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IV.     Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí do SŠ a SOU 
 
V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním  
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I. Základní údaje o škole 
 
 

      Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 byla otevřena 1. 9. 1990. Do sítě 
škol je zařazena k 1. 9. 1996. Od 1. 7. 2001 je právnickou osobou -  příspěvkovou organizací. 
Zřizovatelem školy je Město Havlíčkův Brod. Sídlem organizace je ulice Nuselská 3240 
Havlíčkův Brod 580 01. Telefon 569 429 070, ID datové schránky: ghdmmbg, e-mailová 
adresa školy zs.nuselska@worldonline.cz. Podrobné údaje jsou uvedeny na webových 
stránkách školy www.zsnuselska.cz.   
 

 Vymezení úkolů je uvedeno ve Zřizovací listině a ve Statutu školy. Škola je 
v systému základních škol MŠMT vedena pod kódem (IZO) 103 378 537, identifikátor 
právnické osoby je 600 086 844 a u Českého statistického úřadu Hradec Králové 
pod identifikačním číslem (IČ) 709 10 961.  
 

Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Základní 
škola poskytuje základní vzdělání, zajišťuje stravování školní mládeže, zabezpečuje výchovně 
vzdělávací činnost žáků mimo vyučování ve školní družině a školním klubu, organizuje 
doplňkovou činnost v souladu se Zřizovací listinou.  
 

Ve škole pracuje přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky i pro 
předškoláky. 
 
 V září 2020 bylo otevřeno Přírodovědné centrum, které bylo vybudováno v rámci 
projektu“ Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum“. Tento projekt byl 
spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu. Součástí projektu bylo vybudování výtahu, 
střešní nástavby, kde jsou dvě nové učebny s moderní projekční technologií (2D a 3D 
projekce a planetárium), pochozí zahrada s prostorem pro pozorování dalekohledem, 
ve 4. podlaží byly zmodernizovány a vybaveny učebny fyziky, laboratoř chemie a fyziky a 
zakoupeno velké množství učebních pomůcek do fyziky, informatiky, přírodopisu a zeměpisu. 
 
 
Vedení školy: 
 

 Ředitelka školy:    Mgr. Milena Popelová 
 Zástupce ředitele:    Ing. Šárka Zelenková 
 Vedoucí vychovatelka:    Lucie Janečková 
 Vedoucí školní jídelny:    Jaroslava Medová 
 Ekonomka školy:    Vladimíra Fiedlerová 
 Vedoucí provozních zaměstnanců:  Lada Radová 
    
Poradní orgány 
 
 Chod školy se řídí Organizačním řádem školy a ostatními vnitřními směrnicemi. 
Poradními orgány ředitele školy jsou Pedagogická rada, kterou tvoří pedagogičtí pracovníci, 
Školská rada, která byla zřízena na základě usnesení zastupitelstva města.  
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Složení školské rady: 
 
Předseda:     Zdeněk Běhounek, DiS.   
 
Členové:  Zástupci zřizovatele: Ing. Bc. Vladimír Frič  
     Bc. Jana Králová  
     Ing. Ivana Mojžyšková 
          
   Zástupci školy:  Mgr. Adam Dolejš 
     Mgr. Blanka Licková 
     Mgr. Miroslava Melounová 
       

     Zástupci rodičů:  Kateřina Majerníková 
     Lenka Vencová 
 
Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod svým usnesením číslo 318/20 ze dne 14. 12. 2020 
jmenovalo pro nové funkční období od roku 2021 nové členy školské rady.  
V červnu 2021 proběhly volby do Školské rady. 16. 6. 2021 se konaly volby pro pedagogické 
pracovníky a zákonní zástupci nezletilých žáků volili z důvodu mimořádných hygienických 
opatření v rámci COVID – 19 prostřednictvím svých dětí ve dnech 14. – 17. 6. 2021. 
Nové funkční období školské rady začalo 12. července 2021. 
 
Jména zvolených členů školské rady 
 

a) Zástupci zřizovatele:  Libuše Milichovská 
Ing. Ivana Mojžyšková 
Bc. Jana Králová   
 

b) pedagogičtí pracovníci:  Mgr. Blanka Licková 
                                                    Mgr. Adam Dolejš 
                                                    Mgr. Michaela Zinková 
 

c) zákonní zástupci žáků:   Zdeněk Běhounek, DiS. 
                                                   Ing. Zuzana Pírová 
        Šárka Bečková  
  
Spolupráci rodiny a školy zajišťuje spolek Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Havlíčkův 
Brod, Nuselská, z.s. (SRPŠ).  
 
Rada spolku pracuje v tomto složení:  
  Předseda:   Milan Šedý  
  Místopředseda: Lenka Vencová 
  Ekonom:  Bronislava Čechová 
  Člen:   Kristýna Kaplanová, DiS.                           
  Člen:   Lada Radová 
 
 
Ve škole pracovala Žákovská samospráva složená ze zástupců žáků 5. - 9. ročníků a Školní 
poradenské pracoviště.  
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Členové školního poradenského pracoviště:    
 
 Ředitelka školy:    Mgr. Milena Popelová  
 Zástupce ředitele:    Ing. Šárka Zelenková  
 Výchovný poradce:    Mgr. Andrea Hubáčková 
 Školní metodik prevence:   Mgr. Blanka Suchá 
 Dle potřeby třídní učitelé. 
   
 
Ve školním roce 2020/2021 měly: 
(k 31. 10. 2020) 
 
Školní družina ............... 4 oddělení ...............  114 žáků 
 
 

Školní klub      ............... 1 oddělení ................  55 žáků s pravidelnou denní docházkou 
 
 
 
 
 

Školní jídelna 
 
Počet odebraných obědů byl celkově nižší z důvodu uzavření školy na základě Mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví  – COVID 19. 
 
