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A. Základní údaje o škole
Název školy
Adresa školy
IČ
Bankovní spojení
DIČ

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov
Hradská 894, 396 01 HUMPOLEC
705 045 47
KB Humpolec 1536-261/0100
---------

Telefon/fax
E-mail
Adresa internetové stránky

565532204,565532041, SVČ 565383256,ŠJ 565532194
reditel.@zshradska.cz
www.zshradska.cz, SVČ – www.svchumpolec.cz

Právní forma
Zařazení do sítě škol
Název zřizovatele
Součásti školy

příspěvková organizace
13. 12. 1999
Město Humpolec
Základní škola 108 024 491
Školní druţina 114 500 126
Školní jídelna 102 403 988
Středisko volného času typu DDM 170 100 111
600061540
Ředitel školy: Mgr. Vlastimil Fiala
Zástupce ředitele školy: PhDr. Ilona Kostřicová
Zástupce ředitele pro SVČ: Mgr. Miroslava Lisá
Hospodářka: Marie Ţatečková
Mzdová účetní: Irena Časarová, Jana Fialová (zástup za MD)
Vedoucí školní jídelny: Anna Ţáčková
Organizace je základní škola se školní druţinou,se zařízením
školního stravování a střediskem volného času typu domu dětí a
mládeţe.Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb.,o
předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném
vzdělávání(školský zákon),vyhláškou MŠMT ČR č.48/2005
Sb., o základním vzdělávání a některých náleţitostech plnění
povinné školní docházky, vyhláškou MŠMT ČR č.107/2005
Sb.,o školním stravování a vyhláškou MŠMT ČR č.74/2005
Sb.,o zájmovém vzdělávání.

IZO ředitelství
Vedoucí a hospodářští pracovníci

Přehled hlavní činnosti školy
(podle zřizovací listiny)

Součásti školy
součásti školy
Základní škola
Školní druţina
Zařízení školního stravování
Středisko volného času typu DDM

kapacita
600
110
600
10650

Historie školy
Počátky vzniku školy se datují do doby, kdy se město Humpolec snaţí získat střední školu s
maturitou. Rozhodující kroky k získání střední školy byl rok 1936 - 37. Díky občanům a
zastupitelům města, Městské spořitelny, Okresní záloţny hospodářské, Ţivnostenské záloţny
a zástupcům vlastní reálky vzniká moţnost studia v Humpolci. Vzniká městská čsl. reálka v
Humpolci, která byla kuriozitou mezi školami. Všechny provozní náklady včetně vybavení,

pomůcek a platů učitelů, byly hrazeny z pokladny města, ze školného ţáků, z daní a dávek
občanů.
Dne 5. září 1937 při slavnostním otevření školy pronesl dr. Quido Vetter, ředitel školy projev.
V něm mimo jiné zazněla slova, která platí stále: " Slibte si, ţe budete pilní, aby Vaši rodiče a
Vaše rodné město mohlo být na Vás hrdé, jako je hrdé na svého rodáka světového vědeckého
jména Aleše Hrdličku. A aţ přijdete domů, slibte svým rodičům svatosvatě, ţe se ctí a s
úspěchem dostudujete, ţe budete platnými občany Humpolce i našeho státu."
Do roku 1975 byla pod jedním vedením v budově školy základní škola a gymnázium, od
tohoto roku má kaţdý typ školy samostatné vedení, byť obě školy zůstávají pod jednou
střechou.
Na jaře roku 1994 došlo k jednáním se zástupci města o dalším vyuţívání budovy, kde začíná
být pro obě školy těsno. Gymnázium se stěhuje do zrekonstruované budovy bývalé
evangelické školy v Komenského ulici a základní škola tak má od té doby k dispozici celou
budovu v krásném prostředí pod hradem Orlíkem. Poté škola prošla mnoha změnami,
úpravami, rekonstrukcemi a díky velmi dobré spolupráci se zřizovatelem – Město Humpolec
– patří nyní tato školní budova k těm nejkrásnějším a svojí funkčností k těm nejúčelnějším v
širokém regionu.

Charakteristika školy
Základní škola Hradská 894 v Humpolci je plně organizovanou školou, která měla ve školním
roce 2013/2014 20 tříd (na I. stupni 11 tříd, na II. stupni 9 tříd) se 465 ţáky.
Součástmi školy jsou: školní druţina, která měla v tomto školním roce 4 oddělení s celkovým
počtem 110 ţáků, středisko volného času, v němţ pracovalo v rámci pravidelné činnosti 50
zájmových útvarů se 534 členy ve věku od 6 do 18 let (bliţší údaje o činnosti SVČ
v samostatné části této zprávy), dále školní jídelna, ve které se pravidelně stravovalo 507
strávníků (450 ţáků, 57 pracovníků školy) a nepravidelně 304 cizích strávníků).
Na škole pracovalo 32,6 přepočtených učitelů, 27 externích pracovníků – vedoucích krouţků,
2,74 přepočtených vychovatelek ŠD, dále 8,42 přepočtených správních zaměstnanců 8
přepočtených pracovnic školní jídelny a 3 přepočtené pracovnice střediska volného času. Od
začátku školního roku pracovaly na škole 2 asistentky pedagoga. Obě měly na starosti
podporu výuky u ţáků s diagnostikovaným autismem a u ţáků s poruchami chování a učení.
Jejich zařazení se ukázalo jako krok velmi správným směrem. Přínos pro ţáky se zdravotním
postiţením je nesporný.
Škola měla kromě běţných tříd 1 specializovanou třídu pro ţáky s vývojovými poruchami
učení (IX. C), kterou navštěvovalo celkem 12 ţáků. Kromě toho škola zajišťovala
prostřednictvím kvalifikovaných učitelky logopedické nápravy pro ţáky I. stupně. Do
běţných tříd I. i II. stupně byl integrován 1 ţák s těţkým tělesným postiţením, 1 ţák s lehkým
mentálním postiţením, 3 ţáci se středně těţkým zrakovým postiţením, 2 ţáci se středně
těţkou vadou řeči, 2 ţáci s vývojovou poruchou chování a 1 ţák se středně těţkým sluchovým
postiţením, 26 ţáků se specifickou poruchou učení a 4 autisté. Škola pečovala v tomto
školním roce i o 3 nadané ţáky.
V dlouhodobé koncepci probíhala výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu
„Od hraní k vědění – učíme se pro ţivot“ ve všech třídách. Na aktualizaci ŠVP se průběţně
podílejí učitelé v rámci schůzek MS a PK a závěrečného vlastního hodnocení školy podle
příslušnosti k výuce daných předmětů. Tento program není uzavřenou záleţitostí. Jeho
postupné ověřování v praxi ukáţe klady a nedostatky a povede k úpravám a případným
změnám.
Ve výchovně vzdělávací práci se škola zaměřila na dodrţování stanovených učebních a
tematických plánů, na výchovu ţáků v oblasti jazykové kultury, na oblast kulturního vyţití
ţáků, na odstraňování vlivu negativních jevů ve společnosti s důrazem na drogy, šikanu,
xenofobii, násilí. To vše, formou výchovy k lepším mezilidským vztahům.
Celá problematika je dlouhodobě sledována a rozvíjena v Programu rozvoje osobnosti ţáka
základní školy (tzv. Minimální protidrogový program), který řeší hlavně bohatou nabídku

mimoškolních aktivit pro ţáky školy. Tu zajišťovalo středisko volného času v době mimo
vyučování, a to nejen pro ţáky naší školy, ale i pro ţáky ve věku 6 – 18 let dalších
humpoleckých škol, základních i středních.
Mimořádné nadání a talent ţáků škola rozvíjela formou volitelných předmětů v 7. - 9. očníku.
Podpora ţáků se slabšími studijními výsledky z matematiky a českého jazyka probíhala
formou schůzek celkem 9 doučovacích skupin. Kromě této aktivity se v době mimo
vyučování věnovali učitelé individuální péči ţákům se zhoršeným prospěchem z ostatních
předmětů či ţákům po delší době nepřítomnosti.
Pro ţáky, učitele i rodiče probíhaly podle potřeby ve škole konzultační dny s pracovnicí PPP
v Pelhřimově Mgr. Semorádovou. Tyto dny byly hojně v rámci poradenských sluţeb
vyuţívány. Podobným způsobem byly organizovány i metodické návštěvy pracovnic SPC
Jihlava a PPP Havlíčkův Brod.
Chod školy se řídí Organizačním řádem školy a ostatními vnitřními směrnicemi.
Na škole jiţ tradičně pracovaly poradní orgány ředitele školy: pedagogická rada, metodické
sdruţení učitelů I. stupně, předmětové komise. Od začátku školního roku pracoval na škole
ţákovský parlament, v němţ měli zastoupení ţáci pátých aţ devátých tříd. Dva ţáci
zastupovali školu na zasedáních městského ţákovského parlamentu.
V oblasti materiálně technického zajištění měla škola vyhovující počet kmenových učeben
s dostatkem pracovních míst. Ţáci mohli pracovat ve dvou odborných učebnách výpočetní
techniky, v učebně fyziky a chemie, relaxačním centrum určeném pro výuku společenských
věd a hudební výchovy. Dále byly upraveny vyuţívány k výuce kmenové třídy pro výuku
ostatních povinných a povinně volitelných předmětů (přírodopis, zeměpis, český jazyk,…).
Jedna z počítačových učeben byla vybavena novými počítači, byly pořízeny dvě kopírky, 4
přenosné magnetofony, ţákovské ţidle v informačním centru – učebně jazyků a válcovací stůl
do učebny keramiky. Dále byla posílena operační paměť u serveru a instalovány centrální
vypínače počítačů. Došlo k přemístění interaktivní tabule v učebně zeměpisu a nákupu a
instalaci interaktivní tabule v učebně 8.A.
Celkový technický stav budovy je uspokojivý vzhledem k velmi dobré spolupráci se
zřizovatelem. V průběhu školního roku byly provedeny opravy obloţení v učebnách, doplnění
počítačových stolků v pravé počítačové učebně, výmalbě v prostoru školní jídelny a některých
chodeb. V průběhu letních prázdnin byla provedena výmalba tělocvičny a gymnastického
sálu, školní kuchyně a kabinetu výtvarné výchovy. Kabinet byl celkově rekonstruován a
vybaven novým nábytkem. V červnu a o prázdninách došlo k opravě a zateplení střešního
pláště nad druţinami a opravě ţlabu střechy hlavní budovy.
Ţáci školy mají k dispozici jednu větší tělocvičnu (10x14 m) a gymnastický sál. Dobře
funguje i tzv. odpočinkové centrum, které je vyuţíváno zejména v době před vyučováním.
Ţáci zde mohou trávit čas od 6,45 hod. Součástí odpočinkového centra jsou stoly na stolní
tenis, školní prodejna nápojů a občerstvení.
Školní druţina i SVČ mají pro svoji činnost vyhovující samostatné prostory v podobě
kluboven a druţinových tříd. Pro činnost jednotlivých oddělení jsou k dispozici i venkovní
prostory upravené pro relaxační pobyt a pohybové aktivity (např. lanové centrum s nízkými
lany, prolézačky, houpačky, kladiny, travnaté hřiště na malou kopanou). I v tomto školním
roce se projevil velký zájem rodičů o docházku dětí do školní druţiny. Poţadavky převyšují
kapacitní moţnosti zařízení, to znamená, ţe některým ţádostem, především u starších ţáků I.
stupně, nemůţe být zcela vyhověno. Prostory v okolí školy byly doplněny o dráhu pro RC
autíčka. Krouţek ţeleznických modelářů pokračuje ve stavbě kolejiště v místnosti, která byla
v loňském roce rekonstruována.
Pro výuku tělesné výchovy a další sportovní aktivity vyuţívá škola i moderní víceúčelový
školní sportovní areál s hřišti s umělým povrchem a 150 m dlouhou tartanovou dráhou.
Přínosem pro školu je jiţ po několik let interaktivní ekologická učebna, která vznikla na
pozemku školní zahrady. Její vyuţití přináší pozitivní přístup k moderním výukovým

