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1. Základní údaje o škole 

Název školy:    Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov 

Sídlo:    Hálkova 591, Humpolec 396 01 

Název zřizovatele:  město Humpolec 

Právní forma:   příspěvková organizace 

Bankovní spojení:  939261/0100 

IČ:    70504539 

IZO ředitelství:  600061370 

Adresa internetové stránky:  www.zshumpolec.cz 

Telefon:    565 536 520, 565 532 159, 777 742 529 

E-mail:    halkova@zshumpolec.cz, reditel.halkova@zshumpolec.cz 

 

Vedení školy:  ředitel: Mgr. Tomáš Jůzl  

   zástupce pro 2. stupeň: Mgr. Jana Kutišová 

   zástupce pro 1. stupeň: Mgr. Jana Maršíková  

   zástupce pro ekonomiku: Dana Maršálová 

   zástupce pro speciální vzdělávání: 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 

 

Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu 

vědeckého poznání v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, 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 945 žáků. Součástí 

školy jsou školní jídelna s kapacitou 900 jídel a školní družina s kapacitou 310 žáků.  

Kromě kmenových tříd mají žáci k dispozici následující odborné učebny a venkovní prostory: 

výtvarný ateliér, učebny hudební výchovy, chemie, přírodopisu, fyziky, dějepisu, zeměpisu, vaření, 

pěstitelských prací, keramickou dílnu, školní dílnu, dvě jazykové učebny, dvě učebny výpočetní techniky, 

dvě tělocvičny, školní pozemek, tři víceúčelová hřiště s umělými povrchy, skleník, zázemí pro školní 

družinu, školní jídelnu s bezhlučným nábytkem a s oddělenou místností pro stravování malých dětí, šatny 

vybavené uzamykatelnými skříňkami pro všechny žáky 1. – 9. ročníku, tři zastřešené venkovní prostory 

pro výuku a umělé jezírko. Na základě smluvních vztahů jsou využívány další dvě tělocvičny a sportovní 

areál TJ Jiskra Humpolec. Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. 

 

Od září 2020 jsou součástí naší základní školy 2 třídy zřízené podle §16 odst. 9. Jedna třída je 

určena pro žáky s LMP (P1) a druhá třída je speciální, určena pro žáky se STMP (SP1). Žáci se zde 

vzdělávají podle ŠVP pro LMP a STMP, které je součástí ŠVP školy.  Třídy se nacházejí v budově 

Husova, Humpolec. Ve třídách vyučují 3 paní učitelky a přítomny jsou též 2 asistentky pedagoga. Pro 

žáky je zřízena školní družina v budově Husova. Třídy mají k dispozici 2 kmenové třídy, 2 učebny a 1 

místnost školní družiny. V budově se nachází sborovna, počítačová učebna a dílna. K tělesné výchově je 

určena místní tělocvična. Ke stravování žáci využívají služeb Školní jídelny RODINKA s.r.o., Husova 

391. 

Ve škole působí 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 
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parlament, v jehož čele stojí předseda a místopředseda. V žákovském parlamentu zasedají zástupci tříd 4. 

– 9. ročníku. 

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

výcvik, pro žáky 5. a 7. ročníku v Pasekách nad Jizerou lyžařské výcvikové kurzy – z důvodu 

mimořádných opatření Covid 19 byly tyto akce v průběhu přerušeny nebo se vůbec neuskutečnily. Třídy 

6. ročníku absolvovaly na začátku školního roku adaptační kurzy, které proběhly na základně Bělice u 

Kališť. Pro žáky s diagnostikovanými poruchami učení, kteří byli inkludováni v kmenových třídách, 

zajišťovala reedukaci těchto poruch. Pro žáky jednotlivých tříd byly organizovány na konci školního roku 

jednotlivé výlety, které byly opět přizpůsobeny mimořádným opatřením.  

Na 1. stupni bylo 19 tříd s celkovým počtem 445 žáků, z toho bylo 222 chlapců a 223 dívek. Na 2. 

stupni bylo 15 tříd s celkovým počtem 350 žáků, z toho bylo 190 chlapců a 160 dívek. Ve speciálních 

třídách bylo celkem 16 žáků, z toho bylo 5 chlapců a 11 dívek. Přípravnou třídu navštěvovalo 14 dětí. Do 

školní družiny docházelo do jedenácti oddělení celkem 304 žáků, z tohoto počtu bylo 157 dívek. Ke 

stravování ve školní jídelně bylo přihlášeno 735 žáků školy a 185 dalších strávníků.   

Pro výuku a potřeby žáků a pedagogických pracovníků má škola k dispozici 102 osobních 

počítačů, z toho bylo 57 počítačů přístupných žákům školy. Všechny PC mají připojení na internet. Ze 

Šablon II jsme zakoupili 60 tabletů. Z dotace od MŠMT jsme nakoupili 49 notebooků pro učitele. Fond 

školní knihovny činí 5 987 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: 668 žáků 2. – 9. ročníku navštěvovalo předmět Anglický jazyk. Celkem 254 

žáků navštěvovalo povinný a volitelný předmět Německý jazyk. 

Docházka cizinců do školy – školu navštěvovalo 24 cizinců. Z toho bylo devět žáků ze Slovenska, 

pět z Vietnamu, čtyři z Ukrajiny, dva z Bulharska, jeden z Maďarska, jeden z Rumunska a dva z 

Moldavska.  

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

Boňkov, Brunka, Budíkov, Bystrá, Čejov, Dehtáře, Dolní Město, Dubí, Háj, Herálec, Hněvkovice, 

Hojanovice, Holušice, Horní Rápotice, Jiřice, Kalhov, Kaliště, Kamenice, Kejžlice, Kletečná, Koberovice, 

Komorovice, Krasoňov, Křelovice, Křepiny, Kouty, Lípa, Lipnice nad Sázavou, Lhotka, Malý Budíkov, 

Mladé Bříště, Mysletín, Onšovice, Pavlov, Petrkov, Petrovice, Plačkov, Proseč, Rozkoš, Řečice, Senožaty, 

Speřice, Staré Břiště, Světlice, Světlický Dvůr, Ústí, Velký Rybník, Vilémov, Vlčí Hory, Vojslavice, 

Vystrkov, Záběhlice, Záhoří, Zachotín, Želiv. 

 

 
Tab. č. 1: Údaje o složení školské rady 

 

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

1.  Balnohová Ivana Zástupce zřizovatele 

2.  Kukrechtová Alena, Mgr. Zástupce zřizovatele 

3.  Zemanová Xenie  Zástupce zřizovatele 

4.  Maršíková Jana, Mgr. Zástupce pedagogických pracovníků 

5.  Horká Věra, Mgr. Zástupce pedagogických pracovníků 

6.  Svobodová Iva, Mgr. Zástupce pedagogických pracovníků 

7.  Bindzarová Romana, Ing. Zástupce rodičů 

8.  Kalina Václav, Ing. Zástupce rodičů 

9.  Váchová Radka/Pololáníková, Mgr. Zástupce rodičů 
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2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

Ve školním roce 2020/2021 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 

 
 Tab. č. 2: Učební plán 1. stupně 

 

Předmět 
Ročník – počet hodin 

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      

Náboženství 1 1 1 1 1 

Pěvecký sbor 1 1 1 1 1 
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Učební plán platný pro třídy 2. stupně školy 
 

Tab. č. 3: Učební plán 2. stupně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět 
Ročník – počet hodin 

6. 7. 8. 9. 

