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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 

   zástupce pro 2. stupeň: Mgr. Jana Kutišová 

   zástupce pro 1. stupeň: Mgr. Alena Kukrechtová 

   vedoucí vychovatelka: Bc. Ingrid Červená 

   vedoucí provozu: Stanislav Záviška 

   vedoucí školní jídelny: Dana Říhová 

   vedoucí kuchařka: Hana Matoušková 

 

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

Telefonické kontakty: 565 536 520, 565 532 159, 777 742 527 

 

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 a zastřešený prostor pro venkovní výuku. V letních 

měsících roku 2012 byla vybudována nákladem cca 240 tis. Kč venkovní krytá učebna a 

s využitím Fondu Vysočiny umělé jezírko (náklad cca 100 tis. Kč.). Na základě smluvních vztahů 

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

využívat o velké přestávce možnosti nákupu občerstvení, a to včetně ochucených mlíček. Škola 

byla zapojena do projektu Ovoce do škol. 

 

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

školy, výchovná komise a poradní sbor ředitele školy. Škola je zapojena do asociace školních 

sportovních klubů. Ve škole pracuje žákovský parlament, v jehož čele stojí předseda a tři 

místopředsedové. V žákovském parlamentu zasedají zástupci tříd 4. – 9. ročníku. 

 

Škola organizovala pro žáky 1. – 2. ročníku předplavecký výcvik, pro žáky 3. a 4. ročníku 

plavecký výcvik, pro žáky 5. a 7. ročníku v Pasekách nad Jizerou tři lyžařské výcvikové kurzy. 

Obou kurzů se zúčastnilo 67 žáků z 5., 7., 8. a 9. ročníku. Pro žáky s diagnostikovanými 

poruchami učení, kteří byli integrováni v kmenových třídách, zajišťovala nápravu těchto poruch. 

Pro žáky jednotlivých tříd byly organizovány exkurze, výlety, návštěvy kulturních a společenských 

představení. Pro talentované žáky (chlapce) v 1. – 5. ročníku zajišťovala výuku formou 

nepovinného předmětu Sportovní aktivity se zaměřením na kopanou. Tato výuka je provázána 

s činností fotbalového klubu AFK Humpolec. Již osmým rokem byl pro talentovaná děvčata ve 

třídách 1. až 3. ročníku otevřen nepovinný předmět se zaměřením na míčové hry. Tři třídy šestého 

ročníku absolvovaly adaptační kurz, který proběhl na základně Bělice u Kališť. 

 

mailto:halkova@zshumpolec.cz
http://www.zshumpolec.cz/halkova/
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V tomto školním roce měla škola 30 tříd, do kterých docházelo k 30. 9. 2012 celkem 681 žáků. 

Z tohoto počtu bylo 361 chlapců a 320 dívek.  

Integrovaných žáků bylo ke dni 30. 9. 2012 celkem 23, z tohoto počtu bylo 16 s vývojovými 

poruchami učení a chování a 13 žáků s mimořádným nadáním. Pro jednoho žáka škola zajišťovala 

individuální výuku v domácím prostředí na základě zpracovaného individuálního vzdělávacího 

plánu. 

 

Na 1. stupni bylo 18 tříd s celkovým počtem 383 žáků, z toho bylo 211 chlapců a 172 dívek. 

Na 2. stupni bylo 12 tříd s celkovým počtem 298 žáků, z toho bylo 150 chlapců a 148 dívek. 

 

Do  školní družiny docházelo do sedmi oddělení celkem 221 žáků. 

 

Ke stravování ve školní jídelně bylo přihlášeno 635 žáků školy a 265 dalších strávníků. 

 

Pro výuku a potřeby pedagogických pracovníků měla  škola k dispozici 92 osobních počítačů, 

z toho je 56 počítačů přístupných žákům školy. Celkem 85 PC má připojení na internet, z toho 

bylo 51 přístupných žákům. 

 

Fond školní knihovny činí 7 869 titulů. Ve školním roce bylo evidováno 1277 výpůjček, ve 

srovnání s předcházejícím školním rokem došlo ke snížení počtu výpůjček. Uživatelů knihoven 

bylo celkem 419. 

 

Výuka cizích jazyků: 587 žáků 2. – 9. ročníku navštěvovalo  anglický jazyk. Zhruba 30 žáků 

navštěvovalo volitelný předmět Německý jazyk. 

 

Docházka cizinců do školy – školu navštěvovalo osm cizinců. Z toho byli tři žáci ze Slovenska, 

dva žáci z Ukrajiny, dva z Nizozemí a jeden z Vietnamu. 

 

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

Brno, Budíkov, Bystrá, Čejov, Červená Řečice, Dehtáře, Dolní Město, Dubí, Herálec, Hněvkovice, 

Horní Rápotice, Chřenovice, Jiřice, Kaliště, Kamenice, Kejžlice, Kletečná, Koberovice, 

Komorovice, Krasoňov, Křepiny, Lhotka, Lipnice nad Sázavou, Malý Budíkov, Mladé Bříště, 

Mysletín, Otavožaty, Pelhřimov, Petrkov, Petrovice, Plačkov, Proseč, Rozkoš, Řečice, Staré 

Bříště, Světlice, Telč, Ústí, Velký Rybník, Vilémov, Vystrkov, Zachotín, Záhoří, Zdislavice, Želiv. 