metodám v netradičním a atraktivním prostředí. Nabízí rovněţ příjemné prostředí pro výuku
v jarním i letním období, kdy jsou teploty ve vnitřních učebnách poměrně vysoké.

Spolupráce s rodiči
Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím klasických ţákovských
kníţek i prostřednictvím elektronické ţákovské kníţky na webových stránkách školy.
Individuální a aktivní přenos informací je umoţněn formou třídních schůzek a konzultačních
odpolední, které škola organizuje dvakrát do roka pro běţné třídy a jednou měsíčně pro rodiče
ţáků prvních tříd. Škola je otevřena rodičům i zájemcům z řad veřejnosti i mimo oficiálně
stanovené termíny.
Pro rodiče a širokou veřejnost škola pořádala Týden otevřených dveří, školní výstavu,
víkendové akce před Vánocemi a Velikonocemi v podobě různých výtvarných a rukodělných
dílen se zaměřením na tradice a zvyky.
Vyučující nabízí rodičům moţnost účasti na neformální setkáních, příkladem můţe být
„Čajový dýchánek“ pro ţáky a rodiče třídy 6.A. Dalším příkladem jsou besídky tříd I. stupně,
kde se rodiče mohou seznámit s kulturními aktivitami svých dětí a jejich úspěchy.
Je nutné se zmínit také o prezentaci mezinárodního projektu Let´s play together, které se
zúčastnili rodiče ţáků 4.A. Ţáci své rodiče seznámili s obsahem projektu, projektovými
schůzkami v zahraničí a přínosem, který pro ně zapojení do projektu mělo.
Rodiče mají zastoupení ve Školské radě, která je informována o činnosti školy, výsledcích
vzdělávání, záměrech o dalším rozvoji. Rada schvaluje některé důleţité školní dokumenty.
Členové školské rady:
• Ing. Lenka Bartáková – zástupce zřizovatele
• Ing. Květoslav Namyslo – zástupce zřizovatele
• Xenie Zemanová – zástupce zřizovatele
• Ing. Ladislav Slabý – zástupce rodičů
• Jiří Maryška – zástupce rodičů
• Bc. David. Váňa – zástupce rodičů
• PhDr. Ilona Kostřicová – předsedkyně ŠR – zástupce školy
• Mgr. Helena Pasáčková – zapisovatelka ŠR – zástupce školy
• Mgr. Zuzana Ţaloudková – místopředsedkyně ŠR - zástupce školy

B. Přehled učebních oborů vzdělávání
Vzdělávací programy:
Školní vzdělávací program „Od hraní k vědění – učíme se pro ţivot“
Specializovaná třída pro ţáky s vývojovými poruchami učení – IX.C – celkem 12 ţáků.
I.stupeň

Disponibilní hodiny jsou pouţity jako volitelné předměty ve 4. a 5. ročníku
Volitelný seminář: Ţáci si vybírají z nabídky v souladu s moţnostmi školy.
Ve školním roce 2013/14 byly nabízeny předměty:
 4. třída
o Matematika
o Dramatická výchova
o Výtvarná výchova
 5. třída
o Matematika
o Německý jazyk
o Výtvarná výchova - keramika
o Výtvarná výchova

II.stupeň

Člověk a zdraví:
10 hodinová dotace je zajištěna 8 hodinami Tv + 2 hodinami z oblasti Člověk a společnost
Druhý cizí jazyk:
Ţáci si vybírají z nabídky
 Německý jazyk
 Španělský jazyk (1 skupina)
Seminář z matematiky a seminář z českého jazyka je určen všem ţákům 9. ročníku
Seminář z Př/Fy: ţáci jsou rozděleni do dvou skupin

Konverzace z Nj/Aj: ţáci jsou zařazeni do příslušné konverzace podle druhu cizího jazyka,
který navštěvují

Volitelný seminář: Ţáci si vybírají z nabídky v souladu s moţnostmi školy.
Ve školním roce 2013/14 byly nabízeny předměty:
 6. třída
o Sport – chlapci
o Německý jazyk
o Výtvarná výchova
o Přírodovědný seminář
 7. třída
o Výtvarná výchova
o Prezentační techniky
o Domácnost
 8. třída
o Prezentační techniky
o Domácnost
o Zeměpisný seminář
o Sport pro chlapce – společný s 9. třídou
 9. třída
o Sport pro chlapce – společný s 8. třídou
o Domácnost
o Prezentační techniky
o Německý jazyk

C. Údaje o pracovnících školy
Na Základní škole Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov bylo zaměstnáno 56
zaměstnanců. Z celkového počtu 40 pedagogických pracovníků bylo 32 učitelů na I. a II.
stupni, 2 asistenti pedagoga, 3 pracovníci SVČ a 3 pracovníci druţiny. Ve škole dále pracují 2
administrativní pracovnice, 4 uklízečky, 1 školník, se kterým je v topném období uzavřena
smlouva na zajištění vytápění budovy, a 1 uklízeč. Toto místo je podporováno ÚP ve statutu
veřejných prací. Ve školní jídelně pracuje 8 pracovníků.

Vedení školy:
Ředitel školy: Mgr. Vlastimil Fiala
Zástupkyně ředitele pro výchovnou a vzdělávací činnost: PhDr. Ilona Kostřicová
Zástupkyně ředitele pro volnočasové aktivity ve SVČ: Mgr. Miroslava Lisá
Výchovná poradkyně: Mgr. Věra Petříková

Metodici:,
Metodička EVVO: ing. Mirka Štěrbová
Metodička prevence sociálně patologických jevů: Bc. Milena Kochová
Metodik ICT: Mgr. Zdeněk Kratochvíl

Zaměstnanci školy:
Pracovníků celkem
Z toho muţů
Z toho ţen

V produktivním věku
Na MD
Na další MD
Pedagogičtí pracovníci
celkem
Z toho učitelé

Dělnická povolání
THP pracovníci

56
4
52
54
0
3
40
32
14
2

UČITELÉ - I.STUPEŇ
Pč.
Příjmení a jméno

1

Bártlová Ivana (Mgr.)

2

Faltová Jana (Mgr.)

Vzdělání
Např. PřF UK
Praha
(datum ukončení
st.)
PedF MU Brno
(1994)
PedF ČB (1985)

Aprobace
Např. M-Fy

Praxe-pouze ve
školství
Např. 15 let

I.stupeň

20 ZŠ

I.stupeň

27 ZŠ

3

Fialová Ivana (Mgr.)

4

Hamzová Hana (Bc.)

5

Horká Veronika (Mgr.)

6

Kučerová Milada (Mgr.)

7

Marková Hana (Mgr.)

8

Nováková Marcela (Mgr.)

9

Radilová Marie (Mgr.)

10

Techniková Eva (Mgr.)

11

Vandasová Marcela

12

Závodská Zdeňka (Bc.)

13

Ţaloudková Zuzana
(Mgr.)

PedF KU Praha
(2001)
PedF VŠP
H.Králové (1999)
PedF MU Brno
PedF JU ČB
(1999)
PedF KU Praha
(1991)
PedF H.Králové
(1981)
PedF KU Praha
(1989)
PedF Ústí nad
Labem (1978)
Studium pro
asistenty
pedagoga(2010)
PedF VŠP
H.Králové (1999)
PedF ČB (1988)

I.stupeň
Speciální
pedagogika
I.stupeň
I.stupeň

8 MŠ, 3 SŠ, 18
ZŠ
21 ZŠ
3 ZŠ
15 ZŠ

Učitelství pro
školy pro mládeţ
vyţadující
zvláštní péči
I.stupeň

19 ZŠ

Učitelství pro
školy pro mládeţ
vyţadující
zvláštní péči
I.stupeň

25 ZŠ

Osvědčení

3 ZŠ

Speciální
pedagogika
I.stupeň

21 ZŠ

29 ZŠ

36 ZŠ

26 ZŠ

UČITELÉ - II.STUPEŇ
Pč.
1

Příjmení a jméno
Bakešová Jana (Mgr.)

2

Beránková Jitka

3

Blaţejovská Jana (Mgr.)

