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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. ročníku předplavecký výcvik, pro žáky 2., 3. a 4. ročníku plavecký 

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

se zúčastnilo 61 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. 2014 celkem 676 žáků. 

Z tohoto počtu bylo 350 chlapců a 326 dívek.  

Integrovaných žáků bylo ke dni 30. 9. 2014 celkem 35, z tohoto počtu bylo 31 s vývojovými 

poruchami učení a chování a 2 žáci s mimořádným nadáním.  

 

Na 1. stupni bylo 18 tříd s celkovým počtem 407 žáků, z toho bylo 212 chlapců a 195 dívek. 

Na 2. stupni bylo 12 tříd s celkovým počtem 269 žáků, z toho bylo 138 chlapců a 131 dívek. 

 

Do  školní družiny docházelo do sedmi oddělení celkem 223 žáků. 

 

Ke stravování ve školní jídelně bylo přihlášeno 629 žáků školy a 243 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 8 521 titulů. Ve školním roce bylo evidováno 1379 výpůjček, ve 

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

bylo celkem 810, počet uživatelů se meziročně zvýšil (o 20). 

 

Výuka cizích jazyků: 590 žáků 2. – 9. ročníku navštěvovalo předmět Anglický jazyk. Celkem 199 

žáků navštěvovalo povinný a volitelný předmět Německý jazyk. 

 

Docházka cizinců do školy – školu navštěvovalo 17 cizinců. Z toho bylo devět žáků ze Slovenska, 

čtyři z Vietnamu, dva žáci z Ukrajiny a dva z Bulharska. 

 

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

Brunka, Budíkov, Bystrá, Čejov, Dehtáře, Dolní Město, Dubí, Herálec, Holušice, Hněvkovice, 

Hojanovice, Horní Rápotice, Chřenovice, Jiřice, Kalhov, Kaliště, Kamenice, Kejžlice, Kletečná, 

Koberovice, Komorovice, Krasoňov, Křepiny, Lhotka, Lipnice nad Sázavou, Malý Budíkov, 

Mladé Bříště, Mysletín, Otavožaty, Pavlov, Petrkov, Petrovice, Plačkov, Proseč, Rozkoš, Řečice, 

Senožaty, Staré Bříště, Světlice, Úsobí,  Ústí, Velký Rybník, Věžnice, Vilémov, Vilémovice, Vlčí 

Hory, Vystrkov, Záběhlice, Zachotín, Záhoří, Zdislavice, Želiv. 

 

Údaje o složení školské rady: 

 

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

1.  Balnohová Ivana Zástupce zřizovatele 

2.  Bartáková Lenka, Ing. Zástupce zřizovatele 

3.  Hendrychová Dagmar, Mgr. Zástupce pedagogických pracovníků 

4.  Horká Věra, Mgr. Zástupce pedagogických pracovníků 

5.  Kalina Václav Zástupce rodičů 

6.  Kaňová Barbora Zástupce rodičů 

7.  Krajhanzl Josef Zástupce rodičů 

8.  Svobodová Iva, Mgr. Zástupce pedagogických pracovníků 

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

Ve školním roce 2014/2015 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 

Informatika     1 

Prvouka 2 2 2   

Přírodověda    2 1 + 1 

Vlastivěda    2 1 + 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 

      

Týdenní počet hodin 20 22 25 25 26 

Nepovinné předměty      

Florbal 1 1 1 1 1 

Konverzace v Aj 1 1 1 1 1 

Náboženství 1 1 1 1 1 

Pěvecký sbor 1 1 1 1 1 

Přírodovědný seminář   1 1 1 

Sportovní aktivity - dívky 1 1 1 1  

Sportovní aktivity - chlapci 2 2 2 2 2 

Šachy 1 1 1   

Vybíjená    1 1 

Zájmová matematika   1 1  

 

 
 

Učební plán platný pro třídy 2. stupně školy 
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Předmět 
Ročník-počet hodin 

6. 7. 8. 9. 

