
 1

 
Č.j. 646/2022/ZSNU  
JID 1044/2022/ZSNU 
 

Výroční zpráva  
 

o činnosti školy  
 

ve školním roce 2021 – 2022 
 
 

 

 
 
 

Základní škola Havlíčkův Brod, 
Nuselská 3240 

 



 2
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XII. Příloha – fotogalerie 
 
 
 
 
 



 3

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 je  
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, která je určena dětem s odkladem povinné školní 
docházky  pro předškoláky. 
 
 V září 2019 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 a střešní nástavby, kde jsou dvě nové učebny s moderní projekční  

technologií (2D a 3D projekce a planetárium) a pochozí zahrada s prostorem 
pro pozorování dalekohledem, 

 ve 4. podlaží byla zmodernizována a vybavena učebna fyziky a laboratoř chemie, 
 bylo 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.   
 

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

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

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 2021/2022 měla: 
(k 31. 10. 2021) 
 
Školní družina ............... 5 oddělení ...............  128 žáků 
 
 

Školní klub      ............... 1 oddělení ................  98 žáků 
           36 žáků s pravidelnou denní docházkou 
           62 žáků s pravidelnou docházkou 
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Školní jídelna 
 
Kategorie   měsíční průměr   počet odebraných 
  přihlášených strávníků             obědů za šk. r. 2021/2022 
 MŠ      65                          8 444 + 16 888 přesnídávek  
                    a svačin                                                            
   7 - 10 let    160    27 648 
 11 - 14 let   185    29 536 
 15 - 18 let       44       6 954 
 Dospělí      58       8 647 
 Cizí strávníci       13          852 
  
 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Havlíčkův Brod 
    Studenti      71      obědů            9 569 
       15      večeří   1 070 
    Dospělí        4      obědů      361 
         0                     večeří            0 
 
  Celkem                             600 přihlášených strávníků        92 011 odebraných obědů 
                                  1 070 odebraných večeří  
 

 
 
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 2021-2022 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. 
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Počet tříd a žáků 
(k 30. 6. 2022) 
 
Přípravná třída   1 třída  16 žáků  16,0   ž/tř.   
 
1. stupeň     10  tříd 205 žáků        20,5   ž./tř. 
2. stupeň      8  tříd 187 žáků        23,4   ž./tř. 
celkem (bez přípravné tř.)             18  tříd                 392 žáků   21,78  ž./tř. 
 
jedna žákyně se vzdělává v zahraničí (dle paragrafu 38 ŠZ)        
 
 
Škola celkem             19 tříd   409 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 
4 .a 5.ročník ŠR 2021/2022 

 

 

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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Učební plán pro 1. stupeň  
1. -3. ročník 2021/2022 
 

 

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. Informatika 3.1.  Informatika 3.1.1. Informatika - - - 1 1 2 -  

4. Člověk a jeho svět 4.1. Člověk a jeho svět 4.1.1. Prvouka 1 1 2 - - 4 -  

 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 23 26 26 118 -  

z toho volná disponibilní časová dotace 3 4 2 4 3 - 16  

Vysvětlivky:  DČD - disponibilní časová dotace  
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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. Informatika 3.1. Informatika 3.1.1. Informatika 1 1 1 1 4 - 

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 2 

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 7 

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 1 1 1 9 - 

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 2 - - 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 
Ročník 

6. 
Ročník 

7. 
Ročník 

8. 
Ročník 

9.  

1.1. Multimediální výchova 1 2 - -  

1.2. Technika administrativy  1 2 - -  
 
  

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 2021-2022 pracovalo na škole:  
(stav k 30. 6. 2022)  
 

31 učitelů – z toho 8 mužů 

9 asistentek pedagoga – 1 asistentka pedagoga je zároveň vychovatelkou 

5 vychovatelek ve školní družině 

1 vychovatelka ve školním klubu 

9 provozních zaměstnanců - z toho 1 muž 

2 pracovníci přírodovědného centra - z toho 1 muž 

9 pracovnic ve školní jídelně - z toho 1 muž 

Celkem 65 fyzických zaměstnanců. 

 

 
 Ve škole na základě pracovních náplní nebo pověření 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. 
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K dosažení co nejlepších výsledků ve výchovně vzdělávací práci využívá škola 
především: 
 
*   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, 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 na olympiádách a soutěžích 
*   tematické zaměřování školních výletů a exkurzí (příprava na budoucí povolání) 
*   vhodný výběr kulturních pořadů ve škole, ve městě i mimo obec 
*   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, adaptační kurz pro 6. ročník  
*   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 58 žáků a z toho 12 žáků požádalo o odklad školní docházky. 

 
 Do 1. ročníku nastoupí 46 žáků  -  z toho     23 chlapců 
                  19 dívek.  
 
 
 
2. Přijímací řízení na osmiletá gymnázia 
 
 
 Celkem přihlášeno k přijímacímu řízení: 6 žáků z 5. ročníku - 5 žáků přijato 
na gymnázium, nastupují 3 žáci. 
 
  
 
 
3. Vycházející žáci 
  
 
Vychází 26 žáků z 9. ročníku    37 žáků 
  z nižších ročníků    2 žáci 
 
     z toho: na střední odborné školy, střední školy, gymnázia 
  celkem přijato     31 žák    
 
                  na střední odborná učiliště 
  celkem přijato     8 žáků.   
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V. Stručné vyhodnocení naplňování cílů ŠVP 
  
 Ve ŠR 2021/2022 došlo k úpravě ŠVP  dle Opatření MŠMT, kterým se mění RVP 
pro ZV. Došlo k úpravám výstupů v jednotlivých předmětech. Škola vzdělávala podle 
aktualizovaného ŠVP č. 13 a Dodatku č. 1 k ŠVP č. 12. 
  