Český jazyk a literatura 4+1 4 4+1 3+1 

Anglický jazyk 3 3 3 3 

Německý jazyk - 2 2 2 

Matematika 4 4+1 4 3+1 

Informatika 1 0+1 0+1 0+1 

Občanská výchova 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 

Zeměpis 2 2 1 1+1 

Dějepis 2 2 1+1 2 

Přírodopis 1+1 2 1 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Fyzika 1+1 1 2 1 

Chemie - - 2 2 

Výchova ke zdraví 1 1 - - 

Svět práce/Pracovní činnosti 1+1 0+1 1 1 

Volitelné předměty - - 0+2 0+2 

Základy administrativy 

Konverzace v anglickém jazyce 

Pěstitelství 

Pracovní činnosti 

Seminář z ekologie 

Seminář z č. jazyka a matematiky 

Vaření 

Sportovní hry 

Práce na PC 

  Ano 

Ano 

Ne 

Ano 

Ano 

Ne 

Ne 

Ano 

Ne 

Ne 

Ne 

Ne 

Ano 

Ano 

Ano 

Ne 

Ano 

Týdenní počet hodin 30 30 31 31 

Nepovinné předměty     

Náboženství 1 1   
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Tab. č. 4: Přehled pracovníků školy 

Příjmení, jméno Kvalifikace Výuka předmětů Aprobace 

Učitelé    

Bartošová Zdeňka Učitelka 2. stupeň Nj, Hv Hv – Nj 

Bártová Oksana Učitelka 2. stupeň Aj Aj 

Bejčková Lucie Učitelka 2. stupeň M M – CH  

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

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. stupeň Z, Inf, M M – Z 

Dalíková Dagmar Učitel 2. stupeň Nj, Ov Nj – Ov  

Ehrlichová Dagmar Učitelka 1. stupeň 1. stupeň SPPG  

Fiřtová Jitka Učitel 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 

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

Guričová Lucie Učitelka 1. stupeň   1.stupeň  Speciální pedagogika 

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 

Horký Karel Učitelka 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 

Hrdličková Sylva Učitelka 2. stupeň Př, Sv Př - CH 

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

Jarošová Iva Učitelka 1. stupeň 1. stupeň – Aj 1. stupeň 

Jermlová Zdenka Učitelka 2. stupeň Vv, Čj Čj – Ov 

Jůzl Tomáš Ředitel školy D, Z D – Z  

Kahounová Helena Zást. řed. pro spec. vz. Čj, Vv, Sp 1. a 2. stupeň 

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

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

Krčil Tomáš Učitel 2. stupeň CH, Tv Tv – CH 

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

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

Maršíková Jana Zástupce 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 

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

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

Novotná Renata Učitelka 2. stupeň Čj, Ov Čj – Ov 

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

Rusová Marie Učitelka 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 

Sedláková Lenka Učitelka 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 
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Slavík Tomáš Učitel 2. stupeň Inf Pedagogické minimum 

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 

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 

Vejsadová Lenka Učitelka 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 

Veselá Lenka Učitelka 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 

Školní družina    

Bělovská Ivana Vychovatelka --- Vychovatelství 

Červená Ingrid Vedoucí ŠD --- Vychovatelství 

Dománková Jana Vychovatelka --- 
Sociální a char.činnost, 

náboženská výchova 

Guričová Lucie Vychovatelka --- Speciální pedagogika 

Havlová Petra Vychovatelka --- Vychovatelství 

Kašparová Jana Vychovatelka --- Vychovatelství 

Krbcová Lenka Vychovatelka --- Sociální pedagogika 

Prokopová Ludmila Vychovatelka --- Vychovatelství 

Slavíková Lada Vychovatelka --- Vychovatelství 

Škramlíková Jana Vychovatelka --- Speciální pedagogika 

Vodová Eva Vychovatelka --- Vychovatelství 

Asistentky pedagoga    

Bělovská Ivana AP --- 
 SŠPŠ Praha, speciální   

 pedagogika          

Cihlářová Andrea AP ---  Kurz AP 

Davidová 

Hana/Bártová 

Markéta 

AP ---  Kurz AP 

Dománková Jana AP ---  Náboženská výchova 

Havlová Petra AP ---  Kurz AP 

Chládová Tereza AP ---  Kurz AP 

Kudrnová Irena AP ---  Speciální pedagogika 

Krbcová Lenka AP --- Sociální pedagogika 

Modrá Iveta AP --- 
 Studium předškolní a     

 mimoškolní pedagogika 

Myslivečková Petra AP ---  Kurz AP 

Nenadálová Miroslava AP ---  Kurz AP 

Petriková Lenka AP ---  Kurz AP 
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Šimanová Eva AP ---  Kurz AP 

Teclová Pavlína AP   Vychovatelství  

Vodová Eva AP ---  Vychovatelství 

Odloučené pracoviště Husova (speciální 

třídy) 
  

Sédlová Markéta AP/ŠD                --- Speciální pedagogika 

Šenoltová Ivana Učitelka   
VŠE – Učitelství 

odborných předmětů 

Škramlíková Jana Učitelka/ŠD  Speciální pedagogika 

Vlastníková Lenka Učitelka  Speciální pedagogika 

Zadražilová Blanka AP  
Školní a mimoškolní 

pedagogika, Kurz 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   

Havel Petr Vedoucí provozu   

Holubová Jana Uklízečka   

Maršálová Dana Ekonomka   

Nekolová Alena/ 

Rochová Markéta 
Uklízečka   

Sztazsová Zuzana Uklízečka   

Teclová Ivana Uklízečka   

Vránová Jaroslava Uklízečka   

Záviška Pavel Údržbář   

Chalupová Iva Pomocná pracovnice ÚP  

 

 

 

 



 

                            

  10 

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

do školy 

 

4.1. Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 

 

Datum konání zápisu do prvních tříd: 15. 4. 2021 (vlivem mimořádných opatření – Covid 19 

proběhl zápis bez přítomnosti dětí). 

 

1. Počet zapsaných žáků do 30. 4. 2021: 84 (z tohoto počtu 47 chlapců a 37 dívek) 

2. Počet žáků, kteří nastoupí od 1. 9. 2021: 89 (4 žáci - během prázdnin přestup z jiné školy; 1 žák 

opakuje ročník ze zdravotních důvodů) 

3. Počet žáků, kterým byl povolen odklad: 31 (z toho bylo 22 chlapců a 9 dívek) 

4. Počet prvních tříd: 4 

5. Celkem 71 dětí má předběžný zájem o školní družinu. 

6. Celkem 73 dětí má předběžný zájem o školní jídelnu. 

7. O výuku nepovinného předmětu náboženství má předběžný zájem 3 děti. 

8. O logopedickou nápravu má zájem 17 dětí. 

 

4.2. Přijímací řízení na SŠ 

 

Přijímacího řízení na SŠ se úspěšně zúčastnilo 91 žáků 9. ročníku, 3 žáci 8. ročníku a 2 žáci ze 

třídy § 16 odst. 9, kteří byli přijati na různé typy škol dle svého zájmu. Do víceletých gymnázií bylo 

přijato celkem 14 žáků.  

