová Zuzana 

    2. Guričová Magdaléna  

    3. Kohoutová Adéla 

        

  

Starší chlapci (2. stupeň): 1. Och František  

    2. Zezula Pavel 

    3. Jurásek David, Koubský Adam 

 

 

Nové rekordy školy 
 

1. stupeň: 0 

  

  

2. stupeň: Och František   60 metrů 7,2 sec. 

                        Kohoutová Adéla       60 metrů   7,9 sec. 

  Jurásek David   výška       155 cm  
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Návrhy na ocenění za nesportovní soutěže 

 

1. stupeň: Tereza Honzlová, Anna Jenčová a Magdaléna Křížová za výborné studijní výsledky a 

reprezentaci školy v soutěžích 

 

2. stupeň: Martin Jaroš, Zdeňka Beranová a Vojtěch Bartoš za reprezentaci školy v republikové 

soutěži o Nejlepšího chemika, Vojtěch Bartoš, Jiří Bartoš, Josef Vácha, Radka Váchová, Anna 

Koubková, Markéta Koubková, Pavel Svoboda, Ema Svobodová, Martin Jelínek za reprezentaci 

školy v republikové soutěži Srdce s láskou darované, Pavel Brož, Vojtěch Bartoš, David Choutka, 

Fanda Och, Martin Jaroš, Zdeňka Beranová, Josef Vácha, Zuzana Kopicová, Lukáš Koubek a 

Jakub Beran za reprezentaci školy v soutěži Chemický projekt. Anna Koubková, Minh Thu Vu a  

Radka Váchová za reprezentaci školy v soutěžích (např. republikové a krajské kolo soutěže 

Pangea). 

 

 

17. Výsledky soutěže Mládí -  Humpolec 2018 – 2019 
 
Student – kategorie B 

1. Bartoš Vojtěch   1498 bodů 

2. Radka Váchová   1180 bodů 

     3. Josef Vácha                936 bodů 

 

 

Sportovec – kategorie B 
    1. Och František      964 bodů 

    2. Kopicová Zuzana             755 bodů 

    3. Zezula Pavel           613 bodů 

         

 

Žáci 1. stupně – kategorie A 
   1. Křížová Magdaléna    847 bodů 

    2. Jenčová Anna                       657 bodů 

    3. Kalivoda David                 429 bodů 

 

 

18. Zapojení do školních, místních, okresních a vyšších soutěží 

Přehled o zapojení do školních, okresních, krajských soutěží je uveden v přílohách č. 7 – 10. 

 

 

19. Rozbor úrazovosti 

Úrazy celkem    52 

z toho dívky           25 

z toho chlapci           27 

 

Registrované úrazy  43 

z toho dívky                    22 
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z toho chlapci                 21 

 

Odškodněné úrazy:    29 

Z toho dívky               14 

Z toho chlapci                 15 

 

TV – 29, přestávka – 15, ŠD – 3, vyučovací hodina – 4, LVK - 1. 

 

Vyplacená částka za odškodněné úrazy: 191.200,-  Kč 

 

Celkové množství úrazů oproti předcházejícímu školnímu roku zůstalo přibližně na stejné úrovni. 

Vyplacená částka za odškodněné úrazy se výrazně navýšila. 

 

 

20. Vyhodnocení ročního plánu 
 

Roční plán činností školy byl splněn, plánované akce byly v průběhu školního roku 2018/2019 

realizovány. 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena Školskou radou při ZŠ Humpolec, Hálkova 

 

dne 23. 10. 2019.          
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Slovník zkratek: 
 

Nj – německý jazyk 

ÚP – úřad práce 

LAO – lehkoatletická olympiáda 

OVOV – odznak všestranosti 

ČR – Česká republika 

ČČK – Červený český kříž 

ZUŠ – základní umělecká škola 

SVP – speciální vzdělávací potřeby 

SPU – specifické poruchy učení 

SPCH – specifické poruchy chování 

PO – podpůrná opatření 

PPP – pedagogicko-psychologická poradna 

SPC – speciálně pedagogické centrum 

PI – pedagogická intervence 

AP – asistent pedagoga 

PP – pedagogičtí pracovníci 

TU – třídní učitel 

MR – mentální retardace  

IVP – individuální vzdělávací plán 

ŠPP – školní poradenské pracoviště 

OMJ – odlišný mateřský jazyk 

NIDV – národní institut dalšího vzdělávání 

NUV – národní ústav pro vzdělání 

MF – Mladá fronta 

DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků 

PT – přípravná třída 

ND – Národní divadlo 

MU – Masarykova univerzita 

ŠD – školní družina 

LVK – lyžařský výcvikový kurz 

TV – tělesná výchova 

DD – dětský domov 

 