 

Údaje o složení školské rady: 

 

Poř. č. Příjmení, jméno Navržen, zvolen 

1.  Hendrych Martin Zástupce rodičů 

2.  Hendrychová Dagmar, Mgr. Zástupce pedagogických pracovníků 

3.  Koudelková Miluše  Zástupce zřizovatele 

4.  Krejčí Jana Zástupce zřizovatele 

5.  Křišťan Tomáš, Ing. Zástupce zřizovatele 

6.  Kukrechtová Alena, Mgr. Zástupce pedagogických pracovníků, 

Předsedkyně ŠR 

7.  Pipková Petra Zástupce rodičů 

8.  Svobodová Iva, Mgr. Zástupce pedagogických pracovníků 

9.  Vránová Jana Zástupce rodičů 
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2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje   
 

Ve školním roce 2012/2013 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 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět 
Ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 

Český jazyk a literatura 9 9 10 7 7 

Anglický jazyk  - 1 3 3 3 

Matematika 4 5 5 5 5 

Prvouka 2 2 2 - - 

Přírodověda - - - 2 2 

Vlastivěda - - - 2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

Informatika 0 0 0 0 1 

Týdenní počet hodin 20 22 25 25 26 

Nepovinné 

předměty 

       

Sportovní aktivity 2 2 2 2 2 

Náboženství 1 1 1 1 1 

Sborový zpěv - 1 1 1 1 

Konverzace v Aj - - - - 1 

Florbal - - 1 1 1 
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Učební plán platný pro třídy 2. stupně školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět 
Ročník 

6. 7. 8. 9. 

Český jazyk a literatura 5 4 5 4 

Anglický jazyk   3 3 4 3 

Matematika 4 5 4 4 

Informatika 1 1 1 1 

Občanská nauka 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 

Zeměpis 2 2 1 2 

Dějepis 2 2 2 2 

Přírodopis 2 2 1 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Fyzika 2 1 2 1 

Chemie - - 2 2 

Výchova ke zdraví 1 1 1 - 

Svět práce/Pracovní činnosti 2 1 1 1 

Volitelné 

předměty٭ 

Základy admin. - 2 2 2 

Konverzace v Aj - 2 - 2 

Německý jazyk - 2 2 2 

Seminář z Čj a 

M 
- - - 1 

Prakt. činnosti - - 2 2 

Vaření - - - 2 

Týdenní počet hodin 30 30 31 31 

Nepovinné 

předměty 

Náboženství 1 1 1 1 

Sborový zpěv 1 1 1 1 

Vybíjená 1 - 1 - 

 

*     Každý žák 7. ročníku se vyučuje 2 hodiny týdně volitelným předmětům 

       Každý žák 8. ročníku se vyučuje 2 hodiny týdně volitelnému předmětu 

       Každý žák 9. ročníku se vyučuje 4 hodiny týdně volitelným předmětům 



 

 

                                         

 

 

  7 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
Příjmení, jméno Kvalifikace Výuka předmětů Způsobilost 

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

Bílek Jiří ---------------------- Aj, Sp, Hv, Ov ----------------------------- 

Brzoň Petr Učitel 2. stupeň M, Tv, Za M – Deskr.geometrie 

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

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

Čížek Ondřej Učitel 2. stupně Z, Inf, Za, Ov M - Z 

Ehrlichová Dagmar Učitelka 1. stupeň 1. stupeň SPPG  

Havlová Helena Učitelka 2. stupeň Čj, Vv, SČj Čj – Vv 

Havlová Marcela Učitelka 2. stupeň -------------------- Čj - Ov 

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

Horák Miroslav Učitel 3. stupeň Čj, D, Ldv Čj – D 

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

Horká Věra Zástupce 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 

Janoušková Hana Učitelka 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 

Kameš Josef Učitel 3. stupeň Pč 2. stupeň 

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

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

Kaňková Hana Učitelka 1. stupeň 1. stupeň Předškolní ped. 

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

Krejcarová Silvie Učitelka 2. stupeň Př, Vz, Sp, Ov M - Př 

Krupková Monika Učitelka 3. stupeň -------------------- Čj - D 

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

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

Kukrechtová Alena Zástupce 1. stupeň M, 1. stupeň 1. stupeň 

Kutišová Jana Učitelka 2. stupeň M, Za, Př M – Bi 

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

Matějů Jaroslava Učitelka 2. stupeň M, Tv, Vv, SM M – Vv 

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

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

Paclíková Jiřina Učitelka 2. stupeň Čj, Ov, D Čj - Ov 

Pečenková Lenka Učitelka 2. stupeň Aj, KAj Rum. jazyk, angl. jazyk 

Pešková Alena Učitelka 1. stupeň ----------------------- 1. stupeň 

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

Prokopová Ludmila Učitelka 1. stupně  Vv Vychovatelství 

Sedláková Lenka Učitelka 2. stupeň Čj, F, Vv Fy – Základy techniky 

Sikesová Pavla Učitelka 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 

Staňková Dana Učitelka 2. stupeň CH, D, Nj Ch – Základy zem. výr. 

Strnad Václav Ředitel školy Př Ch – Př 

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

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

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

Urbanová Věra Učitelka 2. stupeň Čj, Hv, Va Čj – Hv 

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

Váňová Monika Učitelka 1. stupeň ----------------------- 1. stupeň 

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

Zachová Kamila Učitelka 2. stupeň M, D, Ov M - Ov 

Školní družina    

Červená Ingrid Vedoucí ŠD  Vychovatelství 

Kašparová Jana Vychovatelka  Vychovatelství 
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Mikšů Ivana Vychovatelka  Vychovatelství 

ProkopováLudmila Vychovatelka  Vychovatelství 

Slavíková Lada Vychovatelka  Vychovatelství 

Tůmová Olga Vychovatelka  Vychovatelství 

Červenková Nikola Vychovatelka  Vychovatelství 

Provoz Pracovní pozice   

Altová Helena Hospodářka   

Daňhelová Jaroslava Uklízečka   

Holubová Jana Uklízečka   

Maršálová Dana Ekonomka   

Nekolová Alena Uklízečka   

Teclová Ivana Uklízečka   

Vránová Jaroslava Uklízečka   

Záviška Pavel Údržbář   

Záviška Stanislav Vedoucí provozu   

    