4

Fiala Vlastimil (Mgr.)

5

Horký Josef (Mgr.)

6

Hůlová Šárka (Mgr.)

7

Kochová Milena (Bc.)

Vzdělání
PedF Č.B (1988)
SPŠ Soběslav
(1982)
PedF ZU Plzeň
(2002)
PedF UJEP Brno
(1985)
FTVS UK Praha
(1981)
PedF JU ČB
(1993)
PedF JU ČB
(2001)

8

Kostřicová Ilona (PhDr.)

FF UJEP Brno
(1978),
FF UJEP Brno
(1983),
PedF UK Praha
(1999)

9

Kratochvíl Zdeněk (Mgr.)

Fakulta
přírodovědně-

aprobace
ČJ – HV
vychovatelství

Praxe
26 ZŠ
20 ZŠ –uč.

Č – HV

11 ZŠ

M – Základy
techniky
TV – ON

25 SŠ, 4 ZŠ

M–F

1 SŠ, 20 ZŠ

Psychologie-obor
arteterapie (VVSV)
Dějiny uměníetnografie,(VV-Z)
doktorandské
studiumetnografie,
doplňující
pedagog. stud.
INF – ZEM

9 ZŠ

5 SŠ, 18 ZŠ

7 SŠ, 16 ZŠ

4 ZŠ

10
11
12

13

Maryšková Barbora (Bc.)
Mašková Ilona (Mgr.)
Nousková Jaroslava
(Mgr.)
Pasáčková Helena (Mgr.)

14

Pazderková Gabriela

15

Petříková Věra (Mgr.)

16

Ryndová Andrea (Mgr.)

17

Strejčková Jana (Mgr.)

18

Šlemarová Dana (Mgr.)

19

20

Štěrbová Mirka (Ing.)

Zadinová Kamila

humanitní a
pedagogická TU
Liberec (2010)
PedFJU ČB(1997) AJ pro ZŠ

1 SŠ, 10 ZŠ

PedF ČB (1983),
PedF JU ČB
rozšiřující
st.(1999)
PedF UK Praha
(2007)

ČJ – D

PedF ČB (1970)
PedF JU ČB
(1996)
PedF ČB (1988)
PedF ČB (1988)
Rekvalifikace
(1990)
VŠZ Praha
ČZU Praha (1996)

ČJ – D
ČJ – D

8 ZŠ
studuje
4.roč.PedF UK
Praha-I.st.
44 ZŠ
19 ZŠ

M–F
RJ – ON

27 ZŠ
32 ZŠ

Rekvalifikační
kurz asistent
pedagoga (2005)

NJ
Doplňující ped.st.uč.praktického
vyučování

AJ
Zootechnik
doplňující
pedagogické.
Studium
Osvědčení

11 SŠ, 20 ZŠ

19 ZŠ

9 ZŠ

VYCHOVATELKY – ŠD
Pč.
1
2
3

Příjmení a jméno
Havlová Miluše
Hořejšová Eva
Brůnová Radka

Vzdělání
SPŠ Prachatice (1976)
SPŠ Prachatice (1991)
SPŠT Brno
(1992)

Praxe
39 ŠD (na ZŠ)
15 ŠD (na ZŠ)
5 ŠD (na ZŠ)

SVČ
Pč.

Příjmení a jméno

1

Krejčí Ivana

2

Lisá Miroslava (Mgr.)

3

Pokorná Kateřina (DiS.)

Vzdělání
aprobace
Gymnázium
Humpolec (1982)
PÚ Č. Budějovice Kurs pro
PedF
pionýrské
Č.Budějovice –
pracovníky
doplňkové ped.
Studium –
výchova mimo
vyučování (1986)
PedF Ústí nad
ČJ – HV
Labem (1990)
VOŠ Textilní Brno (1999)
PedF UK Praha-osvědčení DPS pro
učitele uměleckých odborných
předmětů

Praxe
24 vychovatelka,
DDM

9 SVČ při ZŠ
5 ŠD + SVČ
(při ZŠ)

D. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následné přijetí
do školy
Datum konání zápisu do prvních tříd: 28. 1. 2013
počet zapsaných ţáků

54

počet ţáků, kteří nastoupí od 1. 9. 2013
počet ţáků, kterým byl povolen odklad
počet prvních tříd

43
11
2

počet ţáků přijatých do školní druţiny

110

počet ţáků přijatých do školní jídelny

450

Výsledky přijímacího řízení ţáků 5. a 9. ročníku na SŠ a SOU
Gymnázium 4leté (z 9. ročníku)
SOŠ – maturitní
SOU studijní – 4leté s maturitou
SOU učební – 3leté
Nepodal přihlášku ke studiu na SŠ
Gymnázium 8leté (z 5. ročníku)

11
18
10
21
1
11

E. Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků podle cílů
stanovených školním vzdělávacím programem a podle
poskytovaného stupně vzdělání
viz příloha

F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Na škole působí školní metodik prevence, výchovná poradkyně, speciální pedagoţky.
Ve funkci VP pracuje Mgr. Věra Petříková, problematice prevence sociálně patologických
jevů se věnuje metodik prevence Bc. Milena Kochová. Na I. stupni se práci se ţáky se
speciálními vzdělávacími potřebami věnují speciální pedagoţky – Mgr. Marie Radilová a
Mgr. Hana Marková. Obě se věnují i logopedické péči, která má na škole dlouhou tradici
a výborné výsledky. Speciální pedagogiku mají na úrovni bakalářského studia absolvovanou i
Bc. Zdeňka Závodská a Bc. Hana Hamzová.
Závaţnější problémy chování řeší ve spolupráci s rodiči výchovná komise. Pro lepší
spolupráci s rodiči jsou vymezeny pravidelné konzultační hodiny výchovného poradce.
Rodiče jsou mimo jiné informováni prostřednictvím webových stránek školy.
V oblasti profesního rozvoje a orientace ţáků vede VP ţáky k výběru vhodného povolání.
Vyuţívá tyto základní nástroje – monitoring zájmu ţáků, besedy s pracovníky
ÚP,

poradenská činnost pro rodiče a ţáky, poskytování informací (osobně, nástěnky, broţury,
internet, účast na Mozaice), tematické exkurze v rámci jednotlivých předmětů. Výchovný
poradce dále zajišťuje kontrolu a evidenci přihlášek na SŠ, provádí i metodickou činnost
prostřednictvím pracovních listů a dotazníků k volbě povolání.
V oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami výchovný poradce a speciální
pedagoţky vedou a aktualizují kartotéku, spolupracují s PPP a SPC, s třídními učiteli a rodiči
při tvorbě individuálně vzdělávacích plánů, konzultují problémy a hledají jejich nápravu.
Oblast prevence a řešení sociálně patologických jevů je rozpracována podrobně
v Minimálním preventivním programu.
V této oblasti škola udělala řadu opatření v prevenci šikany (doplnění školního řádu o
podrobné dodatky, výchovné programy, adaptační kurzy GO).
Výuka byla doplněna o témata, která napomohla prevenci sociálně patologických jevů a
poţívání návykových látek, kouření, poţívání alkoholických nápojů. U ţáků naší školy jsme
tyto negativní jevy ve větší míře nezaznamenali.

G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků je důleţitou součástí rozvoje školy.
Uskutečňovalo se průběţně zejména u PC Vysočina Education s pracovišti v Jihlavě,
Havlíčkově Brodě, Pelhřimově. Pracovníci vyuţívali i nabídky dalších akreditovaných
organizací v závislosti na potřebách školy a vlastní iniciativě. DVPP vycházelo
z dlouhodobého i ročního plánu.
Datum
28.8.2013
5.9.2013
12.9.2013
20.9.2013
20.-21.9.2013
24.-25.9.2013
18.10.2013

Akce
Ţáci s autismem a Aspergerovým syndromem
Seminář NAEP - program Socrates Comenius
Seminář pro externí pracovníky SVČ
Ţáci s autismem - medikace
Vzdělávání pro pracovníky SVČ a DDM
Seminář pro vedoucí SVČ a DDM - Jedov
Rozvoj řeči

23.10.2013 FRAUS - učebnice a metodické listy
31.10.2013
6.11.2013
7.11.2013
8.11.2013
11.11.2013
22.-24.11.2013

27.11.2013
6.12.2013
11.12.2013
13.12.2013
23.1.2014
8.2.2014
4.3.2014

Seminář výchovných poradců
Myšlení dětí s autismem
Výchovné problémy ţáků
Matematika podle Hejného
Matematika podle Hejného
Seminář SVČ a DDM - Plzeň
Matematika podle Hejného
Matematika podle Hejného
Matematika podle Hejného
Seminář a porada vedoucích pracovníků SVČ a DDM
Mzdy
Seminář - logopedie
Seminář - český jazyk pro I. stupeň

pracovníci
pedagogičtí pracovníci
Bártlová
Lisá, externí pracovníci
Marková
Pokorná
Lisá
Marková
Faltová, Radilová,
Nováková, Hamzová,
Marková, Závodská
Petříková, Bakešová
Marková
Kochová
Ţaloudková
Radilová
Lisá
Radilová
Radilová
Radilová
Lisá
Časarová
Marková
Fialová, Bártlová

11.3.2014
19.3.2014
19.3.2014
21.3.2014
25.3.2014
2.4.2014
18.4.2014
23.-30.4.2014

29.4.2014
6.5.2014
22.5.2014
5.6.2014
17.- 18.6.2014

Seminář pro vedoucí školních jídelen
Seminář - Aj
Seminář pro vedoucí školních jídelen
Matematika v běţném ţivotě
Seminář - Aj
Jarní výtvarné nápady
Integrace a inkluze ve školní praxi - Focus groups
Outdoor education of math, science and arts - Comenius
Seminář - Aj
Seminář - Aj
Matematika v běţném ţivotě - seminář
Kontaktní seminář NAEP - evropské projekty
Seminář - spolupráce ve třídě

Ţáčková
Šlemarová, Maryšková
Ţáčková
Faltová, Marková
Ţaloudková
Fialová, Bártlová
12 ped. prac. školy
Fiala
Ţaloudková
Ţaloudková
Marková, Faltová
Bártlová
Fialová, Kučerová

H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
1. Školní internetové stránky – www.zshradska.cz
- informace o škole
- kontakty
- pro budoucí ţáky
- dokumenty
- plán školního roku
- týdenní plán
- rozvrhy hodin
- akce školy
- projekty
- účast v soutěţích
- úspěchy školy
- elektronická ţákovská kníţka
- školní jídelna (moţnost objednávání stravy přes internet)
- školní druţina
- fotogalerie
- archiv
- SVČ
2. Pravidelné příspěvky o dění ve škole do regionálního tisku, městského zpravodaje a
Radničních novin
3. Přehled aktivit školy
Datum
27.8.2013
25.8.-7.9.2013

2.9.2013
4.9.2013
10.9.2013
13.9.2013

Podrobný popis
Opravné zkoušky, doplnění klasifikace
Expedice do Norska
Zahájení školního roku
Výuka plavání
Informační schůzka s rodiči
Akuplus+malý kouzelník - akce E.ON

Třídy
3 ţáci
1.A, 1.B
4.A, 4.B
4.A, 4.B
1.A.,B., 2.A.,B.