 Vyučující v tomto školním roce vycházeli z doporučení MŠMT, která směřovala 
k minimalizaci negativních dopadů z období distančního vzdělávání. 
Byla provedena společná reflexe, byly definovány klady a zápory (nové možnosti 
komunikace s rodiči, kreativita žáků, využívání digitálních technologií ve výuce, zvýšení 
samostatnosti a odpovědnosti za vlastní vzdělávací povinnosti). Z těchto poznatků se 
vycházelo při přípravách vzdělávacího obsahu některých předmětů. U některých žáků byl 
patrný rozdíl u učiva probraného a učiva skutečně osvojeného. 
 
 Upravené výstupy všech předmětů ŠVP byly plněny. Po covidovém  období byla 
využita podpora investice Doučování žáků škol-Realizace investice 3.2.3. Národního plánu 
obnovy, který byl financován Evropskou unií-Next Generation EU ve výši 122 850,-Kč. 
Podpořeni byli žáci 1. i 2. stupně dle nastavených kritérií. 
 
1. stupeň 
1. až 3. ročník se vzdělával podle verze č. 13, došlo k úpravě časové dotace předmětu Prvouka 
ve 3. ročníku (viz. učební plány). 
Ve 4. a 5. ročníku se žáci vzdělávali podle verze č. 12. Tato úprava vychází ze zařazení 
předmětu Informatika do učebního plánu 4. ročníku od ŠR 2022/2023. 
 
2. stupeň 
V 6. ročníku se žáci začali vzdělávat v předmětu Informatika bez návaznosti učiva z prvního 
stupně podle nových výstupů RVP. Škola na výuku tohoto předmětu obdržela finanční 
prostředky na nákup učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitální 
kompetence ve výši 384 000,- Kč. 
Škola obdržela finanční prostředky pro prevenci digitální propasti z Národního plánu obnovy 
ve výši 65 000,-Kč, bylo nakoupeno 5 žákovských notebooků. 
 
7. až 9. ročník se ve ŠR 2021/2022 vzdělával podle verze č. 12 a její přílohy č. 3, dodatek č. 1. 
V předmětu Informatika plnily tyto ročníky výstupy dle tohoto dodatku. V 8. ročníku byla 
posílena časová dotace výuky tohoto předmětu. V 9. ročníku probíhala výuka Informatiky dle 
upraveného ŠVP z důvodu redukce učiva při distanční výuce. 
Došlo k úpravě časové dotace v předmětech Výtvarná výchova, Technika administrativy, 
Multimediální výchova (viz učební plán). 
Výtvarná výchova se vyučuje v 7. ročníku jednohodinovou dotací, Technika administrativy a 
Multimediální výchova se vyučuje dvouhodinovou dotací v 7. ročníku, v 8. ročníku se neučí. 
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VI. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 
školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného vzdělání 
 
1. Přehled o třídách a žácích    

(k 30.6.2022)     

 
Třída 

 
Třídní učitel 

 
Počet      

chlapců 

 
Počet 
dívek 

 
Počet žáků 

celkem 
 

PT 
 
Mgr. Kryštof Korba 

 
10 

 
6 

 
16 

     

1.A Mgr. Hana Březinová 12 9 21 

1.B Mgr. Tereza Beránková 14 7 21 
 

2.A 
 
Mgr. Miroslava Melounová 12 11 23 

 
2.B Mgr. Andrea Tůmová  13 10 23 

 
3.A 

 
Mgr. Blanka Licková 

 
8 

 
13 

 
21 

 
3.B 

 
Mgr. Veronika Nováková 

 
11 

 
4 

 
15 

 
4.A 

 
Mgr. Pavel Lutner                                              

 
12 

 
7 

 
19 

 
4.B 

   
Mgr. Klára Perliková                                            

 
12 

 
7 

 
19 

 
5.A 

 
Mgr. Bohuslava Korbová   

 
13 

 
10 

 
23 

 
5.B 

 
Mgr. Ilona Wicheová 

 
11 

 
10 

 
21 

 
6.A Mgr. Terézia Vondráčková 

14 13 27 

6.B Mgr. Andrea Hubáčková 12 15 27 
 

7.A Mgr. Michaela Zinková 
 

12 
 

13 
 

25 
 

7.B Mgr. Kateřina Kořínková 14 12 26 
 

8.A 
 
Mgr. Blanka Suchá 

 
12 

 
12 

 
24 

 
8.B 

 
Mgr. Ludmila Neuwirthová 

 
13 

 
8 

 
21 

 
9.A 

 
Mgr. Adam Dolejš 

 
10 

 
        7 

 
17 

 
9.B 

 
Mgr. Lenka Kulichová Jiráková 

 
11 

 
9 

 
20 

 
Jedna žákyně 5.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. 41 40 1 0 0 

2. 44 44 0 0 0 

3. 34 30 4 0 0 

4. 38 29 9 0 0 

5. 43 32 9 1 0 

6. 53 18           35 0 0 

7. 49 15           32 2 0 

8. 45 17 25 3 0 

9.          37 14 22 0 1 
         
Celkem 
k 31.1.2022 383 239 137 6  1 

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

1. 42 39 2 1 0 

2. 46 43 3 0 0 

3. 36 32 4 0 0 

4. 38 28 10 0 0 

5. 44 29 13 1 0 

6. 54 19          35 0 0 

7. 51 12          39 0 0 

8. 45 15 29 1 0 

9.          37 13 23 1 0 

      
Celkem 
k 31.8.2022 393 230 

 
         158 4 0 

 