Školní jídelna Pracovní pozice   
Čeledová Eva Kuchařka   

Hájková Jana Kuchařka   

Hůlová Jitka Pomocná kuchařka   

Maděrová Renata Pomocná kuchařka   

Matoušková Hana Vedoucí kuchařka   

Moravcová Hana Skladnice   

Rajdlíková Jana Pomocná kuchařka   

Říhová Dana Vedoucí ŠJ   

Šafusová Renata Pomocná kuchařka   

Závišková Zdena Kuchařka   

 

 

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

školy 

 
1. Celkem zapsáno 71 dětí, z tohoto počtu 36 chlapců a 35 dívek. 

2. Dodatečný zápis proběhl u 2 dětí. 

3. Indikace na odklad: předběžně u  6 dětí, z toho 2 chlapci a 4 dívky. 

4. Přímo z Humpolce bylo zapsáno 40 dětí, z okolních obcí 31 dětí. 

5. Odklady povinné školní docházky z roku 2012: celkem 19, z toho jeden odklad ze ZŠ 

Hradská a jeden ze ZŠ Pelhřimov. 

6. Z obcí mimo Humpolec bylo zapsáno 31 dětí. Nejvíce dětí bylo z Hněvkovic (6), 

Vystrkova (3), Mladých Bříšť, Mysletína, Kejžlice, Kamenice, Světlického dvora a Kališť 

(po 2), Hojanovic, Krasoňova, Plačkova, Malého Budíkova, Petrkova, Jiřic, Velkého 

Rybníka, Budíkova, Vilémova a Horních Rápotic (po 1). 

7. Přímo z Humpolce bylo zapsáno 40 dětí. Nejvíce dětí bylo z ulic Hálkova, Mírová, 

Družstevní a U Sokolovny (po 3), Svépomocná, Smetanova, Polní, U Vinopalny, Nerudova 

(po 2), Lnářská, J. Zábrany, Na Rybníčku, Na Dálnici, Máchova, Na Skalce, Lužická, 

V Aleji, Libická, Masarykova, Arbesova, Jihlavská, Kamarytova,, Vilová, Školní, Boční, 

Brunky a Sadová (po 1). 

8. Mimo spádový obvod školy bylo přijato celkem 15 žáků (8 ze ZŠ Hradská, 3 ze ZŠ Čejov, 

ze ZŠ Jiřice a ZŠ Herálec po 2. 

9. Zájem o předplavecký výcvik má 56 dětí. 

10. Zájem o výuku náboženství má 7 dětí. 
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11. Zájem o školní družinu má 40 dětí. 

12. Zájem o NP Sportovní aktivity má 28 žáků. 

13. Předčasný nástup bude mít jedno dítě. 

 

 

 

Závěr: do 1. ročníku  by mělo ve školním roce 2013/2014 nastoupit 84 žáků, tedy máme zájem 

otevřít čtyři třídy. 

 

Pro školní rok 2013/2014 bylo do čtyř tříd 1. ročníku, po provedených odkladech povinné školní 

docházky, zařazeno celkem 84 žáků.  

 

Povinnou školní docházku ukončilo, kromě patnácti žáků, kteří odešli do primy gymnázia, celkem 

77 žáků. Ze tříd 9. ročníku vycházelo 69 žáků, z nižších ročníků osm žáků. Do primy gymnázia 

odešlo celkem 15 žáků. 

 

Přehled o vycházejících žácích ukazuje následující tabulka. 

 

Tabulka č. 2 Počty vycházejících žáků 

 

 Celkem Gymnázium SOŠ a SOU 

9. ročník 69 11                            58 

Nižší ročníky   8   0 8 

Prima 15 15 0 

Celkový součet 92 26                             66 

 

 

Přehled o počtech žáků, kteří v posledních letech odešli do primy gymnázia, ukazuje následující 

tabulka. 

 

Tabulka č. 3 Počty žáků odcházejících do primy gymnázia 

 

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 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 
Souhrnné údaje o výsledcích vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2012/2013 jsou uvedeny 

v přílohách č. 1 – 32. 

Ve školním roce 2012/2013 bylo uděleno 63 důtek třídního učitele, z toho bylo 34 v 1. pololetí, 29 

ve 2. pololetí, na 1. stupni bylo uděleno 8 důtek, na 2. stupni 55 důtek.  

Dále bylo uděleno 58 důtek ředitele školy, z tohoto počtu bylo 21 v 1. pololetí a 37 ve 2. pololetí, 

na 1. stupni byly uděleny 3 důtky, na 2. stupni 55 důtek. 

Ve srovnání s předcházejícím školním rokem došlo k výraznému nárůstu jak počtu udělených 

důtek třídního učitele, a to o 21, tak k nárůstu počtu udělených důtek ředitele školy, a to o 14. 

 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

 
Prevenci sociálně patologických jevů považujeme za důležitou součást všech aktivit naší základní 

školy. Stále pokračuje spolupráce s pracovníky PPP Pelhřimov. V rámci ní využíváme diagnostiky 

dětí se specifickými poruchami učení, s poruchami chování, ale i nadaných dětí. Těm všem potom 

můžeme věnovat speciální péči. V oblasti soutěží úzce spolupracujeme s DDM Pelhřimov, AŠSK 

a jinými institucemi, kulturní spolupráce je již tradičně na dobré úrovni se Základní uměleckou 

školou Gustava Mahlera .  