   Kategorie   měsíční průměr   počet odebraných 
  přihlášených strávníků             obědů za šk. r. 2020/2021 
                MŠ      59                          7 823 + 15 646 přesnídávek  
                      a svačin                                                            
   7 - 10 let    145     16 754 
 11 - 14 let   106    10 340 
 15 - 18 let       19       1 783 
 Dospělí      51       6 526 
 Cizí strávníci       11          692 
  
 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Havlíčkův Brod 
    Studenti      40      obědů            2 721 
         9      večeří      273 
    Dospělí        4      obědů      176  
         0                     večeře            0 
 
  Celkem                             444 přihlášených strávníků        46 815 odebraných obědů 
                                     276 odebraných večeří  
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II. Přehled učebních oborů vzdělávání, které škola vyučuje 
v souladu se zápisem ve školském rejstříku 
 
 
Základní škola 
 
 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 vzdělává v oboru vzdělávání 
7901C01 – Základní škola (9 let, denní) dle školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání: Škola dílnou lidskosti.  Vytváříme podmínky pro aktivní účast dětí se širokým 
spektrem speciálních vzdělávacích potřeb ve všech školních činnostech. K žákům 
přistupujeme individuálně, respektujeme jejich možnosti a pozitivně hodnotíme každý pokrok 
v rozvoji jejich osobností. Vytváříme pro ně optimální podmínky a takové pracovní klima, 
aby žáci rádi navštěvovali školu, nebáli se neúspěchů a v rámci svých možností dosáhli 
základního vzdělání. 
 
Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 měla ve školním roce 2020-2021 devět 
ročníků a přípravnou třídu. Členila se na přípravnou třídu, první a druhý stupeň. První stupeň 
tvořil 1. - 5. ročník, druhý stupeň tvořil 6. - 9. ročník. 
 
 
 
 
Počet tříd a žáků 
(k 30. 6. 2021) 
 
Přípravná třída   1 třída  15 žáků  15,0   ž/tř.   
 
1. stupeň      9  tříd  181 žáků        20,1   ž./tř. 
2. stupeň      7  tříd  161 žáků        23,0   ž./tř. 
celkem (bez přípravné tř.)             16  tříd                  342 žáků   21,38  ž./tř. 
 
jedna žákyně se vzdělává v zahraničí (dle paragrafu 38 ŠZ)        
 
 
Škola celkem             17 tříd   358 žáků. 
  
 
Ředitelství školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků 
ve skupinách určuje podle školských zákonů, podmínek školy, charakteru vyučovacího 
předmětu, požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví žáků a s přihlédnutím k finančním 
možnostem rozpočtu školy. 
 
 Učební plány 1. stupně a 2. stupně a volitelné předměty - viz. tabulky. 
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Učební plán pro 1. stupeň 

 

 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník     
Celkem  

  
Z toho 

  1. 2. 3. 4. 5. předměty DČD  

1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1. Český jazyk a literatura 1.1.1. Český jazyk 7 8 7 8 7 37 4  

 1.2. Cizí jazyk 1.2.1. Anglický jazyk 1 1 3 3 3 11 2  

2. Matematika a její aplikace 2.1. Matematika a její aplikace 2.1.1. Matematika 5 5 5 5 5 25 5  

3. Informační a komunikační       
technologie 

3.1.  Informační a komunikační technologie 3.1.1. Informatika - - - - 1 1 -  

4. Člověk a jeho svět 4.1. Člověk a jeho svět 4.1.1. Prvouka 1 1 3 - - 5 -  

 4.1.2. Přírodověda - - - 2 2 4 -  

 4.1.3. Vlastivěda - - - 1 2 3 -  

5. Umění a kultura 5.1. Hudební výchova 5.1.1. Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 -  

 5.2. Výtvarná výchova 5.2.1. Výtvarná výchova 2 2 1 1 1 7 -  

6. Člověk a zdraví 6.1.  Tělesná výchova 6.1.1. Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 -  

7. Člověk a svět práce 7.1. Člověk a svět práce 7.1.1. Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 -  

8. Průřezová témata  8.1. Osobnostní výchova 1 1 1 1 1 5 5  

Celková povinná časová dotace 21 22 24 25 26 118 -  

z toho volná disponibilní časová dotace 3 4 3 3 3 - 16  

Vysvětlivky:  DČD - disponibilní časová dotace  
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Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240        

      

Učební plán pro 2. stupeň       

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 
Ročník Celkem 

předměty 
Z toho 
DČD 6. 7. 8. 9. 

1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1. Český jazyk a literatura 1.1.1. Český jazyk a literatura 4 4 5 5 18 3 

  1.2. Cizí jazyk 1.2.1. Anglický jazyk 3 3 3 3 12 - 

 1.3. Další cizí jazyk 1.3.1. Německý jazyk  
 
- 

 
2 

 
2 

 
2 6 

 
- 

2. Matematika a její aplikace 2.1. Matematika a její aplikace 2.1.1. Matematika 4 4 4 5 17 2 
3. Informační a komunikační     
    technologie 3.1. Informační a komunikační technologie 3.1.1. Informatika 1 1 - 1 3 2 

4. Člověk a společnost 4.1. Dějepis 4.1.1. Dějepis 2 2 2 2   

  4.2. Výchova k občanství 4.2.1. Občanská výchova 1 1 1 1 12 1 

5. Člověk a příroda 5.1. Fyzika 5.1.1. Fyzika 2 2 2 2   

  5.2. Chemie 5.2.1. Chemie - - 2 2   

  5.3. Přírodopis 5.3.1. Přírodopis 2 2 2 2   

  5.4. Zeměpis 5.4.1. Zeměpis 2 2 2 1 27 6 

6. Umění a kultura 6.1.  Hudební výchova 6.1.1. Hudební výchova 1 1 1 1   

  6.2. Výtvarná výchova 6.2.1. Výtvarná výchova 2 2 1 1 10 - 

7. Člověk a zdraví 7.1. Výchova ke zdraví 7.1.1. Výchova ke zdraví 1 - - -   

  7.2. Tělesná výchova 7.2.1. Tělesná výchova 3 2 2 2 10 - 

8. Člověk a svět práce 8.1. Člověk a svět práce 8.1.1. Pracovní činnosti 1 1 1 1 4 1 
 Volitelné předměty     1 1 1 - 3 3 

Celková povinná časová dotace   30 30 31 31 122  

z toho volná disponibilní časová dotace   5 4 4 5  18 
Vysvětlivky:  DČD - disponibilní časová dotace              
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Volitelné předměty 
      

Předmět Ročník6. Ročník7. Ročník8. Ročník9.  

