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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: Petr Havel 

   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 

místopředseda. 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 dva lyžařské výcvikové kurzy. 

Obou kurzů se zúčastnilo 77 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. Pro 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. 2013 celkem 676 žáků. 

Z tohoto počtu bylo 346 chlapců a 330 dívek.  

Integrovaných žáků bylo ke dni 30. 9. 2013 celkem 41, z tohoto počtu bylo 26 s vývojovými 

poruchami učení a chování a 5 žáků s mimořádným nadáním.  

 

Na 1. stupni bylo 18 tříd s celkovým počtem 397 žáků, z toho bylo 212 chlapců a 185 dívek. 

Na 2. stupni bylo 12 tříd s celkovým počtem 279 žáků, z toho bylo 134 chlapců a 145 dívek. 

 

Do  školní družiny docházelo do sedmi oddělení celkem 209 žáků. 

 

Ke stravování ve školní jídelně bylo přihlášeno 636 žáků školy a 264 dalších strávníků. 

 

Pro výuku a potřeby žáků a pedagogických pracovníků měla  škola k dispozici 120 osobních 

počítačů, z toho je 75 počítačů přístupných žákům školy. Celkem 115 PC má připojení na internet, 

z toho bylo 75 přístupných žákům. 

 

Fond školní knihovny činí 7 164 titulů. Ve školním roce bylo evidováno 1718 výpůjček, ve 

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

bylo celkem 780. 

 

Výuka cizích jazyků: 497 žáků 2. – 9. ročníku navštěvovalo předmět Anglický jazyk. Celkem 143 

žáků navštěvovalo povinný a volitelný předmět Německý jazyk. 

 

Docházka cizinců do školy – školu navštěvovalo deset cizinců. Z toho byli pět žáků ze Slovenska, 

tři z Vietnamu a dva žáci z Ukrajiny. 

 

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

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,  

Velký Rybník, Vilémov, Vystrkov, Zachotín, Záhoří, Zdislavice, Želiv. 

 

Údaje o složení školské rady: 

 

Poř. č. Příjmení, jméno Navržen, zvolen 

1.  Kaňová Barbora 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 

7.  Krajhanzl Josef Zástupce rodičů 

8.  Svobodová Iva, Mgr. Zástupce pedagogických pracovníků 

9.  Hynková Miroslava Zástupce rodičů 
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2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje   
 

Ve školním roce 2013/2014 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 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 

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 

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 

Pěvecký sbor - 1 1 1 1 

Konverzace v Aj - 1 1 1 1 

Florbal 1 1 1 1 1 

Přírodovědný 

seminář 
- - 1 1 1 

Vybíjená - - - 1 1 

Zájmová 

matematika 
- 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 4+1 4 4+1 3+1 

Anglický jazyk   3 3 3 3 

Matematika 4 4+1 4 3+1 

Informatika 1 0+1 - 0+1 

Občanská nauka 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٭ 

Základy admin. - - Ano Ano 

Konverzace v Aj - - Ano Ne 

Německý jazyk - - Ne Ano 

Sem. z Čj a M - - Ne Ano 

Prac. činnosti - - Ne Ano 

Vaření - - Ne Ano 

 Pěstitelství - - Ano Ne 

 
Lit. dramat. 

vých. 
  Ne  Ano 

Týdenní počet hodin 30 30 31 31 

Nepovinné 

předměty 

Náboženství 1 1 1 1 

Sborový zpěv 1 1 - 1 

Vybíjená - 1 - - 

 

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

       Každý žák 9. ročníku se vyučuje 4 hodiny týdně  dvěma volitelným předmětům 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 
Příjmení, jméno Kvalifikace Výuka předmětů Způsobilost 

Bartošová Zdeňka Učitelka 2. stupeň Nj Hv – Nj 

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

Bílek Jiří ---------------------- Aj, Sp, Hv, Za, Sp ----------------------------- 