Vyučující

Štěrbová
TU, ŘŠ, ZŘŠ
Nováková, Bártlová
Nováková, Bártlová
TU

16.-19.9.2013 Seznamovací kurz ţáků
17.9.2013 Hrou proti AIDS - vzdělávací akce
17.9.2013 Program primární prevence
18.9.2013
19.9.2013
24.9.2013
24.9.2013
25.9.2013
25.9.2013
26.9.2013
26.9.2013
27.9.2013
27.9.2013
30.9.2013
1.10.2013
2.10.2013
3.10.2013
3.10.2013
10.10.2013
14.10.2013
16.10.2013
16.10.2013
17.10.2013
21.10.2013
24.10.2013
24.10.2013
25.-27.10.2013

1.11.2013
4.11.2013
4.11.2013
5.11.2013

6.11.2013
6.11.2013
6.11.2013
7.11.2013
8.11.2013
13.11.2013
14.11.2013
14.11.2013
14.11.2013
14.11.2013
19.11.2013
20.11.2013

Informace o studiu na SPŠS HB
Program primární prevence
Návštěva planetária v Českých Buděj.
Návštěva MěÚ Humpolec
Výuka plavání
Konzultace s rodiči I. tříd
Turnaj v malé kopané
Program primární prevence
Výuka plavání
Noc vědců - astronomie na Gy Pelhřimov
Exkurze do Domova důchodců Humpolec.
Dopravní výchova - teorie i praxe
Bílá nemoc - fimové představení
Dopravní výchova - teorie i praxe
Program primární prevence
Exkurze na SPŠ a SOU Pelhřimov
Přednáška z finanční matematiky pojištění
Přírodovědný klokan
Soutěţ v psaní na klávesnici - OA
Pelhřimov
Program primární prevence
Bankovnictví - přednáška k Fin Mat
Návštěva divadelního představení S+H
Exkurze na ZA Humpolec
Praha patří dětem - akce SVČ a ţák. parl.
Program primární prevence
Výkup kaštanů a ţaludů - akce SVČ
Exkurze na ŠS Humpolec
Divadelní představení - Přelet nad kuk.hn.
Prezentace expedice do Norska - Astra
Domov důchodců
Okresní kolo ve florbale - dívky, chlapci
Konzultace s rodiči I. tříd
Mládí - slavnostní ocenění ţáků
Logická olympiáda - okresní kolo
Klasifikační porada
Dopravní výchova - teorie i praxe
Sálová kopaná
Okresní kolo v odbíjené - dívky
Konzultační odpoledne
Exkurze do Technického muzea Praha
Okresní kolo ve florbale - chlapci

6.AB
9.ABC
6.A
9.ABC - vybr.
ţ.
6.B
4.AB
3.AB
4.A, 4.B
1.A,1.B
vybraní ţáci
7.AB
4.A, 4.B
vybraní ţáci
8.A, 8.B
4.AB
II. stupeň
4.AB
9.AB
9.ABC

Štěrbová, Pasáčková, Beránková, Bakešová

9.ABC
II. stupeň

Dočkal
Hůlová, Strejčková

II. stupeň
9.C
9.AB
5.ABC
9.ABC

Kratochvíl
VRAKBAR
ing. Čekal
Faltová, Hamzová, Marková
Petříková, Horký
Lisá, Pazderková
VRAKBAR
Lisá, Krejčí, Pokorná
Pazderková, Hamzová
Bakešová, Štěrbová, ..

8.AB
5.A.B
Hořejší,
Mrkvičková,
Vočadlo
I.stupeň
1.AB
ocenění ţáci
vybraní ţáci
4.AB
mladší ţáci
II. stupeň
8.AB
mladší ţáci

Státní zdravotní ústav Jihlava
VRAKBAR
Petříková, pracovníci SPŠS
HB
VRAKBAR
Nováková, Bártlová
Pazderková, Techniková
Nováková, Bártlová
Fialová, Kučerová
Beránková
VRAKBAR
Nováková, Bártlová
Hůlová
Kochová, Ryndová, Kratochvíl
Nováková, Bártlová
TU
Nováková, Bártlová
VRAKBAR
Petříková, Hůlová

Štěrbová, Fiala
Beránková, Nováková
Fialová, Kučerová
pedagogičtí pracovníci
Kukrechtová
pedagogičtí pracovníci
Bártlová, Nováková
Beránková
Mašková
pedagogičtí pracovníci
Kratochvíl, Ryndová
Beránková

Organizační schůzka projektu Comenius Slovensko
22.11.2013 Okresní kolo ve florbale - dívky
23.11.2013 Vánoční dílny
25.11.2013 Školní kolo - olympiáda z D

20.-24.11.2013

26.11.2013
27.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
29.11.2013
30.11.2013
1.12.2013
3.12.2013
4.12.2013
4.12.2013
5.12.2013
5.12.2013
6.12.2013
9.12.2013
10.12.2013
10.12.2013
10.12.2013
10.12.2013
11.12.2013
13.12.2013
14.12.2013
16.12.2013
17.12.2013
18.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
20.12.2013
8.1.2014
9.-10.1.2014
11.-18.1.2014
13.1.2014
14.-16.1.2014
13.-15.1.2014
20.1.2014
22.1.2014
23.1.2014
24.1.2014
27.1.2014
28.1.2014
28.1.2014
30.1.2014

Prezentace - studium na hotelové škole
Školní kolo - olympiáda z Čj - I. kolo
Návštěva knihovny - dílny
Studium na gymnáziu - DOD
Školní kolo - olympiáda z Čj - II. kolo
Hrajeme si kaţdý den - pro budoucí ţáky
Vánoční putování členů dětského parlam.
Školní kolo - olympiáda z biologie
Školní kolo - olympiáda z Aj
Mikuláš v MŠ
Mikuláš ve škole
Mikuláš na náměstí
Krajské kolo - florbal
Vánoční vystoupení pro seniory - DD
Věda nejen pro Alfréda - akce Gy Hu
Vánoční vystoupení pro seniory - DD
Zdobení vánočního stromečku
Představení kouzelníka
Vánoční vystoupení pro seniory - ASTRA
Zájezd do Dráţďan
Vánoční dílny - akce pro veřejnost
Projektový den - Let´s play together
Program primární prevence
Návštěva koncerte - Réva
Sportovní den
Zpívání na schodech
Sportovní den
Krajské kolo - florbal díkek
Projektové vyučování
Lyţařský výcvikový kurz - Benecko
Bankovnictví - přednáška k Fin Mat
Informace pro rodiče v MŠ - školní zralost
Návštěva dětí z MŠ ve škole
Informace pro rodiče ţáků 9. tříd
Okresní kolo MO
Program primární prevence
Školní kolo ZO
Návštěva Muzea dr. A. Hrdličky
Okresní kolo DO
Zápis do I. tříd
Projektový den - Let´s play together

vybraní ţáci
mladší ţákyně
II. stupeň
9.ABC
II. stupeň
5.ABC
vybraní ţáci
vybraní ţáci
ţáci MŠ
vybraní ţáci
II. stupeň
II. stupeň
ţáci MŠ
9.ABC
mladší ţáci
5.B
4., 5., 8., 9. tř.
5.B
3.B
druţina
5.B
II. stupeň

Bártlová, Kostřicová, Horká, Faltová

Beránková
akce SVČ
Ryndová, Petříková
Petříková, ředitel hotelové
školy
Petříková, Bakešová
Faltová, Hamzová, Marková
Petříková
Petříková, Bakešová
pedagogičtí pracovníci
akce SVČ
Štěrbová, Mašková
Šlemarová, Maryšková
akce SVČ
Kochová, Hůlová, Blaţejovská
akce SVČ
Beránková
Hamzová
Fiala
Hamzová
Radilová
Lisá
Hamzová
Pazderková, Štěrbová, Kratochvíl

pedagogičtí pracovníci
4.A
6.AB
I. a II. stupeň
I.stupeň
II. stupeň
II. stupeň
I.stupeň
II. stupeň
7.AB
9.BC

5. a 9. třídy
7.AB

Bártlová

VRAKBAR
pedagogičtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci
Bakešová
pedagogičtí pracovníci
Nováková
pedagogičtí pracovníci
Beránková, Nováková, Horký, Fiala

ing. Čekal
Radilová, Fialová, Ţaloudková
Fialová, Kučerová, Kostřicová
Petříková, Kostřicová
Strejčková, Časarová
VRAKBAR
Kostřicová, Nousková, Kratochvíl

6.B

4.A

Pasáčková, Petříková
Petříková
pedagogičtí pracovníci
Bártlová

30.1.2014
30.1.2014
6.2.2014
6.2.2014
11.-13.2.2014
11.2.2014
11.2.2014
12.2.2014
12.2.2014
12.2.2014
13.2.2014
13.2.2014
13.2.2014
17.2.2014
18.2.2014
20.2.2014
21.2.2014
21.2.2014
22.2.2014
25.2.2014
25.2.2014
28.2.2014
5.3.2014
7.3.2014
10.-14. 3.2014