Mezi preventivní aktivity na 1. stupni patří Ajax, spolupráce s Policií ČR, Zdravé zuby, Noc 

s Andersenem. V 1., 2. a 6. ročníku se žáci účastní GO – kurzů. V 1. a 2. ročníku umožňujeme 

dětem tzv. předplavecký výcvik, ve 3. a 4. ročníku se žáci účastní plaveckého výcviku. Pro žáky 

4. ročníku zabezpečujeme dopravní výchovu, nejen teoreticky v učebně, ale i prakticky na 

dopravním hřišti.   

Studium na 2. stupni zahajují žáci 6. ročníku pobytovými GO – kurzy, cílem je vytvoření 

bezproblémového prostředí třídy, vzájemné poznávání se žáků mezi sebou i s třídním učitelem. 

Děvčata tohoto ročníku se zúčastnila besedy o dospívání Čas proměn. V průběhu školní docházky 

nabízíme dětem účast na různých kurzech, ať již jde o tradiční lyžařský, vodácký nebo outdoorový. 

V tomto školním roce se měli naši žáci možnost podívat do Anglie a Vídně. Žáci 8. ročníku 

navštívili ÚP Pelhřimov, kde jim pracovníci radili při výběru povolání. Pro žáky 9. ročníku jsme 

zajistili besedu Nebojte se Policie a s velkým ohlasem se setkala akce YesNeyes.  

Spolupráci s rodiči i ostatní veřejností podporujeme pořádáním Dne otevřených dveří, 

rodičovskými schůzkami v průběhu školního roku i před nástupem povinné školní docházky. 

Každou první středu v měsíci jsou učitelé pro rodiče přítomni během konzultačních hodin. 

Veřejnosti se naši žáci představují při Vítání jara, zdobení vánočních stromků na náměstí, nebo při 

vystoupeních pěveckého sboru Skřivánek v Domově důchodců, klubu seniorů Astra, mateřských 

školkách nebo Dětském domově.  

 
 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Na další vzdělávání pedagogických pracovníků byla ve školním roce 2012/2013 vynaložena částka 

cca 36.000 Kč (viz přílohy č. 33 - 34). Do školení byli zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci. 

Vzdělávání se týkalo zajištění školení vyplývajících z jiných právních předpisů, anglického jazyka, 

kyberšikany, prevence, právních předpisů, hudební výchovy, práci s dětmi se SPU a jen okrajově 

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

financování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se projevilo příznivě navýšení 

finančních prostředků – ONIV – pro rok 2013. 

Vzdělávání probíhalo také v rámci projektu EU – peníze školám. Vzdělávání se zúčastnilo celkem 

20 pedagogů. Celková vynaložená částka na toto vzdělávání činila cca 8.000 Kč. 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 
Školní družina 

Ve školnim roce 2012/13 se do ŠD přihlásilo 221 žáků, z toho 3 cizinci, 131chlapců a 90 děvčat. 

Otevřelo se 11 kroužků pro 240 zájemců se sportovním, výtvarným, rukodělným, hudebním i 

jazykovým zaměřením.V tomto roce se uskutečnilo 30 akcí, z toho10 o sobotách či nedělích. 

Turistický kroužek ušel 45 km, podíval se do Poděbrad, Zlína a okolí Humpolce. Vlastivědný 

kroužek zhlédl kouzelnickou show P. Kožíška v Praze, prošel oboru v Hluboké nad Vltavou a 

jihlavskou zoo a navštívil Kamenici a Stonetown. V klubu Astra se děti učily šít s babičkami, 

předvedli vánoční besídku, popřáli babičkám ke Dni matek, zapojili se do školní akademie. 

Výtvarný kroužek se zapojil do soutěže Korálky do dálky a keramický kroužek vytvořil spoustu 

pěkných dárků pro rodiče a kamarády malých umělců.   

Pozvání mezi nás přijali kinologové z Zemědělské akademie v Humpolci a Mgr. J. s ukázkou 

korporátního bubnování. 

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 2012/2013 snaha o všestranný rozvoj všech našich žáků. Proto celým 

školním rokem prolínala velká řada projektů, exkurzí, školních i mimoškolních aktivit, 

zaměřených zejména na rozvoj čtenářské gramotnosti, prohlubování znalostí o našem regionu, 

kladného vztahu k přírodě a rozvoje komunikace mezi lidmi. Letošní novinkou bylo, po dohodě 

s rodiči, zavedení psacího písma Comenia skript v jedné ze čtyř prvních tříd. Velkou pozornost 

jsme věnovali rozvoji finanční gramotnosti a také dopravní výchově. Významnou součástí naší 

práce je snaha o zapojení žáků do tělovýchovných aktivit. I v letošním roce se nám podařilo získat 

pro tyto činnosti mnoho žáků a dosáhnout s nimi mnoho vynikajících výsledků. Výčet všech těchto 

aktivit je uveden v další části výroční zprávy.  

Vyučující používali v hodinách zajímavé pomůcky, hry, střídali metody a formy práce, a proto 

byla výuka pro žáky skutečně podnětná a zajímavá. Žáci se zapojili do všech nabízených 

nepovinných předmětů. Společně se svými vyučujícími nacvičili skvělá vystoupení na školní ples, 

pro děti v mateřských školách, v centru Cipísek, pro své rodiče i pro seniory našeho města. 

V dubnu jsme se velkou měrou podíleli na programu školní akademie. Všechny tyto aktivity 

rozhodně přispěly k prezentaci naší školy na veřejnosti.  

Děti se specifickými vzdělávacími, výchovnými i zdravotními problémy byly zařazeny tak, jak je 

v současné době celosvětovým trendem, do běžných tříd. Při práci s nimi nám během roku 

pomáhala paní asistentka. 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 provedli 

odbornou depistáž ve všech prvních třídách, po které následovala celoroční pravidelná náprava 

vadné výslovnosti u všech diagnostikovaných žáků. 