 

 
Tab. č. 5: Výsledky přijímacího řízení žáků 5. a 9. ročníku na SŠ a SOU 

 

Gymnázium 4leté (z 9. ročníku) 14 

SŠ s maturitou 49 

SOU 33 

Nepodal přihlášku ke studiu na SŠ 0 

Gymnázium 8leté 14 

 

Největší zájem je o obory: opravář zemědělských strojů, mechanik opravář motorových vozidel, mechanik 

seřizovač CNC strojů, automechanik, elektrikář, informační technologie. Mezi děvčaty pak kadeřnice, 

zdravotní a sociální služby, cestovní ruch.     

SŠ s maturitou: obchodní akademie, sociální práce, strojírenství   

 

 

 
Tab. č. 6: Přehled o počtech žáků, kteří v posledních letech odešli do primy gymnázia 

 

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

2001/2002 113 19 16,8 
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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 

2019/2020 98 15 15,3 

2020/2021 89 14 15,7 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 
Souhrnné údaje o výsledcích vzdělávání žáků za 1. i 2. pololetí školního roku 2020/2021 jsou 

uvedeny v přílohách č. 1–2. 

 

Tab. č. 7: Přehled výchovných opatření za rok 2020/2021 

 

Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí Celkem 

Napomenutí třídního učitele (NTU) 8 4 12 

Důtka třídního učitele (DTU) 2 1 3 

Důtka ředitele školy (DŘŠ) 1 5 6 

 

Oproti předchozímu školnímu roku ubyla v 1. pol. i ve 2. pol. výchovná opatření. Bylo to hlavně z 

důvodu uzavření školy v rámci mimořádných opatření – Covid 19, kdy byla zakázána osobní přítomnost 

dětí. 

  

 

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

a dalších programů určených žáků naší školy. V tomto školním roce proběhly z důvodu Covid 19 

(uzavření školy) pouze tyto akce:  

• 3. ročník – kurz první pomoci 

• 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 

• 8. ročník – beseda se záchranáři a hasiči 

• 2. stupeň – Zvládání mimořádných situací (žáci +učitelé) 

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. 

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. 

 

Tab. č. 8: Přehled rizikových jevů a jejich četnost za rok 2020/2021 

Rizikové jevy Výskyt 

Počet 

zaznamenaných 

případů 

Věková hranice 

Neplnění povinností při distanční 

výuce (absence, špatná spolupráce, 

žádná zpětná vazba) 

Ano 

 

13  6-15 let 

 

Návykové látky Ne  0   12-15 let   

Záškoláctví Ne  0   12-15 let   

Šikana   Ne  0   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 2020 vynaložena částka 27.783 Kč (viz 

příloha č. 3). Z důvodu mimořádných opatření Covid 19 bylo vzdělávání pracovníků velmi omezené. 

Školení probíhala většinou formou webinářů. Vzdělávání se týkalo různých školních projektů (Maják, 

APIV, DofE), zajištění školení vyplývajících z jiných právních předpisů, anglického jazyka a částečně 

také vzdělávání vedoucích pracovníků. Rovněž byl částečně doplněn fond knihoven o nové tituly.  



 

                            

  13 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 

8.1. Přípravná třída 

Ve školním roce 2020/2021 bylo do přípravné třídy zařazeno 14 dětí z toho 2 dívky a 12 chlapců. 

Třídní učitelka pravidelně hovořila s rodiči, informovala je o všech činnostech ve třídě, o všech 

připravovaných akcí, děti se také zapojovaly do chodu školy.  

Výuka byla realizována v rozsahu 20 hodin týdně a byla členěna do bloků dle probíraného učiva a 

přiměřeně k výkonům žáků. Základem je organizovaná činnost dětí – ranní komunitní kruh, didaktické 

hry, práce s pracovními listy, relaxační a protahovací cvičení, pohybové a hudebně pohybové hry, různé 

výtvarné techniky, práce s přírodními i nepřírodními materiály. 

Děti se zapojily do soutěže Papírový den. Prošly si město Humpolec a prohlédly si autobusové 

nádraží, vlakové nádraží, procházky do přírody, školní výlet do Plačkova.  Velice zajímavá byla i návštěva 

hasičského sboru. V průběhu roku dvakrát navštívily městskou knihovnu v Humpolci. Pro děti to bylo 

vždy poučné a zábavné, děti si to opravdu užily. Návštěva školního statku a botanické zahrady školního 

statku byla pro žáky opravdu zajímavá. V důsledku mimořádných opatření Covid – 19 nemohly uskutečnit 

plánované akce – Plavání v Havlíčkově Brodě, divadelní představení v Jihlavě, filmové představení.  

V přípravné třídě probíhaly i třídní schůzky, informační schůzka před zápisem. Také proběhlo 

slavnostní rozloučení s dětmi, které nastupovaly do školy a získaly pamětní listy. Naším cílem je, aby dítě, 

které bylo přijato do přípravné třídy, bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů, a to 

po stránce tělesné, psychické a sociální. 

Chceme v práci v přípravné třídě pokračovat i nadále a s naší prací a dostatečnými výsledky 

seznamovat co nejvíce našich potencionálních zájemců. 

 

 

8.2. 1. stupeň 

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

programu s názvem „Škola všestranného rozvoje.“ Jednou z našich hlavních priorit byla ve školním roce 

2020/2021 snaha o všestranný rozvoj našich žáků. Opět byla naplánována velká řada projektů, exkurzí, 

školních i mimoškolních aktivit s různorodým zaměřením. Pokračovali jsme ve výuce matematiky dle 

prof. Hejného, ale i v klasické výuce počítání, čtení a psaní.  

 Aktivity, kterým jsme se chtěli věnovat - prevenci sociálně patologických jevů, rozvoj finanční 

gramotnosti, plavecký výcvik, tělovýchovné aktivity, pěvecké soutěže, Den otevřených dveří, školní 

akademie, účast dětí na LVK a mnoho dalších akcí, nebylo možné v tomto školním roce plně realizovat. 

Důvodem byla vládní nařízení, která souvisela s Covid – 19. Naší velkou snahou bylo zapojení žáků 

do soutěží a olympiád. I přes nelehkou situaci, se nám podařilo získat mnoho žáků pro tyto aktivity 

a dosáhnout s nimi řadu vynikajících výsledků v soutěžích, které probíhaly převážně formou on-line. 

 Účastnili jsme se soutěže „O velikonoční pohlednici“, žáci se zapojili do recitační soutěže, v rámci 

výtvarné výchovy jsme byli i účastníky soutěže na podporu boje proti rakovině „Kamínkování“. 

Významné byly i krásné výsledky v matematické olympiádě a výborný výsledek soutěže „Srdce s láskou 

darované“.  