17.3.2014
17.3.2014
19.3.2014
19.3.2014
19.-23.3.2014
24.-29.3.2014
26.3.2014
27.3.2014
28.3.2014
28.3.2014
1.4.2014
1.4.2014
2.4.2014
3.4.2014
9.4.2014
9.4.2014
9.4.2014
9.4.2014
9.4.2014
9.4.2014

Projekt OKNA - praktická činnost na ČZA
Návštěva Muzea dr. A. Hrdličky
Program primární prevence
Okresní kolo OČJ
Školní kolo v recitaci - I. stupeň
První pomoc
Exkurze do Dalešic a Dukovan
Okresní kolo konverzace Aj
Pelhřimovský minizvonek
Exkurze do Dalešic a Dukovan
Program primární prevence
První pomoc
Exkurze do Technického muzea Praha
Schůzka s ţáky budoucích I. tříd
Okresní kolo ZO
Program primární prevence
Školní kolo pythagoriády
Oblastní kolo v recitaci
Malování na hedvábí
Pohodáři - zeměpisný pořad o Arab.
poloos.
Program primární prevence
Maškarní karneval
Okresní kolo v recitaci
Návštěva divadelního představení S+H
Příměstský tábor
Krajské kolo ZO
Program ZZS a HZS kraje Vysočina
Krajské kolo MO
Schůzka s ţáky budoucích I. tříd
Schůzka projektu Let´s play together
Výjezd do Velké Británie
Krajské kolo BiO
Krajské kolo FyO
Krajské kolo soutěţe Eurorebus
Čajový dýchánek - rodiče 6.A
Okresní kolo ve vybíjené - chlapci
Návštěva městské knihovny
Všeználek - okresní kolo soutěţe
Návštěva městské knihovny
Okresní kolo MO
Dopravní výchova - teorie i praxe
Jarní laťka - okresní kolo
Exkurze - Praţský hrad
Okresní kolo ve vybíjené - dívky
Schůzka s budoucími prvňáčky

9.ABC - vybr.
ţ.
6.A
8.AB
I. stupeň
8.A
8.B, 9.A
2 ţáci
4 ţáci
9.B, 9.C, 8.A
7.AB
8.B
9.ABC
II. stupeň
9.A, 9.C
II. stupeň
I. a II. stupeň
I. stupeň
II. stupeň
9.B
I. stupeň
I. a II. stupeň
2.AB

Petříková, Horký
Ryndová, Petříková
VRAKBAR
Petříková
pedagogičtí pracovníci
ČČK
Kratochvíl, Hůlová
Šlemarová
Zadinová
Blaţejovská, Ryndová
VRAKBAR
ČČK
Štěrbová, Petříková
Marková, Radilová
Kratochvíl
VRAKBAR
Strejčková, Hůlová
akce SVČ
akce SVČ
pedagogičtí pracovníci
VRAKBAR
školní druţina
Kostřicová
Ţaloudková, Závodská, Zadinová

akce SVČ
Kratochvíl
Hořejší
ZZS a HZS kraje Vysočina
8.AB
pracovníci Gy Humpolec
Vočadlo
Marková, Radilová
Krtek, Sukdolák Bártlová, Ţaloudková, Fiala
II. stupeň
Havel
Havel
I. a II. stupeň
I. stupeň
4.A
5. třídy
4.B
II. stupeň
4.A
6. a 7. třídy
8.AB
I.stupeň

Šlemarová, Maryšková,
Kratochvíl
Štěrbová
Hůlová

Kostřicová
Štěrbová
Nováková
Bártlová
Hamzová
Nováková
Strejčková
Město Humpolec
Beránková
Petříková, Ryndová
Nováková
Radilová, Marková

Plavecký výcvik
Krajské kolo OČj
Krajské kolo v recitaci
Jarní laťka - okresní kolo
Velikonoční dílny - akce pro veřejnost
Dopravní výchova - teorie i praxe
Plavecký výcvik
Přezkoušení ţáků I. stupně - ZUŠ
Velikonoce v knihovně
Přírodovědná expedice - ptáci na jaře
Příhraniční spolupráce - Rakousko
Dívadelní představení Bajaja
Plavecký výcvik
Den projektů a exkurzí
Plavecký výcvik
Atletická olympiáda - školní kolo
Pelhřimovský zvonek - okresní kolo
Schůzka s rodiči ţáků - speciální třída
Den projektů a exkurzí
Krajská taneční soutěţ - akce SVČ
Tří, dva, jedna, teď - soutěţ pro rodiny
Návštěva vystoupení tanečního oboru ZUŠ
Plavecký výcvik
Pohár rozhlasu - atletika v Pelhřimově
Místní kolo dopravní soutěţe BESIP
Schůza s budoucími prvňáčky
Divadelní představení Bajaja
Plavecký výcvik
Dopravní olympiády - okresní kolo
Letś play together - schůzka - Norsko
Den s Policií ČR - ukázky zásahů
Koncert dechového orchestru ZUŠ
Návštěva Úřadu práce Pelhřimov
Školní kolo atletické olympiády
Návštěva Úřadu práce Pelhřimov
Atletická štafeta - Třebíč
Exkurze na Lipnici nad Sázavou
Přednáška z finanční matematiky - ČNB
Divadelní představení Bajaja
Plavecký výcvik
Den dětí s RC Cipísek
Fotografování tříd
Schůzka se ţáky budoucími prvňáčky
Krajské kolo Dopravní olympiády
Přednáška z finanční matematiky 9.6.2014 pojištění
9.6.2014 Plavecký výcvik

10.4.2014
10.4.2014
10.4.2014
10.4.2014
12.4.2014
14.4.2014
14.4.2014
14.4.2014
14.4.2014
15.-17.4.2014
27.-30.4.2014
28.4.2014
28.4.2014
2.5.2014
5.5.2014
7.5.2014
7.5.2014
7.5.2014
9.5.2014
10.5.2014
10.5.2014
12.5.2014
12.5.2014
13.5.2014
13.5.2014
14.5.2014
19.5.2014
19.5.2014
20.5.2014
21.-25.5.2014
22.5.2014
26.5.2014
27.5.2014
28.5.2014
29.5.2014
30.5.2014
30.5.2014
2.6.2014
2.6.2014
2.6.2014
2.6.2014
3.6.2014
4.6.2014
5.6.2014

9.6.2014 Návštěva depa ţelezniční stanice Havl.B.

3.AB
Jelínková
Kostka
8. a 9. třídy
4.AB
2.AB
1.AB
5.ABC
12 ţáků II. st.
4 ţáci
3. - 5. třídy
2.AB
I. a II. stupeň
2.AB
II. stupeň
5 ţáků
I. a II. stupeň
10 ţákyň
II. stupeň
2.AB
II. stupeň
I. a II. stupeň
1. třídy
2. třídy
I. a II. stupeň
2 ţákyně
I. stupeň
I. stupeň
8.A
I.stupeň
8.B
I.stupeň
9.A
9.ABC
2. třídy
1. třídy
9.C
I. a II. stupeň
I. stupeň
9.ABC
1. třídy
krouţek
ţel.mod.

Techniková, Radilová
Bakešová
Horký
pedagogičtí pracovníci
Město Humpolec
Závodská, Ţaloudková
pracovníci ZUŠ Humpolec
Marková, Hamzová, Faltová
Štěrbová
Pasáčková
pedagogičtí pracovníci
Závodská, Ţaloudková
pedagogičtí pracovníci
Závodská, Ţaloudková
pedagogičtí pracovníci
Bakešová
Fiala, Kostřicová
pedagogičtí pracovníci
Kleinová
akce SVČ a MěKIS Humpolec
pedagogičtí pracovníci
Závodská, Ţaloudková
Beránková, Horký
pedagogičtí pracovníci
Radilová, Marková
Kučerová, Fialová
Závodská, Ţaloudková
Fialová
Bártlová, Radilová, Fiala
pedagogičtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci
Petříková, Ryndová
vyučující Tv
Bakešová, Kratochvíl
Beránková
Bakešová
ing. Čekal
Ţaloudková, Závodská
Fialová, Kučerová
Kochová
pedagogičtí pracovníci
Marková, Radilová
Nováková
ing. Bártlová
Fialová, Kučerová
Herna

16.-20.6.2014
16.6.2014
16.6.2014
16.6.2014
17.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
19.6.2014
20.6.2014
23.6.2014
23.6.2014
24.-26.6.2014

Třídní výlety
Plavecký výcvik
Besídka pro rodiče
Turnaj v odbíjené - ZŠ Hradská a Hálkova
Besídka pro rodiče
Dětský den oddílu národní házené
Dětský den pro mateřské školy
Let´s play together - prezentace projektu pro rodiče

Školní turnaj v kopané
Plavecký výcvik
Návštěva filmového představení
Hry pod Orlíkem
Slavnostní předání vysvědčení
26.6.2014 absolventům
27.6.2014 Předání vysvědčení, ocenění ţáků školy

I. a II. stupeň
1. třídy
1.A
9. třídy
2.B
9.C
9.A, 7.A
4.A
II. stupeň
1. třídy
I. a II. stupeň
I. a II. stupeň

pedagogičtí pracovníci
Fialová, Kučerová
Fialová
Mašková
Ţaloudková
Brabec
Bakešová
Bártlová
Beránková, Kratochvíl
Fialová, Kučerová
pedagogičtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci

9.ABC
I. a II. stupeň

pedagogičtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci

4. Úspěchy žáků školy v soutěžích
Český jazyk
soutěž

jméno

třída

umístění

vyučující

Olympiáda
z českého jazyka

Lucie Čechová
Štěpánka Jelínková

8.A
9.A

OK 4.
OK 2., KK 5.

Ryndová
Bakešová

Recitace

Diana Kvášová
Vojtěch Kostka
Julie Slabá

4.A
3.B
1.A

Místní kolo 3.
OK 1.
Místní kolo 2.