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

Anglický jazyk 3 3 3 3 

Německý jazyk - 2 2 3 

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

Informatika 1 1(0+1) 1 - 

Občanská výchova 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 

Zeměpis 2 2 1 2(1+1) 

Dějepis 2 2 2(1+1) 2 

Přírodopis 2(1+1) 2 1 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Fyzika 2(1+1) 1 2 1 

Chemie - - 2 2 

Výchova ke zdraví 1 1 - - 

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

Volitelné předměty - - 2(0+2) 2(0+2) 

Základy administrativy 

Konverzace v anglickém jazyce 

Vaření 

Pracovní činnosti 

Literárně dramatická výchova 

Seminář z českého jazyka a 

matematiky 

 Ano 

Ano 

Ne 

Ano 

Ano 

Ne 

Ano 

Ne 

Ano 

Ne 

Ne 

Ano 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Týdenní počet hodin 30 30 31 31 

Nepovinné předměty     

Náboženství  1   

Basketbal   1 1 

Dramatická výchova    1 

 

 

Každý žák 8. a 9. ročníku se vyučuje 2 hodiny týdně volitelnému předmětu, volí si jeden 

volitelný předmět s dvouhodinovou dotací. 

       

Výběr volitelných předmětů probíhá v několika krocích, dle aktuální situace. V prvním kroku 

žáci dostanou přehled možných volitelných předmětů se stručnou charakteristikou jejich 

obsahu, vyberou si dva předměty (jeden „hlavní“ a jeden „náhradní“), o které by měli zájem. 

Tento výběr je potvrzen i podpisem rodičů. V dalších krocích vedení školy podle počtu 

přihlášených žáků rozhodne o předmětech, které se v daném školním roce budou vyučovat a 

žáci, kteří si vybrali předmět, který se v daném školním roce neotevře, jsou podle volby 

náhradního předmětu nebo po osobním jednání zařazeni do předmětů, které byly pro daný 

školní rok otevřeny. 
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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 Učitel 3. stupeň Aj, Sp, Hv, Inf Psy - Hv 

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

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

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

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

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

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

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

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

Hrubešová Monika Učitelka 3. stupeň Čj, D, Nj Čj - D 

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

Jůzl Tomáš Učitel 3. stupeň D, Př, Tv, Z, Za, Inf 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 

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

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

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

Kutišová Jana Učitelka 2. stupeň M, Sp, SM M – Bi 

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

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

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

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

Pečenková Lenka Učitelka 2. stupeň Aj, Vv Rum. Jazyk,  ngl.. 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 

Strnad Václav Učitel 2. stupeň 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 

Vacková Vendula Učitelka 1. stupně 1. stupeň ------------------------------------- 

Váňová Monika Učitelka 1. stupeň 1 stupeň 1. stupeň 

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

Zachová Kamila Učitelka 2. stupeň M, Vv, Ov, SM M - Ov 

Školní družina    

Červená Ingrid Vedoucí ŠD  Vychovatelství 

Kašparová Jana Vychovatelka  Vychovatelství 

Mikšů Ivana Vychovatelka  Vychovatelství 
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ProkopováLudmila Vychovatelka  Vychovatelství 

Slavíková Lada Vychovatelka  Vychovatelství 

Maršíková Zdeňka Vychovatelka  ------------------------------------- 

Němcová Andrea Vychovatelka  ------------------------------------- 

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 96 dětí, z tohoto počtu 56 chlapců a 40 dívek. 

2. Dodatečný zápis proběhl u 3 dětí. 

3. Indikace na odklad: předběžně u  10 dětí, z toho 8 chlapců a 2 dívky. 

4. Přímo z Humpolce bylo zapsáno 56 dětí, z okolních obcí 40 dětí. 

5. Odklady povinné školní docházky z roku 2014: celkem 10 + 1 ze ZŠ Hradská. 

6. Z obcí mimo Humpolec bylo zapsáno 40 dětí. Nejvíce dětí bylo z Kališť (6), Vystrkova, 

Kejžlice a Komorovic (po 3), Bystré, Herálce, M. Bříšť a Hněvkovic (po 2), Petrovic, 

Dolního Města, Mysletína, Ústí, Budíkova, Starých Bříšť, H. Rápotic, Plačkova, Vojslavic, 

Telče, Krasoňova, Speřic, Vlčích hor, Proseče, Křepin, Kletečné a Vilémova (po 1). 

