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Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek, okres Náchod byla projednána pedagogickou 

radou 28. srpna 2009 a předloţena členům školské rady dne 12. října 2009 Školská rada výroční 

zprávu schválila dne 12. října 2009. 
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1. Základní údaje o právnické osobě Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod (dále jen 

škola).  

Základní škola v Novém Hrádku je plně organizovaná škola (tj. úplná základní škola s devíti 

samostatnými ročníky). V průběhu devítileté školní docházky poskytuje základy moderního 

všeobecného vzdělání. Součástí školy jsou dvě oddělení školní druţiny.  

Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 

Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek 

Internetové stránky: http://www.zs.novy-hradek.cz 

Zařazení do sítě škol: 15. 2. 1996 

Rejstřík škol a školských zařízení: od 1. 5. 2004 bez omezení 

IČO: 00857891 

IZO ZŠ: 102254559 

Kód oboru („Základní škola“): 79-01-C/001 

IZO ŠD: 117 400 041 

Identifikační číslo ředitelství: 600093832 

Zřizovatel školy: Městys Nový Hrádek 

Starosta obce: Vladimír Říha 

Ředitel školy: Mgr. Josef Petera 

Předsedkyně ZO ČMOS: Marcela Havrdová 

Školská rada: 9 členů 

Předseda Školské rady: Václav Voltr 
  

Od 1. ledna 1995 má škola právní subjektivitu; byla zařazena do sítě škol a je platně zapsána 

v Rejstříku škol a školských zařízení (viz výše). V obchodních a právních vztazích vystupuje 

svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.  

Škola se člení na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním aţ pátým ročníkem, druhý 

stupeň šestým aţ devátým ročníkem. Základní škola poskytuje základy všeobecného vzdělání, 

zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání v souladu se zásadami 

vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, tělesnou a 

ekologickou výchovu ţáků. Celkem bylo k 30. 9. 2008 zapsáno 154 ţáků školy (viz přílohy). 

Součástí školy je školní druţina, která pracuje ve dvou odděleních. Celkem bylo k 30. 9. 2008 

zapsáno 55 ţáků, většinou z 1. - 5. ročníku. Druţina je v provozu od 6:00 do 7:45 a od 11:30 do 

15:15 hodin. Z důvodu nedostatku vhodných prostor pracovala druţina v kmenové třídě 2. 

ročníku, a hojně vyuţívala podle moţností i další třídy, odborné učebny, cvičebnu a školní hřiště.  

Kompetence pracovníků školy jsou upraveny organizačním řádem. Dle jeho ustanovení řídí 

školu její ředitel, který je statutárním orgánem školy a jako takový vystupuje ve všech vztazích 

včetně pracovně právních. Funkce zástupce ředitele byla zrušena jiţ dříve (k 31. 8. 2005) pro 

nedostatek finančních prostředků. V případě dlouhodobé nepřítomnosti ředitel pověřuje 

jmenovitě zastupováním některého zaměstnance. Pro účely vykonání nezbytných 

administrativních úkonů v době nepřítomnosti ředitele byla vystavena plná moc pro účetní školy, 

která je v přímém řízení ředitele.  Ředitel školy mimo jiné ustanovuje třídní učitele a vychovatele 

školní druţiny, přiděluje úvazky jednotlivým učitelům, pověřuje pedagogické pracovníky 

správcovstvím jednotlivých didaktických sbírek, učeben a kabinetů. Ředitel sestavuje učební 

plán školy, vydává školní řád a další vnitřní předpisy školy. V pracovně právní oblasti stanovuje 

velikost úvazků, uzavírá pracovní smlouvy, stanovuje osobní a další příplatky jednotlivým 

pracovníkům školy. Stanovuje pracovní náplně pedagogických pracovníků i provozních 

zaměstnanců. Vedoucí provozního úseku (je v přímém řízení ředitele) řídí práci uklizeček. 

V souladu s učebním plánem ředitel dělí třídy na skupiny a spojuje třídy či skupiny. Počet skupin 

a počet ţáků je určován s ohledem na podmínky školy, na charakter vyučovacích předmětů a v 

souladu s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků. 
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Ve skupinách se ve školním roce 2008/2009 vyučovalo: 

– cizím jazykům Aj od 3. ročníku v povinném předmětu, Aj v 1. a 2. třídě jako 

nepovinný předmět  

 Nj od 8. ročníku 

– tělesné výchově chlapci 6. a 7. ročník, dívky 6. a 7. ročník 

 chlapci 8. a 9. ročník, dívky 8. a 9. ročník 

– výtvarné výchově chlapci 6. a 7. ročník, dívky 6. a 7. ročník 

 chlapci 8. a 9. ročník, dívky 8. a 9. ročník 

– praktickým činnostem chlapci 8. a 9. ročník, dívky 8. a 9. ročník 

– volitelným předmětům 8. a 9. ročník – informatika, přírodovědná praktika, sportovní hry, 

domácnost 

 7. ročník – přírodovědná praktika, sportovní hry 

Ţáci měli moţnost účastnit se výuky nepovinného předmětu náboţenství ve dvou odděleních. Do 

prvního oddělení byli zařazeni ţáci 1. – 4. ročníku. Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo 

výuku náboţenství celkem 18 ţáků. Výuku zabezpečuje pan farář Jozef Czarny v prostorách 

fary. 