Počet žáků s 2. a 3. stupněm z chování školní rok 
2021/2022: 
    1. pololetí 2. pololetí 

I. stupeň 2. stupeň z chování  0 0 

 3. stupeň z chování  1 0 
                                  
II. stupeň 2. stupeň z chování  0 5 

 3. stupeň z chování  0 1 
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3. Přehled prospěchu, chování, docházky za ŠR 2021/2022 
 

Třída 
Počet žáků  k 

30.6.2022 Chování        

   Poch. ŽK  
Poch.na 

vysvědčení NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. NH 
1.A 21 6 * * * * * * * 

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

          
2.A           23          3 * 1 * * * * *   

            
2.B 23 2 * * 1 * * * *   

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

          
3.B 15 * 5 1 1 2 * * * 

          
4.A 19 1 1 3 * 1 * * * 

          
4.B 19 6 * 2 * * * * * 

          
5.A 22          1 10 * * * * * * 

          
5.B 21 11 5 2 * * * 1 93 

          
6.A           27          1 * 9 3 2 1 * 5 

          
6.B 27 * * 1 * * * * * 

          
7.A  25 1 2 5 * * * * * 

          
7.B 26 8 * 10 7 2 2 * * 

          
8.A 24 11  5 3 1 * * 1 

           
8.B 21 6 * 5 * * 2 1 4 

          
9.A 17 * * * * * * * * 

          
9.B 20 * * * * * * * * 

 
Celkem: 393 58 27 44 15 8 5 2 103 
   
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, rizikového 
chování a zajištění podpory žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na 
poskytování jazykové přípravy 
 
 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 dle potřeby projednány 
na místě spolu s třídními učiteli, případně se zákonnými zástupci. 

Činnosti v rámci minimálního preventivního programu 

Žáci byli během celého školního roku v rámci výuky nebo projektů a besed zapojeni do 

preventivních programů dle plánu pro školní rok 2021/2022.  

I. stupeň: 

Dopravní výchova a besedy s Městskou policií Havlíčkův Brod: 
1. ročník: Bezpečné chování na ulici (19.10.2021) 
2. ročník: Bezpečné chování doma (7.10.2021)) 
3. ročník: Bezpečné chování na silnici (7.4.2022) 
4. ročník: Bezpečné chování na silnici (3.5.2022) 
5. ročník: Pravidla silničního provozu (12.1.2022) 

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

Rozhodni se sám (5.A – 22.11.2021, 2.2.2022) 

Projekty:  
Projekt Dopravní výchova si pedagogové I. a II. stupně organizují samostatně s ohledem 
na odlišné znalosti a dovednosti žáků. Oba projekty proběhly v měsíci červnu. 

Programy MP jsou pro školu realizované bezplatně, stejně jako programy Policie ČR, které 
ale bohužel v tomto školním roce realizované nebyly.  

Většina programů MP je časově dotována jednou vyučovací hodinou, některé dvěma 
vyučovacími hodinami. Programy Spektra (Kolping Žďár nad Sázavou), probíhají pouze 
v některých třídách a to vždy s ohledem na aktuální klima tříd. V letošním proběhly tři 
programy všeobecné primární prevence (vždy po dvou blocích s časovým odstupem) a to ve 
dvou třídách na druhém stupni (7. B a 9. A) a v jedné třídě prvního stupně (5. A). Programy 
byly uhrazeny z fondu města Havlíčkův Brod. Lektorky programů byly vždy velmi vstřícné a 
dle ohlasů žáků i hodnocení Centra primární prevence došlo k naplnění cíle programů. 
Naopak dle ohlasů některých vyučujících jsou zejména programy pro nižší stupeň hodnoceny 
jako zdlouhavé, žáci při nich neudrží pozornost po celou dobu jejich trvání, a proto programů 
Spektra pro první stupeň v posledních letech nevyužíváme tak často a po dohodě 
s vyučujícími volíme alternativní možnosti. 
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II. stupeň: 

Besedy s Městskou policií Havlíčkův Brod: 
6. ročník: Šikana, kyberšikana (16.12.2021) 
7. ročník: Závislost (15.12.2021, 26.11.2021) 
8. ročník: Ochrana majetku (2.12.2021, 20.12.2021) 
9. ročník: Domácí a sexuální násilí (6.12.2021) 

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

Rozhodni se sám (7.B – 30.9.2021, 5.11.2021) 
(Ne)hrajeme si spolu (9.A – 20.10.2021) 

Další akce: 
- První pomoc do škol (8. ročník, blokově) 
- volba povolání – burza škol, úřad práce, exkurze na školách (8., 9. ročník)  

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 

Doplňkové aktivity 

- letní i zimní pobyty v přírodě  
- logopedie 
- spolupráce s pobočkou Krajské knihovny Vysočiny 
- výlety, exkurze 
- hudební a dramatické pořady (viz. akce školy) 
- zapojení do akcí pomáhající potřebným (prodej žlutých kytiček – rakovina) 
- zvyšování právního vědomí při jednání s policií 

- v individuálních případech konzultace se sociálním odborem, s oddělením sociální 

prevence, s psychiatrickou léčebnou, s pedagogicko-psychologickou poradnou a s 

Policií České republiky. 