7. Přímo z Humpolce bylo zapsáno 56 dětí. Nejvíce dětí bylo z ulic U Sokolovny, Mírová (po 

4), Na Rybníčku, Palackého, Havlíčkovo náměstí, Lnářská a Družstevní (po 3), Dolní 

náměstí, Masarykova, Pelhřimovská, Sadová, Vilová, Lužická, Smetanova (po 2), Hálkova, 

Na Kasárnách, Máchova, Nerudova, Husova, V Cípku, Na Skalce, Horní náměstí, Jiřická, 

Blanická, E. Dítě, Na Dálnici, Alešova, Lipová, U Vinopalny, Komenského, Arbesova, 

Fűgnerova, Školní (po 1). 

8. Mimo spádový obvod školy bylo přijato celkem 20 žáků (11 ze ZŠ Hradská, 3 ze 

ZŠ Čejov, 3 ze ZŠ Herálec, ze ZŠ Jiřice 2, ze ZŠ D. Město 1. 

9. Zájem o předplavecký výcvik má 76 dětí. 

10. Zájem o výuku náboženství má 7 dětí. 

11. Zájem o školní družinu má 76 dětí. 
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12. Zájem o NP Náboženství má 7 dětí. 

13. Zájem o NP Sborový zpěv má 13 dětí. 

14. O předčasný nástup žádá 1 dítě. 

 

Závěr: do 1. ročníku  by mělo ve školním roce 2015/2016 nastoupit 99 žáků (včetně jednoho 

dodatečného odkladu PŠD), tedy máme zájem otevřít pět tříd s naplněností 19 - 20 žáků. 

 

Pro školní rok 2015/2016 bylo do pěti tříd 1. ročníku, po provedených odkladech povinné školní 

docházky, zařazeno celkem 101 žáků.  

 

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

celkem 69 žáků. Ze tříd 9. ročníku vycházelo 67 žáků, z nižších ročníků dva žáci. Do primy 

gymnázia odešlo celkem 11 žáků. Jedna žákyně přestoupila do primy gymnázia na počátku 

školního roku 2015-2016. Povinná školní docházka byla odložena jedenácti zapsaným žákům. 

 

Přehled o vycházejících žácích ukazuje následující tabulka. 

 

Tabulka č. 2 Počty vycházejících žáků 

 

 Celkem Gymnázium SOŠ a SOU 

9. ročník 67 9                            58 

Nižší ročníky 2   0 2 

Prima 11 11 0 

Celkový součet 80 20 60 

 

 

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 

2014/2015 68 11 16,2 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 
Souhrnné údaje o výsledcích vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2014/2015 jsou uvedeny 

v přílohách č. 1 – 8. 

Ve školním roce 2014/2015 bylo uděleno 46 důtek třídního učitele, z toho bylo 23 v 1. pololetí, 23 

ve 2. pololetí, na 1. stupni byly uděleny 4 důtky, na 2. stupni 42 důtek.  

Dále bylo uděleno 16 důtek ředitele školy, z tohoto počtu bylo 9 v 1. pololetí a 7 ve 2. pololetí, na 

1. stupni byla udělena 1 důtka, na 2. stupni 15 důtek. 

Ve srovnání s předcházejícím školním rokem došlo k mírnému zvýšení počtu udělených důtek 

třídního učitele, a to o 5, současně ale došlo ke snížení počtu udělených důtek ředitele školy, a to o 

23. Celkový počet opatření k posílení kázně oproti předcházejícímu školnímu roku klesl o 18. 

 

 

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 spolupráce s Policií ČR, Zdravé zuby, Noc 

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

tzv. předplavecký výcvik, ve 2., 3. a 4. ročníku se žáci zúčastnili 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. 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 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 2014/2015 vynaložena částka 

cca 51.359 Kč (viz přílohy č. 9 - 10). Do školení byla zapojena většina pedagogických pracovníků. 