Pro výuku odborných předmětů byly v areálu školy k dispozici: 

– odborná pracovna fyziky, chemie, přírodovědy 

– odborná učebna počítačové techniky (od února 2009 nová v půdní vestavbě) 

– samostatná učebna pro výuku německého jazyka 

– pracovna pro praktické činnosti - školní dílna 

– pracovna pro praktické činnosti - kuchyňka 

– standardní učebna uzpůsobená pro výuku hudební výchovy  

– cvičebna pro výuku tělesné výchovy na I. stupni. 

K areálu školy je přilehlé školní hřiště s částečně zpevněným povrchem. Ve školním roce 

2008/2009 bylo pokračováno  ve stavebních pracích na jeho modernizaci a v závěru školního 

roku bylo hřiště těsně před dokončením. Tělesná výchova na I. stupni se vyučovala ve cvičebně 

v budově školy, tělesná výchova na II. stupni se vyučovala v místní sokolovně, která je ve 

vlastnictví TJ Sokol Nový Hrádek. Za jednotlivé hodiny platila škola pronájem. 

V rámci činností školy byly pokryty pedagogickými pracovníky oblasti: 

– výchovné poradenství 

– správcovství školní počítačové sítě 

– protidrogová prevence 

– environmentální výchova 

– reedukační péče 

– zdravotní sluţba první pomoci 

Oblast bezpečnosti práce a poţární ochrany zajišťoval preventista bezpečnosti práce a rizik. 

Škola organizovala či sama zabezpečovala: 

– lyţařský kurz pro ţáky 8. a 9. ročníku v lyţařském areálu Olešnice v Orlických horách a pro 

ţáky 7. v Novém Hrádku (pouze jeden týden zde byly příhodné sněhové podmínky), 

– plavecký výcvik ţáků 3. a 4. ročníku  

– kurz dopravní výchovy ve 4. ročníku 

Mimoškolní činnost probíhala v zájmových úvarech: 

– angličtina pro nejmenší 

– angličtina konverzace 

– hra na flétnu 

– krouţek českého jazyka 

– krouţek GLOBE 

– krouţek matematiky 
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– počítače pro nejmenší 

– ruční práce  

– sborový zpěv 

– zdravotnický krouţek mladších ţáků 

– zdravotnický krouţek starších ţáků 
 

Škola poskytovala po celý školní rok bezplatně učebnu pro výuku hudební škole. 

V průběhu školního roku bylo soustavně dbáno na bezpečnost a ochranu ţáků při činnostech, 

které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním; soustavně byly vytvářeny podmínky pro 

bezpečnost a ochranu zdraví dětí a jejich dodrţování a prováděna průběţná kontrola. Počet úrazů 

ve školním roce 2008/2009 oproti roku 2007/2008 klesl. Celkem bylo 42 úrazů z toho 3 úrazy se 

sepsáním záznamu o úrazu. 

 

Školu navštěvovali ţáci s trvalým pobytem z těchto obcí – stav 30. září 2008 (v závorce za 

kurzívou místo skutečného pobytu): 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 154

Obec Celkem

Blažkov 1 1 2

Bohdašín 1 1 2 3 1 4 12

Borová 1 1 1 1 1 5

Česká Čermná 1 1 1 3 5 11

Dobrošov 1 1

Dobruška 1 1 2

Janov 1 1

Jizbice 2 1 3

Lipí 1 1

Mezilesí 2 2 1 2 1 8

Náchod 1 1 2

Nový Hrádek 10 11 5 11 6 5 14 6 8 76

N. Hrádek-Dlouhé 0

N. Hrádek-Rzy 1 1 2

N. Hrádek-Končiny 1 1 2

N. Město n. Metují 1 2 1 4

Olešnice v Orl. h. 1 1 4 6

Slavoňov 1 1 1 3

Sněžné 1 2 2 1 2 1 1 10

Podbřezí (Č.Čermná) 1 1
Třinec (N.Hrádek) 1 1 2

Celkem 16 16 12 15 15 15 26 16 23 154  
 

V průběhu školního roku (říjen aţ červen) přibyli 2 ţáci přestupem z jiné školy, naopak ubyli 2 

ţáci přestupem do jiné základní školy.  K 30. 6. 2009 tak byl počet ţáků opět 154. 
 