Již šestým rokem jsme ve spolupráci s rodiči a pedagogicko-psychologickou poradnou 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.  Tito naši nadaní žáci se úspěšně zapojili 

do soutěží jako je Logická a matematická olympiáda, Všeználek, matematický Klokan atd.  

 

2. stupeň  

 

Žáci druhého stupně se ve školním roce 2012-2013 zúčastnili celkem šesti kulturních akcí. Třikrát 

navštívili vystoupení žáků ZUŠ, jedenkrát besedu s Pohodáři, jedenkrát filmové představení a také 

školní akademii naší školy. 



 

 

                                         

 

 

  12 

Uskutečnily se také pravidelné kurzy a exkurze: seznamovací kurzy šestých tříd, lyžařský 

výcvikový kurz žáků sedmých tříd, návštěva Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou,  outdoorový 

kurz žáků devátých tříd a zájezd do Anglie. Novinkou bylo třídenní matematické soustředění, které 

proběhlo ve spolupráci se ZŠ Dobronín a ZŠ Větrný Jeníkov. Žáci osmých a devátých tříd měli 

možnost navštívit SPŠ SOU Pelhřimov a SPŠS Havlíčkův Brod. 

Tento školní rok byl velmi bohatý na besedy a jednorázové vzdělávací akce. Žáci šestých až 

devátých tříd zhlédli ukázky výcviku služebních psů,  absolvovali besedu na téma „Hrozby 

extrémismu“ a zamysleli se nad svými stravovacími návyky v rámci programu YesNeYes.  Pro 

dívky šestých tříd byla připravena beseda „Čas proměn“. Žáci osmých tříd byli poučeni o první 

pomoci a o protipožární ochraně. „Osmáci“  i  „deváťáci“ absolvovali besedy o drogách a 

přednášku „Děti politických vězňů“. Žáci devátých tříd se poučili o dějinách 20. století. 

Žáci devátých tříd se opět významně zapojili do již tradiční akce Čertoviny, částečně zajišťovali 

program na školním plese, vyzkoušeli si roli učitelů při Dni učitelů a zajišťovali obsluhu stanovišť 

při Dni Země. 

 

Výchovné poradenství 

 

Ve školním roce jsme neřešili žádný zásadní problém ohledně závadného chování žáků.  

V oblasti specifických poruch učení a chování jsme zaznamenali nárůst žáků. Jednalo se o 29 žáků 

1. stupně a 6 žáků 2. stupně. Po domluvě s rodiči jim byl vytvořen individuální vzdělávací plán, 

podle kterého byla realizována výuka. Zvláštní péči na naší škole jsme nadále věnovali i žákům 

s mimořádným kognitivním nadáním. Zde se jednalo o 8 žáků 1. stupně a o 6 žáků 2. stupně. I jim 

byl vytvořen individuální vzdělávací plán, který se zaměřil na specifickou oblast, v níž se nadání 

projevuje. 

Povinnou školní docházku ukončilo 69 žáků v 9. ročníku a 8 žáků v 8. ročníku. 15 žáků odešlo na 

víceleté gymnázium. Během školního roku byly realizovány různé akce k volbě povolání. Žáci 

9. tříd navštívili den otevřených dveří SŠ Pelhřimov, účastnili se setkání se zástupci vybraných 

středních škol.  Žáci 8.tříd navštívili SŠ stavební Havlíčkův Brod a Úřad práce v Pelhřimově, kde 

absolvovali dopolední program zaměřený na volbu střední školy. Během roku probíhaly 

konzultace výchovného poradce s rodiči ohledně profesní orientace žáků. 

 

 

Akce školy  

Září 

 Seznamovací kurzy 6. tříd - proběhly již tradičně na chalupě v Kališti, žáci zde vyzkoušeli 

různé aktivity a navzájem se poznávali i v mimoškolním prostředí 

 Již tradičně jsme uspořádali besedu pro rodiče „Máme doma prvňáčka“ s ředitelkou PPP  

Pelhřimov paní PaedDr. Janou Svobodovou 

 Zúčastnili jsme se pátého ročníku divadelní přehlídky „Hliníkovo kukátko“  

 Zahájen byl předplavecký i plavecký výcvik žáků 1. – 4. ročníku 

 Některé třídy zahájily exkurzní činnost 

 Žáci 3. ročníku věnovali jeden vyučovací den projektu Bramborový den 

 Prvostupňoví žáci navštívili městskou knihovnu 

 

Říjen 

 Seznamovací kurzy 1. tříd – žáci se při mimoškolních činnostech blíže poznávali a rovněž 

si prohlédli všechny prostory školních budov  

 Žáci 2. stupně soutěžili ve školním kole soutěže Přírodovědný klokan 

 Pro žáky tříd 4. ročníku proběhl kurz dopravní výchovy 

 Některé třídy se podívaly do Muzea Dr. A. Hrdličky v Humpolci, jiné do Horáckého 

divadla v Jihlavě 

 Závěr října byl ve znamení halloweenských akcí 
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Listopad 

 Beseda žáků 9. tříd s úředníky Úřadu práce – jedna z řady tradičních akcí, která má pomoci 

žákům při výběru budoucího povolání 

 Pokračovala dopravní výchova prvostupňových žáků a návštěvy knihovny 

 Paťáci absolvovali výchovné besedy 

 Den otevřených dveří se poslední listopadovou sobotu stává již tradicí. Návštěvníky ve 

škole uvítali vyučující i žáci s připraveným programem, školní jídelna vařila nejoblíbenější 

jídlo 

 Prvňáčci dostali svá první pera 

 V kinosálu MěKISu proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže Mládí Humpolec 