Vzdělávání se týkalo zajištění školení vyplývajících z jiných právních předpisů, instruktorů LVK, 

vychovatelek školní družiny, školní zralosti, prevence sociálně patologických jevů, anglického 

jazyka, matematiky, hudební výchovy, tělesné výchovy, metod výuky čtení v 1. ročníku, výuky 

písma CS a částečně také vzdělávání vedoucích pracovníků. Rovněž byl částečně doplněn fond 

knihoven o nové tituly. Oproti předcházejícímu školnímu roku bylo na DVPP vynaloženo o cca 

10.000 Kč více. 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 
Školní družina 

Ve školním roce 2014/15 se otevřelo sedm oddělení školní družiny pro 223 přihlášených žáků, 110 

chlapců a 113 děvčat. Z celkového počtu 223 dětí bylo 7 cizinců. Zhruba 170 dětí se přihlásilo 

do 7 kroužků se sportovním, výtvarným a pracovním zaměřením. V tomto školním roce družina 

pořádala 18 akcí pro děti i rodiče. S turistickým a vlastivědným kroužkem se děti podívaly do 

různých regionů republiky, kde se účastnily pochodů, sportovních soutěží i kulturních akcí. 

V keramické dílně si rodiče s dětmi vytvořili vánoční dekorace, jinde zase zimní motivy – 

sněhulák apod. Vystupovalo se na akademii i v klubu seniorů Astra. Na podzim školní družina 

obdržela sponzorský dar od pana Janečka z Darovánku v hodnotě deseti tisíc korun, který si 

vybrala ve formě různých her a hraček. 

I v tomto školním roce družina spolupracovala s TOM Šlápoty Hněvkovice a TO Humpolec. Na 

závěr jsme oslavili Den dětí ve družině v soutěžní a hravé atmosféře. 

 

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 2014/2015 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, druhé a třetí třídě vyučovali psací písmo Comenia skript a v jedné první a druhé třídě 

probíhala, rovněž po dohodě s rodiči, výuka matematiky dle prof. Hejného. Rovněž s velkým 

zájmem byl navštěvován nepovinný předmět „Zájmová matematika,“ který byl veden také 

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 dataptojektory, nově zavedené do všech 

našich tříd. Žáci se aktivně zapojili do výuky mnoha nepovinných předmětů. Nebývalý zájem jsme 

zaznamenali o přírodovědný seminář. 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 akademie.  

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 v letošním školním 

roce pomáhala jedna 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 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.  
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2. stupeň  

 

Na 2. stupni probíhala výuka cca 270 žáků ve 12 třídách. Výuku zajišťovalo celkem 20 pedagogů 

(někteří na zkrácený úvazek).  

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), Anglie (7. - 9. třídy), 

Žďáru nad Sázavou (7. - 8. třídy), Brna (8. - 9. třídy). 

Proběhly také besedy: s policií ČR (6. třídy), Čas proměn (dívky 6. třídy), Dental alarm (8.-9. 

třídy), finanční gramotnost (9. třídy), se záchranáři ČČK a hasiči (pro 8. třídy), se zástupci ÚP (pro 

8. a 9. třídy) a zástupci SŠ (9. třídy). Žáci druhého stupně navštívili zeměpisný pořad o Barmě, 

vystoupení ZUŠ Humpolec - taneční obor - 2 vystoupení (6. - 9. třídy) a dechovku (6. a 7. třídy). 

Žáci 6. tříd navštívili městskou knihovnu a městský úřad v Humpolci.  

Celý druhý stupeň navštívil film o Nicholasu Wintonovi a žáci 9. a následně i besedu. Na konec 

školního roku si žáci vybrali film „Ovečka Shaun ve filmu“.  

Někteří žáci 2. stupně měli možnost vyzkoušet si při hodinách výtvarné výchovy kreslení pravou 

mozkovou hemisférou a v odpoledních hodinách navštívit dobrovolně výtvarné dílny. Pro zájemce 

o přírodu byla pořádána dvě biologická praktika s externím lektorem.  

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 také na programu školní akademie. Žáci 9. tříd si připravili důstojné rozloučení se školní 

docházkou na ZŠ. Proběhly neoficiální sportovní akce – vánoční turnaj v sálovém fotbale a turnaje 

ve fotbalu, florbalu a basketbalu na konci školního roku.  

Tradicí se pomalu stává přírodovědný pobyt pro žáky 3. - 8. tříd a matematický kurz pro žáky 5. - 

8. tříd připravovaný ve spolupráci se ZŠ Dobronín a Větrný Jeníkov. Letos se poprvé, díky 

úspěchům v soutěžích, žáci měli možnost zúčastnit i pobytu s chemickým zaměřením 

v Pardubicích. 