Stravování ţáků a zaměstnanců školy zajišťuje Školní jídelna při MŠ Nový Hrádek. Tato není 

organizační součástí základní školy. 

 

2. Obory vzdělání, vzdělávací program školy.  

Obor vzdělání (Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy):  

79-01-C/001 Základní škola.  

Výuka v Základní škole Nový Hrádek probíhala ve v 1., 2. + 6. a 7. ročníku podle vzdělávacího 

programu „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem,“ schváleného 

pod č.j. 150/2007 ke dni 1. září 2007. V ostatních ročnících podle vzdělávacího programu 

schváleného MŠMT dne 30. 4. 1996 pod č.j. 16 847/96-2, Základní škola.  
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3. Personální zabezpečení činnosti školy ve školním roce 2008-2009. 

Ve škole vyučovali v zásadě kvalifikovaní pracovníci (vysokoškolské vzdělání pedagogického 

zaměření) s výjimkou tělocviku. V oblasti výuky cizích jazyků byla zajištěna kvalifikace 

vysokoškolským studiem z poloviny. Struktura vzdělání je uvedena v přehledu: 

 3.1. Pegagogičtí pracovníci – učitelé: 
 

Č. Titul, příjmení, jméno Kvalifikace Aprobace Praxe - roků

1. Drahoňovský František vychovatelství 20

2. Mgr. Dudášková Lenka Učitelství pro II. stupeň Čj - D 9

3. Mgr. Flegrová Ludmila Učitelství pro II. stupeň Čj - Ov 4

4. Mgr. Frintová Karolína Učitelství pro II. stupeň Bi - Ch 1

5. Dis. Halásková Pavla VOŠ vychovat. volný čas Tv 3

6. Mgr. Havrdová Marcela Učitelství pro I. stupeň I. st. 28

7. Krbalová Marie Učitelství pro II. stupeň M - Ch 33

8. Mgr. Martínková Lenka Učitelství pro I. stupeň I. st. 22

9. Mgr. Petera Josef Učitelství pro II. stupeň D - Pg 17

10. Mgr. Prázová Kamila Učitelství pro I. stupeň I. st. 14

11. Mgr. Soukupová Jana Učitelství pro I. stupeň I. st. 12

12. Mgr. Svatoňová Blanka Učitelství pro I. stupeň I. st. 26

13. Mgr. Voltrová Věra Učitelství pro II. stupeň M - F 12
 

3.2. Pedagogičtí pracovníci – vychovatelé, asistenti: 
 

Č. Titul, příjmení, jméno Kvalifikace Praxe - roků

1.         Bínová Martina Vychovatelství 2

1.         Matějčková Hana Vychovatelství 16

3.         Matějčková Hana Pedagogická asistence 1
 

3.3. Nepedagogičtí pracovníci: 
 

Č. Titul, příjmení, jméno Zařazení Praxe - roků

1.         Beková Václava uklizečka od 1. 5. 2009 17

2.         Ducháčková Jana účetní, hospodářka 16

3.         Menyheiová Libuše uklizečka 26

4.         Vaňková Markéta školnice 10
 

4. Zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2009-2010.  

Dne 18. ledna 2009 proběhl řádný zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2009-2010. 

Celkem se dostavilo k zápisu: 14 dětí 

O odklad poţádáno a vyhověno:  4 děti 

Změna školy po zápise provedena: 1 dítě 

Do 1. ročníku v září 2009 nastupuje: 9 dětí 

5. Výsledky vzdělávání žáků.  

5.1. Naplnění vzdělávacího programu: 

Učební osnovy pro jednotlivé ročníky byly v převáţné míře splněny, jen malá část látky byla 

převedena do školního roku 2009/2010. Týkalo se případů, kdy některé hodiny nebyly odučeny 

z důvodů školního výletu, exkurze nebo jiné činnosti (projektový den apod.) či vysoké 

nemocnosti. Vyučující pracovali v jednotlivých předmětech podle vlastních tematických plánů, 

které byly v průběhu roku operativně upravovány vzhledem k aktuální situaci v jednotlivých 

třídách. Do učiva byla zařazena témata z tematického okruhu „Ochrana člověka za mimořádných 

událostí“, „Výchova k volbě povolání“ a „Environmentální výchova“. V průběhu roku byly 

uskutečněny práce tematicky zaměřené ke svátkům vánočním, velikonočním a Dni matek.  