Brzoň Petr Učitel 2. stupeň M, Tv 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, M M – Z 

Drvotová Miloslava Učitel 2. stupně Sp Př - Tv 

Ehrlichová Dagmar Učitelka 1. stupeň 1. stupeň SPPG  

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

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

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

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

Jůzl Tomáš Učitel 3. stupeň D, Př, Vl 2. 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 

Krčilová Ivona Učitelka 2. stupeň CH M - CH  

Krejcarová Silvie Učitelka 2. stupeň ----------------------- 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, Vv, 1. stupeň 1. stupeň 

Kutišová Jana Učitelka 2. stupeň M, 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, Nj, Pě, Spz 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 

Sedláková Lenka Učitelka 2. stupeň 1. stupeň Fy – Základy techniky 

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

Strnad Václav Ředitel školy CH, 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 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, Vv, Ov, Vz M - Ov 

Školní družina    

Červená Ingrid Vedoucí ŠD  Vychovatelství 
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Kašparová Jana Vychovatelka  Vychovatelství 

Mikšů Ivana Vychovatelka  Vychovatelství 

ProkopováLudmila Vychovatelka  Vychovatelství 

Slavíková Lada Vychovatelka  Vychovatelství 

Bernardová Radka Vychovatelka  1. stupeň 

Váňová Monika Vychovatelka  1. stupeň 

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   

Havel Petr 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 92 dětí, z tohoto počtu 46 chlapců a 46 dívek. 

2. Dodatečný zápis proběhl u 2 dětí. 

3. Indikace na odklad: předběžně u  8 dětí, z toho 5 chlapců a 3 dívky. 

4. Přímo z Humpolce bylo zapsáno 57 dětí, z okolních obcí 35 dětí. 

5. Odklady povinné školní docházky z roku 2013: celkem 6. 

6. Z obcí mimo Humpolec bylo zapsáno 31 dětí. Nejvíce dětí bylo z Kališť (6), Vystrkova a 

Komorovic (po 4), Petrovic (3), Jiřic, Čejova, Krasoňova, Bystré, Kejžlice, Vlčích hor (po 

2), Rozkoše, Mysletína, Lhotky, Velkého Rybníka Koberovic, Hněvkovic (po 1). 

7. Přímo z Humpolce bylo zapsáno 57 dětí. Nejvíce dětí bylo z ulic U Sokolovny (8), 

Pelhřimovská (5), Hálkova, Na Rybníčku (po 4), Masarykova, Svépomocná, Smetanova 

(po 3), Mírová, Na Kasárnách, Nerudova, Komenského, Jiřická, Družstevní (po 2), Na 

Závodí, Školní, Pod Tratí, Jihlavská, Horní náměstí, Na Skalce, Palackého, Litochleby, 5. 

května, E. Dítě, Vilová, Máchova, V Cípku, Na Houpačkách a Na Dálnici (po 1). 

8. Mimo spádový obvod školy bylo přijato celkem 15 žáků (8 ze ZŠ Hradská, 4 ze ZŠ Čejov, 

ze ZŠ Jiřice 3. 

9. Zájem o předplavecký výcvik má 64 dětí. 

10. Zájem o výuku náboženství má 7 dětí. 

11. Zájem o školní družinu má 63 dětí. 
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12. Zájem o NP Sportovní aktivity má 45 žáků. 

13. O předčasný nástup žádají 4 děti. 

 

Závěr: do 1. ročníku  by mělo ve školním roce 2014/2015 nastoupit 90 žáků, tedy máme zájem 

otevřít čtyři třídy s naplněností 22 až 23 žáků. 

 

Pro školní rok 2014/2015 bylo do čtyř tříd 1. ročníku, po provedených odkladech povinné školní 

docházky, zařazeno celkem 86 žáků.  

 

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

80 žáků. Ze tříd 9. ročníku vycházelo 77 žáků, z nižších ročníků tři žáci. Do primy gymnázia 

odešlo celkem 16 žáků. 