1.1. Multimediální výchova 1 1 1 -  

1.2. Technika administrativy  1 1 1 -  
 
  

III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
  
 Při personálním zabezpečení činnosti školy prosazujeme osobní zodpovědnost, 
zainteresovanost a u pedagogických pracovníků i autoritu, která vychází z osobních a 
profesionálních kvalit učitele.  
 
 Ve školním roce 2020-2021 pracovalo na škole:  
(stav k 30. 6. 2021)  
 

Pracovníků celkem:  ..........................   58 + 2 DPČ + 2 (MD) + 2 (RD) 
 
   z toho mužů   .........................     9 + 2 DPČ    
                 z toho žen      ......................... 49 + 2 (MD) + 2 (RD) 
 
Pedagogičtí pracovníci: 
  
 Celkem                     ................. 39 + 4(MD,RD)  z toho žen … 32+ 4 (MD,RD) 
                z toho učitelé ZŠ ................. 27 +1 (RD)         z toho žen … 20+ 1 (RD) 
 z toho asistent pedagoga  ………….   7 + 1 (MD)        z toho žen …   7+ 1 (MD)   
               z toho vychovatelé  ….............   5 + 2 (MD,RD) z toho žen …   5+ 2 (MD,RD) 
 
Provozní pracovníci: 
 
              Celkem          ...................  19 + 2 DPČ         z toho žen ....17  
                          
 ZŠ    ……………   8 + 2 DPČ      z toho žen .… 7 
 z toho THP  ....................   2         z toho žen ....  2 
               dělnická povolání ....................   6 + 2 DPČ     z toho žen ....  5 
 
 ŠJ ....................   9        z toho žen ....  9  
 z toho THP …………...    1          z toho žen …  1 
 kuchařky ……………   8           z toho žen …  8 
 
 PŘC ……………   2   z toho žen … 1  
 odborní pracovníci ……………   2   z toho žen … 1 
   
(*MD – mateřská dovolená, , RD – rodičovská dovolená, DPČ – dohoda o pracovní činnosti, PŘC – 
přírodovědné centrum) 
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 Na základě pracovních náplní nebo pověření ve škole pracují např.: výchovný 
poradce, školní metodik prevence, koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty a ochrany člověka za mimořádných situací, koordinátor ŠVP ZV, koordinátor ICT, 
správce ICT a učitel metodik informačních technologií, koordinátor kulturních a vzdělávacích 
akcí I. a II. stupně, kronikář, koordinátor evidence školních úrazů, koordinátor první pomoci, 
koordinátor výuky dopravní výchovy na I. a II. stupni, vedoucí týmu pro prezentaci školy a 
školních www stránek. Logopedickou péči zajišťuje kvalifikovaný pedagog – logoped. 
 
 
K dosažení co nejlepších výsledků ve výchovně vzdělávací práci především škola 
využívá: 
 
*   kolektiv zkušených učitelů 
*   rozmanité formy a metody práce 
*   projektové vyučování během školního roku  
*   podpory DVPP u pedagogických pracovníků  
*   individuální přístup k žákům (péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) 
*   nové učebnice a učební texty 
*   moderní vyučovací pomůcky a techniku (interaktivní tabule, počítačové a jazykové    
     učebny)  
*   nabídku volitelných a zájmových útvarů  
*   odborné učebny na výuku informatiky, fyziky, chemie, přírodopisu, anglického a  
     německého jazyka, planetárium, učebna s 2D a 3D projekcí 
*   vybavení pro tělesnou výchovu a sport a dopravní výchovu (2 tělocvičny, sprchy, lyžařská 
     výstroj, kola) 
*   zařízení pro výuku pracovních činností (1 dílna, cvičná kuchyň) 
*   účast žáků v olympiádách a soutěžích 
*   tematické zaměřování školních výletů a exkurzí (příprava na budoucí povolání) 
*   vhodný výběr kulturních pořadů ve škole, ve městě i mimo 
*   dobrovolné sběrové akce (odpadové suroviny - ekologické třídění) 
*   významná výročí a svátky v průběhu roku k výchovným účelům 
*   zavedení volného pohybu žáků o přestávkách a před školou a na pochozí zahradě v době 
     velké přestávky při příznivém počasí 
*   žákovskou samosprávu – prostředník zajišťující komunikaci mezi žáky, učiteli, veřejností  
     a ke zlepšování vztahů ve školním prostředí 
*   účasti v projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol        
*   posílení osobnostní výchovy – charitativní činnost – spolupráce s Domovem pro seniory 
     Havlíčkův Brod 
*   keramickou dílnu, hrnčířský kruh, vypalovací pec 
*   zimní stadion a plavecký bazén 
*   spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočina, která má odloučené pracoviště v prostorách  
     školy 
*   odborné přednášky z různých oblastí (BOZ, první pomoc, šikana, záškoláctví, prevence  
     dětských úrazů) 
*   cvičení v přírodě s nácvikem evakuace (prvky ochrany obyvatelstva za mimořádných  
     situací) 
*   spolupráce s rodiči při aktivitách školy 
*   zimní a letní pobyty v přírodě od 1. ročníku  
*   zapojení učitelů do projektů  
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IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí do SŠ a 
SOU 
 
 
 
1. Zápis do 1. ročníku ZŠ 
 
 
 Zapsáno bylo 56 žáků a z toho 14 žáků požádalo o odklad školní docházky. 

 
 Do 1. ročníku nastoupí 42 žáků  -  z toho     23 chlapců 
                   19 dívek.  
 
 
 
2. Přijímací řízení do osmiletého gymnázia 
 
 
 Celkem přihlášeno k přijímacímu řízení: 3 žáci z 5. ročníku - 2 žáci přijati 
na gymnázium. 
 