Parlament  
V naší základní škole máme školní parlament. Schází se jedenkrát za 14 dnů a chodí do něj 

zástupci 4. až 9. tříd. S parlamentem celoročně pracují dvě paní učitelky. Za loňský školní rok se 

může prezentovat spoustou zajímavých akcí, které vymysleli a zorganizovali členové školního 

parlamentu. Z těch, které se povedly nejvíce, je to každoroční vánoční a velikonoční stánek, 

barevné dny, dny povolání. Zapojili jsme se také do charitativního projektu Český den proti 

rakovině. V závěru školního roku jsme se setkali s parlamenty dalších škol kraje Vysočina 

v Jihlavě, kde jsme si povídali o naší celoroční práci a také mohli načerpat náměty a nápady z 

ostatních škol. 

Pokračuje přestavba školní zahrady v přírodní učebnu. Díky finančním prostředkům získaným 

organizací stáže pro učitele na naší škole se podařilo upravit část zahrady s demontovaným 

skleníkem a vysadit popínavé rostliny k oplocení hřiště. V rámci Recyklohraní pokračuje sběr 

elektroodpadu a baterií a tonerů. Papírový den proběhl dvakrát. Akcí ke Dni Země se opět 

účastnila celá škola. 

Proběhly preventivní programy: Když se vztahům nedaří (6. třídy), Virtuální svět a Řekni ne 

drogám (7. třídy), Partnerské a sexuální vztahy a Drogy (9. třídy).   

Významnou součástí života školy jsou i soutěže. Žáci měli možnost reprezentovat školu v 25 

vědomostních a dovednostních soutěžích, v 15 soutěžích sportovních a v šachu. Nevýraznějších 

úspěchů dosáhli šachisté (pěkné umístění v celostátním kole), chemici (na úrovni kraje i 

republiky), do republiky se probojovali žáci také v soutěžích Terezínská štafeta, Mladý 

Demosthenes a Mladý zahrádkář. Ve sportovních soutěžích se žáci účastnili krajských kol 

v přespolním běhu a v Poháru rozhlasu. Třída IX.A se velmi úspěšně zapojila do výtvarné soutěže 

Srdce z lásky darované. 

Do celostátního finále soutěže Zlatý Amos se probojoval pan učitel Tomáš Jůzl. 

Naše škola byla ČŠI vybrána pro testování žáků 9. tříd.  

Třída VII. C v rámci projektu Extra třída zrekonstruovala jeden humpolecký park. Třída VIII. B 

soutěžila v televizním pořadu Bludiště.  
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Pedagogové druhého stupně se vzdělávali ve čtrnácti vzdělávacích akcích z oblasti jazyků, ICT, 

pedagogiky a psychologie, řízení školy, 1. pomoci apod.   

 

Výchovné poradenství 

 

Ve školním roce jsme řešili jeden závažný případ ohledně závadného chování žáka vůči jinému 

žákovi. Dále pak několik drobnějších případů nevhodného chování ve škole. V jednom případě 

jsme spolupracovali s OSPOD ohledně umístění jedné žákyně do výchovného ústavu.  

Pokračujeme v péči o žáky s poruchami učení a chování. Celkem podle individuálního plánu 

pracovalo 25 žáků 1. stupně a 11 žáků 2. stupně. Zvláštní péči na naší škole jsme nadále věnovali i 

žákům s mimořádným kognitivním nadáním. V tomto případě došlo k úbytků žáků (celkem o 

čtyři).  

I oni pracovali podle individuálního plánu, který byl zaměřen na rozvíjení jejich silných stránek.  

Povinnou školní docházku ukončilo 67 žáků v 9. ročníku a 2 žáci v 8. ročníku. 11 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 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 2014-2015 

 

Září 
2. - 5. Projekt "Týden pohádek"  třídy 1. r TU 

4. Zahájení plaveckého výcviku 

2. B, C; 4. 

A TU 

8. Zahájení plaveckého výcviku 4. B, C TU 

8. Kurz "Dopravní výchova" - (3h teorie+ 2h praxe ) 4. A TU 

9. Kurz "Dopravní výchova" - (3h teorie+ 2h praxe ) 4. B TU 

10. Kurz "Dopravní výchova" - (3h teorie+ 2h praxe ) 4. C TU 

10. Rodičovské schůzky   TU 

  

Beseda pro rodiče - PPP - "Prvňáček v rodině" 

(PaedDr. Svobodová ) 1. r TU 

19. GO kurz 1. D TU 

20. ŠD - Cesta za opečeným špekáčkem ŠD - TK Če, Ka 

22. - 23. Knihovna  třídy 2. r TU 

23. Program primární prevence - Řekni ne drogám třídy 5. r TU 

24. - 25. Muzeum - národopisná expozice třídy 4. r TU 

24. Metropolitní síť (parlament - zastupitelstvo ) parlament Ku, Za, Svo 

26. GO kurz 

tř.4.r. a 1. 