 

Přehled o vycházejících žácích ukazuje následující tabulka. 

 

Tabulka č. 2 Počty vycházejících žáků 

 

 Celkem Gymnázium SOŠ a SOU 

9. ročník 77 11                            66 

Nižší ročníky 3   0 3 

Prima 16 16 0 

Celkový součet 96 27 69 

 

 

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 

2013/2014 78 16 20,5 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 
Souhrnné údaje o výsledcích vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2013/2014 jsou uvedeny 

v přílohách č. 1 – 5. 

Ve školním roce 2013/2014 bylo uděleno 41 důtek třídního učitele, z toho bylo 18 v 1. pololetí, 23 

ve 2. pololetí, na 1. stupni bylo uděleno 10 důtek, na 2. stupni 31 důtek.  

Dále bylo uděleno 39 důtek ředitele školy, z tohoto počtu bylo 21 v 1. pololetí a 18 ve 2. pololetí, 

na 1. stupni byly uděleny 2 důtky, na 2. stupni 37 důtek. 

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

důtek třídního učitele, a to o 22, tak ke snížení počtu udělených důtek ředitele školy, a to o 19. 

 

 

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.  

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 2013/2014 vynaložena částka 

cca 40.000 Kč (viz přílohy č. 6 - 7). Do školení byli zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci. 

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

matematiky, práce s interaktivními tabulemi, hlasové dílny, metod výuky čtení v 1. ročníku, 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 2014. 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 
Školní družina 

Ve školním roce 2013/2014 se otevřelo sedm oddělení školní družiny pro 209 přihlášených žáků,  

112 chlapců a 97 děvčat. Zhruba 270 dětí se přihlásilo do 18 kroužků se sportovním, výtvarným, 

pracovním i jazykovým zaměřením. V tomto školním roce družina pořádala 21 akcí pro děti i 

rodiče. S turistickým a vlastivědným kroužkem se děti podívaly do Jindřichova Hradce, Tábora, 

Kamenice nad Lipou, Havlíčkova Brodu, Zruče nad Sázavou, Prahy, Pardubic a Liberce, kde se 

účastnily různých pochodů, sportovních soutěží i kulturních akcí. V keramické dílně si rodiče s 

dětmi vytvořili vánoční dekorace a adventní věnce. Dramatický a taneční kroužek vystupoval v 

klubu seniorů Astra a v kině v pásmu ke Dni matek pořádaným školou.  

I přes velkou nemocnost vychovatelek (asi 300 dní celkem) školní družina pracovala dobře. 

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 2013/2014 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. Po dohodě s rodiči jsme v jedné první 

a jedné druhé třídě vyučovali psací písmo Comenia skript. Letošní novinkou byl se zájmem 

navštěvovaný nepovinný předmět „Zájmová matematika,“ který byl veden metodou výuky dle 

prof. Hejného. Prvky této metody jsme promítli i do výuky matematiky v několika třídách. Velkou 

pozornost jsme věnovali prevenci sociálně patologických jevů, rozvoji finanční gramotnosti a také 

dopravní výchově. Významnou součástí naší práce je snaha o zapojení žáků do 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 i formy práce. K zajímavé, 

a pro žáky podnětné výuce velmi přispěly interaktivní dataprojektory, nově zavedené do všech 

našich tříd. Žáci se aktivně zapojili do výuky mnoha 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 

realizaci zdařilé školní výstavy. Jednotlivé ročníky si jako novinku tentokrát připravily i 

vystoupení pro rodiče, čímž výrazně přispěly ke zvýšení návštěvnosti výstavy. 