 

Prosinec 

 Projektový den Čertoviny - akce, na jejíž přípravě se podílejí žáci 9. tříd, kteří pro 

spolužáky z 1. stupně připravují „peklo“ plné čertů, ale i anděla s mikulášem, doufáme, že 

se z povedené akce stane tradice 

 Pro žáky školy vystoupil taneční obor ZUŠ G. Mahlera v Humpolci 

 Vánoční stromky - Horní náměstí – 3. ročník akce pořádané naší školou pro ostatní školy a 

školky ve městě spojené s vystoupením pěveckého sboru naší školy 

 Vánoční výstava – 1. stupeň – vánočně vyzdobené třídy a další prostory školy si prohlédly 

děti ze všech mateřských škol i senioři z domova důchodců. Společně si všichni za 

doprovodu sboru Skřivánek  zazpívali několik koled 

 Vánoční vystoupení pěveckého sboru Skřivánek patří také k běžným jevům předvánočního 

času. Žáci těmito vystoupeními přinášejí sváteční náladu mezi lidi ve škole i mimo školu 

 Některé třídy si připravily vánoční besídky pro rodiče  

 

Leden 

 Besedy vyučujících 1. stupně s rodiči budoucích prvňáčků v MŠ (1. st.) 

 Lyžařský výcvikový kurz v Pasekách nad Jizerou 

 Žáci 2. ročníku zavítali do Horáckého divadla 

 Zahájena byla školní kola v recitaci, Všeználkovi a konverzaci v Aj 

 Předškoláci z mateřských škol se přišli podívat do prvních tříd 

 Někteří žáci si obuli brusle a vyzkoušeli své dovednosti na humpoleckém zimním stadionu 

 Pro rodiče byla připravena ukázková hodina Comenia Skriptu 

 Beseda-Červený kříž, záchranná služba a požárníci – další tradiční akce, která žáky 

seznamuje s první pomocí a učí je, jak se zachovat v zátěžových situacích, navazuje 

prohlídka sanitky a beseda s požárníky 

 

 

Únor 

 Lyžařský výcvikový kurz v Pasekách nad Jizerou 

 Školní ples se konal již pošesté a byl provázen velkým zájmem veřejnosti 

 Zápis do 1. tříd  

 Bruslení na zimním stadionu 

 Učitelé absolvovali školení pro práci s žáky se SPU a seminář eTwinning 

 V kinosále se opět předvedla se svou prezentací skupina Pohodáři 

 

Březen 

 Lyžařský výcvikový kurz v Pasekách nad Jizerou 

 Školní kolo vědomostní soutěže Všeználek – 5. třídy 

 Vybraní pedagogové se zúčastnili školení matematiky 

 Proběhl miniseminář eTwinning 

 V městské knihovně se pořádal s naší účastí seminář Velikonoční dílna 
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 V ČZA jsme se zúčastnili pletení pomlázek 

 Na 1. stupni proběhlo školní kolo v pěvecké soutěži 

 

Duben 

 Ve škole proběhla akce Den s Andersenem 

 Den Země – již 5. ročník této celoškolní akce, letošním tématem byla voda  

 Některé třídy se podívaly do Horáckého divadla v Jihlavě 

 Zájemci z řad učitelů se zúčastnili zdařilé akce Učitelé po škole 

 Vítání jara – 1. stupeň ve spolupráci s ČZA 

 Pěvecký sbor skřivánek se zúčastnil krajské přehlídky pěveckých sborů v Třebíči 

 Ve škole proběhl Den učitelů 

 

Květen 

 Zahájeny byly školní výlety 

 Školní atleti se mohli ukázat v jednotlivých disciplínách školní olympiády 

 Školní akademie – ve zdařilém programu se představili žáci 1. i 2. stupně 

 Outdoor kurz pro 8. a 9. třídy nabízíme také již několik let, žáci si během pobytu na 

Šumavě vyzkouší kola, lodě i vlastní nohy při pěší túře 

 Kinderiáda – týmová sportovní soutěž 2. – 5. tříd 

 2. setkání s budoucími prvňáky 

 V hale TJ Jiskra jsme se zúčastnili výchovné akce YesNeyes 

 Zahájeno bylo testování žáků 5. a 9. ročníku z předmětů matematika, anglický jazyk a 

český jazyk 

 Pro žáky školy vystoupil dechový orchestr ZUŠ a taneční obor ZUŠ 

 Zdařilá byla i akce Nebojte se poliicie 

 

Červen 

 Papírový den – poměrně úspěšná sběrová akce, jejíž výtěžek slouží např. k nákupu 

drobných odměn 

 Ocenění výborných žáků a sportovců  – proběhlo v kinosále MěKISu a ocenění žáci 

obdrželi diplomy, případně i finanční odměny  

 Fotografování žáků a návštěva filmových představení 

 Výlety, exkurze 

 

 

Prezentace školy na veřejnosti, akce přesahující rámec školy 
 Den otevřených dveří - poslední sobota v listopadu 

 Pravidelné příspěvky do Zálesí 

 Nástěnka na Horním náměstí 

 Nástěnky v přízemí budovy školní jídelny 

 Postupné úpravy nových webových stránek 

 Zdobení vánočních stromků na Horním náměstí 

 Ples školy 

 Vystoupení pěveckého sboru Skřivánek a recitátorů 

 Setkání s rodiči budoucích prvňáčků v MŠ, setkávání s budoucími prvňáčky, zápis do 

1. tříd 

 Akce školní družiny s účastí veřejnosti 

 Vítání jara 

 Školní akademie 

 Umístění našich žáků v soutěži „Mládí“ 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 
Ve školním roce 2012/2013 ve škole nebyla provedena žádná inspekce. 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

 
Vybrané údaje vypovídající o hospodaření školy v roce 2012 jsou uvedeny v přílohách č. 35 – 43. 