Bártlová
Radilová
Fialová

Cizí jazyky – Aj, Nj
soutěž

jméno

třída

umístění

vyučující

Konverzace v Aj

Lucie Čechová
Anna Maryšková
Natálie Moravcová

8.A
9.A
7.A

OK 14.
OK 2.
OK 3.

Šlemarová

třída
8.A
8.A
7.B
7.B
8.A

umístění
OK 8.
OK 14.
OK 19.
OK 25.
OK 28.

třída
8.A
7.B
8.A
9.B
9.B
6.A
7.B

umístění
OK 8.
OK 4.
OK 18.
OK 4., KK 34.
OK 6.
OK 3.
KK 25.

Informatika
soutěž

Psaní na počítači

soutěž

Matematická
olympiáda

jméno
Jaroslav Havel
Lucie Čechová
Vít Štefánek
Martin Vočadlo
Anna Nekolová
Matematika
jméno
Lucie Čechová
Martin Vočadlo
Vojtěch Sedlák
Vojtěch Vočadlo
Kateřina Vaňková
Martin Šidlák
Sandra Vlková

vyučující

Kratochvíl

vyučující
Strejčková
Strejčková
Strejčková
Hůlová
Hůlová
Hůlová
Strejčková

Pythagoriáda

Matematický
klokan
Logická
olympiáda

Milan Hlaváček
Ondřej Festa

5.C
5.A

OK 2.
OK 1.

Marková
Faltová

Martin Šidlák
Jan Kučera
Alena Vogelová
Milan Hlaváček
Kristýna Slabá
Jan Kučera
Jaroš Jáchym
Filip Nousek

6.A
5.B
5.B
5.C
5.B
5.B
3.B
3.B

OK 1.
OK 2.
OK 5.
OK 2.
OK 1.
OK 1.
OK 2.
OK 3.

Hůlová
Hamzová
Hamzová
Marková
Hamzová
Hamzová
Radilová
Radilová

Milan Hlaváček
Ondřej Festa

5.C
5.A

KK 5.
KK 6.

Marková
Faltová

Fyzika
soutěž

jméno

třída

umístění

vyučující

Fyzikální
olympiáda

Jaroslav Havel

8.A

OK 7.

Hůlová

Dějepis
soutěž

jméno

třída

umístění

vyučující

Dějepisná
olympiáda

Štěpánka Jelínková
Štěpán Hořejší

9.A
9.B

OK 16.
OK 6.

Petříková

Zeměpis
soutěž

jméno

třída

umístění

vyučující

Zeměpisná
olympiáda

Martin Vočadlo
Štěpán Hořejší
Martin Šidlák

7.B
9.B
6.A

OK 13.
OK 1., KK 4.
OK 3.

Kostřicová
Nousková
Kratochvíl

Eurorebus

Jaroslav Havel
Petra Polidarová
Tina Svobodová
Michaela Kubíčková
Adéla Beranová
Jan Kučera
Jáchym Jaroš
Petr Šotola

8.A
7.A
8.A
7.A
7.A
5.B
3.B
4.B

KK 14.
KK 13.
KK 19.
KK 13.
KK 14.
KK 40.
KK 40.
KK 40.

Kostřicová
Kostřicová
Kostřicová
Kostřicová
Kostřicová
Hamzová
Pazderková
Pazderková

Všeználek

Jan Kučera
Milan Hlaváček
Ondřej Festa
Matěj Vandas

5.B
5.C
5.A
5.B

OK 3.

Hamzová
Marková
Faltová
Hamzová

Přírodopis
soutěž

jméno

třída

umístění

vyučující

Přírodovědný
klokan

Vojtěch Sedlák

8.A

KK 19.

Mašková

Hudební výchova
soutěž

jméno

třída

umístění

vyučující

Pelhřimovský
minizvonek

Diana Kvášová

4.A

OK 2.

Bártlová

5.B
7.B
6.A
7.A
7.A
7.B
4.A
1.A
4.A

OK uznání
OK 2.
OK – uznání
OK – 2.
OK 1.
OK 2.
OK 1.
OK 2.
OK 3.

Hamzová
Bakešová
Bakešová
Bakešová

Pelhřimovský
zvonek

Amatérský slavík

Sofie Kolčavová
Adriana Zelená
Anna Tenglerová
Petra Polidarová
Petra Polidarová
Adriana Zelená
Diana Kvášová
Julie Slabá
Kateřina Čechová
Tělesná výchova

Bakešová

soutěž

jméno

třída

umístění

vyučující

Stolní tenis

Martin Eremiáš
Petr Kmoch
Tomáš Miksa

9.A
9.A
9.A

OK 2.

Horký

Matěj Pátek
Petr Brůna
Jan Řezáč
Vojtěch Křepinský
Jaroslava Krejčová
Lucie Zíková
Kristýna Slabá
Lenka Andělová
Tereza Soukupová
Magdaléna Pokorná
Diana Kvášová
Lucie Ţáčková
Martin Vočadlo
Vojtěch Křepinský
Martin Ţáček
Adam Poulíček
Martin Kaman
Matěj Kaman
Martin Urban
Josef Kudrna
Vojtěch Pokorný
Vojtěch Vašíček
Jiří Maršík
Ondřej Bartoška
Petr Kroupa
David Moravec
Martin Eremiáš
Vít Hloušek
Matěj Maděra
Petr Kmoch
Vojtěch Křepinský
Martin Urban
Patrik Moravec

6.B
6.A
6.B
6.A
5.A
5.A
5.B
5.B
5.B
4.A
4.A
4.A
7.B
6.A
7.A
7.B
6.A
6.A
6.A
6.A
6.A
6.B
6.A
9.B
9.B
9.B
9.A
9.A
9.A
9.A
6.A
6.A
9.B

OK 2.

Horký

OK 2. + KK

Nováková

OK 1., KK 5.

Beránková

OK 9.

Beránková

Stolní tenis

Florbal

Florbal

Florbal

Florbal

Natálie Moravcová
Kristýna Maryšková
Michaela Kubíčková
Sandra Vlková
Kateřina Sedmíková
Eliška Benešová
Nela Farkašová
Kristýna Krejčí
Karolína Roupcová
Karolína Horká
Veronika Beranová
Kateřina Kotková

7.A
6.A
7.A
7.B
7.A
6.A
6.B
6.B
7.A
7.A
6.A
6.A

OK 5.

Beránková

Pohár rozhlasu

mladší ţákyně
starší ţákyně

OK 4.
OK 3.

Beránková

Pohár rozhlasu

mladší ţáci
starší ţáci

OK 3.
OK 6.

Horký

Dopravní
olympiáda

Malá kopaná

Sálová kopaná

Kateřina Kouřilová, Michal
Vondrejs, David Vaněček – druţstvo

5.C, 5.C,
5.A

MK 1. OK 10.
KK. 5

Kateřina Kouřilová – jednotlivci
Michal Vondrejs - jednotlivci
Ondřej Bartoška
Petr Kroupa
David Moravec
Martin Eremiáš
Vít Hloušek
Matěj Maděra
Patrik Soukup
Martin Vočadlo
Lukáš Zítko
Leoš Dvořák
Martin Med
Martin Kaman
Ondřej Bartoška
Petr Kroupa
David Moravec
Martin Eremiáš
Vít Hloušek
Matěj Maděra
Patrik Soukup
Martin Vočadlo
Lukáš Zítko
Vojtěch Křepinský
Martin Ţáček
Martin Kaman
Josef Kudrna
Vojtěch Vašíček
Jiří Maršík
Patrik Moravec
Radek Jůzl
Valentino Kalivoda
Martin Urban

5.C
5.A
9.B
9.B
9.B
9.A
9.A
9.A
8.A
7.B
7.A
9.A
9.B
6.A
9.B
9.B
9.B
9.A
9.A
9.A
8.A
7.B
7.A
6.A
7.A
6.A
6.A
6.B
6.A
9.B
8.B
6.A
6.A

Místní kolo 4.
Místní kolo 8.

OK 4.

Beránková

Místní kolo 3.

Beránková

Atletická
olympiáda

Jarní laťka

Odbíjená

Atletická
olympiáda

Odznak
všestrannosti
olympijských
vítězů

Filip Nousek – dálka
Filip Nousek – 400 m
Erik Šedivý – dálka
Slavíková Michaela – hod krik. m.
Eliška Jeţová – hod krik. m.
Milan Kvasnička – hod krik. m.
Vít Hloušek
Martin Vočadlo
Martin Med
Tomáš Krtek
Jiří Blaha
Mikuláš Krejčí
Anna Nekolová
Eliška Benešová
Simona Bečvářová
Veronika Rechtoríková
Simona Urbanová
Tereza Hlavničková
Romana Machyánová
Jana Havlová
Michaela Kořenářová
Anna Nekolová
Kristýna Krupková
Tereza Mrkvičková
Lukáš Svárovský – 60 m, kriket.
Lucie Urbanová – 60 m, 600 m
Tomáš Krtek – výška
Anna Nekolová – výška
Leoš Dvořák – dálka
Natálie Moravcová – dálka
Monika Zajíčková – dálka
Martin Vočadlo - dálka
Anna Nekolová
Lucie Urbanová
Eliška Benešová
Adriana Urbanová
Pavlína Tůmová
Lukáš Svárovský
Jiří Blaha
Erik Šedivý
Kristýna Krejčí

3.B
3.B
5.B
2.B
3.A
3.A
9.A
7.B
9.B
7.B
6.B
8.A
8.A
6.A
7.B
6.A
9.B
9.A
9.A
9.A
9.A
8.A
8.A
8.B
7.B
7.A
7.B
8.A
9.A
7.A
8.A
7.B
8.A
7.A
6.A
4.B
4.B
7.B
6.B
5.B
6.A

OK 1.
OK 1.
OK 2.
OK 2.
OK 3.
OK 2.
OK 4.
OK 6.
OK 6.
OK 11.
OK 12.
OK 8.
OK 1.
OK 10.
OK 6.
OK 7.
OK 8.