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 

pomáhaly dvě paní asistentky. Nápravy poruch u žáků s těmito problémy byly prováděny dle 

doporučení pedagogicko-psychologické poradny formou individuální péče v rámci běžných hodin 

i v době mimo vyučování.  Z důvodu narůstající špatné výslovnosti malých školáků jsme i 

v letošním roce provedli odbornou depistáž ve všech prvních třídách, po které následovala 

celoroční pravidelná náprava vadné výslovnosti u všech diagnostikovaných žáků. 

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

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

dětí v ČR a pravidelně se setkávali v našem Klubu her.  Tito naši nadaní žáci se úspěšně zapojili 

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

 

2. stupeň  

 

Na 2. stupni probíhala výuka cca 280 žáků ve 12 třídách. Výuku zajišťovalo celkem 23 

pedagogů (někteří na zkrácený úvazek).  
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Proběhly tradiční kurzy – seznamovací kurzy 6. tříd, lyžařský výcvikový kurz 7. tříd, 

outdoorový kurz 8. tříd. Výuka byla doplňována exkurzemi do ZOO Praha (6. třídy),  Drážďan (7.- 

9. třídy), Vídně (8. a 9. třídy), Osvětimi (9. třídy), do poslanecké sněmovny a senátu Praha (8. 

třídy), na Dlouhé stráně (9. třídy).  

Proběhly také besedy o ptácích (pro 6. a 7. třídy), se záchranáři ČČK a hasiči (pro 8. třídy), 

o knihách (pro 9. třídy) a se zástupci ÚP (pro 8. a  9. třídy). Žáci druhého stupně navštívili 

zeměpisné pořady o sultanátu Omán a o Mexiku, vystoupení ZUŠ Humpolec - taneční obor - 2 

vystoupení (6.- 9. třídy) a dechovku (6. a 7. třídy). Žáci 6. tříd si prohlédli varhany v humpoleckém 

kostele sv. Mikuláše a navštívili městskou knihovnu. „Osmáci“ a „deváťáci“ využili pozvání do 

domova důchodců v Máchově ulici.  

Žáci měli možnost zhlédnout dvě divadelní představení - v Horáckém divadle v Jihlavě byli 

„šesťáci“, do Prahy na představení Radúz a Mahulena se vydali „osmáci“ a „deváťáci“. Na konec 

školního roku si žáci vybrali film „Zlodějka knih“.  

V tomto školním roce se již poněkolikáté uskutečnily akce Halloween (7. třídy), den 

otevřených dveří, Čertoviny, Den pro páťáky s besedou o dospívání, ples, Den učitelů, a Den 

Země. Podíleli jsme se na tvorbě výstavy a na Dni matek, pěvecký sbor Skřivánek zajistil několik 

předvánočních vystoupení. 

Mezi novější akce patří společenský večer 7. A  a  přírodovědný pobyt pro žáky 3. - 8. tříd 

(uskutečnily se poprvé) a matematický kurz pro žáky 5. - 8.tříd připravovaný ve spolupráci se ZŠ 

Dobronín a Větrný Jeníkov, kde jsme letos byli podruhé. 

Žákovský parlament začal pracovat podle nových pravidel, vybraní žáci se na začátku 

školního roku setkali s „parlamenťáky“ jiných škol a načerpali zde inspiraci pro svoji činnost, 

kterou předali ostatním žákům. Parlament zorganizoval  Den pozdravů, Den povolání a 

velikonoční prodejní stánek, z jehož výtěžku připravili na konci školního roku pohoštění pro 

nepedagogické pracovníky školy. Společně s pedagogy-koordinátory se vydali na sobotní pěší 

výlet, zástupci parlamentu prezentovali dosavadní činnost na setkání školních parlamentů na 

krajském úřadu v Jihlavě.   

Pokračuje přestavba školní zahrady v přírodní učebnu, byla dokončena část zahrady 

s jezírkem, na které jsme získali peníze z kraje Vysočina. U jezírka proběhly akce s dětmi 

z mateřské školy Smetanova, se školní družinou, s žáky v rámci Dne Země a s žáky 

z přírodovědného semináře. V rámci Recyklohraní pokračuje sběr elektroodpadu a baterií, letos 

byl rozšířen i o sběr tonerů. Papírový den proběhl dvakrát. 