A TU 

27. ŠD - Cesta za opečeným špekáčkem 

ŠD - 

VLKK Mi, Sla 

29. - 30. Program primární prevence - Média třídy 5.r TU 

29. - 30. Program primární prevence - Šikana 3. B TU 

29. - 30. Knihovna - Pověsti o Humpolci třídy 4. r TU 

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

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

5.r 

(+nadaní ) Kukrechtová 

září-únor zahájení soutěže Eurorebus   Čížek, Točík 

 GO 6. třídy – prevence   

23. Muzeum knihy a Zelená Hora-Žďár nad Sázavou   
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 Dental alarm - besedy o čištění zubů 8. a 9. třídy   

24. Řekněte NE drogám – besedy 7. třídy   

Říjen 
1. Konzultace; porada sboru     

3. Penny market - jak se točí film  2. D TU 

  GO kurz 1. B TU  

4. ŠD - Pohádkový les ŠD - TK Če, Ka 

6. a 9. Knihovna - Znáš Humpolec třídy 4. r TU 

7.  Papírový den   Váňová, Strnad 

  Podzimní vycházka třídy 2. r TU 

8. Program primární prevence - Šikana 3. A, C TU 

8. Účast na běhu Bernard Cup 1. st Kukr.,Hen, 

9. Nebojím se k lékaři 3. A TU 

13. Fotografování - vánoční alba 1. st Kukrechtová + TU 

13. - 14. Knihovna - Znáš Humpolec 3. D, C TU 

17. Nebojím se k lékaři 3. B TU 

  GO kurz 1. C TU 

21. Program primární prevence - Šikana 3. D TU 

  Program primární prevence - Drogy 4. A TU 

23. Nebojím se k lékaři 3. D TU 

30. Návštěva obory - Věž třídy 1. r TU 

 Papírový den   

 Besedy o finanční gramotnosti 9. třídy   

8., 9. Návštěva SPŠ SOU Pelhřimov   

17., 18. Parlamentní spaní ve škole   

22. Setkání deváťáků se zástupci SŠ   

24., 30. Vrakbar – beseda Partnerské a sexuální vztahy – 9. r.   

    

Listopad 
5. Konzultace; porada sboru   

10. Horácké divadlo - Perníková chaloupka třídy 1. r TU 

18. Divadlo v Aj - Travel Machine třídy 4. r vyučující Aj 

19. Pedag. rada + rodičovské schůzky   

25. Knihovna - Znáš Humpolec 3. A TU 

29. Den otevřených dveří všichni  

 Bobřík informatiky třídy 5. r Točík 

4. SOU Hradská – ukázka stolování   

4., 6. Beseda o drogách – 9. třídy   

11. Brno - výstava Bodies +Antropos   

Prosinec 
 

2. Hudba školám - Vánoční pohoda třídy 1.st. TU 

3. Konzultace; porada sboru     

5. Čertovský den všichni 9.r 

8. Taneční vystoupení ZUŠ 5. - 8. r TU 

9. Vánoční stromky    

Altová;Kukrechtov

á V. Horká 

16. Taneční vystoupení ZuŠ 1. - 4. r TU 

10. - 17. Vánoční výstava + MŠ - koledy v hudebně 1. st 

Nápr.,Posp., ŠD, 

Kuchařová 

16. Projektový den Vánoce třídy 1. r TU 

16. Projekt Vánoce - pečení cukroví 5. A Janoušková 
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18. Vánoční zpívání 1. st Kuchařová + TU 

18. Vánoční besídky 1. st TU 

18. vánoční stromek pro zvířátka 1. A Pospíchalová 

5. Čertoviny   

4., 11. Vrakbar – beseda Virtuální svět – 7. třídy   

16. Vánoční turnaj-sálová kopaná   

 