  
 
 
3. Vycházející žáci 
  
 
Vychází 26 žáků z 9. ročníku    25 žáků 
  z nižších ročníků    1 žák 
 
     z toho: na střední odborné školy, střední školy, gymnázia 
  celkem přijato    19 žáků    
 
                  na střední odborná učiliště 
  celkem přijati     7 žáků.   
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 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 
školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného vzdělání 
 
1. Přehled o třídách a žácích    

(k 30.6.2021)     

 
Třída 

 
Třídní učitel 

 
Počet      

chlapců 

 
Počet 
dívek 

 
Počet žáků 

celkem 
 

PT 
 
Mgr. Kryštof Korba 

 
9 

 
6 

 
15 

     

1.A 
 
Mgr. Miroslava Melounová 12 11 23 

1.B Mgr. Andrea Tůmová 12 9 21 
 

2.A 
 
Mgr. Blanka Licková 

 
8 

 
11 

 
19 

 
2.B 

 
Mgr. Veronika Nováková 

 
12 

 
4 

 
16 

 
3.A 

 
Mgr. Pavel Lutner                                              

 
12 

 
8 

 
19 

 
3.B 

   
Mgr. Klára Perliková                                  

 
11 

 
7 

 
18 

 
4.A 

 
Mgr. Bohuslava Korbová   

 
12 

 
8 

 
20 

 
4.B 

 
Mgr. Ilona Wicheová 

 
9 

 
9 

 
18 

 
5.A 

 
Mgr. Hana Březinová 

 
15 

 
12 

 
27 

     

 
6.A Mgr. Michaela Zinková 

 
12 

 
13 

 
25 

6.B Mgr. Kateřina Kořínková 13 12 25 
 

7.A 
 
Mgr. Blanka Suchá 

 
12 

 
12 

 
24 

 
7.B 

 
Mgr. Ludmila Neuwirthová 

 
14 

 
9 

 
23 

 
8.A 

 
Mgr. Adam Dolejš 

 
12 

 
        7 

 
19 

 
8.B 

 
Mgr. Lenka Kulichová Jiráková 

 
11 

 
9 

 
20 

 
9.A 

 
Mgr. Andrea Hubáčková 

 
13 

 
12 

 
25 

 
 
Jedna žákyně 4.A plní povinnou školní docházku podle paragrafu 38 v zahraničí. 
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2. Prospěch jednotlivých ročníků ZŠ 

Ročník Poč. žáků Pros. s vyz. Prospělo Neprospělo 
         
Nehodnoceno  

1. 45 45 0 0 0 

2. 36 35 0 0 1 

3. 36 33 3 0 0 

4. 39 36 2 0 1 

5. 27 17 10 0 0 

6. 50 15           33 2 0 

7. 47 18           23 6 0 

8. 38 17 17 4 0 

9.          25 9 14 2 0 
         
Celkem 
k 31.1.2021 343 225 102 14  2 

Ročník Poč. žáků Pros. s vyz. Prospělo Neprospělo      Nehodnoceno 

1. 44 44 0 0 0 

2. 35 34 0 1 0 

3. 37 35 2 0 0 

4. 38 33 5 0 0 

5. 27 20 7 0 0 

6. 50 16          33 1 0 

7. 47 18          26 3 0 

8. 39 15 22 2 0 

9.          25 6 18 1 0 

      
Celkem 
k 31.8.2021 342 221 

 
         113 8 0 

 

Počet žáků s 2. a 3. stupněm z chování školní rok 
2020/2021: 
    1. pololetí 2. pololetí 

I.stupeň 2. stupeň z chování  0 1 

II.stupeň 2. stupeň z chování  0 2 

 3. stupeň z chování  0 2 
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3. Přehled prospěchu, chování, docházky za ŠR 2020/2021 
 

Třída 
Počet žáků  k 

30.6.2021 Chování        

   Poch. ŽK  
Poch.na 

vysvědčení NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. NH 
1.A 24 * * * * * * * * 

          
1.B 21 * * * * * * * * 

          
2.A           19          * * * * * * * *   

            
2.B 17 * * 2 * 2 * 1 39   

              
3.A  18 1 * * * * * * * 

          
3.B 18 * * * * * * * * 

          
4.A 21 * * * * 1 * * * 

          
4.B 19 * * * 1 * * * * 

          
5.A 27          * 13 1 * * * * * 

          
6.A 25 * * 1 * * 2 1 29 

          
6.B 25 * * 1 * * * * * 

          
7.A  24 * * 2 1 * * * 2 

          
7.B 23 * * 4 * * 1 * * 

          
8.A 18 10 12 3 * * * 1 77 

           
8.B 20 4 1 * * * * * * 

          
9.A 25 1 1 * * * * * * 

 
Celkem: 344 16 27 14 2 3 2 3 147 
   
Vysvětlivky:         

   Poch. ŽK  
pochvala do žákovské 
knížky  

   Poch. na vysvědčení 
pochvala na 
vysvědčení    

   NTU  napomenutí třídního učitele  
   DTU  důtka třídního učitele   
   DŘŠ  důtka ředitele školy   
   NH  neomluvené hodiny   
                2. st.  2 st. z chování  - uspokojivé                                                                                 
                3. st.                                3 st. z chování  - neuspokojivé                                                                                        
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VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
 Na ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 působí plně kvalifikovaný metodik prevence 
a výchovný poradce.  

Ve škole pracuje školní poradenské pracoviště, které v tomto školním roce neřešilo 
žádné závažné problémy chování. Veškeré přestupky žáků byly projednány na místě spolu 
s třídními učiteli, případně zákonnými zástupci dle potřeby. 

Činnosti v rámci minimálního preventivního programu 

Průběh školního roku zkomplikovala situace s onemocněním Covid 19 a následně pak 
vládní opatření, která byla v souvislosti s touto situací přijata. Žáci byli do prezenční výuky 
zapojeni pouze omezenou část školního roku a z tohoto důvodu tedy nebylo možné realizovat 
preventivní aktivity tak, jak bylo původně v plánu. 