Ve školním roce 2021/2022 se výchovná komise sešla se žáky nebo i jejich rodiči k osobním 
setkáním (36x). Nejčastějšími důvody k jednáním bylo nevhodné chování žáků vůči 
spolužákům nebo i pedagogům (více než 15 případů). Mezi další důvody patří porušování 
Školního řádu, neplnění žákovských povinností, prospěch, záškoláctví a v několika případech 
i podvod (přepis známek) nebo sebepoškozování. 

Činnosti v rámci výchovného poradenství  
 

Řešení výchovně vzdělávacích problémů  

V průběhu roku se uskutečnilo několik pohovorů s rodiči a jejich dětmi. K řešeníbyla 
problematika záškoláctví a vyřešení výchovně vzdělávacích problémů u žáků ohrožených 
školním neúspěchem. 
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Práce zaměřená na profesní orientaci žáků a přijímací řízení 

Povinnou školní docházku ukončilo v tomto školním roce 39 žáků, 37 žáků vychází z deváté 
třídy, 2 žáci z osmé třídy. Na čtyřleté studijní obory bylo přijato celkem 30 žáků (14 dívek, 16 
chlapců), na umělecké školy 1 dívka , na SOU celkem  8 žáků (1 dívka a 7 chlapců). Na 
osmileté gymnázium byli přijati celkem 3 žáci (2 dívky a 1 chlapec). 
 

V rámci profesní orientace proběhly 3 informační schůzky výcházejících žáků (organizace 
přijímacího řízení, přihlášky, …) Žáci  podle svých požadavků navštívili vybrané školy. 
Všichni zájemnci o studium absolvovali jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého 
jazyka. Výsledky přijímacího řízení byly vyhodnoceny a zpracovány.  
Výchova k volbě povolání se promítá do všech vzdělávacích předmětů v rámci 
mezipředmětových vztahů a všech klíčových kompetencí. 

 

Zajištění podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření 

Na konci školního roku 2021/2022 bylo evidováno celkem 60 žáků s podpůrnými opatřeními: 
 
PO I. stupně  16 žáků  
PO II. stupně  26 žáků (z toho 2 nadaní) 
PO III. stupně  18 žáků 
Individuálně vzdělávací plán mělo celkem 6 žáků. 
Celkem byl vypracován 1 plán pedagogické podpory, který byl v průběhu druhého 
pololetí vyhodnocen.  
 

Pedagogickou intervenci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťovaly 
na prvním stupni třídní učitelky, na druhém stupni převážně učitelé českého jazyka.  
Na prvním stupni pracovalo 6 asistentek pedagoga, na druhém stupni 3 asistentky pedagoga. 
Závěrečné hodnocení žáků s podpůrnými opatřeními bylo vypracováno koncem března a bylo 
poskytnuto jako zpětná vazba poradenským zařízením, se kterými v rámci péče o děti  
spolupracujeme. 
Třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů vyhodnotili všechna podpůrná opatření PO1 
a podpůrné opatření – asistent pedagoga.  
 
Zajištění podpory žáků nadaných a mimořádně nadaných 
 

Podporu žáků nadaných a mimořádně nadaných škola zajišťuje ve spolupráci se školským 
poradenským zařízením. 
 
V tomto školním roce škola evidovala 2 žáky s mimořádným nadáním ve 2. a 5. ročníku. 
Při práci s těmito žáky škola postupovala podle ŠVP. 
 
Za nadaného žáka považujeme ty žáky, kteří ve srovnání se svými vrstevníky vykazují 
výbornou úroveň v některých oblastech. 
 Rozumové nadání  -  7 žáků 
 Pohybové nadání  -  10 žáků 
 Manuální nadání  -    1 žák 
 Umělecké nadání -  12 žáků 
 Sociální nadání  -  4 žáci 
Do této skupiny patří i žáci sportovně nadání, u kterých účast na soutěžích a tréninky vyžadují 
úpravu učebního rozvrhu. 
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Zajištění podpory žáků s nárokem na poskytování jazykové přípravy (s cizinci) 
 
Ve ŠR 2021/2022 pokračovaly 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. 
Podpořeno bylo 12 žáků. 
 
Škola se zapojila do projektu “Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův 
Brod XIV.“ spolufinancovaného MV ČR. Jedná se o výuku ČJ pro cizince pro kalendářní rok 
2022. Podpořeno bylo 7 žáků mongolského původu.  

 
VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
(DVPP) a odborného rozvoje nepedagogických pracovníků 
  

Ve školním roce 2021/2022 měl každý pracovník stejnou možnost 
účasti  na vzdělávání k prohlubování odborné kvalifikace.  

 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků vycházelo z Plánu DVPP 2021/2022 a 

z Dlouhodobého plánu DVPP. 
 
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.  
 

Základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání byly potřeby školy a 
rozpočet školy. Ve školním roce 2021/2022 bylo použit z rozpočtu MŠMT na  DVPP 6 390,- 
Kč. Škola v plné míře využívala i vzdělávání, která byla hrazena z různých dotačních 
programů (NPI, SYPO, Královská stezka), byly využity nabídky seminářů poskytované 
vzdělávacími agenturami zdarma (Eduall.cz,scilearn.cz English, denproskolu.cz. Většina 
vzdělávání probíhala formou webinářů  online, některé prezenčně. 