 Dokud probíhala prezenční výuka, účastnili se žáci nižších ročníků několika lekcí plavání. Součástí 

vzdělávání byla i řada výukových programů v městské knihovně a v 8smičce. Žáci 3. ročníku si mohli 

v praxi vyzkoušet, jak postupovat při „Zvládání mimořádných situací“. Program pro ně připravil ČK 
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Pelhřimov. 4. ročník absolvoval dopravní výchovu. Ve třídách probíhala řada projektových dnů na různá 

témata.   

Žáci se specifickými vzdělávacími, výchovnými i zdravotními problémy byli zařazeni do běžných 

tříd. Při práci s nimi nám i 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 měla následovat pravidelná náprava vadné výslovnosti u všech diagnostikovaných žáků. Bohužel, 

toto bylo značně omezeno. 

 Letošní školní rok probíhal ve znamení mnoha mimořádných opatření a náhlých změn. 

14. 10. 2021 došlo k uzavření základních škol. Učitelé dostali k dispozici notebooky a postupně se 

přecházelo na on-line výuku. Děti, které neměly doma počítač, si mohly zapůjčit tablet i webkameru ve 

škole. Této nabídky využila spousta rodičů. Děti se do školy vrátily 30. 11. a 18. 12. 2020 odcházely na 

vánoční prázdniny.  

Na základě nařízení vlády od 4. 1. 2021 začala opět distanční výuka. Až od 15. 3. mohli do školy 

nastoupit žáci 1. a 2. ročníku k prezenční výuce. Ostatní ročníky se učily z prostředí domova. Další změna 

nastala 12. 4., kdy začala probíhat rotační výuka celého prvního stupně. Všichni žáci dohromady mohli do 

školy znovu nastoupit až 17. 5. 2021.   

Pokud byli žáci přítomni ve škole, bylo nutné dodržovat mnoho preventivních opatření. Ať už šlo 

o povinné nošení roušek resp. respirátorů, dodržování rozestupů, oddělení jednotlivých ročníků, 

pravidelné větrání tříd, pravidelné testování žáků i učitelů, zákaz tělesné výchovy a zpěvu. Vzhledem 

k tomu docházelo k průběžným organizačním změnám v rámci příchodů/odchodů žáků do školy, 

do jídelny a školní družiny. 

V březnu naše škola uspořádala projekt na podporu zdravotníků v nejpostiženějších městech České 

republiky. Do nemocnic byly zaslány obrázky dětí, které chtěly morálně podpořit veškeré zdravotníky. 

Nemocnicím v našem regionu byla zaslána i materiální „pozornost“ v podobě pochutin a domácích 

produktů, které pro ně připravili pedagogičtí pracovníci.  

Učitelé udělali velký posun při orientaci v on-line prostředí. Výrazně se zvýšila úroveň vzdělávání, 

které velkou část školního roku probíhalo formou distanční výuky. Děti měly pevně stanovené rozvrhy. Po 

počáteční nejistotě se bez problémů do výuky zapojila naprostá většina žáků.  Konec školního roku 

proběhl v klasickém módu. Děti si přišly pro vysvědčení, ve kterém byla zohledněna i práce při on-line 

vzdělávání.  

Během roku jsme navázali spolupráci s Malou technickou univerzitou Říčany. Malá technika z. ú. 

se stala jednou z organizací, která pořádá letní příměstské tábory na základě Výzvy MŠMT Letní kempy 

2021. Jejich cílem je snižování negativních dopadů pandemie COVID 19 na děti, které ve školním roce 

2020/21 plnily povinnou školní docházku, a nemohly do školy chodit. Naše škola poskytla dětem během 

hlavních prázdnin dva takovéto kempy. Účelem bylo zábavnou a hravou formou dětem nabídnout 

technické a digitální vzdělávání, ale i spoustu zábavy a venkovních aktivit, které dětem po celý rok 

chyběly.  

Letošní školní rok lze označit za mimořádně náročný, ale se všemi výzvami jsme se velmi dobře 

vyrovnali. A to jak učitelé, tak i žáci. 
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8.3. 2. stupeň  

Na 2. stupni probíhala výuka cca 350 žáků v 15 třídách. Výuku zajišťovalo celkem 27 pedagogů 

(někteří na zkrácený úvazek).  

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhly pouze seznamovací kurzy tří šestých tříd a kurz 

zvládání mimořádných situací pro všechny třídy 2. stupně. Kvůli pandemii COVID 19 jsme museli zrušit 

tradiční lyžařský výcvikový kurz žáků 7. tříd, outdoorový kurz 8. tříd, ples 9. tříd a mnoho dalších 

tradičních akcí. Neproběhly také besedy: se záchranáři ČČK a hasiči (pro 8. třídy) a se zástupci ÚP (pro 8. 

třídy).  

Od 12. října byla zavedena rotační výuka. Prezenčně se vzdělávaly 6. a 7. třídy, 8. a 9. třídy měly 

distanční výuku. Od středy 14. 10. byla zavedena distanční výuka pro všechny třídy 2. stupně a to až do 

27. 11. 2020. 

Pro distanční vzdělávání jsme používali Teams, kde probíhala online výuka a Edookit, kterým 

jsme zasílali úkoly a komunikovali s žáky i jejich zákonnými zástupci. Online jsme vyučovali tyto 

předměty: matematika, český jazyk, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie a to 

poloviční počet hodin. Pro učitele i třídy byl připraven rozvrh, který vycházel z rozvrhu pro prezenční 

výuku. Učitelé měli možnost žákům nabídnout navíc doučovací online hodiny a online probíhaly i 

schůzky s třídními učiteli. K tomuto nastavení distanční výuky nám pomohly i výsledky dotazníkového 

průzkumu, které nám daly informace o představách zákonných zástupců a také komunikace třídních 

učitelů se zákonnými zástupci, díky které jsme získávali zpětnou vazbu k aktuální situaci. 

Od 30. 11. probíhala výuka opět rotačně a to tak, že v termínech 30. 11. – 4. 12. a 14. 12. – 18. 12. 

se prezenčně vzdělávaly třídy VI. B a VI. D, osmé a deváté třídy a distančně VI. A a VI. C a sedmé třídy 

se vzdělávaly online. V termínu 7. 12. – 11. 12. se prezenčně vzdělávaly VI. A, VI. C, sedmé a deváté 

třídy a online VI. B, VI. D a osmé třídy. 

Od 4. 1. 2021 byla opět zavedena pouze distanční výuka pro všechny třídy 2. stupně. Začali jsme 

nabízet také individuální osobní konzultace, které byly zpočátku zaměřeny na získání podkladů 

k hodnocení, později i na možnost doučování. Také jsme využili nabídku účasti anglicky mluvícího 

lektora při online výuce, 

Od 10. 5. probíhala dva týdny výuka rotačně. V týdnu 10. - 14. 5. se prezenčně vzdělávaly šesté a 

osmé třídy a distančně sedmé a deváté třídy, v následujícím týdnu se skupiny vyměnily. Od 24. 5. do 

konce školního roku probíhala výuka pro všechny třídy druhého stupně prezenčně, nebyla přerušena 

žádnou karanténou. 