Celá řada besed musela být nejprve přesunuta na jiný termín, následně pak byly 
besedy zrušeny úplně. 

Specifická prevence: 

I. stupeň: 
V tomto školním roce žádné aktivity neproběhly, ale jsou plánované opět v příštím školním 
roce. 

II. stupeň: 
Programy školské všeobecné primární prevence – Spektrum – Centrum primární prevence 
Žďár nad Sázavou, programy: 

Buď v pohodě (6.A, 7.A – květen, červen 2021) 

Nespecifická prevence: 

Projekty:  
Projekt dopravní výchovy, který je pravidelně pořádán v červnu, byl s ohledem na celkovou 
situaci v letošním školním roce zrušen. 

V závěru roku si pak každý TU organizoval aktivity – jako např. pěší výlety, sportovní akce, 
vyjížďky na kole atd. 

Další: 
První pomoc do škol (8.A, B – červen, proběhlo blokově ve dvou dnech). 

Témata jako součást výuky:  
- péče o zdraví – fyzické i psychické 
- vztahy v rodině, mezi spolužáky, otázka a problematika dospívání 
- výživa a stolování  
- právo a morálka 
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V některých případech bylo nutné komunikovat s OSPOD, s oddělením sociální prevence či 
se školským poradenským zařízením. 

Činnosti v rámci výchovného poradenství  
1. Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření 
 

Na konci školního roku 2020/2021 bylo evidováno celkem 60 žáků s podpůrnými 
opatřeními: PO I. stupně  9 žáků  

PO II. stupně  34 žáků (32 + 2 nadaní) 
PO III. stupně  17 žáků 

 
Individuálně vzdělávací plán mělo celkem 22 žáků, bez IVP 38 žáků. Každý 

individuální plán projednala paní ředitelka osobně s rodiči i s žákem. 
 
Celkem byly vypracovány 3 plány pedagogické podpory, které byly k 24. 6. 2021 

vyhodnoceny. Celkové hodnocení bylo posunuto kvůli mimořádnému zdravotnímu opatření 
vlády COVID-19. 

 
Pedagogickou intervenci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťovaly 

na prvním stupni třídní učitelky, na druhém stupni převážně učitelé českého jazyka. 
Pedagogická intervence probíhala distančně. K 1. 2. 2021 byla pedagogická intervence 
nahrazena pedagogickou podporou, která probíhala prezenčně.   

 
Na první stupni pracovaly 3 asistentky pedagoga, na druhém stupni 4 asistentky 

pedagoga. 
 
Závěrečné hodnocení žáků s podpůrnými opatřeními bylo vypracováno k 30. 6. 2021 a 

může být poskytnuto jako zpětná vazba poradenským zařízením, se kterými v rámci péče 
spolupracujeme. 
 
2. Práce zaměřená na profesní orientaci žáků a přijímací řízení 
 

V rámci profesní orientace proběhla online informační schůzka s rodiči výcházejících 
žáků (organizace přijímacího řízení, přihlášky, …). Dny otevřených dveří na SOŠ, SOU byly 
ovliněny distanční výukou. Na některých školách probíhaly online přijímací zkoušky 
nanečisto. 

 
Všichni zájemnci o studium absolvovali jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a 

českého jazyka, která byla posunuta z původního termínu v dubnu na květen.  
 

Veškeré podpůrné programy k volbě povolání byly z důvodu opatření vlády COVID-
19 zrušeny. 
 

Výchova k volbě povolání se promítá do všech vzdělávacích předmětů v rámci 
mezipředmětových vztahů a všech klíčových kompetencí. 
 
3. Řešení výchovně vzdělávacích problémů 
   

V průběhu roku se uskutečnilo několik pohovorů s rodiči a jejich dětmi  k vyřešení 
výchovně vzdělávacích problémů u žáků ohrožených školní neúspěšností  nebo u záškoláctví. 
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VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
(DVPP) 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků vycházelo z Plánu DVPP 2020/2021 a 
z Dlouhodobého plánu DVPP. 

 
Ve školním roce 2020/2021 měl každý pedagogický pracovník stejnou možnost 

účasti  na vzdělávání k prohlubování odborné kvalifikace. Ve vzdělávání pedagogů byla 
podporována různorodá témata, z nichž velká část se týkala pomoci učitelům v řešení jejich 
problematických situací v jejich každodenní práci. Průběžné vzdělávání bylo zaměřeno 
na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy. 
Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z obecné pedagogiky, platné 
legislativy, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, 
technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence sociálně 
patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví, jazykové vzdělávání pedagogických 
pracovníků, oblast digitální gramotnosti, ŠVP, BOZP. 
Cílem vzdělávání bylo, aby učitelé získali hlubší vzhled do problematiky vědních, 
technických a uměleckých oborů.  
 
 V době distančního vzdělávání se pedagogové účastnili mnoha webinářů, které 
jim pomáhaly při nastavování a vlastní realizaci distanční výuky. 

 
Základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání byly potřeby školy a 

rozpočet školy. Ve školním roce 2020/2021 bylo použit z rozpočtu MŠMT na  DVPP 8 650,- 
Kč. Škola v plné míře využívala i vzdělávání, která byla hrazena z různých dotačních 
programů (Šablony 2, Královská stezka), byly využity nabídky seminářů poskytované 
vzdělávacími agenturami zdarma. Většina vzdělávání probíhala formou webinářů  online. 

 
VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  
 
 
Prezentace školy na veřejnosti 
 
 
1. Školní internetové stránky  -  www.zsnuselska.cz 
 
 Internetové stránky pravidelně aktualizuje koordinátor stránek a ředitelství školy. 
 Třídní učitelé doplňují odkazy k jednotlivým akcím.  
 
2. Sdělovací média 
  
 Snažíme se pravidelně informovat o dění na naší škole prostřednictvím místního 
tisku a místní regionální televize. 
 