 
V rámci odborného rozvoje nepedagogických pracovníků je vzdělávání ekonomky 

školy, hospodářky školy i vedoucí školní jídelny zaměřeno na prohlubování znalostí v rámci 
pracovních náplní. Všichni nepedagogičtí zaměstnanci jsou školeni v oblastech PO, BOZP a 
hygieny.   
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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.  
 
4. Cena města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol 
 
Za školní rok 2021/2022 byli vybráni tři nejlepší žáci naší školy, kterým budou slavnostně 
předány ceny Města Havlíčkův Brod. 
 

1. místo – Denisa Chladová 
2. místo – Karolína Chadimová 
3. místo – Kristýna Bláhová 

 
Celoškolní projekty 
 
Ve školním roce 2021/2022 se uskutečnily celoškolní projekty: 
 - Dvě stě let od narození K. H. Borovského 
 - Dopravní výchova 
 - Sportovní den – 1. stupeň, 2. stupeň 
 
Aktivity školy  
 
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 
 

a) Olympiáda v Anglickém jazyce 
 

  Školního kola se zúčastnili žáci 2. stupně. Do okresního kola, které se konalo  
  9.2. 2022 postoupili:  
 -  I. kategorie – R. Langer – 6.- 8. místo 
   -  II. kategorie – T. M. Folejtarová – 12. místo. 
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b) Olympiáda v Německém jazyce 
 
               Školního kola se zúčastnilo 13 žáků z 2. stupně. Do okresního kola postoupila  
 A. Vavřičková. 
               V kategorii osmých ročníků se A. Vavřičková umístila na 3. místě. 

 
c) Olympiáda v Českém jazyce 

        
                Školního kola olympiády z ČJ se zúčastnilo 27 žáků z devátých a osmých ročníků.           
                Do okresního kola postoupily E. Jarošová (8.A), K. Chadimová (9.A). 
                V okresním kole E. Jarošová a K. Chadimová skončily na děleném 28. a 29.     
                 místě.   

 
d) Olympiáda v dějepise 

      
               Školního kola olympiády z dějepisu se zúčastnilo 9 žáků z osmých a devátých  
               ročníků.  
               Do okresního kola postoupil J. Jůda (9.A) a O. Marková (8.B). 
               V okresním kole se J. Jůda umístil na 23. místě a O. Marková na 26. místě. 

 
e) Chemická olympiáda 

 
               Školní kolo proběhlo 18.2.2022, účastnilo se jej 10 žáků z osmých a devátých  
 ročníků.     
               Do okresního kola v kategorii D - V. Švec (8.B), T. Vandas (8.A). 
               Okresní kolo proběhlo 25.3.2022 - T. Vandas – 4. místo, V. Švec – 5. místo. 
 

f) Biologická olympiáda 
 
               Školní kolo proběhlo 4.2.2022, zúčastnilo se jej 27 žáků z šestých až devátých  
               ročníků. 
               Do okresního kola v kategorii D postoupili K. Tajovský, A. Celarová (7.B) a B.  
               Moravcová (8.A). V kategorii C postoupili J. Ondráčková (9.B), J. Jůda (9.A),  
               M. Švec (8.B). Umístil se pouze J. Jůda na 7. místě. 
 

g) Zeměpisná olympiáda 
 

              Školní kolo proběhlo 31.1. 2022, zúčastnilo se jej 21 žáků z šestých až devátých  
              ročníků.  
              Do okresního kola v kategorii A postoupil D. Chlád (6.B). V kategorii B postoupil 
              K. Tajovský, B. Suchá (oba 7.B), A. Janata (7.A). V kategorii C postoupili J. Šťastný 
              (9.B), M. Švec (8.B), V. Jelínek (9.A). 
               

h) Matematická olympiáda   
 

Školního kola se v letošním školním roce účastnili pouze žáci devátých ročníků. 
Školní  kolo probíhalo od listopadu do ledna. 
Do okresního kola postoupila K. Chadimová a J. Štolfa  (oba 9.A). 
V okresním kole se K. Chadimová umístila na 3. místě. 
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2. Matematika 
 

a) Matematický klokan 
 

 18. března 2022 se konalo školní kolo. Soutěžili žáci již od 2. třídy. 
    Nejlepší ve svých kategoriích byli tito žáci: 

- kategorie Cvrček – M. Hrádek   3.A   66 bodů 
- kategorie Klokánek – O. Dolejší   5.A   89 bodů, M. Doležal   5.B   89 bodů 
- kategorie Benjamín – K. Tajovský   7.B   86 bodů 
- kategorie Kadet – K. Chadimová   9.A    69 bodů, R. Boumová   8.B   69 bodů 

    
b) Pythagoriáda 

 
                Školní kolo proběhlo 1. -5. listopadu. Zúčastnili se ho všichni žáci šestých až  
                devátých ročníků.  
                Nejlepší řešitelé byli tito žáci: 

- 6. ročník – J. Čáp a D. Šiška (6.B) 
- 7. ročník – A. Celarová (7.B), M. Píro (7.A) 
- 8. ročník – T. Vandas (8.A) 
- 9. ročník – J. Štolfa (9.A) 

                 Do okresního kola postoupili ze šestých ročníků – E. Koťarová (6.B), D. Šiška 
  (6.B), L. Lutner (6.A).  
  Z osmých ročníků – T. Vandas (8.A) – 3. místo, N. Merunková, (8.B), J. Satrapová  
  (8.A). Z devátých ročníků – J. Štolfa (9.A) – 2.- 5. místo. 
 

c) Logická olympiáda 
 
                 Soutěž pořádaná Mensou České republiky. 
                 Základní kola probíhala v jednotlivých kategoriích v říjnu 2021. Za naši školu si  
                 účast a úspěch připisují: 

- kategorie A2 (žáci druhých ročníků) – Š. Koreček, 
- kategorie A (žáci prvního stupně) – V. Landsmanová, M. Šedý, A. Pintar, K. 