Hodnocení v pololetí i na konci školního roku proběhlo formou známkování, byla do něj zahrnuta 

práce z online i z prezenční výuky. Podklady pro hodnocení se vyučující snažili získávat v průběhu celého 

školního roku a zohledňovali i mimořádnou situaci ve vzdělávání. Případné problémy s distančním 

vzděláváním a s prospěchem jednotlivých žáků jsme se snažili bezodkladně řešit se zákonnými zástupci, 

hledali jsme společně řešení pro každého takového žáka, nabízeli pomoc a podporu a to technickou 

(půjčování tabletů, webkamer) i odbornou (nabídka doučování, konzultace, spolupráce se školním 

psychologem a dalšími institucemi). Možná i díky tomuto přístupu se podařilo hodnocení za tento školní 

rok uzavřít bez větších problémů.  

Přes všechna omezení jsme se snažili žákům nabídnout účast v soutěžích. Proběhla školní, okresní, 

krajská i celostátní kola-většinou online. Na konci školního roku proběhlo focení tříd i rozloučení se 

všemi čtyřmi devátými třídami. Učitelé naší školy se účastnili různých online kurzů, sdíleli své zkušenosti 

z distanční výuky, dokončovali aktivity v rámci Šablon II, pokračovali v práci v projektu Čtenářské školy 

a snažili se tuto mimořádnou situaci zvládnout.  
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8.4. Třídy podle §16 odst. 9 na odloučeném pracovišti Husova  

  Ve třídě P1 bylo během školního roku 13 žáků. Během roku jeden žák přišel a 4 žákyně 

odešly, a to z důvodu stěhování (žáci z dětského domova). V době covidových opatření probíhalo 

vzdělávání distančně, a to v podobě vyzvedávání domácí práce ve škole. V prezenční výuce byl důraz 

kladen na opětovné uchopení probraného učiva, na adaptaci a pro vycházející žáky byly zprostředkovány 

konzultace s kariérovým poradcem. V závěru školního roku (po rozvolnění) se mj. výuka orientovala 

badatelsky a projektově.    

 Ve třídě SP1 se vzdělávali 4 žáci – 2. stupeň. V lednu 2021 k žákům přibyla žákyně 3. třídy. V 

době covidových opatření probíhalo vzdělávání distančně, a to v podobě vyzvedávání domácí práce ve 

škole. V prezenční výuce byl důraz kladen na opětovné uchopení probraného učiva, na adaptaci. V závěru 

školního roku (po rozvolnění) se mj. výuka orientovala badatelsky a projektově.  

 Žáci se na výuku prezenční i distanční připravovali svědomitě, pravidelně, zákonní zástupci 

vyzvedávali úkoly řádně a včas, probíhala komunikace mezi pedagogy a rodiči, pedagogičtí pracovníci 

poskytovali také individuální konzultace. Testování žáků při prezenční výuce probíhalo bez problémů, pro 

žáky tato situace nebyla nijak stresující. 

 

8.5. Školní družina 

V tomto školním roce se ve školní družině otevřelo 10 oddělení v ZŠ Hálkova a jedno oddělení na 

odloučeném pracovišti ZŠ Husova. Celkem se přihlásilo 310 dětí a z toho 5 cizinců. Pro družinové děti  se 

připravilo  5 kroužků s různým zaměřením. Celkový počet dětí v kroužcích činil 104. Vzhledem 

k vládním nařízením, která byla vyhlašována v průběhu celého roku, byly všechny kroužky a akce 

pozastaveny do poloviny května. Od  druhé poloviny května se opět kroužky otevřely. 

Kroužky se sportovním zaměřením: tanečky - 29 dětí 

Kroužky pro oči, ruce a duši: kreativní dílny - 21 dětí, keramika - 16 dětí 

Dramatický kroužek – 14 dětí 

Logopedické procvičování: pro ty, kterým schází nějaké to písmenko - 24 dětí.  

   Základní škola fungovala v době nouzového stavu jako škola určená pro péči o děti bezpečnostních 

sborů, policie, poskytovatelům zdravotních služeb. O tyto děti se právě nejvíce starala školní družina. 

S prvním nouzovým stavem  letošního školního roku, tj. 14. října 2020 až 14. února 2021, navštěvovalo 

školní družinu 7 dětí, při druhém a třetím vyhlášení (15. 2. – 12. 4.) se počet navýšil na 25 žáků.  Poslední 

mimořádný stav pro žáky byl v období od 12. dubna do 14. května 2021. Po ukončení mimořádných 

opatření jsme pracovali s jednotlivými skupinkami žáků, a to dle vydaných pravidel a směrnic.   

8.6. Výchovné poradenství  

Ve školním roce 2020/2021 zasedala výchovná komise ke čtyřem jednáním, která se týkala 

nevhodného chování žáků 2. stupně. Také se uskutečnilo 9 výchovných jednání se zákonnými zástupci, a 

to z důvodu nedostatečné účasti na online výuce, neplnění školních povinností, nespolupráce a nulové 

komunikace žáka i zákonných zástupců. Dva případy byly řešeny v součinnosti s příslušným orgánem 

sociálně právní ochrany dítěte. Ve dvou případech sami rodiče kontaktovali výchovného poradce ke 

konzultaci a jednání. Mezi další řešené případy patřily nesoulady mezi spolužáky.                             
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Povinnou školní docházku ukončilo 96 žáků. 3 žáci ukončili docházku v 8. ročníku. Na víceleté 

gymnázium bylo přijato 14 žáků. Žáci 8. ročníků letos z důvodu mimořádných opatření neabsolvovali 

dopolední program na Úřadu práce v Pelhřimově. Program jim byl ale zprostředkován v rámci 

kariérového poradenství v Šablonách II. a byl zaměřen na pomoc v orientaci v nabídce 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 a také přes Edookit. V rámci kariérového poradenství byly žákům poskytnuty online 

konzultační hodiny a pravidelná individuální příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka.  

 

8.7. Školní speciální pedagog 

 Spolupráce probíhala u žáků se SPV – převážně u žáků s LMR a STMP z hlediska logopedického 

poradenství. Došlo k několika individuálním setkáním. Intervence spočívala v metodice, jak pracovat 

s žákem, popřípadě možnost další konzultace se zákonným zástupcem. Vlivem mimořádných opatření 

byly další možnosti omezené. 

 

8.8. Školní psycholog  

 Školní psycholog na základní školu docházel pravidelně v intervalu nejméně 1x za 14 dní, a to 

vždy v úterý. Spolupráce spočívala v individuálních konzultacích s žáky, rodiči, učiteli. Školní psycholog 

spolupracoval s výchovným poradcem při řešení výchovných problémů žáků a v rámci kariérového 

poradenství při volbě povolání. V závěru školního roku došlo k naplánování dalších aktivit ve škole, jako 

například třídnické hodiny společně s třídními učiteli, zážitkové hodiny, prevence patologických jevů, 

projektové hodiny zaměřené na rozvoj dalších kompetencí žáků apod.     

 

8.9. Inkluzivní vzdělávání  

Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo školu celkem 132 inkludovaných žáků (nezapočítáváme 

žáky s odlišným mateřským jazykem).  

 

Přehled žáků se SVP  

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. Žáci s LMP se vzdělávají v běžných třídách a také ve 

dvou třídách podle §16 odst. 9 v budově Husova.   