3. Žákovská knížka (u žáků 1. a 2. ročníku – notýsek) 
 
 Je to nejčastější a nejběžnější kontakt se zákonnými zástupci žáků. Informuje rodiče 
nejen o klasifikaci, o chování, ale i o školních akcích.  
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4. Cena města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol 
 
Za školní rok 2020/2021 byli vybráni tři nejlepší žáci naší školy, kterým budou slavnostně 
předány ceny Města Havlíčkův Brod. 
 

1. místo – Jakub Jůda 
2. místo – Šárka Kudlová 
3. místo – Jana Ondráčková 

 
 
Celoškolní projekty 
 
Ve školním roce 2020/2021 se neuskutečnily žádné celoškolní projekty, vzhledem 
k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví z důvodu onemocnění – COVID -19. 
   
Aktivity školy  
 
 V letošním školním roce 2020/2021 byly aktivity školy ovlivněny mimořádnými 
opatřeními Ministerstva zdravotnictví z důvodu onemocnění COVID-19.  
  

Za vzornou reprezentaci v různých soutěžích žákům uděluje odměny i Sdružení rodičů  
a přátel školy ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská, z.s. 
 
1. Olympiády a soutěže 
- většina soutěží, které proběhly, proběhly on – line 
 
a) Olympiáda v Aj 

  Školního kola se zúčastnili žáci 2. stupně. Do okresního kola postoupili:  
 - I. kategorie – A. Vavřičková – 8. místo 
   - II. kategorie – J. Milichovský – 4. místo. 
 

 b) Chemická olympiáda 
               Školní kolo proběhlo 19.3.2021, do okresního kola postoupili V. Jelínek, K.   
               Chadimová, J. Jůda (všichni z 8.A). 
               Okresní kolo proběhlo 29.3.2021, do krajského kola postoupili   V. Jelínek, K.   
               Chadimová (oba z 8.A). 
               Krajské kolo proběhlo 19.4.2021. V. Jelínek obsadil 49. místo a K. Chadimová  
               25. místo. 
 
 c) Biologická olympiáda 
               Školní kolo proběhlo 29.3.2021, zúčastnilo se 7 žáků z 8.A a 8.B. Do dalšího kola  
               postoupil pouze vítěz školního kola- Jana Ondráčková (8.B). 
               Okresní kolo bylo nahrazeno domácím projektem.  
               Krajské kolo proběhlo 1.5.2021. J. Ondráčková obsadila 19. místo. 
       
2. Matematika 
 

a)  Matematický klokan 
 19. března 2021 se konalo školní kolo. 
    Z druhého stupně se zúčastnili pouze žáci 6.B, 7.B a 8.A. Žáci soutěžili v kategorii     
    Benjamín (6. a 7. ročník), Kadet (8. a 9. ročník). 
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    Nejlepší ve svých kategoriích byli tito žáci: 
- kategorie Benjamín – Boumová Rozálie   7.B   99 bodů 
- kategorie Kadet – Chladová Denisa          8.A    87 bodů 

    
               Krajské kolo proběhlo 1.5.2021. J. Ondráčková obsadila 19. místo. 
 
 

3. Zdravotní příprava 
 
 Zdravotní výchově se na naší škole věnuje pozornost při cvičeních v přírodě 
a při letních pobytech v přírodě. V rámci kurzu „První pomoc do škol“ pro 8. třídy probíhají 
přednášky 1. pomoci s ukázkou zásahového vozidla ZZS v rozsahu 10 hodin.  
V letošním školním roce tyto přednášky proběhly ve dnech 24.6. a 25.6. 2021 v rozsahu 7 
hodin a ukázka zásahového vozidla ZZS neproběhla. 
 Péče o zdraví, témata zdravého způsobu života jsou součástí předmětu Výchova 
ke zdraví. Toto téma bývá zařazeno i do celoškolního projektu Dopravní výchova, který se 
nekonal.  
               Projekt „Program prevence dětských úrazů“ pro žáky 3.A a 3.B třídy neproběhl. 
 
4. Sportovní soutěže 
      
a) Bruslařský výcvik  
    Žáci 1.A a 1.B absolvovali pouze 2 lekce v rámci tělesné výchovy bruslařský výcvik 
v rámci  projektu „Děti do bruslí“. 
 
b) Sportovní dopoledne pro I. stupeň 
     23. 6. a 24. 6. si žáci prvního stupně vyzkoušeli na atletickém stadionu v rámci 
sportovního dne plnění atletických disciplín. 
 
c) Cyklovýlety, plavání ve venkovním bazénu proběhly v rámci tříd, jako aktivity na konci      
    školního roku. 
 
 5. Výtvarné soutěže 
     V rámci výtvarné výchovy a on – line výuky se žáci II. stupně zúčastnili výtvarné soutěže 
      ke 130. výročí narození malíře Jana Zrzavého „Po stopách J. Zrzavého“. 
 
 6. Činnost pěveckého sboru 
 

Školní pěvecký sbor ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská byl založen v únoru 2016 
Mgr. Jaromírem Baranem, učitelem hudební výchovy.  
            Ve školním roce 2020/2021 byly aktivity sboru ovlivněny mimořádnými opatřeními 
Ministerstva zdravotnictví z důvodu onemocnění COVID-19.  
  
 7. Činnost školní družiny a školního klubu 
 
Ve školním roce 2020/2021 byla oddělení školní družiny naplněna žáky od přípravné do třetí 
třídy. Věnovali jsme se různým činnostem. Jednalo se o pravidelné, příležitostné a 
odpočinkové aktivity. 
Využívali jsme různých her a hraček ve ŠD/ŠK, různých kolektivních soutěží, pohybových 
aktivit ad. 
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Žáky jsme vedli ke slušnému chování nejen ke svým vrstevníkům, k dospělým, ale i k sobě 
samým a k respektování pravidel nastavených pro ZŠ. Plnili jsme činnosti dle měsíčních 
témat a podtémat, dle ročního období přizpůsobené i počasí. Činnosti byly navrženy tak aby 
děti motivovaly a bavily. Zapojena byla vždy většina žáků. 
 