Během školního roku se konaly celkem pět pedagogických rad, na kterých byl projednán 

aktuální stav výuky a výchovy na škole a další záleţitosti týkající se plnění úkolů školy. 
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5.2. Souhrnné údaje o dosaţených výsledcích: 

Zahrnuto 156 ţáků, kteří v průběhu školního roku 2008/2009 školu navštěvovali a byli 

hodnoceni vydáním vysvědčení. Jeden ţák 6. ročníku vykonal úspěšně opravnou zkoušku 

z anglického jazyka dne 28. srpna 2009. 
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5.3. Rozmisťovací řízení – zařazení vycházejících ţáků:  

Devátý ročník ukončilo celkem 23 ţáků, z toho 14 chlapců a 9 dívek, všichni řádně ukončili 

povinnou školní docházku. K 30. 6. 2009 celkem opustilo školu 23 ţáků. Na základě výsledků 

přijímacích řízení byli všichni ţáci přijati k dalšímu studiu. Přehled umístění ţáků: 

Lukáš Bek SŠ-Podorlické vzdělávací centrum Dobruška mechanik

Veronika Dyntarová SOŠ a SOU Nové Město nad Metují cukrář

Klára Ježková SZdrŠ Trutnov lyceum

Jana Klárová SOŠ a SOU Nové Město nad Metují gastronomie

Hana Koukolová VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kn. obchodník

Vojtěch Kožešník SPŠ Hronov elektrotechnika

Martina Lhotská Jiráskovo gymnázium Náchod

Jakub Livar SŠ-Podorlické vzdělávací centrum Dobruška informační technologie

František Lokvenc SPŠ elektrotechniky a inf. Technologií Dobruška

Josef Malina Česká lesnická akademie Trutnov

Kateřina Marková Jiráskovo gymnázium Náchod

Leoš Matějček Střední uměleckoprůmyslová škola Hradec Králové design nábytku

Lukáš Menyhei SŠ-Podorlické vzdělávací centrum Dobruška mechanik

Petr Nemeita SOŠ a SOU Nové Město nad Metují kuchař

Lukáš Pomahač SŠ-Podorlické vzdělávací centrum Dobruška nástrojař

Adam Poul VOŠ a SOŠ technická Litomyšl mechanizace a služby

Kristýna Přibylová Jiráskovo gymnázium Náchod

Lucie Stříteská Academia Merkurii Náchod cestovní ruch

Jan Suchánek Jiráskovo gymnázium Náchod

Petr Šinták Jiráskovo gymnázium Náchod

Vratislav Škoda SŠ Hradec Králové

Mariana Vlčková SOŠ a SOU Nové Město nad Metují Kuchař, číšník

Tomáš Votroubek SŠ-Podorlické vzdělávací centrum Dobruška mechanik
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6. Prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství. 

Práci protidrogové preventistky p. uč. Lenka Dudášková. Práci výchovného poradce vykonává 

na škole p. uč. Marie Krbalová. 

Problémy s drogami a jinými psychotropními látkami se zatím ve škole prokazatelně nevyskytly. 

Byl však řešen jeden případ poţití alkoholu v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. 

Oproti roku 2007/2008 došlo ke zlepšení stavu. Bylo řešeno i méně případů hrubého chování 

vůči spoluţákům, vulgárního vyjadřování, vandalismu a bezohlednosti. Bylo řešeno kouření 

v době výuky mimo školní budovu. V těchto případech bylo vedeno jednání s rodiči s písemným 

zápisem o projednání a přijatých opatřeních.  

Pokračovala spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem a Pedagogicko-psychologickou 

poradnou v Náchodě, kam jsou posílány děti s výukovými poruchami. Ve školním roce 

2008/2009 bylo evidováno celkem 18 integrovaných ţáků. Bylo zřízeno 5 oddělení reedukační 

péče pod vedením paní učitelky Prázové a Martínkové (na I. stupni) a p. uč. Dudáškové a p. uč. 

Flegrové (na II. stupni). Jmenované učitelky prošly speciálním školením k reedukační péči. V 

průběhu roku byli integrovaní ţáci vybaveni speciálními pomůckami, učebnicemi i počítačovými 

programy. K vybavení některých ţáků ze sociálně slabších rodin přispěla i finanční pomoc z 

Tříkrálové nadace. 

Základní škola Nový Hrádek, Náchodská 288 

Integrovaní ţáci ZŠ Nový Hrádek ve školním roce 2008 - 2009 
1. 4. 2009 

Poř.č. Třída 
Rok 
narození Druh postižení Vyučující Platnost vyšetření Poznámka 

1 4 1998 LMD  3/2009 BezR 

2 4 1997 vývoj řeči     ped.asistentka 

3 5 1997 LMD,SVO K.Prázová 5/10  

4 5 1998 ADD,SPU K.Prázová 3/10   

5 5 1998 LMD,SPU  5/09 Bez R 

6 6 1996 SPU L.Dudášková 5/10  

7 7 1995 LMD  5/09 Bez R 

8 7 1995 LMD,SPU  10/10  Bez R 

9 7 1996 Dlx L.Dudášková 4/09   

10 8 1994 SPU L.Dudášková 9/09 R-NJ 

11 8 1994 Dlx LDudášková 10/09 R -Nj  

12 9 1992 LMD  6/09   

13 9 1993 Dgr L.Dudášková 4/08   

14 7 1996 Dlx,Dgr  4/09 BezR 

15 4 1998 Dlx, Dgr, ADD L. Martínková 12/09  

16 5 1997 Dgr K.Prázová 3/2011  

17 2 2000 Dgr L.Martínková 6/2010  

18 1 2001 ADHD   Bez R 
 

Ţákům i rodičům byly v průběhu roku podávány dostupné informace o moţnostech dalšího 

studia po skončení ZŠ. V listopadu se uskutečnilo setkání zástupců SŠ a SOU s rodiči 

vycházejících ţáků. V zájmu správné profesionální orientace byla pro ţáky 9. ročníku 

uspořádána exkurze na Úřad práce v Náchodě.  