Během školního roku 2020/2021 bylo inkludováno 132 žáků. Pro žáky byly vytvořeny podmínky pro 

poskytování podpůrných opatření, např. individuální vzdělávací plán, speciální učebnice, sešity a jiné 

pomůcky, asistent pedagoga apod. V roce 2020/2021 bylo PPP a SPC jako PO doporučena pedagogická 

intervence 50 žákům. Ve skupině pro PI může být maximálně 6 žáků, kteří jsou nejlépe ze stejného 

ročníku a s podobnými SVP. 4 žákům byla doporučena PI individuální. 4 žáci měli intervence 

z matematiky, ostatní z českého jazyka. Žáci na PI chodili do 14 intervenčních skupin. 
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Ve školním roce 2020/2021 na Základní škole Humpolec, Hálkova pracuje 16 AP u 18 žáků. Jejich 

pracovní úvazky jsou v rozmezí od 10 do 40 hodin. AP jsou přiděleny k žákovi, pomáhají dle potřeby PP, 

ostatním žákům, pokud to počet přímé a nepřímé práce dovolí, AP může doprovázet žáky na akce mimo 

školu, do kina apod. V případě potřeby, pokud tomu odpovídá vzdělání AP, může zastupovat PP ve 

vyučovací hodině. AP se řídí náplní práce. Veškerá jeho činnost by měla být ve spolupráci s PP.  

 

Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem 

Historie vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem je intenzivnější od roku 2018. I ve 

školním roce 2020/2021, a v jeho průběhu, pokračuje vzdělávání těchto žáků. Jedná se celkem o 3 žáky 

z Ukrajiny. Žáci jsou již z velké míry začleněni a jazyková bariéra se zmenšuje. I nadále žáci dochází na 

doučování českého jazyka, matematiky, cizích jazyků. Žákům na prvním stupni se věnují převážně třídní 

učitelé v rámci individuálního doučování. Z hlediska národnosti se jedná především o slovenskou, 

vietnamskou, ukrajinskou národnost, v menší míře jsou to pak žáci z Maďarska, Bulharska, Německa a 

Moldavska. Děti se slovenskou národností jsou v ČR většinou od útlého věku a jazyková bariéra není 

citelná. Toto rovněž platí u některých vietnamských dětí.  

 

Spolupráce s institucemi 

 

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. 

Během roku 2020/2021 se na Základní škole Hálkova Humpolec uskutečnilo 6 návštěv pracovníků 

poraden a center u žáků. (Návštěvy byly sporadické kvůli mimořádným opatřením v ČR).  

Ve školním roce 2020/2021 se na Základní škole Hálkova Humpolec vzdělávalo 10 žáků s LMR. Jedná se 

o 9 žáků na 1. stupni a 1 žáka na 2. stupni. Tito žáci jsou ve 3. stupni PO a jeden žák ve 4. stupni a mají 

jako jedno z PO asistenta pedagoga, a to v rozmezí od 20 hodin do 40 hodin úvazku. Vzdělávání probíhá 

se změnou výstupů, jedná se o minimální výstupy za pomoci speciálních učebnic a pracovních sešitů. 

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

i mimořádně nadaným. Při diagnostice nadání škola postupuje stejně jako v předchozích letech, 

spolupracuje s patronem nadaných detí – QIIDO. V rámci nadaných žáků se rovněž o žáky se SVP. ŠPP 

vychází z Doporučení poradny, vypracovává IVP, pořizuje pomůcky apod. V letošním roce se jednalo o 7 

žáků.  

Žákům je poskytována individuální péče. Vlivem mimořádných opatření se tato péče přesunula převážně 

do online prostředí. Běžně se pak nejedná 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. 

Projekty, které podporují společné vzdělávání, jsou: Maják, Pomáháme školám k úspěchu – 

Čtenářství, Aktivní škola — portál proskoly.cz, APIV B – Podpora společného vzdělávání v pedagogické 

praxi, Šablony II. (více v kapitole Projekty na škole) 
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8.10. Roční plán činností školy – školní rok 2020/2021 

Datum Podrobný popis Třída Vyučující 

Září    
1. Slavnostní zahájení školního roku  Jůzl, TU 

2. SIRÉNY – akce galerie Osmička pro veřejnost  Jůzl, Kutišová 

3. Plavání  1.A, 2.A TU 

7. GO – adaptační pobyt  6.A Bejčková, Hrdličková 

8. Plavání  3.A, 3.C TU 

9. Informační schůzky pro rodiče  PP 

10. Zvládání mimořádných situací  PP – 2. st.  

10. Plavání 1.A, 2.A TU 

14.  GO – adaptační pobyt  6.C Hrdličková, Svobodová 

14. Focení – 1. třídy MF DNES 1. třídy TU 

15. Plavání  3.A, 3.C TU 

16.  GO – adaptační pobyt 6.B Novotná, Krčil 

17. 8smička – výukový program   PT Topičová 

17. Plavání 1.A, 2.A TU 

29. Plavání  3.A, 3.C TU 

30. Plavání  1.D, 2.C TU 

 Logická olympiáda-školní kolo  1. – 9. třídy Krčilová 

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

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

Říjen    
1. Plavání 1.A, 2.A TU 

5. Program v městské knihovně 5.C Horká E. 

5. Program v městské knihovně 5.D Horký 

6. Plavání  3.A, 3.C TU 

6. Program v městské knihovně 5.A Bernardová 

6. Program v městské knihovně 5.C Váňová 

7. Plavání  1.D, 2.C TU 

8. Plavání 1.A, 2.A TU 

13. Plavání  3.A, 3.C TU 

14. Plavání  1.D, 2.C TU 

15. Distanční výuka Všechny třídy PP 

23. DVPP - vzdělávací program InspIS ŠVP  Dalíková 

Listopad    
19. Pedagogická rada  1. a 2. st. PP 

30. Návrat žáků do školy – rotační výuka  PP 

30. 
Mentoringové setkání pro vedení Qiido 

partnerských a podporovaných škol  
Jůzl, Kahounová 

Prosinec    

1. Olympiáda-dějepis-školní kolo 8. – 9. třídy Fikarová 

4. Vyhlášení a ocenění vítězů – Participace 21  Jůzl, Svobodová 

14. Školení MAP – Magneformers  Točík, Rusová, Čížek 

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

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

Leden    
4. Distanční výuka Všechny třídy PP 
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8. Školení Edookit - Vysvědčení  Dománková, Slavík 