Kučerová, 
- kategorie B (žáci druhého stupně) – B. Moravcová, K. Chadimová. 

 
3. Přírodovědné soutěže 
 

a) Přírodovědný Klokan 
 
Žáci 8. a 9. ročníků odpovídali na otázky z oblasti matematiky, fyziky, chemie, 
biologie, 
Zeměpisu a všeobecných znalostí. Soutěže se zúčastnilo 76 žáků. 
Nejlepšími řešiteli jsou: 

- J. Štolfa (9.A) – 70 bodů 
- T. Vandas (8.A) – 60 bodů 
- P. Vaněk (9.B) – 59 bodů 

 
b) Poznej Vysočinu 

     
            Školní kolo proběhlo v únoru 2022, účastnilo se 32 žáků z 8. a 9. ročníků. 
            V krajském kole v Jihlavě nás reprezentovala A. Šimánková (8.A), J. Štolfa (9.A). 
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c) Zemědělství a lesnictví na Vysočině 
 

Vědomostní soutěž pro žáky 7. a 8. ročníků. Školní kolo proběhlo v březnu 2022, 
účastnilo se 23 žáků. 
Do druhého kola postoupili a naši školu reprezentovali J. Fikar (8.B) – 9. místo, I. 
Doležalová (7.B) – 18. místo. Oba žáci se účastnili dvoudenního poznávacího výletu 
napříč krajem Vysočina. 
 

4. Prezentiáda 
 

Žáci prezentují na dané téma. Naši školu reprezentovali ve Žďáře nad Sázavou K. 
Chadimová a V. Jelínek z 9.A. Téma jejich prezentace byla Marie Terezie. Zvítězili a 
postoupili do celorepublikového kola. 

      
5. Informatika 
 
a) Bobřík informatiky 
 

Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, 
porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. 
 
Žáci naší školy soutěžili v kategoriích pro 5. až 9. ročník. 
Nejlepší žáci v jednotlivých kategoriích: 
- Mini – 5. třída – E. Tomková 
- Benjamin – 6.- 7. ročník – M. Kuttelwascherová 
- Kadet – 8. -9. ročník – N. Slanařová   

 
6. 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 během měsíce března v rozsahu 7 hodin a 
ukázka zásahového vozidla ZZS 1. dubna. 
 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 
konal v červnu.  
               Projekt „Program prevence dětských úrazů“ pro žáky 3. A a 3. B třídy proběhl 
v dubnu, praktické ukázky v červnu. 
 
7. Recitační soutěž 
 
Dne 1. dubna 2022 proběhlo na naší škole školní kolo v recitační soutěži. Soutěže se 
zúčastnili žáci přípravné třídy a 1. – 5. třídy, kteří byli rozděleni do šesti kategorií podle 
jednotlivých ročníků. Z každé třídy soutěžili jednotliví zástupci, kteří byli vybráni podle 
pravidel dané třídy.  
 
8. Pěvecká soutěž 
 
Dne 15. března 2022 proběhlo na naší škole školní kolo v pěvecké soutěži. Pěvecké soutěže se 
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zúčastnili žáci přípravné třídy a 1. – 5. třídy, kteří byli rozděleni do šesti kategorií podle 
jednotlivých ročníků. Z každé třídy soutěžili jednotliví zástupci, kteří byli vybráni podle 
pravidel dané třídy.  
 
9. Stavíme ze stavebnic 
 

a) Cihla k cihle 
 
       Letošní IV. ročník soutěže probíhal bez okresního kola. Školy z předchozích ročníků byly  
       přímo pozvány do kola krajského. Nejlepší žáci z naší školy F. Drašnar a Š. Bečka se  
       účastnili 14.10.2021 v Novém Městě na Moravě krajského kola, kde obsadili 12. místo. 
 
10. Šachy 
 
Okresní kolo se konalo 25.1.2022 v AZ Centru v Havlíčkově Brodě.    
Naši školu reprezentovali:  

- 1.stupeň – P. Brož, A. Novotný, M. Šedý, D. Hovhannisyan, Ulsbold Nandin. 
Obsadili 1. místo a postoupili do krajského kola.           

- 2. stupeň – Š. Lang, A. Janata, J. Štolfa, A. Uchytil, N. Slanařová. 
Obsadili 4. místo. 

Krajské kolo se konalo 23.3.2022 v AZ Centru v Havlíčkově Brodě. Žáci 1. stupně - P. Brož, 
A. Novotný, M. Šedý, D. Hovhannisyan, Ulsbold Nandin vyhráli a probojovali se do 
celostátního kola. 
Celorepublikové kolo se konalo v Nových Hradech 31.5. – 1.6. 2022, kde naši žáci 
vybojovali 8. místo. 
 