Všichni vycházející ţáci pokračují ve vzdělávání na středním stupni vzdělávání (viz výše přehled 

umístění ţáků 9. ročníku). 



Vyrocni_zprava_2008-2009.docx Strana 9 (celkem 14) 

7.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

Dva pedagogičtí pracovníci studují při zaměstnání další obor. V průběhu školního roku se učitelé 

vzdělávali v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastnili se převáţně 

akcí Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého 

kraje (na pracovištích v Náchodě, Trutnově, Hradci Králové, Rychnově nad Kněţkou). 

Pedagogičtí pracovníci dále prohlubují své znalosti samostudiem. 

8. Aktivity školy, spolupráce s veřejností. 

8. 1.  Přehled nejdůleţitějších akcí školy ve školním roce 2008/2009  

___________________________________________________________________________  

Měsíc Akce Účast 

Září Slavnostní zahájení šk. r. 2008/2009 -1. ročník představitelé obce, rodiče. 

 Sl. zahájení šk. r. 2008/2009 2. - 9. ročník všichni ţáci ZŠ. 

 Adaptační kurz VI. ročník. 

 KOMPAS 7. třída ţáci II. stupně. 

 Plenární schůze OSRPDŠ rodiče. 

 Barmanská show SOU Hronov ve škole SOU Hronov, ţáci II. Stupně. 

 Brigáda rodičů k úpravě zdi hřiště rodiče ţáků ZŠ. 

 Projekt „Ekon. gramotnosti“ zařazen do výuky ţáci II. stupně  

Říjen Zahájen 4. ročník soutěţe ve sběru a třídění odp. všichni ţáci školy. 

 Fotografování ţáků - Prestigephoto 1. třída a zájemci. 

 Exkurze Berlín 2008 zájemci z řad ţáků školy. 

 Volby do školské rady zřizovatel, škola, rodiče. 

 Zasedání školské rady zřizovatel, škola, rodiče. 

 Zahájena pravidelná činnost krouţků zájemci z řad ţáků. 

 Vystoupení ţáků v DD Náchod ţáci školy, pěvecký sbor. 

 Získán Grant Nadace Města Náchoda p. Soukupová. 

 Kouzelník Kellner – kino N. Hrádek ţáci školy 

Listopad Dárky pro DD Náchod školní druţina, ţáci školy. 

 Drakiáda školní druţina. 

 Zahájena příprava plesu ZŠ a MŠ ţáci a pracovníci obou škol. 

 Setkání rodičů ţáků 9. ročníku se zástupci SŠ výchovný poradce, rodiče, ţáci. 

 Dárky pro Mikulášskou besídku školní druţina. 

 Pg rada pg pracovníci. 

 Projekce „Brazílie“ kino N. Město n. Met. ţáci II. stupně. 

Maňáskové divadlo ve škole (O vlkovi a koze) I. stupeň a MŠ N. Hrádek 

Ukázkové hodiny výuky učitelky ZŠ 

Prosinec Třídní schůzky OSRPDŠ rodiče. 

 Mikulášská besídka pro MŠ N. Hrádek ţáci 9. ročníku. 

 Mikulášská nadílka pro 1. st ţáci I. stupně, II. st. zajistil. 

 Kulturní a spol. vystoupení DD Náchod ţáci ZŠ. 

 Výstava betlémů v Mezilesí ţáci ZŠ. 

 Advent ve škole ţáci ZŠ. 

 Vánoční výstava pro veřejnost ţáci ZŠ, veřejnost 

 Vánoční vystoupení pro občany N. Hrádku ţáci ZŠ. 

 Diskotéka pro II. stupeň 9. roč. pro ţáky školy. 

 Besídka ŠD školní druţina. 

 Dárky a přáníčka pro veřejnost školní druţina. 

 Kontrola zřizovatele – soutěţ ve sběru učitelé, zřizovatel. 

 Přírodovědný klokan učitelé. 

 Ocenění GLOBE – diplom účastníci projektu. 

 Malování v historické budově správní úsek 
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 Kolaudace nových prostor v půdní vestavbě zřizovatel, vedení školy 

Leden Pg rada pg pracovníci. 