19. Pedagogická rada 2. st.  PP 

15. Pedagogická rada 1. st, speciální třídy  PP 

26. Soutěž - Nejlepší chemik-online  Krčilová 

22. Okresní kolo matem. olympiády – Z6, Z9  Krčilová 

28. Vydání pololetního vysvědčení - Edookit Všechny třídy TU 

Únor    

15. Jednání školské rady 
 

Maršíková, Svobodová, 

Horká 

24. Individuální prohlídka školy 1. třídy Budoucí TU 

Březen    
1. Okresní kolo zeměpisné olympiády - online  Jůzl 

8. Krajské kolo zeměpisné olympiády - online  Jůzl 

11. Individuální prohlídka školy 1. třídy Budoucí TU 

15. Návrat některých žáků do školy 1. a 2. třídy TU 

18. Předání potravin do nemocnic  Jůzl, Dalíková 

18. Individuální prohlídka školy 1. třídy Budoucí TU 

Duben    
12. Zahájení rotační výuky 1. stupně  PP 

15. Zápis do 1. ročníku  PP 

21. Pedagogická rada  2. stupeň PP 

Květen    
10. Zahájení rotační výuky 2. stupně   PP 

17. Návrat celého 1. stupně – prezenční výuka  PP 

20. Soutěž IPEF  Svobodová 

24. Návrat celého 2. stupně – prezenční výuka  PP 

27. Předávání cen – Chemický projekt – Praha  Krčilová, Krčil 

Červen    
1. Dopravní výchova – SVČ 5.A Bernardová 

2. Dopravní výchova – SVČ  4.C Včelová 

3. Dopravní výchova – SVČ 4.B Hendrychová 

4. Dopravní výchova – SVČ 4.A Točík 

8. Focení 1. st. TU 

9. Focení 2. st. TU 

11. Kurz první pomoci  3.A Kamešová 

14. Kurz první pomoci  3.B Ehrlichová 

14. Expedice DofE  Jůzl, Svobodová 

16. Schůzky bud. prvňáčků + PT  Budoucí TU 

18. Kurz první pomoci  3.D Šikýřová 

21. Kurz první pomoci  3.C Nápravníková 

21. 
Klasifikační porada 

1. a 2. st, spec. 

třídy 
PP 

30. Předávání vysvědčení  TU 

 

Roční plán činností školy musel být opět upravován z důvodu mimořádných opatření – Covid 19, 

kdy došlo k uzavření základních škol v ČR. Většina akcí nemohla proběhnout a byla zrušena nebo 

přesunuta na příští školní rok. 
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Bez zařazení: 

• Papírový den – konec a začátek školního roku 

• Ovoce a mléko do škol 

• Akce žákovského parlamentu 

• Návštěvy budoucích šesťáků ZŠ Jiřice 

• Návštěvy městské knihovny, galerie 8mičky 

 

8.11. Projekty na škole 

Maják  

Projekt Maják se zaměřuje na rozvoj a využití techniky ve vzdělávání. Škola díky projektu získala 

interaktivní tabuli, 3D tiskárnu, robotické stavebnice, senzory a další moderní techniku. V rámci 

projektových odpolední i přestávek se žáci seznamují s touto technikou, učí se ji využívat, sestavovat, 

programovat. Projekt poskytuje metodiku, která přináší mnoho nápadů a je motivací pro mnohé žáky. 

Z roční praxe se ukazuje, že do projektu jsou zapojeni žáci nadaní, nadprůměrní, průměrní i žáci se SPU, 

SPCH. Jsou i zaznamenána zlepšení u žáků podprůměrných v určitých předmětech, a to zejména v chemii 

a přírodopisu.  

 

Pomáháme školám k úspěchu – Čtenářství  

Projekt se zaměřuje na rozvoj čtenářské gramotnosti. Jedná se prakticky o metodu výuky čtení 

a následnou práci s textem a orientací v něm. Jedná se o dílny čtení, které mají určitá pravidla. Pravidla 

jsou přijatelná pro všechny, například usadit se pohodlně, číst knihu dle vlastního výběru, nejíst, nepít, 

nerušit. Pak následuje práce s textem, pracovní list, otázky, apod. V další části je sdílení. Hodnocení je 

individuální, slovní, pokroky jsou znatelné a v loňském roce ČŠI hodnoceny jako pozitivní. Jedná se 

o dílčí osobní pokroky každého čtenáře. 

 

Aktivní škola — portál proskoly.cz  

Portál proškoly.cz je příjemný výukový nástroj, který pomáhá žákům s osobním rozvoje, učitelům 

poskytuje silný doplněk výuky a pro rodiče je zdrojem domácí přípravy a přehledu o schopnostech dítěte. 

Obsahuje více než 700 online testů a dotazníků obsahujících několik tisíc otázek rozdělených 

do tematických okruhů. 

 

APIV B – Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi  

Již výše zmiňovaný projekt, který je určen především pro pedagogy. V rámci projektu škola čerpá 

služby, a to školení inkluzivních témat, školení pro management školy, expertní služby odborných 

poradců, koučink a mentoring.  

Za projekt a jeho čerpání zodpovídá garant projektu, který čerpání služeb, jejich uskutečnění a následnou 

dokumentaci zajišťuje. V současné době je vyčerpáno 100% a projekt je ukončen.  

Z reflexí PP vyplývá, že APIV B byl přínosem pro naši školu. 

 

Šablony II.  

Škola prostřednictvím projektu získává mnoho pomůcek, kterými může žáky podpořit 

ve vzdělávání, ale také v zájmových aktivitách. Pro děti jsou také otevřeny školní kluby, doučování, 

kariérové poradenství a další aktivity. V aktivitách nechybí ani školení pro pedagogické pracovníky. 

Pedagogičtí pracovníci využili témata školení – čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, inkluze, 

sociální rozvoj, projektová výuka apod. Ze školení škola čerpá zkušenosti, inspirace, návody, metody, 
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sdílení a osobnostní růst. Vlivem mimořádných opatření se nepodařilo projekt ukončit do června 2021, 

proto byl prodloužen do prosince 2021. Na další školní rok se tak přesouvají Projektové dny mimo školu 

a využití ICT ve výuce. Škola již podala žádost o zapojení se do Šablon III. Žádost byla schválena.  

  

 

Post Bellum – Příběhy našich sousedů 

 Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých 

a devátých tříd základních škol. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí z Post Bellum na několik měsíců 

stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy.  Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit 

vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy, a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo 

psanou reportáž či dokument.  

 

DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu  

Je mezinárodní program pod záštitou britské královské rodiny, který motivuje k osobnímu rozvoji 

všechny mladé lidi ve věku od 14 do 24 let. Cílem programu je podpořit komplexní rozvoj schopností 

a dovedností mladých lidí skrze dlouhodobé a pravidelné aktivity ve čtyřech provázaných 

oblastech: rozvoji dovednosti, pohybu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici. Účastníci mohou získat při 

splnění programu mezinárodně uznávaný certifikát – bronzový (minimálně 6 měsíců plnění), stříbrný 

(min. 12 měsíců plnění) a zlatý (min. 18 měsíců plnění). 

 

SYPO – začínající učitel 

Období jednoho roku, ve kterém dochází k adaptaci učitele na podmínky praxe ve škole, 

propojování teoretických poznatků s vlastní učitelskou praxí a začleňování učitele do práce konkrétní 

školy. V průběhu adaptačního období je začínajícímu učiteli poskytována podpora pro postupné 

dosahování a rozvoj kompetencí popsaných v kompetenčním profilu začínajícího učitele. Zásadní úlohu 

v podpoře začínajícího učitele v adaptačním období má vedení školy a uvádějící učitel. 

 

IROP – vybavení odborných učeben, stavba venkovní učebny, zajištění bezbariérnosti 

Hlavním přínosem projektu je zkvalitnění a zatraktivnění výuky odborných předmětů v klíčových 

kompetencích přírodní vědy, technické a řemeslné obory, komunikace v cizích jazycích. 