Vystoupení tanečního a pěveckého oboru ZUŠ – 5.-

9.třídy   

Leden 
7. Konzultace; porada sboru     

21. Pedag. rada     

22. Matematická olympiáda - okresní kolo 5. r Kukrechtová 

28. Zápis do 1. ročníku 1. st. Kukrechtová 

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

29. Zahájení plaveckého výcviku 3. A, 3. C TU 

  Třešťské betlémy třídy 1. r TU 

  Zahájení "Všeználek"   Kukrechtová 

  Recitace - školní kolo    Maršíková 

Únor 
11. Konzultace; porada sboru     

7. - 14. LVK 5. r Pospíchalová 

23. - 24. Program primární prevence - Zdravý životní styl třídy 2.r TU 

28. školní ples     

  Horácké divadlo třídy 2.,3. r TU 

 Pohodáři - Barma   

 LVK   

Březen 
3. Divadlo v Aj - Murder Mystery třídy 5.r vyučující Aj 

4. Konzultace; porada sboru     

20. Matematický klokan   Kukrechtová 

23. Knihovna - Už jsem čtenář 1. B TU 

27. Noc s Andersenem   Kamešová 

30. Knihovna - Už jsem čtenář 1. D TU 

31. Program primární prevence - Drogy 4. C, B TU 

23. - 25. Pythagoriáda - školní kolo   Kukrechtová 

25. Recitace - okresní kolo   Maršíková 

27. Den učitelů - výuka žáků     

 Úřad práce 8. třídy (3., 10. a 19. 3.)   

5., 12. Vrakbar – beseda Když se vztahům nedaří    

27. Den učitelů   

Duben 
14. akademie   Bernardová 

1. Konzultace; porada sboru     

1. Den učitelů - pro bývalé zaměstnance 1. st od 15 h   Janoušková + 1.st 

7. - 8. Program primární prevence - Bezpečí třídy 1. r TU 

15. Zahájení plaveckého výcviku 3. B, D TU 

16. Zahájení plaveckého výcviku 2. A, C TU 

17. Zahájení předplaveckého výcviku 1. r TU 

22. Pedag. rada + rodič. schůzky     

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

  Dopravní soutěž cyklistů    Točík 
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  1. schůzka s budoucími prvňáčky   Kukr.+ Maršíková 

  Okresní kolo ve vybíjené 4. - 5. r Točík 

 Den Země   

Květen 
  "Včely" - skanzen - exkurze 2.r TU 

6. Konzultace; porada sboru     

13. Pythagoriáda - okresní kolo   Kukrechtová 

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

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

  Fotografování všichni Kukrechtová 

  Exkurze - Planetárium Brno třídy 5. r TU 

  Pelhřimovský zvonek   Kuchařová 

24.-29. Zájezd do Anglie (7. - 9. třídy),   

 Outdoorový  kurz  ( 8. a 9. třídy)   

 Exkurze ZOO Praha 6. třídy (Ze)   

Červen 
3. Konzultace; porada sboru     

8. Knihovna - Už jsem čtenář 1. A TU 

9. LAO - okresní kolo   He, Ber, Kuk 

15. Knihovna - Už jsem čtenář 1. C TU 

23. Pedag. rada      

  Knihovna - Prázdninové čtení třídy 2. r TU 

  Školní výlety   TU 

  Den dětí - pro děti ŠD   ŠD 

  Exkurze - Den zemědělky 1. st TU 

  Papírový den všichni Sikesová 

  Okresní kolo LA olympiády   Kukrechtová 

  Exkurze - elektrárna Sedlice; papírny Č. Řečice 5. r TU 

 

 

Další akce 

EXKURZE: 

6. ročník:         Městský úřad – Humpolec – 2. pololetí 

                        Horácké divadlo Jihlava 

                        Městská knihovna    

 

7. ročník:         Kutná Hora (Dě) 

                        

8. ročník:         Muzeum K. H. Borovského Havl. Brod (Čj) 

                         První pomoc (březen-duben)     

 

9. ročník:         Vodácký kurz – dle počasí 

                         Okresní soud Pelhřimov 

 

 

Prezentace školy na veřejnosti, akce přesahující rámec školy 

 
 Den otevřených dveří - poslední sobota v listopadu 

 Nástěnka na Horním náměstí 

 Nástěnky v přízemí budovy školní jídelny 
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 Postupné úpravy nových webových stránek 

 Zdobení vánočních stromků na Horním náměstí 

 Ples školy 

 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 2014/2015 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 jako nedůvodná. 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

 
Vybrané údaje vypovídající o hospodaření školy v roce 2014 jsou uvedeny v přílohách č. 11 – 13. 