 Dárky pro bud. prvňáčky školní druţina. 

 Zápis dětí do 1.ročníku – Putování s krtečkem pg prac. ZŠ, rodiče, děti. 

 Lyţařský výcvik  IX. Třída 

 Film „Máj“ II. stupeň 

Únor Lyţařský výcvik  VIII a VII. třída 

 Mateřská škola v ZŠ děti z MŠ, 1. ročník ZŠ. 

 Ples SRPDŠ při ZŠ a MŠ škola, veřejnost. 

 Taneční vystoupení dětí ZŠ na plese ţáci školy. 

 Pythagoriáda – školní kolo ţáci školy. 

 Zahájena výuka v půdní vestavbě ţáci a učitelé školy 

 Olympiáda němčina - krajské kolo  Kristýna  Přibylová IX. tř.,   

p. uč. Dudášková 

 Soutěţ – anglický jazyk Jan Suchánek IX. tř., 

p. uč. Halásková 

 Karlovarský skřivánek Jan Suchánek IX. tř., 

p. uč. Soukupová 

Březen Školení SMART BOARD učitelé 

 Výstava Tutanchamon Brno učitelé 

Duben Zahájení plaveckého kurzu v Náchodě 3. a 4. ročník  

 Třídní schůzky  rodiče, učitelé. 

 Pg rada pg pracovníci. 

 Návštěva velikonoční výstavy školní druţina. 

 Prezentace půdní vestavby veřejnosti zřizovatel, veřejnost 

 Slet čarodějnic ţáci školy 

 Pěvecká soutěţ ţáci, p. uč. Soukupová 

Květen Veřejná prověrka BOZP vedení školy, odbory. 

 Jaroměřský slavík ţáci, p. uč. Soukupová 

 Pěvecký sbor v Hradci Králové sbor, p. Soukupová, Havrdová. 

 Kurz dopravní výchovy 4. ročník. 

 Okresní soutěţ Hlídek mladých zdravotníků ţáci, učitelé. 

 Atletická soutěţ škol. druţin Náchod školní druţina. 

 Exkurze GEOMAS 1. a 3. třída 

 Projektový den – zahrada, ochrana ţivot. prostř. I. stupeň. 

 Projektový den – vliv civilizací na ţivot. prostř. I. stupeň. 

 „Co víš o lese“ – Č. Skalice ţáci, p. uč. Frintová 

 Cyklistický kurz VIII. třída, vyučující 

 Dětský den pro I. stupeň - agentura ţáci, zřizovatel 

Červen Fotografování tříd ţáci ZŠ. 

 Škol. výlet ICQ park Liberec 2. – 5.. třída, tř. učitelé 

 Exkurze Geomag 6. třída, p. uč. Voltrová. 

 Dopravní hřiště – průkazy cyklisty 4. třída, p. Martínková. 

 Hodnocení školy učitelé. 

 Zasedání školské rady škols. rada, představitelé obce. 

 Vyhlášení výsledků soutěţe ve sběru a třídění všichni ţáci, zřizovatel. 

 Pg rada pg pracovníci. 

 Ukončena Plavecká škola 3. a 4. ročník. 

 Sportovní dopoledne  ţáci školy, učitelé. 

 Školní akademie ţáci, rodiče. 

 Slavnostní zakončení školního docházky 9. ročník. 

 Rozloučení s absolventy na Obecním úřadě absolventi, představitelé obce, 

učitelé. 
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8. 2. Spolupráce s veřejností, rodiči 

a) Spolupráce s Občanským sdruţením rodičů a přátel škol v Novém Hrádku 

Spolupráce s rodiči – při škole pracuje Občanské sdruţení rodičů a přátel dětí a školy. Sdruţení 

bylo ustaveno jako samostatné sdruţení v průběhu školního roku 2007/2008 a dne 15. října 2007 

registrováno pod Č. j. VS/1-1/69 011/07-R ministerstvem vnitra a to včetně přidělení 

identifikačního čísla 22672877. V předchozích letech bylo sdruţení rodičů členem 

celorepublikového sdruţení rodičů. Výbor nového sdruţení tvořili důvěrníci z řad rodičů dětí z 

jednotlivých ročníků: 

 1.ročník – p. Linhartová 

 2.ročník – p. Suchánková 

 3.ročník – p. Langrová 

 4.ročník – p. Soukup 

 5.ročník – p. Drašnarová 

 6.ročník – p. Lokvencová 

 7.ročník – p. Holá 

 8.ročník – p. Fišerová 

 9.ročník – p. Menyheiová 

Předsedou sdruţení byl jiţ ve školním roce 2007/2008 zvolen p. Karel Dudášek, ten v práci 

pokračoval. Obdobně pokračovala ve funkci i pokladnice paní Martina Marešová. Plenární 

schůze se konala na začátku školního roku. Dále byly v průběhu školního roku realizovány 2 

třídní schůzky a 7 konzultačních odpolední. Rodiče se měli moţnost seznámit s prací dětí i 

během dnů otevřených dveří a školou pořádaných akcí pro veřejnost. Systém  pravidelných  

konzultačních odpolední na začátku měsíce se příliš neosvědčil, účast rodičů byla malá. Pro 

školní rok 2009/2010 bude OSRPDŠ navrţena úprava na dvouměsíční frekvenci. 