Ve spolupráci s jihlavským sdružením Vrakbar jsme zahájili cyklus preventivních besed 

zatím pro žáky 6. tříd.  

Významnou součástí života školy jsou i soutěže. Nejvíce zástupců máme ve školních a 

okresních kolech, ve kterých jsme se účastnili v cca 16 a 18 soutěžích vědomostních a v mnoha 

sportovních soutěžích. Mezi významnější úspěchy patří vítězství v okresním kole matematické  a 

biologické olympiády. Účast v krajském kole biologické olympiády a soutěže finanční gramotnost.    

Ve sportovních soutěžích byly výsledky výraznější - do kraje jsme postoupili v malé kopané, ve 

florbalu a v Poháru rozhlasu, v republice se velmi pěkně umístili šachisti. 

Pedagogové druhého stupně se vzdělávali v německém  a anglickém jazyce, dopravní 

výchově, ICT, metodice prevence, dyskalkulii a v péči o hlas.   

 

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 25 žáků 

1. stupně a 11 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 3 žáky 1. stupně a o 2 žáky 2. stupně. I jim 

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

projevuje. 

Povinnou školní docházku ukončilo 77 žáků v 9. ročníku a 3 žáci v 8. ročníku. Šestnáct žáků 

odešlo na víceleté gymnázium. Během školního roku byly realizovány různé akce k volbě 
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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. 

 

 

Roční plán činností školy – školní rok 2013-2014 

 

Září 

3. Zahájení plaveckého výcviku 3. B, C TU 

11. Rodičovské schůzky   TU 

  

Beseda pro rodiče - PPP - "Prvňáček v rodině" 

(PaedDr. Svobodová ) 1. r TU 

20.  GO kurz 4. A, C TU 

21. Tábor - ZOO ŠD Če, Ka 

24. Hliníkovo kukátko - O Balynce, dobrém štěněti 2. r TU 

26. Hliníkovo kukátko -  Rytíř 4. A; 5. r TU 

27. - 28. GO kurz 1. A TU + V. Horká 

28. Zruč nad Sázavou - zámek ŠD Mi, Sla 

30. Horácké divadlo - Alenka v říši za zrcadlem 3., 4. r TU 

  Logická olympiáda - registrace 1. - 9.r Kukr., Zachová 

  Matematická olympiáda - školní kolo (do 3. 1. ) 

5.r 

(+nadaní ) Kukrechtová 

16.9. - 

13.11. Sapere 3. - 5. r Pešková 

září-únor Zahájení soutěže Eurorebus   Čížek, Točík 

  Go kurzy tříd 6. ročníku  6. ročník TU 

        

Říjen 

2. Konzultace; porada sboru     

  Zahájení projektu Zdravé zuby 1. stupeň Janoušková 

2.,4.,10, Kurz "Dopravní výchova " (2+2h teorie a praxe ) 4. r TU, Kukr. 

4. - 5. GO kurz 1. C TU + Šikýřová 

8. Knihovna - Znáš Humpolec 4. A TU 

11. - 12. GO kurz 1. D TU + Sedláková 

15. Knihovna - Znáš Humpolec 4. B TU 

18. - 19. GO kurz 1. B TU + Merunková 

  Ukázka výcviku psů ŠD vychovatelky 

  Chýnovské jeskyně ŠD   

  Pardubice - perníkiáda ŠD   

18. Papírový den   Sikesová 

  Bruslení 3. r TU 

 23. Halloween  7. B, C TU 

2. Návštěva SPŠ SOU Pelhřimov  9. A-C TU 

3. Cvičení IZS 9. ročník TU 

8. – 9. Návštěva DD Máchova 8. – 9. r. TU 

8. – 9. Setkání zástupců žák. parlamentů   

23. 