Nováková
Nováková
Beránková
Ţaloudková
Mašková
Beránková

OK 2.

Mašková

OK 5., OK 1.
OK 3., OK 2.
OK 2.
OK 3.
OK 4.
OK 5.
OK 4.
OK 3.
OK 1., KK 6.
OK 2., KK 5.
OK 2., KK 2.
KK 3.
KK 4.
KK 20.
KK 4.
KK 1. + repub.
OK 3.

Horký
Beránková

Beránková
Horký

Beránková

CH. Údaje o výsledcích inspekce a kontrolách hospodaření
 Ve školním roce 2013/201 proběhla na škole inspekční kontrola dodrţování právních
předpisů a veřejnosprávní kontrola podle § 147 odst. 2 písm. d) a e) zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a zákona čš. 255/2012 Sb. o kontrole a zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (viz inspekční zpráva a protokol č. j. ČŠIJ349/14-J)
 27. 9. - 1. 10. 2013 provedla ing. Pavla Vincencová veřejnosprávní kontrolu „Čerpání
příspěvku, tvorba a čerpání fondů, investice a opravy“ (viz protokol ze dne 2. 10.
2013)

 3. - 4. 3. a 6. 3. 2014 provedla ing. Pavla Vincencová veřejnosprávní kontrolu
„Ověřování inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2013“ (viz protokol ze dne 6. 3.
2014)
 3. - 4. 3. a 6. 3. 2014 provedla ing. Pavla Vincencová veřejnosprávní kontrolu
„Dotace z rozpočtu zřizovatele, státu, krajů a dotace ze státních fondů“ (viz protokol
ze dne 6. 3. 2014)
 21. 3. 2014 KHS se sídlem v Jihlavě provedla kontrolu vykonanou podle § 88 zákona
č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
(viz protokol ze dne 21. 3. 2014)

I. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů a projektů
1. Projekt Let´s play together (Pojďme si hrát společně)
Přehled aktivit projektu v průběhu školního roku:
ZÁŘÍ: Náš projekt vyuţívá twinspace a jeho nástroje. Vytvořili jsme přístupová hesla pro všechny
zapojené učitele i ţáky. Ţáci se seznámili s moţnostmi práce v tomto prostředí, doplnili si stručné
profily. Představili se ve wordových dokumentech. Sestavili jsme mezinárodní skupiny pro pozdější
spolupráci. Uskutečnili jsme schůzku s rodiči ţáků, kteří budou v projektu po oba roky nejintenzivněji
participovat (4. roč.) Poţádali jsme je o vyplnění krátkého evaluačního formuláře pro potřebu
pozdějšího srovnání. Proběhl první společný chat.
ŘÍJEN: Ţáci vymysleli anglické hádanky o domácích mazlíčcích. Pro distribuci vyuţívali forum
(pracovali ve vytvořených mezinárodních skupinách), ale i další nástroje (WORD DOC., LINO).
Zároveň jsme do hádání zapojili i ostatní ţáky z naší školy. Vyuţili jsme nástěnek a box na vhazování
odpovědí. Ze správných odpovědí děti v projektové třídě vylosovaly 3 vítěze, které samy odměnily.
Ţáci reagovali na hádanky partnerů. Začala fungovat chatovací odpoledne. 7. 10. proběhl první
projektový den. Ţáci během něj testovali hry svých rodičů a prarodičů. Zjištěné zajímavosti si zapsali
do projektových sešitů a připravili jsme krátký videozáznam. Prohlédli jsme si videa našich partnerů.
Na twinspace jsme uloţili první didaktickou hru (HUDEBNÍ VÝCHOVA) - popis s videozáznamem.
LISTOPAD: Ţáci vymýšleli a malovali návrhy na projektové logo. 3 nejlepší návrhy jsme uloţili na
twinspace. Ve spolupráci s 5. ročníkem jsme připravili power - pointové prezentace o našem městě
Prostřednictvím fóra si děti vyměňovaly hádanky na téma „MŮJ OBLÍBENÝ ZPĚVÁK“. Správné
odpovědi české děti ukryly do postaviček „VOKI“. Zároveň reagovaly na partnerské hádanky.
Pokračovala i chatovací odpoledne. V hudební výchově jsme testovali a hodnotili partnerské
didaktické hry. Proběhlo první společné setkání na Slovensku (náplň viz. níţe). Začali jsme
připravovat hudební vystoupení, jehoţ realizaci jsme se rozhodli (z časových důvodů) přesunout na
prosinec.
PROSINEC: Po slovenském setkání proběhla ve škole řada formálních i neformálních besed (s ţáky
z projektové třídy, s kolegy) během nichţ jsme zhodnotili průběh i nově nabyté zkušenosti (prezentace
pro školní web). Ţáci vyrobili vánoční přání pro děti z partnerských škol. Tato přání jsme si
vyměňovali prostřednictvím pošty. 16. prosince jsme zařadili další projektový den. Jeho náplní bylo
seznámit ţáky s vánočními tradicemi v partnerských zemích. V tento den se rovněţ uskutečnila
videokonference (SKYPE) s norskou školou. Ţáci z obou škol si navzájem popřáli VESELÉ
VÁNOCE – v angličtině i ve svých rodných jazycích, přičemţ se pokusili naučit se navzájem obě
přání a také si zazpívali vánoční koledy. Na twinspace jsme uloţili další didaktickou hru (ANGLICKÝ
JAZYK). Před Vánocemi jsme uspořádali vánoční besídku s řadou hudebních vystoupení, a také jsme
navštívili koncert skupiny Réva.
LEDEN: Ţáci připravili pro své partnery osmisměrku na téma jídlo, zároveň se pobavili při luštění
partnerských osmisměrek. Tyto materiály jsme pouţili rovněţ ve třetích ročnících, kde vhodně
doplnily právě probíranou látku. Na konci ledna uspořádali ţáci z projektové třídy nesoutěţní
kuchařskou přehlídku „O nejlepší školní salát“. Naučili se i tradiční český bramborový salát. Díky
závěrečnému hlasování jsme vybrali vítězné projektové logo (Portugalsko). V hodinách AJ jsme
testovali a hodnotili partnerské hry. 30. 1. jsme uskutečnili videokonferenci s portugalskou školou jako
přípravu na chystanou projektovou schůzku.
ÚNOR: Ţáci si vyměňovali hádanky na téma „ MŮJ OBLÍBENÝ SPORTOVEC“. Vytvořili a uloţili
na twinspace prezentace o naší škole. Uloţili jsme další didaktickou hru (TĚLESNÁ VÝCHOVA).

BŘEZEN: Ţáci se seznámili s prezentacemi partnerských škol. Připravili si otázky o naší škole do
projektových sešitů. Tyto otázky jsme pouţili pří výrobě interaktivního kvízu. Proběhl moderovaný
chat, ve kterém si ţáci vyměňovali otázky na téma MOJE ŠKOLA. Uskutečnili jsme videokonferenci
se slovenskou školou jako soutěţ, kdo lépe zná partnerovu školu. Upořádali jsme sportovní den.
Testovali a hodnotili jsme partnerské didaktické hry. Zúčastnili jsme se setkání v Portugalsku (náplň
viz. níţe)
DUBEN: Proběhly besedy ke schůzce v Portugalsku (video - prezentace). Zejména jsme se zaměřili na
seznámení ţáků s rozdílnými velikonočními tradicemi. Ţáci vytvářeli kříţovky na téma VOLNĚ
ŢIJÍCÍ ZVÍŘATA a luštili partnerské kříţovky. Pouţili jsme interaktivní kříţovky www.educaplay.
Materiály jsme opět pouţili i pro další ročníky (3. a 5.roč.). Rozhodli jsme se odloţit návštěvu ZOO
na pozdější termín (z časových důvodů). Uloţili jsme další didaktickou hru (VLASTIVĚDA).
KVĚTEN: Proběhl chat na téma mé oblíbené filmy. Testovali a hodnotili jsme partnerské didaktické
hry.
Vybrali jsme 3 nejlepší hádanky z kaţdého tématu (kromě školy) a ţáci k nim doplnili ilustrace (pro
budoucí knihu hádanek). Zpracovali jsme návrh databáze didaktických her. Zúčastnili jsme se
projektové schůzky v Norsku (náplň viz. níţe)
ČERVEN: Proběhla beseda k norské schůzce. (video – prezentace). 13. a 14. 6. 2014 se uskutečnilo
setkání s polskými partnery v naší škole (2 dny). Jeho náplní byly společné didaktické hry v přírodě
(hry byly zaměřeny na přírodovědu a vlastivědu), prohlídka prostor školy i města a společná návštěva
ZOO Jihlava. Uspořádali jsme závěrečnou prezentaci výstupů z 1. roku projektu zároveň s vyplněním
krátkého evaluačního dotazníku (pro rodiče i ţáky). Děti se prostřednictvím twinspace rozloučily se
svými partnery. Zkompletovali jsme finální produkty za 1. rok společné práce – kniha hádanek a
databáze didaktických her.

J. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
1. Kroužky s technickým zaměřením
Česká zemědělská akademie v Humpolci nabídka škole moţnost zapojit ţáky v rámci
mimoškolních aktivit do krouţků s technickým zaměřením. Škola nabídku vyuţila a ţáci
školy se do činnosti aktivně zapojili. Jednalo se o první rok dvouletých krouţků.
a) Domácí kutilové
Ţáci byli seznámeni se základními opravářskými pracemi v domácnostech. Nejprve
poznali základní zednické práce v odborné dílně, potom následovaly základní práce se
dřevem v tesařské dílně. Na funkčních modelech zařizovacích předmětů v koupelně se
procvičili v instalatérských a topenářských opravách. Na funkčním modelu
elektroinstalace v domácnosti si vyzkoušeli činnost jistících prvků, ovládacích prvků a
seznámili se s různými druhy svítidel.
b) Mladí opraváři silničních vozidel
Ţáci byli seznámeni se základními opravářskými pracemi na vozidlech – jízdní kola,
malé motocykly, osobní automobily. Ze zakoupených stavebnic byly sestavovány malé
motocykly – ţáci si procvičili základy kovoobráběcích prací, montáţních prací,
elektroinstalačních prací. Osvojili si základy bezpečné jízdy na jízdních kolech a malých
motocyklech, seznámili se se základními dopravními předpisy.
2. E-on mise Plus+
Ţáci I. a II. tříd navštívili projekt organizovaný společností E-on.
Cílem bylo zábavnou formou přiblíţit dětem svět energie.
První, teoretická část programu pro ţáky, probíhala ve škole formou hry a interaktivních
cvičení. Druhá, praktická část programu se pak konala přímo v mobilním poradenském centru
E.ON Energy Truck.