OSRPDŠ finančně přispívá na akce školy – školní výlety, exkurze, návštěvy divadel, pořizování 

cen do různých dětských soutěţí, nákup kol pro cyklistický kurz. Finančním zdrojem OSRPDŠ 

jsou jednak roční příspěvky ve výši 100,- Kč na rodinu a výnos z plesu pořádaného ve spolupráci 

obou škol Nového Hrádku a sdruţení rodičů při ZŠ i MŠ. 

b)  Spolupráce se Školskou radou Základní školy, Nový Hrádek, okres Náchod 

Školská rada v průběhu školního roku 2008/2009 zasedala dvakrát (21. října 2008 a 24. června 

2009). Na svých jednáních projednala dokumenty školy a vyslovila s nimi souhlas (Výroční 

zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008, dodatek školního řádu apod). 

 

 

 

 

9. Činnost České školní inspekce ve škole. 

Ve školním roce 2008/2009 nebyla ve škole prováděna inspekční činnost se zpracováním 

inspekční zprávy.  
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10. Hospodaření školy za účetní období – kalendářní rok 2008. 

Škola hospodařila se státními prostředky, dále s prostředky přidělenými od zřizovatele 

z rozpočtu obce a příspěvkem Nadace Města Náchoda a Tříkrálové sbírky. Všechny finanční 

prostředky byly řádně vyúčtovány a jsou doloţeny v účetnictví školy. 

 

Celková výše přidělených finančních prostředků činila 7.442.887,92 Kč. 

Celková výše pouţitých finančních prostředků činila 7.441.740,56 Kč. 

 

A. Státní prostředky 

Výše finančních prostředků (celkových neinvestičních výdajů) poskytnutých ze státního 

rozpočtu prostřednictvím KÚ Královéhradeckého kraje činila pro kalendářní rok 2008: 

 

 na platy, odvody, ONIV Kč 6 376 200,- 

 

Státní prostředky byly vyčerpány školou zcela. 

 

B. Prostředky zřizovatele a z nestátních subjektů. 

Výše poskytnutých finančních prostředků: 1 066 687,92Kč. 

Výše čerpaných finančních prostředků: Kč 1 065 540,56Kč. 

 

Rozdíl: + 1 147,36 Kč. 

Z rozdílu: 

o příděl do rezervního fondu: 1 147,36 Kč. 

 

 

Přehled příjmů a výdajů finančních prostředků podle – viz tabulky dále: 

 

 

 

Rok 2008 Druh  Celkem Kč 

Příjmy     

60210 Příjmy za služby školní družiny 22 400,00 

64410 Příjmy z úroků 208,92 

64810 Zúčtování rezervních fondů (vč. ČČK) 0,00 

64910 Ostatní výnosy 10 668,00 

69130 Dotace obce 1 029 911,00 

69131 Nadační příspěvky 3 500,00 

      

PŘÍJMY CELKEM   1 066 687,92 
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Výdaje     

501 Spotřeba materiálu     

50110 DDHM do Kč 500,-  282,00 

50111 DDHM od Kč 500,- do Kč 3000,- 9 185,39 

50112 DDHM od kč 3000,- do Kč 40000,- 18 023,00 

  publikace, knihy, učební pomůcky 60 300,72 

  spotřební materiál 86 148,90 

  spotřební materiál - nadace 2 083,00 

501 Spotřeba materiálu 
celkem   176 023,01 

502 Spotřeba energie     

50210 Elektická energie 387 235,00 

50220 Vodné a stočné 14 987,50 

502 Spotřeba energie celkem   402 222,50 

511 Opravy a udrţování     

51110 Opravy a udržování zařízení 36 355,80 

51111 Opravy a udržování budovy 195 948,92 

511 Opravy a udrţování 
celkem   232 304,72 

512 Cestovné     

  Cestovné 4 174,00 

512 Cestovné celkem   4 174,00 

513 Náklady na propagaci   228,00 

518 Ostatní sluţby     

  Komunikační a poštovní služby 28 280,63 

  Aktualizace, revize 36 406,00 

  Provozní náklady 22 815,00 

  Nájmy 31 410,00 

  Vzdělávání pracovníků 5 200,00 

  DDNM od Kč 7000,- do Kč 60000,- 30 758,00 

518 Ostatní sluţby celkem   154 869,63 

521 Mzdové náklady celkem   58 345,00 

524 Soc.+ zdrav.pojištění   20 422,00 

527 Příděl 2% z HM do FKSP 1 166,90 

542 Ostatní pokuty a penále 0,00 

549 Jiné ostatní náklady     

54910 Bankovní poplatky 8 530,00 

  Pojištění a spoluúčast 6 994,00 

54930 Kooperativa 260,80 

54940 Technické zhodnocení 0,00 

549 Jiné ostatní náklady 
celkem   15 784,80 

VÝDAJE CELKEM 1 065 540,56 

ROZDÍL   1 147,36 

11. Rozvojové a mezinárodní programy. 

Nebyly realizovány. 