 

 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

 
Škola v průběhu školního roku 2012/2013 čerpala finanční prostředky z níže uvedených 

rozvojových programů Fondu Vysočiny: 

 

1. GP Sportoviště, podprogram Drobná údržba sportovišť, název projektu Údržba 

sportovního areálu ZŠ Humpolec, Hálkova – celkové náklady na projekt 68.000,-

Kč. 

2. GP Enviromentální osvěta – přírodní zahrady 2012, název projektu Jezírko – místo 

k životu i zdroj poznání – celkové náklady na projekt 

 

 

 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

 
Žádný z pedagogů školy nebyl zapojen do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 
Škola v průběhu školního roku 2012/2013 ukončila projekt z OP VK EU – peníze školám. Celková 

výše podpory byla 3.080.068,-Kč. Projekt byl zaměřen na klíčové aktivity č. I/2, I/3, III/2, III/3 a 

V/2, V/3. V průběhu školních let 2010-2013 bylo zajištěno vzdělávání pedagogů (celkem 32 

pedagogů), obnoven byl kompletně software ve všech třech PC učebnách (celkem 78 PC), pořízen 

byl server. Dále byla škola vybavena 14 ks keramických tabulí s křídly, 19 ks interaktivních 

dataprojektorů, 4 ks dataprojektorů, a jednou interaktivní tabulí UNO. V 18 učebnách bylo 

instalováno ozvučení tabulí. 

 

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 

s oddělením školství, odborem zdravotnictví a sociálních věcí, odborem výstavby, 
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 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, 

 s Městskou knihovnou v Humpolci, 

 s TJ Jiskra Humpolec, 

 s FK  a AFK Humpolec, 

 s Pedagogicko psychologickou poradnou v Pelhřimově, 

 s SPC a MŠ 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  
 

V tomto školním roce byla zájmová činnost organizována Střediskem volného času při ZŠ 

Humpolec v Hradské ulici. Bližší informace o činnosti kroužků a zapojení žáků školy do zájmové 

činnosti nebyly škole vedením SVČ poskytnuty. 

 

16. Vyhlášení sportovců školy, ocenění žáci školy 

 
Škola vyhlásila ve školním roce 2012/2013 v jednotlivých kategoriích nejlepší sportovce školy:  

 

Žáci 1. stupeň:  1. Och František 

    2. Koubská Kristýna 

    3. Krejčí Lucie 

     

 

Starší dívky (2. stupeň): 1. Hertlová Kateřina 

    2. Hynková Petra 

3. Lecjaksová Martina 

         

 

Starší chlapci (2. stupeň): 1. Konrád Lukáš 

    2. Rážek Dominik 

    3. Pipek Pavel, Kořenář Josef 

 

Nové rekordy školy 

 

1. stupeň: Och František  1. – 3. ročník  50 metrů 7,8 sec. 

  Koubská Kristýna 4. – 5. ročník 50 metrů 7,5 sec.   

  

2. stupeň: -------- 

 

 

Návrhy na ocenění  za další soutěže 
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Mimořádné ocenění: Sedlák Jiří za vynikající výsledky v šachových soutěžích, Klubal Jiří za 

vynikající výsledky v soutěžích a olympiádách (šachy, logická olympiáda, matematické soutěže, 

Všeználek). 

Mimořádné ocenění: Krčil Aleš za výborné výsledky v soutěžích a olympiádách (matematická 

olympiáda, astronomická olympiáda, Pythagoriáda, Eurorébus, Sapere, Bi-Ol, Evropské srdce, 

Finanční gramotnost a další). 

 

17. Výsledky soutěže Mládí -  Humpolec 2012 – 2013 

 

STUDENT                

pořadí v 
soutěži 

JMÉNO 
STUDEN

TA   

název soutěže Škol
ní 

kolo 
(bod

y) 