Národní divadlo Praha (Radúz a Mahulena), Pražský 

hrad 8. – 9. r.  

24. Zdravá svačinka 7. ročník  

Listopad 

5. Knihovna - Znáš Humpolec 4. C TU 

11. - 15. Bobřík informatiky 4. a 5. r Točík 
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20. Pedag. rada + rodič. schůzky     

22. Kurz "Dopravní výchova " (1 h opakování) 4. r TU, Kukr. 

30. Den otevřených dveří všichni   

  Haloweenské odpoledne ŠD vychovatelky 

  Plavání - Havlíčkův Brod ŠD vychovatelky 

  Knihovna 2. r TU 

  Bruslení 3. r TU 

  Planetárium, Technické muzeum Brno, - exkurze  5. r TU 

 Setkání se zástupci SŠ (9. třídy) 9. ročník  

    

Prosinec 

4. 

5. Čertovský den všichni 9.r 

5. Celodružinová nadílka ŠD vychovatelky 

  Projektový den "Vánoce" 2. r, 3. r  TU 

9. Vánoční stromky   

Altová;Kukrechtov

á Pospíchalová 

12. - 19. Vánoční výstava + MŠ - koledy v hudebně 1. st 

Nápr.,Posp., ŠD, 

Urbanová 

19. Vánoční zpívání 1. st Kuchařová + TU 

19. Vánoční besídky 1. st TU 

19. Stromek pro zvířátka 1. r, 3. r TU 

  Třídní kola "Konverzace v Aj" 5.r. vyuč. Aj 

  Vánoční posezení    Maršálová 

  Celodružinová nadílka ŠD vychovatelky 

  Hliněné odpoledne s rodiči ŠD vychovatelky 

  Klub Astra - besídka a tvoření ŠD vychovatelky 

  Zoo Jihlava - tvořivá dílny ŠD vychovatelky 

  Vánoční foto 1. st Kukrechtová 

 Vánoční turnaj-sálová kopaná   

10. Předvánoční Vídeň 8. ročník  

Leden 

8. Konzultace; porada sboru     

22. Pedag. rada     

22. Matematická olympiáda - okresní kolo 5. r Kukrechtová 

24. Zahájení plaveckého výcviku 3. A, 4. A TU 

27. Zahájení plaveckého výcviku 4. B, C TU 

28. Zápis 1. st. Kukrechtová 

31. Den pro páťáky + beseda o dospívání 5. r Strnad, Kutišová 

  Pythagoriáda - školní kolo   Kukrechtová 

  Zahájení "Všeználek"   Kukrechtová 

  Školní kolo "Konverzace v Aj" 5.r. Vejsadová 

  Recitace - školní kolo   Maršíková 

  Hrátky na sněhu 1. r TU 

 Den pro páťáky + beseda o dospívání 31. 1. 2013   

 Městská knihovna - 6.třídy  16. 1. 2014   

 Horácké divadlo - 6. třídy  20. 1. 2014   

Únor 

5. Konzultace; porada sboru     

11. Knihovna - Pověst Humpolecka 5. A, B   

13. Knihovna - Pověst Humpolecka 5. C, D   

15. Školní ples     
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  Čtenářská soutěž - zahájení 1. st. E. Horká 

27. Knihovna - Pověsti z Humpolecka 3. A, B TU 

  ŠD - Masopust ŠD vychovatelky 

  Pochod zimní přírodou ŠD   

  Horácké divadlo 1. r TU 

  Recitace - okrskové kolo   Maršíková 

 Ples školy  15. 2. 2014   

1. - 15. LVK  

5. + 7. 

ročník Pospíchalová, Kaňa 

Březen 

4. Knihovna - Pověsti z Humpolecka 3. C TU 

5. Konzultace; porada sboru     

  Matematický klokan, cvrček   Kukrechtová 

  Den učitelů + ocenění; posezení s důchodci 1. a 2. st. Janoušková 

  Projektový den "Jaro v přírodě" 2. r TU 

  Zahájení pěvecké soutěže - ročníková kola   Kuchařová 

  Návštěva Horáckého divadla 2. r TU 

  Vítání jara 1.st. Kubů 

  Jarní dílny ŠD vychovatelky 

  Kouzelnická show P. Kožíška - Praha ŠD   

Duben 

  výstava školy + ročníková kulturní vystoupení   

Sikesová + vyuč. 