11. Sportovní soutěže a aktivity 
 

a) Basketbal 
12.5. 2022 okresní kolo – chlapci kategorie IV. – J. Šťastný, P. Škvára, D. Čáp, J. 
Kolář, 
J. Štolfa, V. Trefil, D. Zrůst, P. Vaňkát, V. Švec – 3. místo 
                                       - dívky kategorie IV – A. Bártová, R. Boumová, L. Kubátová,  
O. Marková, N. Merunková, K. Šťastná, J. Štěpánková, A. Švecová. 
 

b) Malá kopaná 
18.5. 2022 okresní kolo – chlapci kategorie III. – IV. - J. Šťastný, P. Škvára, D. Čáp,  
Z. Mach, M. Zadina, V. Štěpán, R. Langer, J. Čáp, P. Kruntorád, J. Pazderka, M. 
Marušák. 
 

c) Školní liga v miniházené 
Termíny: 4. třída – 13.6. 2022 
                5. třída – 16.5. 2022 
 

d) McDonald´Cup  
Okresní kolo se konalo 21.4. 2022, účastnilo se 13 žáků z 1. – 3. tříd. 

 
      e)   Bruslařský výcvik  

      Žáci PT, 1.A,1.B a 2.A,B absolvovali 5 lekcí v rámci tělesné výchovy bruslařský  
      výcvik v rámci projektu „Děti do bruslí“. 
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f) Trenéři ve škole 
Tento projekt byl určen pro přípravnou třídu a první ročníky, sportovní trenéři působili 
v rámci hodin tělesné výchovy s učiteli ve formě tandemové výuky od 1. 2. do 30. 6. 
2022. 

 
      g)   Atletický čtyřboj pro I. stupeň 
             Přípravná třída, 1. -2. třídy - 10. 6. 2022. 
             3. -5. třídy - 15. 6. 2022 
            Žáci prvního stupně vyzkoušeli na atletickém stadionu Na Losích atletické disciplíny –  
            50m/60m, skok daleký (s rozběhem, z místa), hod kriketovým míčkem, 400m.      
            

h)   Sportovní den pro II. stupeň 
27.6. 2022 žáci 2. stupně v areálu školy a v tělocvičnách změřili síly ve florbale, 
přehazované, malé kopané, petangue, skoku z místa a skoku přes švihadlo. 

 
 
 12. Výtvarné soutěže 
 

a) Výtvarná soutěž, která doplňovala Výstavu drobného zvířectva. Účastnili se žáci 
přípravné třídy a prvních ročníků. 

 
b) Výtvarná soutěž k 150. výročí narození Jaroslava Panušky. 

V kategorii 12 – 15 let obsadila 2. místo A. Moučková (8.A). 
 

c) Výtvarná soutěž ke Dni Země 
Ve spolupráci s Mú HB (zastoupeným paní Marií Kudrnovou) proběhla výtvarná 
soutěž ke Dni Země. Zúčastnilo se jí 173 dětí z prvního stupně. Do finále bylo 
vybráno 43 obrázků. Za nejhezčí z nich bylo dárky odměněno 22 žáků, které jim v 
prostředí pochozí zahrady školy předal pan místostarosta Vladimír Slávka a paní 
ředitelka Milena Popelová. 

  
 13. Činnost školní družiny a školního klubu 
 

Ve školním roce 2021/2022 byla oddělení školní družiny naplněna žáky od přípravné 
do třetí třídy, volná místa byla doplněna žáky čtvrtého ročníku. Věnovali se různým 
činnostem. Jednalo se o pravidelné, příležitostné a odpočinkové aktivity. 
Využívali hry a hračky ve ŠD/ŠK, probíhaly různé kolektivní soutěže, pohybové aktivity a 
další hromadné akce. 

Žáci byli vedeni ke slušnému chování nejen ke svým vrstevníkům a k dospělým, ale i 
k sobě samým a k respektování pravidel nastavených pro ZŠ. Byly plněny 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. 

Během tohoto školního roku proběhly vzájemné hospitace vychovatelek mezi 
odděleními a zájmovými útvary. 
Ve školním roce 2021/2022 bylo otevřeno 5 zájmových útvarů: 

 Keramika I. 
 Keramika II. 
 Deskové hry 
 Pohybové hry 
 Malý umělec 
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Akce ŠD a ŠK: 
 
ŠD  
 
4. 3. 2022 – Družinový karneval 
25. 3. 2022 - Ukliďme svět 
30. 3. 2022 - Žonglérské vystoupení Milana Ošmery 
4. 4. 2022 - Divadélko KOS- Jak skřítek málem zaspal jaro 
22. 4. 2022 - Den Země (stanoviště, soutěže, úkoly, odměny) 
Od 1. 6. 2022 - Výstava „Na Plotě“ 
3. 6.2022 – Dětský den – Indiánská stezka   
 
ŠK 
 
Srdce s láskou darované – 2 soutěžní práce 
Stop šikaně – Ministerstvo vnitra (M. Hušková a K. Chadimová) 
Piškworky – 2 týmy (8. B, 9.A) 
Prezentiáda – K.Chadimová a V.Jelínek –účast na grandfinále Praha 
 

 

IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí 
 
 
Ve dnech 3. - 12. 11. 2021 proběhlo ČŠI zjišťování výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. ročníků. 
Žáci v testech odpovídali na otázky z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky.  
 
28. 1. 2022 proběhlo elektronické inspekční testování v oblasti prevence rizikového chování 
se zaměřením na oblast kyberšikany a podpory nadaných, talentovaných a mimořádně 
nadaných žáků ve školách. Toto elektronické zjišťování bylo určeno pro metodiky prevence a 
výchovné poradce. 
 