 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

 
Škola v průběhu školního roku 2014/2015 čerpala finanční prostředky z níže uvedených 

rozvojových programů:  

 

- RP Další cizí jazyk – částku 18.100,-Kč, 

- RP Zvýšení platů pracovníků regionálního školství – částku 157.060,-Kč, 

- RP Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství – částku 47.156,-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 2014-2015 čerpala škola v rámci programu Extra třída nadační příspěvek 

z nadace Fondu Tesco ve výši 31.275,-Kč na projekt parku v Humpolci. 
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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. 

 

 

15. Údaje o mimoškolních aktivitách - zájmové útvary  
 

Ve školním roce 2014-2015 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 2014/2015 v jednotlivých kategoriích nejlepší sportovce školy:  

 

Žáci 1. stupeň:  1. Kopicová Zuzana 

    2. Zezula Pavel 

    3. Och František 

     

Starší dívky (2. stupeň): 1. Koubská Kristýna, Linhartová Eliška 

    2. Hertlová Kateřina 

3. Kubíková Michaela 

         

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

    2. Kratochvíl Jakub 

    3. Holenda Jiří 

 

Návrhy na ocenění  za další soutěže 

 

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

soutěžích. 

 

Karel Říha, Martin Staněk a Adéla Vidovičová za postup do republikového kola soutěže Eurorébus 

Junior. 

 

Nové rekordy školy 

 

Ve školním roce 2014-2015 nebyl žáky školy překonán žádný lehkoatletický rekord školy. 

 

17. Výsledky soutěže Mládí -  Humpolec 2014 – 2015 

 
Student – kategorie B 

1. Pavlíček Pavel   1174 bodů 

2. Křížová Adéla     710 bodů 

     3. Krajhanzl Josef            625 bodů 

 

V rámci Humpolce obsadil Pavel Pavlíček 2. místo, Adéla Křížová 3. místo, Josef Krajhanzl 

4. místo. 

 

Sportovec – kategorie B 
    1. Kovář František     353 bodů 

    2. Holenda Jiří     290 bodů 

    3. Horáček Lukáš     270 bodů 

         

 

V rámci Humpolce získali naši žáci následující umístění: František Kovář 3. místo, Jiří Holenda 6. 

místo a Lukáš Horáček 7. místo. 

 

Žáci 1. stupně – kategorie A 
   1. Říha Karel     1378 bodů 

    2. Točíková Tereza       630 bodů 

    3. Vidovičová Adéla                436 bodů 

 

V rámci Humpolce obsadil Karel Říha 1. místo, Tereza Točíková 2. místo a Adéla Vidovičová 

6. místo. 

 

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

 
Přehled o zapojení do školních, okresních, krajských soutěží je uveden v přílohách č. 14 – 17. 

 

19. Rozbor úrazovosti 

 
Ve školním roce 2014/2015 bylo ve škole evidováno celkem 54 úrazů, z tohoto počtu bylo 31 

úrazů dívek a 23 úrazů chlapců. Z tohoto počtu bylo 28 úrazů odškodněno, z tohoto počtu bylo 13 

úrazů chlapců a 15 úrazů dívek. Registrováno bylo celkem 51 úrazů, z tohoto počtu bylo 22 

u chlapců a 29 u dívek. Za odškodněné úrazy byla vyplacena částka 90.850,-Kč. Počet úrazů ve 

srovnání se školním rokem 2013-2014 je téměř totožný, přibylo úrazů chlapců a ubylo úrazů 

dívek. Částka vyplacená za úrazy se meziročně výrazně snížila – o cca 30.000,-Kč. 
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20. Vyhodnocení ročního plánu 

 
Roční plán činností školy byl splněn, plánované akce byly v průběhu školního roku 2014-2015 

realizovány. 

 

 

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

 

dne     . 10. 2015          