Děti si odnesly informace a záţitky související s následujícími tématy:
•Co je to vlastně energie?
•Co je elektřina?
•Jak se elektřina vyrábí?
•Jaké jsou alternativní zdroje energie?
•Jaká je cesta elektřiny z místa jejího vzniku do místa její spotřeby?
•K čemu všemu se elektřina pouţívá?
•Jaké jsou zásady bezpečného pouţívání elektřiny?
•Jak nespotřebovávat více energie neţ je nezbytně nutné?

K. Údaje o spolupráci s organizacemi a dalšími partnery při
plnění úkolů ve vzdělávání
SPC Jihlava, PPP Pelhřimov a PPP Havlíčkův Brod
Spolupráce s těmito institucemi znamená pro školu moţnost odborných konzultací o
vzdělávání integrovaných ţáků. Tito ţáci mají diagnostikované poruchy učení a další
vzdělávací problémy různých stupňů a kombinací. Pravidelné schůzky ve formě preventivní i
následné umoţňují kvalitní přístup k informacím o způsobech vzdělávání integrovaných ţáků
a volbu odpovídajících vzdělávacích metod.
ČZA Humpolec, ZŠ Humpolec, Hálkova, TJ Jiskra Humpolec
V souvislosti s těmito institucemi se jedná zejména o řešení pronájmu prostor pro činnost
krouţků SVČ. Spolupráce je dlouhodobá, vztahy vyřešené.
ČZA Humpolec, SPŠ Pelhřimov, SPŠ stavební Havlíčkův Brod
Spolupráce s uvedenými středními školami spočívá v podpoře technického vzdělávání ţáků,
kdy formou aktivního zapojení do nabízených dílen řada ţáků poznává svět technických
oborů.
MěKIS Humpolec
Městské kulturní a informační středisko Humpolec zajišťuje pro školu širokou a kvalitní
nabídku kulturních akcí, případně pronájem prostor pro akce školy jako je například školní
akademie nebo výstava prací ţáků školy. Dalším důleţitým prvkem je zapojení do projektu
Mládí, které MěKIS organizuje a zaštiťuje.
ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec
Spolupráce se ZUŠ je dána jiţ jen skutečností, ţe řada ţáků školy navštěvuje ZUŠ a pokračuje
tak ve vzdělávání v hudebním, výtvarném i tanečním oboru. Další formou spolupráce jsou
pravidelné návštěvy hudebních a tanečních představení ţáků ZUŠ, či závěrečné slavnostní
rozloučení se ţáky 9. ročníků v nově vybudovaném koncertním sále ZUŠ.
Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno zajišťuje pro školu program primární prevence ţáků školy. Program
umoţňuje zajímavou formou přenášet potřebné znalosti a návyky na ţáky.
ZŠ Hálkova Humpolec, Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec
Pokračuje spolupráce s uvedenými školami a to zejména v oblasti metodického a
didaktického setkávání pedagogických pracovníků. Jsou vytvořeny společné metodické
skupiny jednotlivých předmětů. Na schůzkách jsou pak řešeny otázky nových vyučovacích
metod, projektů, didaktických přístupů, učebnic a učebních pomůcek.

L. Údaje o činnosti střediska volného času typu DDM
1. Charakteristika SVČ
Středisko volného času pracovalo jako organizační sloţka při ZŠ Hradská
894 v Humpolci jiţ devátým rokem. V tomto školním roce SVČ pokračovalo ve
spolupráci s mládeţí a na činnostech, které podporovaly její zapojení do
volnočasových aktivit a do ţivota ve městě. SVČ se iniciativně zapojilo do
projektu humpoleckého Městského a kulturního informačního centra „Aktivní
rodina“. Připravilo několik akcí v rámci tohoto projektu. Po celý školní rok se
zajišťoval především provoz pravidelné zájmové činnosti, realizovaly se
nejrůznější příleţitostné aktivity a organizovaly činnosti vyplňující dobu
hlavních nebo vedlejších prázdnin, víkendů a jiných volných dnů. SVČ i nadále
pořádalo nebo se podílelo na organizaci nejrůznějších kulturních, společenských
a sportovních akcí ve školách i ve městě. Díky chystaným zákonným úpravám
ve školství proběhl úspěšně při SVČ i kurz studia pedagogiky pro externí
vedoucí ZÚ. Aktivity SVČ pokračovaly i v oblasti spolupráce se zástupci
dalších neziskových a charitativních organizací. Rovněţ tak i v tomto šk.roce
SVČ spolupracovalo na úrovni kraje s dalšími DDM v Kraji Vysočina.
SVČ vyuţívalo pro činnost tři klubovny na ZŠ Hradská. Ostatní
pravidelná zájmová činnost v průběhu roku probíhala na dalších 9 místech
( počítačové učebny škol, jejich tělocvičny a sportoviště, další zapůjčené
místnosti ve školských zařízeních). Vznikla dráha pro činnost jednoho ze ZÚ
v areálu ZŠ Hradská a nový prostor pro ţelezniční modeláře.V průběhu celého
školního roku bylo doplňováno vybavení jednotlivých zájmových útvarů s
ohledem na plán a rozsah konkrétní činnosti.
Personální zajištění správného fungování střediska bylo realizováno třemi
interními zaměstnanci a jejich spoluprací s pedagogickými externími vedoucími.
Ke spolupráci byli přizváni i absolventi kurzu studia pedagogiky. Pomáhali i při
příleţitostných akcích SVČ společně se zástupci humpoleckých škol sdruţených
v Městském parlamentu dětí a mládeţe v Humpolci.
Po celý rok probíhal provoz odloučeného pracoviště na ZŠ Hálkova.
Interní pracovníci SVČ přecházeli na druhou školu v dopoledních hodinách a
odpoledne vedli na škole ZÚ.

Středisko volného času při ZŠ Hradská v Humpolci
1. pravidelná zájmová činnost (zájmové útvary – ZÚ a kurzy):
- ZÚ pracovalo celkem 50,
- rozčleněna byla na ZÚ jazykové, rukodělné a výtvarné, technické, sportovní,
- probíhala průběţně na 9 místech,
- se SVČ spolupracovalo celkem 27 externích vedoucích (viz násl.tabulka)
- ZÚ navštěvovalo celkem 534 členů
(předšk.= 21, povinná šk.doch. = 489, nad 18 let = 24)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

příjmení a jméno
Bártl Jaroslav
Bílek Pavel
Brůnová Radka
Čížek Ondřej
Čurdová Jiřina
Faltová Jana
Fučík Jiří
Hegedüs František
Herna František
Hořejšová Eva
Jána Martin
Janek Viktor
Kaňa Jiří
Kleinová Andrea
Komrs Luboš
Krejcarová Silvie
Kukrechtová Alena
Maršíková Jana
Merunková Helena
Prokopec Václav
Řezníčková Pavla
Svobodová Iva
Točík Vladimír
Vítek Stanislav
Weingärtnerová B.
Žáčková Anna
Žaloudková Zuzana

zájmový kroužek
včelařský
basketbal
atletika, atlet. školka
počítače
zákl.mod., ATV, korálky

keramika
taekwondo
lukostřelba
žel.modeláři
volejbal
šachy
rybáři
florbal
tance
vodácký
paličkování, flétny
atletika
mažoretky
mažoretky
RC auta
psí agility
florbal
florbal
stolní tenis
keramika, vaření
vaření
jóga

2. příležitostné aktivity
Září
- zahájení činnosti parlamentu (MPDMH);
- zahájení kurzu pro externí pracovníky.
Říjen
- Praha patří dětem – celostátní akce pro děti;
- „Podzimní prázdniny“ se SVČ – pouštění draků.

Listopad
- Sběr kaštanů a ţaludů ve spolupráci s mysliveckým sdruţením;
- výtvarná soutěţ „ Štědrý den u nás doma aneb kreslí celá rodina“
- adventní dílna.
Prosinec
- mikulášská nadílka v MŠ a RC Cipísek;
- „Mikuláš ve městě“ akce společně s Městem Humpolec, Spolkem
dobrovolných hasičů v Humpolci a ŠS v Humpolci pro všechny děti,;
- „Putování za světovými Vánocemi“ – akce připravená MPDMH.
Únor
- oblastní kolo v recitaci;
- ukončení kurzu studia pedagogiky;
- výtvarná dílna „Malování na hedvábí“.
Březen
- jarní příměstský tábor o jarních prázdninách.
Duben
- výtvarná dílna „Hody, hody, doprovody…“;
- pasování nových rybářů.
Květen
- sportovní akce „Tři, dva, jedna, teď….“ Netradiční sportování rodinných týmů;
- krajské kolo „Světlo orientu“;
- Dětský den ve Stromovce.
Červen
- národní přehlídka „Světlo orientu“;
- exkurze ţel.model. do Havlíčkova Brodu do depa.
Pravidelně minimálně 1x do měsíce proběhla schůze Městského parlamentu dětí
a mládeţe v Humpolci.
3. letní prázdninová činnost
- v srpnu proběhl příměstský tábor na SVČ, pro velký zájem byla navýšena
kapacita;
- v srpnu proběhl letní rybářský tábor ve spolupráci s MO ČRS Humpolec.

M. Schválení výroční zprávy o činnosti školy
Zpráva byla dána k projednání a schválení školské radě
……………………….
Mgr. Vlastimil Fiala
ředitel školy

Příloha
E. Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků podle cílů
stanovených školním vzdělávacím programem a podle
poskytovaného stupně vzdělání