Dne 12. 5. 2022 proběhla na škole hospitační činnost ČŠI. Předmětem kontroly byla podpora 
žáků s nedostatečnou znalostí českého jazyka, práce s ukrajinskými žáky. Proběhla hospitační 
činnost v hodinách. Nastavení podpory pro tyto žáky bylo hodnoceno kladně. 
 
V týdnu od 25. 5. 2022 proběhlo výběrové zjišťování výsledků žáků ČŠI 5. ročníku. 
Testovací okruh obsahoval otázky z českého jazyka, matematiky a byly doplněny o test 
z Dovedností usnadňujících učení. 

 
 
 
 
 
 
 



 28 

X. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Rozpočet na rok 2022 
 

A/ Rozpočet přímých NIV        
        

Příspěvek PO celkem                           35 645 924,-  Kč 
            mzdové prostředky                 25 796 330,-  Kč 
          z toho  na platy                25 650 505,-  Kč 
                             na OOPP                                     145 825,-  Kč 
           pojistné                                                            8 719 158,-  Kč  
           FKSP                                                              513 010,-  Kč 
           ONIV                                                             617 426,-  Kč 
 
B/ Rozpočet neinvestičních a investičních výdajů       

Položkový rozpis výdajů:  
  - provoz ZŠ      3 149 000,-  Kč 
  - provoz ŠJ         622 000,-  Kč 
  - provoz Přírodovědného centra   1 302 000,-  Kč    
            Příspěvek na opravy a udržování dlouhodobého majetku 
          - oprava toalet ve vzdělávacím  
             pavilonu ZŠ  - 1. podlaží       1 405 000,- Kč 
                     - zřízení učebny oddělením výklenku  
                           na chodbě školy ve 2. podlaží                95 000,- Kč 
 
 Výnosy k 30. 6. 2022  
        Dotace   MŠMT  

Přímé NIV    UZ 33353                 16 948 715,01  Kč 
         Dotace Město Havlíčkův Brod                     

ZŠ         1 607 762,36  Kč 
ŠJ                 906 646,86  Kč 

            Přírodovědné centrum                  935 225,32  Kč 
          Dotační transferový podíl -  Přírodovědné centrum     633 397,86  Kč 
          Projekt Rozvoj ZŠ Nuselská II           UZ 33063       73 636,40  Kč 
          Národní plán obnovy – učební pomůcky pro rozvoj 
          informatického myšlení a digitální kompetence   UZ 33087      369 987,97 Kč 
          Národní plán obnovy – doučování  UZ 33086                            122 850,--  Kč 
          Sociální začleňování cizinců                                                            6 800,-- Kč 
          Trenéři ve škole, Děti do bruslí                                                      51 409,-- Kč 
          Stravné                                                                    1 508 694,50 Kč 
          Mat. a mzd. režie SZŠ a VOŠZ, MŠ          330 700,95  Kč 
          Potravinová pomoc             5 619,60  Kč 
          MŠ              173 334,60  Kč  
          Úplata ŠD                                                                   105 480,--   Kč 
          Vstupné Přírodovědné centrum         76 500,--   Kč  
          Ostatní výnosy                                                                68 402,57 Kč 
          Respirátory, testy            64 494,--  Kč  
          Doplňková činnost                                                    394 618,66 Kč           
 
Celkem výnosy                                                                       24 384 275,66 Kč 
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Náklady k 30. 6. 2022 
 
      Provozní náklady                                                    6 127 833,97 Kč 
      Náklady na ONIV                            UZ 33353                     688 661,11 Kč 
      Mzdové prostředky                       UZ 33353                12 025 990,--  Kč 
      Pojištění                                           UZ 33353        3 996 113,--  Kč  
      FKSP                                               UZ 33353                 237 950,90 Kč 
      Národní plán obnovy – učební pomůcky UZ 33087                     369 987,97 Kč 
      Národní plán obnovy – doučování           UZ 33086                     122 850,--  Kč 
      Rozvoj ZŠ Nuselská II    UZ 33063       73 636,40 Kč 
      Doplňková činnost                                                                312 775,85 Kč 
 
Celkem náklady                                                                            23 955 799,20 Kč 
 
 
Doplňková činnost 
 

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. Schválení výroční zprávy  
  
 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena pedagogickou radou 
dne 29. 9. 2022. 
 
Školská rada schválila výroční zprávu dne 5. 10. 2022 
  
 
        Mgr. Milena Popelová, ředitelka školy 
            podepsáno elektronicky 
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XII. Příloha – fotogalerie 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptační kurz                                               Cyklovýlet 2. stupeň 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chaloupky                                                      No backpack day 
           

 
     Projektový den – Dvě stě let od narození Karla Havlíčka Borovského 
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Spolupráce s městskou policíí                       Projekt Děti do bruslí 
 
 

                                 
                                    Návštěva Krajské knihovny Vysočiny 
 
 

                               
Projekt – Trenéři do škol                               Srdce na pravém místě – char. akce 
 
 
 



 32 

                                                    
                                                  Divadelní akce 
 
 

                        
                                 Pěvecká a recitační soutěž 1. stupně 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
                                 Turnaj – McDonalďs Cup a miniházená 
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  Lesní  pedagogika                                          Květinový den 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       Výtvarná soutěž - Den Země 
 
 
 

 
                                          Den otevřených dveří HZS 
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                                          Atletický čtyřboj 1. stupně 
 
 
 

 
  Projekt – Průša do školy                              Mistrovství ČR v šachu 
 
 
 

 
 
                         Karneval a žonglérské vystoupení ve školní družině 
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