 

 

Sportuj ve škole 

   Projekt je určen žákům 1.- 5. ročníku. V rámci školní družiny se přihlášení žáci mohou věnovat 1x 

týdně pohybovým aktivitám. 

 

Etwinning 

  Cílem projektu eTwinning je spolupráce mezi učiteli, žáky, školami, rodiči a místními orgány. 

V rámci eTwinningu učitelé spolupracují a organizují aktivity pro své žáky. Hrají aktivní roli, vstupují do 

vzájemné interakce, provádějí průzkum, přijímají rozhodnutí, navzájem se respektují a osvojují si 

dovednosti 21. století. 

 

Základy první pomoci 

  Aktivita ČČK pro žáky 8. tříd formou celodenního vzdělávání žáků, kterou realizovali pracovníci 

Záchranné služby kraje Vysočina. 
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Podpora volby povolání 

  Žáci 8. tříd se zúčastnili besed s pracovníky ÚP zaměřenými na správnou volbu střední školy 

a budoucího povolání.  

 

9.      Údaje o výsledcích inspekce a kontrolách hospodaření  

14. 9. 2020 ČŠI – Šetření stížností na žádost zákonného zástupce. Výsledek šetření byl projednán se 

zřizovatelem.  

9. 10. 2020 Město Humpolec: Veřejnosprávní kontrola Čerpání příspěvků, tvorba a čerpání fondů, 

investice a opravy - drobné nálezy byly odstraněny podle doporučení, jinak v pořádku. 

25. 1. – 1. 2. 2021 Město Humpolec: Veřejnosprávní kontrola Ověření inventarizace majetku a závazků k 

31. 12. 2020 - drobné nálezy byly odstraněny podle doporučení, jinak v pořádku 

27. 1. a 1. 2. 2021 Město Humpolec: Veřejnosprávní kontrola Dotace z rozpočtu zřizovatele, státu, krajů a 

dotace ze státních fondů - vše pořádku  

10. 6. 2021 Město Humpolec: Veřejnosprávní kontrola Kontrola čerpání mzdových prostředků u PO 

zřizovaných městem Humpolec – zjištěné nedostatky byly odstraněny. 

  

10. Základní údaje o hospodaření školy 

Vybrané údaje vypovídající o hospodaření školy v roce 2020 jsou uvedeny v přílohách č. 4–6. 

 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

Šablony II – celková částka 1 322 291 Kč (za rok 2020 vyčerpáno 559 788,40 Kč) 

IROP – celková částka 3 405 089,43 Kč (vybavení odborných učeben, stavba venkovní učebny, 

zajištění bezbariérovosti)  

 

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. 
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13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

Škola obdržela od sponzora dotaci na zajištění úhrady obědů pro 8 žáků v hodnotě 25.404,- Kč. 

Škola obdržela dotaci od úřadu práce ve výši 102 968, - Kč na plat jednoho zaměstnance, který vykonával 

ve škole veřejně prospěšné práce na pozici uklízeč a ostatní pomocník. 

Škola využila v rámci projektu Podpora výuky plavání ZŠ částku 40 292,- Kč. 

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 12 159,- Kč. 

V rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu využila škola částku 63.000,- Kč na posílení knihovního 

fondu. 

V rámci projektu Podpora vzdělávání cizinců ve školách č. j. MSMT 33014/2019 obdržela škola dotaci 

v celkové výši 58 650,- Kč.  

V rámci projektu DofE získala škola finanční dar 4 400,- Kč.  

  

 

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, 

• 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, se SPC Vysočina Jihlava, 

• se SVP Jihlava, 

• s Psychocentrem Jihlava s pobočkami v Pelhřimově a v Havlíčkově Brodě 

• s Policií ČR – pracovištěm Humpolec a Pelhřimov, 

• s klubem seniorů Astra, s DD Humpolec, 

• s Domem dětí a mládeže v Pelhřimově. 
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15. Vyhlášení sportovců školy, ocenění žáci školy 

Škola z důvodů mimořádných opatření – Covid 19 nevyhlašovala ve školním roce 2020/2021 

v jednotlivých kategoriích nejlepší sportovce školy. Většina soutěží byla zrušena.  

 

 

Návrhy na ocenění za nesportovní soutěže 

 

za výborné studijní výsledky: 

1. stupeň: Lukáš Kozojed 

2. stupeň: Adam Lukáš, Tomáš Kameš, Martina Janeková, Adéla Kohoutová, Patrik Krčil, Veronika 

Marešová, Filip Peroutka, Kryštof Štěpán, Natálie Švíková, Petr Vidovič, Simona Zádková, Lukáš Čábera, 

Anežka Davidová, Jakub Hrala, Jakub Jančura, Tereza Štěpánková, Eliška Vlčková, Kateřina 

Voplakalová, Richard Závodský, Vendula Krbcová, Lenka Matoušová, Anna Koubková, Radka Váchová, 

Max Kučera, Jakub Krupka, Patrik Svoboda  

 

 

16. Zapojení do školních, místních, okresních a vyšších 

soutěží 

 

Většina vědomostních soutěží byla letos přesunuta do on-line prostředí. Snažili jsme se o co 

největší počet zapojených žáků do soutěží. Všem žákům, kteří reprezentovali naši školu, děkujeme. 

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

 

 

17. Rozbor úrazovosti 

Úrazy celkem    17 

z toho dívky           6 

z toho chlapci           11 

 

Registrované úrazy  13 

z toho dívky                    5 

z toho chlapci                 8 

 

Odškodněné úrazy:   7 

Z toho dívky               3 

Z toho chlapci                 4 

 

TV – 22, přestávka – 12, ŠD – 4, vyučovací hodina – 3 

 

Vyplacená částka za odškodněné úrazy: 48.960,- Kč 
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Celkové množství úrazů oproti předcházejícímu školnímu roku se opět snížilo. Vyplacená částka 

za odškodněné úrazy se také snížila. Příčina snížení bylo uzavření školy po většinu školního roku 

z důvodů mimořádných opatření – Covid 19. Dalším důvodem je, že v tomto školním roce nemohly 

probíhat hodiny tělocviku, ve kterých se stane nejvíce úrazů.  

 

 

 

18. Schválení výroční zprávy o činnosti školy 

 
Pedagogická rada školy projednala a schválila Výroční zprávu na provozní poradě dne 6. 10. 2021. 

 

 

 

 

 

      Mgr. Tomáš Jůzl, ředitel školy 

 

 

 

 

 

Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy dne 4. 10. 2021  

 

 

 

 

 

   Mgr. Věra Horká 

předseda školské rady 
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Slovník zkratek: 

 

Aj – anglický jazyk 

Nj – německý jazyk 

ÚP – úřad práce 

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 

LMP – lehké mentální postižení 

STMP - střední mentální postižení 

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 

ŠD – školní družina 

LVK – lyžařský výcvikový kurz 

TV – tělesná výchova 

DD – dětský domov 

OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

MAP II – Místní akční skupina 

ČŠI – Česká školní inspekce 

GO – adaptační kurz pro 6. ročník 

 

 

 