Vv 

2. Konzultace; porada sboru     

4. Noc s Andersenem; vyhodnocení čtenářské soutěže 1. st. 

Kamešová; E. 

Horká 

16. projektový den "Velikonoce " 3. r TU 

16. zahájení předplaveckého výcviku 2. B, D TU 

22. Den Země  všichni Kutišová + TU 

23. Pedag. rada + rodič. schůzky všichni Kutišová + TU 

24. Zahájení předplaveckého výcviku 1.r TU 

25. Zahájení předplaveckého výcviku 2. A, C TU 

29. Knihovna - Znáš Humpolec 5. A, B TU 

  "Včely" - skanzen - exkurze 2.r TU 

  1. schůzka s budoucími prvňáčky   

Kukr.+ 

Pospíchalová 

  Klub Astra - besídka a tvoření ŠD vychovatelky 

  Knihovna 1. r TU 

  Zdravé zuby - ukončení projektu 1.st. Janoušková 

  Pelhřimovský zvonek, minizvonek 1. st. Kuchařová 

  Florbalový turnaj - 1. stupeň   Hendrychová 

22. Den Země   

8. Osvětim 9. ročník  

Květen 

6. Knihovna - Znáš Humpolec 5. C, D TU 

7. Konzultace; porada sboru     

11. Den matek   

Pospíchalová, V. 

Ho 

  Kurz dopravní výchovy - jízdy, testy 4.r Kukr. + TU 

  Školní kolo LA olympiády 1.st Hendr., Bernard. 

  Fotografování všichni Kukrechtová 
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  Jindřichohradecké úzkokolejky ŠD   

  Pythagoriáda - okresní kolo   Kukrechtová 

 Zájezd do Německy mluvící země (7.-9. třídy)   

 Outdoorový  kurz (8.a 9. třídy)   

 Exkurze ZOO Praha 6. třídy (Ze)   

 Školní lehkoatletická olympiáda 2. stupeň Kaňa, Svobodová 

Červen 

1. Den dětí   

4. Konzultace; porada sboru     

18. Pedag. rada      

  1. schůzka s budoucími prvňáčky   

Kukr.+ 

Pospíchalová 

  Školní výlety   TU 

 SPŠS Havlíčkův Brod 8. A, B, C  

 

 

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“ 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 
Ve školním roce 2013/2014 ve škole byla provedena jedna inspekce, a to Inspektorátem v Kraji 

Vysočina. Předmětem byla činnost konaná na základě stížnosti podané zákonným zástupcem žáka. 

Stížnost byla shledána ve dvou šetřených bodech jako nedůvodná, v jednom bodě jako 

neprokazatelná a v jednom bodě jako důvodná 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

 
Vybrané údaje vypovídající o hospodaření školy v roce 2013 jsou uvedeny v přílohách č. 8 – 9. 

 

 

 

 



 

 

                                         

 

 

  17 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

 
Škola v průběhu školního roku 2013/2014 čerpala finanční prostředky z níže uvedeného 

rozvojového programu Fondu Vysočiny: 

 

GP Sportoviště, podprogram Drobná údržba sportovišť, název projektu Údržba 

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

Cílem projektu byla oprava prvků na sportovních hřištích, dotace činila 27.200 Kč, 

vlastní podíl 40.802 Kč. 

 

 

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 

 
Ve školním roce 2013-2014 nebyla škola zapojena v žádném grantovém programu, který by byl 

financován z cizích zdrojů. 