12. Programy dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

Nebyly realizovány. 

 

13. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů. 

 Adaptační kurz pro ţáky 6. ročníku, předloţeno a schváleno (Krajský úřad 

Královéhradeckého kraje). 
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14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů vzdělávání. 

14. 1. Odbory 

Vedení školy spolupracuje s místní odborovou organizací standardním způsobem, je uzavřena 

platná kolektivní smlouva 

14. 2. Organizace zaměstnavatelů, zaměstnavatelé 

 Projekt Volba povolání – dotované exkurze , předloţeno a schváleno (Hospodářská 

komora České republiky). 

 Firma Kaden s.r.o. – sponzoring dopravy ţáků na cyklistický kurz 

 Firma Velos Nový Hrádek – sponzorská výroba učebních pomůcek pro tělesnou výchovu 

 Další firmy regionu – podpora společenských aktivit školy (školní ples) a další 

14. 3. Spolupráce s odborem školství pověřeného obecního úřadu s rozšířenou působností 

Spolupráce s OŠ MěÚ Náchod – několikrát ročně je svolávána porada ředitelů škol v územním 

rozsahu pověřeného obecního úřadu s rozšířenou působností. Porad se pravidelně účastní i 

zástupci Krajského úřadu v Hradci Králové. V průběhu celého roku probíhá spolupráce při 

financování výuky ze státních prostředků a vykazování čerpaných prostředků včetně příslušných 

uzávěrek. 

14. 4. Spolupráce se zřizovatelem 

Spolupráce se zřizovatelem – Městysem Nový Hrádek – je na velmi dobré úrovni. Zřizovatel 

nejen vykrývá finančními prostředky provoz školy, školní druţiny, nutnou údrţbu, ale investuje 

do zlepšení školních prostor nemalé finanční prostředky. K naplnění poţadavků orgánů 

hygienické správy pro činnost školní druţiny a zkvalitnění podmínek pro výuku výpočetní 

techniky byla v závěru školního roku 2006/2007 zahájena stavební část úpravy půdních prostor. 

Po celý školní rok 2007/2008 pak probíhaly stavební práce a k dokončení došlo na přelomu roků 

2008 a 2009, kdy byla zkolaudována půdní vestavba školy (3 nové učebny, 2 kabinety, sociální 

zařízení). Se zřizovatelem je spolupracováno v mnoha dalších oblastech. Úspěšně byla 

realizována soutěţ ve sběru a třídění odpadů; jejím přínosem je zejména výchova mladé 

generace k odpovědnému vztahu k ţivotnímu prostředí a zároveň přináší i finanční prospěch, 

který je investován do školství. Městys poskytuje na svých internetových stránkách prostor pro 

samostatnou webovou prezentaci školy. Ve zpravodaji vydávaném zřizovatelem je rovněţ dáván 

prostor k prezentaci školy. Na vývěsce v prostoru náměstí je veřejnost informována o akcích 

školy. Zřizovatel pokračoval ve spolupráci se školou a rodiči i při úpravě hřiště u školy. Jedná se 

rovněţ o finančně náročnou akci, která je realizována po etapách. V průběhu školního roku 

2008/2009 byla stavba téměř dokončena. Je reálný předpoklad vyuţívání nového hřiště 

s umělým povrchem od září 2009. Současně s úpravami hřiště pokračovaly na náklady Městyse 

Nový Hrádek i úpravy prostorů u školy a hřiště a je vytvářeno příjemné prostředí pro práci školní 

druţiny i výuku mimo vlastní budovu školy. 

 

Mgr. Josef Petera, ředitel školy 

 

V Novém Hrádku 28. srpna 2009. 

 

Přílohy: 

 

1. Zahajovací výkaz o základní škole (dokumenty „Vykaz_ZS_1_2008-2009.htm“ aţ 

„Vykaz_ZS_5_2008-2009.htm“, tj. 5 stran formátu HTML). 

2. Učební plán ZŠ Nový Hrádek pro školní rok 2008-2009. (dokument „Plan_prace_ 

2008-2009_priloha_2-Ucebni_plan.doc“) 

3. Přidělení třídnictví a vyučovacích předmětů ve školním roce 2008-2009. (dokument 

„2008-2009_Ucitele-uvazky-atd.xls“) 