Ve školním roce 2020/2021 bylo otevřeno 6 zájmových útvarů: 
 

 Keramika I. 
 Keramika II. 
 Deskové hry 
 Pohybové hry 
 Malý umělec 
 Čtenářský klub (v rámci šablon) 

 
Akce ŠD a ŠK: 
 
Vzhledem k situaci "Covid-19" byly větší školní akce zcela omezeny. Na škole však proběhly 
menší třídní akce, na kterých se podílela většina oddělení ŠD a ŠK. 

 7.10.2020 - Papučový den 
 25.2.2021 - Družinový karneval 
 V období distanční výuky byly vkládány na web školy různé aktivity a kreativní 

nápady pro rodiče s dětmi. 
 30.4. 2021 - Čarodějnice (tvorba masek, soutěže) 
 26.5.2021 - Den šílených účesů (celodenní akce, soutěž o nejoriginálnější účes) 
 1. 6. 2021 - Den dětí (celodenní akce, soutěže a odměny pro děti) 

 

IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí 
 
Ve dnech 4. – 6. 5. 2021 provedena inspekční činnost ČŠI. Předmětem bylo získávání a 
analyzování informací o činnosti školy v období distančního vzdělávání žáků podle § 174 
odst. 2 zákona písm. a) školského zákona, s ohledem na opatření související s pandemií 
nemoci covid-19.  
 

X. Základní údaje o hospodaření školy 
 
 

Rozpočet na rok 2021 
 

A/ Rozpočet přímých NIV        
        

Příspěvek PO celkem                           31 442 488,-  Kč 
            mzdové prostředky                 22 540 136,-  Kč 
          z toho  na platy                22 540 136,-  Kč 
                             na OOPP                                             0,-  Kč 
           pojistné                                                            7 618 565,-  Kč  
           FKSP                                                              450 805,-  Kč 
           ONIV                                                             832 982,-  Kč 
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B/ Rozpočet neinvestičních a investičních výdajů       
 
Položkový rozpis výdajů:  

  - provoz ZŠ      2 945 500,-  Kč 
  - provoz ŠJ         584 800,-  Kč 
  - provoz Přírodovědného centra   1 244 400,-  Kč      
            Příspěvek na opravy a udržování dlouhodobého majetku 
          - oprava toalet ve vzdělávacím  
             pavilonu ZŠ – 2. podlaží     1 500 000,- Kč 
 
 
Výnosy k 30. 6. 2021 
   
 Dotace MŠMT  

Přímé NIV    UZ 33353                 14 193 665,87  Kč 
          Dotace Město Havlíčkův Brod                     

ZŠ         1 294 585,17  Kč 
ŠJ                 427 895,04  Kč 

            Přírodovědné centrum                  571 455,81 Kč 
          Dotační transferový podíl -  Přírodovědné centrum     633 397,86  Kč 
          Projekt Rozvoj ZŠ Nuselská II           UZ 33063     157 722,60  Kč 
          Stravné                                                                      660 517,26  Kč 
          Mat. a mzd. režie SZŠ a VOŠZ, MŠ          106 030,28  Kč 
          Potravinová pomoc             2 671,20  Kč 
          MŠ                93 989,56  Kč  
          Úplata ŠD                                                                     55 950,-     Kč 
          Vstupné Přírodovědné centrum           4 430,-     Kč  
          Ostatní výnosy                                                                 1 897,51  Kč 
          Respirátory, testy         204 120,-     Kč  
          Doplňková činnost                                                   181 159,51  Kč           
 
Celkem výnosy                                                                       18 589 487,67 Kč 
 
Náklady k 30. 6. 2021 
 
      Provozní náklady                                                    4 041 839,22 Kč 
      Náklady na ONIV                           UZ 33353                      393 738,79 Kč 
      Mzdové prostředky                      UZ 33353                 10 162 644,-    Kč 
      Pojištění                                          UZ 33353        3 434 082,-    Kč  
      FKSP                                              UZ 33353                  203 201,08 Kč 
      Rozvoj ZŠ Nuselská II   UZ 33063     157 722,60 Kč 
      Doplňková činnost                                                                100 434,06 Kč 
 
Celkem náklady                                                                            18 493 661,75 Kč 
Pořízení licence fulldome pořadu Lucia do planetária      152 702,-   Kč 
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Doplňková činnost 
 
 Doplňková činnost v letošním školním roce byla ovlivněna uzavřením školy z důvodu 
mimořádných opatření - COVID-19. 
 

Základní škola provozuje doplňkovou činnost na základě povolení Městského úřadu 
Havlíčkův Brod, Obecního živnostenského úřadu Havlíčkovo náměstí 57. 
 
Předmět podnikání:  
1. Hostinská činnost – stravování cizích strávníků ve školní jídelně. 
 
2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona (dle 
přechodných ustanovení zákona č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb.). 
Obory činnosti: 

a) Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí  
  -  pronájem nebytových prostor (Soukromá základní umělecká škola,  
  spol. s r.o., Krajská knihovna Vysočiny, pronájem učeben i ostatních místností  
 soukromým i fyzickým osobám), 

- poskytování sportovních služeb v malé a velké tělocvičně, na chodbách. 
 
b) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 
činnosti (kroužek – Hudební klub).  
 
c) Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních  
    činností (kroužek florbalu). 
 
 

XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 
 
1.  Operační program -Výzva 47 – „Základní škola Nuselská – přírodovědné centrum“. 
Aktivity v projektu vedou ke zvýšení kvality vzdělávání v přírodních vědách a následné lepší 
uplatnění žáků na trhu práce.  
 
Rozvoj klíčových kompetencí je zaměřen na oblasti rozvoje těchto klíčových kompetencí:  
 • komunikace v cizích jazycích,  
 • práce s digitálními technologiemi,  
 • přírodní vědy, 
 • technické a řemeslné obory.  
 