 

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,  

 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. 
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15. Údaje o mimoškolních aktivitách - zájmové útvary  
 

Ve školním roce 2013-2014 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 2013/2014 v jednotlivých kategoriích nejlepší sportovce školy:  

 

Žáci 1. stupeň:  1. Vacata Jakub 

    2. Ranecká Isabella 

    3. Ulrychová Simona 

     

 

Starší dívky (2. stupeň): 1. Hynková Petra 

    2. Hertlová Kateřina 

3. Čapková Jana, Lacková Eva 

         

 

Starší chlapci (2. stupeň): 1. Váňa Tomáš 

    2. Pekárek Matěj 

    3. Kulík Ondřej, Linhart Matěj, Rokos Vojtěch 

 

Nové rekordy školy 

 

1. stupeň: Vacata Jakub 1. – 3. ročník  50 metrů 7,8 sec. 

  

  

2. stupeň: Pekárek Matěj  starší žáci 1500 metrů 4:33,00 min. 

  Čapková Jana  starší dívky 800 metrů 2:32,4 min. 

 

 

Návrhy na ocenění  za další soutěže 

 

Mimořádné ocenění:  

 

Jiří Sedlák, Vojtěch Kříž, Jan Ptáček a Tomáš Ulrych za vynikající reprezentaci školy v šachových 

soutěžích. 

 

Kateřina Veselská za výborný výsledek v letošním ročníku logické olympiády – postup do 

republikového kola. 

 

Anna Radilová  za výborné výsledky v recitaci s postupem do republikové přehlídky. 

 

17. Výsledky soutěže Mládí -  Humpolec 2013 – 2014 

 
Student – kategorie B 

1. Klubalová Jitka   407 bodů 

2. Vašáková Klára   342 bodů 

    3. Pejšková Eliška          243 bodů 
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V rámci Humpolce obsadila Jitka Klubalová 3. místo, Klára Vašáková 4. místo, Eliška Pejšková 

7. místo. 

 

Sportovec – kategorie B 
    1. Rokos Vojtěch     745 bodů 

    2. Váňa Tomáš     705 bodů 

    3. Linhart Matěj     590 bodů 

        Pekárek Matěj     590 bodů 

 

V rámci Humpolce získali naši žáci stejná umístění jako ve školní soutěži, Vojtěch Rokos se stal 

nejúspěšnějším sportovcem města Humpolec. 

 

Žáci 1. stupně – kategorie A 
   1. Chvalkovský Adam    480 bodů 

    2. Anna Radilová     318 bodů 

    3. Jan Hajčiar     289 bodů 

 

V rámci Humpolce obsadil Adam Chvalkovský 3. místo, Anna Radilová 5. místo a Jan Hajčiar 

6. místo. 

 

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

 
Přehled o zapojení do školních, okresních, krajských soutěží je uveden v přílohách č. 10 – 14. 

 

19. Rozbor úrazovosti 

 
Ve školním roce 2013/2014 bylo ve škole evidováno celkem 53 úrazů, z tohoto počtu bylo 20 

úrazů dívek a 33 úrazů chlapců. Z tohoto počtu bylo 45 úrazů odškodněno, z tohoto počtu bylo 24 

úrazů chlapců a 21 úrazů dívek. Registrováno bylo celkem 48 úrazů, z tohoto počtu bylo 30 

u chlapců a 18 u dívek. Za odškodněné úrazy byla vyplacena částka 119.000,-Kč. Meziroční 

pokles u počtu evidovaných úrazů je 15. Současně došlo k mírnému snížení vyplacené částky za 

odškodněné úrazy. 

 

20. Vyhodnocení ročního plánu 

 
Roční plán činností školy byl splněn, plánované akce byly v průběhu školního roku 2013-2014 

realizovány. 

 

 

 

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

 

dne     . 10. 2014          