Okres
ní kolo 
- místo 

Okresní 
kolo - 
účast 

Okres
ní 

kolo -  
umíst

ění 

Krajsk
é kolo 

- 
místo 

Krajsk
é kolo 

- 
účast 

Krajsk
é kolo 

- 
umíst

ění 

Rep. 
kolo - 
místo 

Rep.  
kolo - 
účast 

Rep. 
kolo - 
umíst

ění 

celke
m za 
soutě

ž 

koefici
ent 
všestr
annos
ti 

vyz
na
me
nán
í 

celke
m  

    1. Aleš 
Krčil 

Finanční gramotnost 3 1 10 60 1 40 60 1 100 60 333 1 40 6657 

  Sapere 3 1 10 60 1 40 60 4 100 15 288 2   

  Evropské srdce   0 0 1 40 60 1 100 60 260 3   

  Chemická olympiáda 3 1 10 60 2 40 40  0 0 153 4   

  Podnikatelská soutěž  1 10 60 2 40 40  0 0 150 5   

  Logická olympiáda  0 0 0 5 40 10  0 0 50 10   

  Matematická olympiáda 3 1 10 60 22 40 0  0 0 113 6   

  Fyzikální olympiáda 3 2 10 40 6 40 5  0 0 98 7   

  Astronomická olympiáda 3    2 40 40  0 0 83 8   

  Eurorébus - jednotlivci     14 40 0    40 9   

  Eurorébus - týmy     11 40 0  0 0 40 9   

  Biologická olympiáda 3 7 10 5     0 0 18 11   

  Dějepisná olympiáda  22 10 0  0 0  0 0 10 12   

2. David 
Krčil 

Finanční gramotnost 3 1 10 60 1 40 60 1 100 60 333 1 40 3382 

  Sapere 3 1 10 60 1 40 60 4 100 15 288 2   

  Evropské srdce   0 0 1 40 60 1 100 60 260 3   

  Podnikatelská soutěž  1 10 60 2 40 40  0 0 150 4   

  Astronomická olympiáda 3  0 0 4 40 15  0 0 58 6   

  Eurorébus - jednotlivci     9 40 5    45 5   

  Eurorébus - týmy   0 0 11 40 0  0 0 40 5   

  Logická olympiáda  0 0 0 27 40 0  0 0 40 7   

3. Martin 
Matějka 

Finanční gramotnost 3 1 10 60 1 40 60 1 100 60 333 1  1823 

  Evropské srdce     1 40 60 1 100 60 260 2   

  Podnikatelská soutěž  1 10 60 2 40 40  0 0 150 3   

  Eurorébus - jednotlivci   0 0 16 40 0  0 0 40 4   

  Eurorébus - týmy  0 0 0 11 40 0  0 0 40 4   

  Logická olympiáda  0 0 0 37 40 0  0 0 40 5   

     0 0  0 0  0 0 0    
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SPORTOVEC                

pořadí 
v 

soutěži 

JMÉNO 
STUDENTA   

název soutěže Míst
ní 

kolo 
(bod

y) 

Okre
sní 

kolo 
- 

míst
o 

Okre
sní 

kolo - 
účast 

Okre
sní 

kolo 
-  

umís
tění 

Krajské 
kolo - 
místo 

Kraj
ské 
kol
o - 
úča
st 

Kraj
ské 
kol
o - 
umí
stě
ní 

Ze
msk

é 
kol
o - 
mís
to 

zems
ké 

kolo 
- 

účas
t 

zems
ké 

kolo 
- 

umís
tění 

Rep. 
kolo 

- 
míst

o 

Rep.  
kolo - 
účast 

Rep. 
kolo - 

umístěn
í 

celkem 
za 

soutěž 

celkem  

1 Dominik Rážek Přespolní běh   0 0 1 40 60  0 0 12 100 0 200 940  

  Coca Cola Školský 
pohár 

5 1 10 60 1 40 60 1 60 60 7 100 5 400   

  Pohár rozhlasu  1 10 60 2 40 40  0 0  0 0 150   

  Malá kopaná  2 10 40  0 0  0 0  0 0 50   

  Sálová kopaná  1 10 60  0 0  0 0  0 0 70   

  OVOV  1 10 60  0 0  0 0  0 0 70   

2 Lukáš Konrád Coca Cola Školský 
pohár 

5 1 10 60 1 40 60 1 60 60 7 100 5 400 920  

  Pohár rozhlasu  1 10 60 2 40 40  0 0  0 0 150   

  Malá kopaná  2 10 40  0 0  0 0  0 0 50   

  Sálová kopaná  1 10 60  0 0  0 0  0 0 70   

  Florbal  1 10 60 2 40 40  0 0  0 0 150   

  Jarní laťka  8 10 5  0 0  0 0  0 0 15   

  Volejbal  3 10 20  0 0  0 0  0 0 30   

  OVOV  4 10 15  0 0  0 0  0 0 25   

  Lehkoatl. 
olympiáda 

 3 10 20  0 0  0 0  0 0 30   

3 Pipek Pavel Coca Cola Školský 
pohár 

5 1 10 60 1 40 60  0 0  0 0 175 735  

  Pohár Rozhlasu  1 10 60 2 40 40  0 0  0 0 150   

  Malá kopaná  2 10 40  0 0  0 0  0 0 50   

  Sálová kopaná  1 10 60  0 0  0 0  0 0 70   

  Florbal  1 10 60  0 0  0 0  0 0 70   

  Jarní laťka  2 10 40  0 0  0 0  0 0 50   

  Volejbal  3 10 20  0 0  0 0  0 0 30   

  OVOV  1 10 60  0 0  0 0  0 0 70   

  Lehkoatletická 
olymp. 

 1 10 60  0 0  0 0  0 0 70   

 
V soutěži Mládí Humpolec v rámci Humpolce dosáhli naši žáci vynikajících výsledků. 

V kategorii Sportovec obsadil celkové 1. místo Dominik Rážek, na 2. místě skončil Lukáš Konrád 

a na 3. místě Pavel Pipek. 

Kategorii Student vyhrál Aleš Krčil, 2. místo získal David Krčil, na 3. místě skončil Martin 

Matějka. 

V celé historii soutěže Mládí, která už trvá 13 let, je to nejvýraznější umístění našich žáků. 
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18. Zapojení do školních, místních, okresních a vyšších soutěží 

 
Přehled o zapojení do školních, okresních, krajských soutěží je uveden v přílohách č. 44 – 47. 

 

19. Rozbor úrazovosti 

 
Ve školním roce 2012/2013 bylo ve škole evidováno celkem 68 úrazů, z tohoto počtu bylo 33 

úrazů dívek a 35 úrazů chlapců. Z tohoto počtu bylo 45 úrazů odškodněno, z tohoto počtu bylo 24 

úrazů chlapců a 21 úrazů dívek. Registrováno bylo celkem 61 úrazů, z tohoto počtu bylo 29 

u chlapců a 32 u dívek. Za odškodněné úrazy byla vyplacena částka 131.910,-Kč. Meziroční nárůst 

u počtu evidovaných úrazů je 12. Došlo však k výraznému navýšení částky za odškodněné úrazy – 

částka za školní rok, která byla vyplacena, činí více než dvojnásobek loňské částky 

 

20. Vyhodnocení ročního plánu 

 
Roční plán činností školy byl splněn, plánované akce byly v průběhu školního roku 2012-2013 

realizovány. 

 

 

 

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

 

dne 23. 10. 2013          