V rámci projektu byly provedeny rekonstrukce, modernizace a stavební úpravy stávající 
infrastruktury a nové vybudování a vybavení učeben ve střešní nástavbě ve vazbě na budování 
bezbariérovosti školy a ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových 
kompetencích. Bylo pořízeno i nové vybavení odborných učeben. Realizace projektu 
probíhala od září 2018 do srpna 2019. Provoz přírodovědného centra a planetária byl zahájen 
v září 2019. Ve školním roce 2020/2021byly plněny podmínky prvního roku udržitelnosti 
projektu i když v omezeném rozsahu z důvodu COVID-19. 
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2. Operační program potravinové a materiální pomoci - „Potravinová pomoc dětem v Kraji 
Vysočina V“. Škola je zapojena do projektu v období realizace 1. 9. 2020 - 30. 6. 2021. 
Cílem projektu je zabezpečení školního stravování žákům základních škol ze sociálně slabých 
rodin, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí 
nacházely v hmotné nouzi a snížit tak potravinovou a materiální deprivaci těchto dětí. 

3. Partnerství v projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I., 
„Učíme se ze života pro život“. 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656. 
Období realizace: školní rok 2018/2019 a 2019/2020. Z důvodu COVID-19 byla realizace 
posunuta až do školního roku 2020/2021. 
Příjemce projektu: Kraj Vysočina, Financován z Operačního programu Výzkum, Vývoj 
a Vzdělávání. 

Cílem projektu bylo prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným 
setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a 
efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání 
aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. 

Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 byla zapojena na pozici partnera s finančním 
příspěvkem 897 654,- Kč, za které byly pořízeny i nové pomůcky pro výuku.  

Vedení školy bylo zapojeno do vzdělávacích modulů v rámci KA3 Podpora vedoucích 
pracovníků škol ZŠ a SŠ- „Rozvoj sebe sama a druhých“ v projektu Implementace 
Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I. 

4. Škola se zapojila do projektu AŠSK MŠMT s názvem „Sportuj ve škole“. Od listopadu 
2019 se v tělocvičně školy scházela „Pohybová přípravka“ pro žáky 1. stupně se zaměřením 
na basketbal. Tento projekt pokračoval v září 2020, jeho činnost byla omezena covidovými 
opatřeními. 

5. Zapojení do projektu „První pomoc do škol“ – Zdravotnická záchranná služba kraje 
Vysočina – 8. ročník.  
V letošním školním roce proběhla pouze teoretická část a ukázka zásahového vozidla ZZS 
neproběhla. 
 
6. Zapojení do projektu NPI SYPO-Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. 
V rámci tohoto projektu se pedagogové zapojili do práce v aktivitách Kabinety, které 
přispívají ke zvýšení profesních kompetencí učitelů v oblasti didaktik jednotlivých předmětů, 
získávání inspirativní praxe, seznámení se s novými trendy v oboru. V rámci tohoto projektu 
se pedagogové účastnili webinářů, které probíhaly pro zapojené zdarma. 
 
7. Škola využívala od 1. 1. 2021 aktivity projektu MPSV organizace F POINT z. s. Jihlava 
„Výuková asistence“. V rámci tohoto projektu byla poskytována podpora integrace žáků 
cizinců. Jednou týdně výukový asistent pracoval individuálně při výuce ČJ pro cizince ( 5 
žáků). 
 
8. V rámci zapojení školy do projektu NPI poskytovali podporu adaptační koordinátoři 
(pracovnice ŠD nebo asistenti pedagoga) žákům cizincům po dobu prvního měsíce po 
nástupu žáka cizince do školy. Ve ŠR 2020/2021 byla tato podpora poskytnuta šesti žákům. 
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XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 
 
V tomto školním roce se škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
 
XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
 

1. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání – „Rozvoj ZŠ Nuselská 2“ – Šablony 
pro ZŠ. Z nabídky projektu jsme vybrali šablony, které podporují osobnostně profesní 
rozvoj pedagogů (DVPP), doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, využití 
ICT ve vzdělávání, projektové dny ve škole a mimo školu, komunitně osvětová 
setkávání, kluby pro žáky. Realizace měla být ukončena v srpnu 2021. Celkové výdaje 
projektu činí 907 307,- Kč. Z důvodu covidových opatření byla schválena žádost 
o prodloužení realizace projektu do ledna 2022. 

 
 

XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů 
ve vzdělávání 
 
 
Spolupráce s Městským úřadem Havlíčkův Brod, se vzdělávacím centrem kraje Vysočina 
EDUKATION, NPI pro vzdělávání pedagogů, se školskými poradenskými zařízeními, 
MŠMT, Českým červeným křížem, Policií ČR, Městskou policií Havlíčkův Brod, F POINT 
Jihlava, Centrem primární prevence Spektrum Žďár nad Sázavou, Domovem pro seniory 
v Havlíčkově Brodě, s ostatními ZŠ Havlíčkův Brod, Krajskou knihovnou kraje Vysočina, 
SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod, Gymnáziem Havlíčkův Brod, 
SZŠ a VOŠZ, aj. 

 
 
XV. Schválení výroční zprávy  
  
 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena pedagogickou radou 
dne 30. 8. 2021. 
 
  
 
 
 
 
 
         Mgr. Milena Popelová, ředitelka školy 
            podepsáno elektronicky 
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XVI. Příloha – fotogalerie 
 

 
 
                                                Projekt Děti do bruslí 
 

 
                                                            

 
                                                   
                                                Den šílených účesů 
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                                                  Projekt Už jsem čtenář         
 
                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projekt Abeceda peněz                          Spolupráce s městskou policií 
 
 

 

 
                                                 Karneval v družině 
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                                                 Akce Čistá Vysočina 
 

 
 
              Projekt Den Země                                        Projekt Na chvíli geologem 
 
 
                  
                                         
 
 
 
 
 
                                     Spolupráce s místní knihovnou ZŠ  
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   Preventivní program Veselé zoubky               Projekt I andělé jsou mezi námi 
 
 
 

 
 
             Cyklovýlet Pelestrov                  Výtvarná soutěž Po stopách J. Zrzavého 
 
 

 
 
                     
                                           Sportovní dopoledne 1. stupně 
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