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Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek, okres Náchod je zpracována na základě zákona 

č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

v pozdějším znění a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv v pozdějším znění. Zpráva byla  předložena členům školské rady dne 15. 10. 2021.  

Školská rada výroční zprávu projednala a schválila dne 19.10.2021.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávu zpracovala:   Mgr. Lenka Dudášková, ředitelka školy 
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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 družiny.  

Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 

Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek 

Internetové stránky: http://www.zsnovyhradek.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: Bc. Zdeněk Drašnar 

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Dudášková 

Předsedkyně ZO ČMOS: Mgr. Voltrová Věra 

Školská rada: 9 členů 

Předseda Školské rady: Mgr.. Pavel Bachura (od 14. 6. 2021 Mgr. Martina Marková) 
  

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

v Rejstříku škol a školských zařízení ministerstva školství (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 až pátým ročníkem, druhý 

stupeň šestým až 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 žáků. Součástí vzdělávání jsou rovněž oblasti etické výchovy a finanční 

gramotnosti. Školu  k  30. 9. 2020 navštěvovalo 208 žáků. 46 žáků z celkového počtu se vzdělávalo 

dle § 41 a 1 dle § 38 zákona č. 561/2004 Sb., tzv. školského zákona.  

Součástí školy je školní družina, která pracuje ve dvou odděleních. Celkem bylo k 31. 10. 2020 

zapsáno 52 žáků z 1. - 5. ročníku. Družina je v provozu od 6:00 do 7:45 a od 11:30 do 15:15 hodin. 

Školní družina pracovala ve školním roce 2020/2021 ve vlastních prostorách. Dále hojně využívala 

podle možností cvičebnu, cvičnou kuchyňku, školní hřiště s umělým povrchem i prostor pod 

hřištěm upravený Městysem Nový Hrádek.  

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

její ředitelka, která je statutárním orgánem školy, a jako taková vystupuje ve všech vztazích, včetně 

pracovně právních. V případě dlouhodobé nepřítomnosti ředitelku zastupuje zástupce ředitelky. 

Ředitelka školy mimo jiné ustanovuje třídní učitele a  vychovatele školní družiny, přiděluje úvazky 

jednotlivým učitelům, pověřuje pedagogické pracovníky správcovstvím jednotlivých didaktických 

sbírek, učeben a kabinetů. Ředitelka koordinuje tvorbu a úpravy ŠVP, 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 uklízeček. 

V souladu s ŠVP ředitelka dělí třídy na skupiny a spojuje třídy či skupiny. Počet skupin a počet 

žáků je určován s ohledem na podmínky školy, na charakter vyučovacích předmětů a v souladu 

s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. 
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Ve skupinách se ve školním roce 2020/2021 vyučovalo: 

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

 tělesné výchově              chlapci 6. a 7. ročník 

 výtvarné výchově           chlapci 6. a 7. ročník  

 pracovní výchově   chlapci 6. a 7. ročník 

 odborným praktikům  7. ročník – Přírodovědná praktika 

   8. ročník – Dějepisná praktika  

 anglickému jazyku   6., 7., 8. ročník 

 německému jazyku  8. ročník 

  

Žáci měli možnost účastnit se výuky nepovinného předmětu náboženství. Ve školním roce 

2020/2021 navštěvovalo výuku náboženství celkem 16 žáků. Výuku zabezpečovala paní Dana 

Drašnarová v prostorách školy. 

Pro výuku odborných předmětů byly v areálu školy k dispozici: 

 odborná učebna počítačové techniky  

 odborná učebna fyziky a chemie 

 odborná učebna hudební výchovy  

 školní dílna 

 cvičná kuchyňka 

 školní knihovna upravená na činnosti věnující se práci s knihou pro třídní 

kolektivy 

 cvičebna pro výuku tělesné výchovy na I. stupni 

K areálu školy je přilehlé školní hřiště s umělým povrchem (umělá tráva). Tělesná výchova se 

vyučovala ve cvičebně v budově školy, na hřišti, v okolní přírodě a také v místní sokolovně, která 

je ve vlastnictví TJ Sokol Nový Hrádek.  

V rámci činností školy byly pokryty pedagogickými pracovníky oblasti: 

 výchovné poradenství 

 správa školní počítačové sítě (částečně) 

 primární prevence nežádoucích jevů 

 environmentální výchova 

 péče o žáky se SVP 

 zdravotní služba první pomoci 

Oblast bezpečnosti práce a požární ochrany zajišťuje paní Ing. Alena Jančaříková, specialistka 

pro poskytování služeb v oblasti BOZP a PO pro školství. 

Škola organizovala či sama zabezpečovala: 

 kurz dopravní výchovy ve 4. ročníku – výuka probíhala z větší části ve škole, závěr                

    na dopravním hřišti v Náchodě v červnu 2021 

 adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku – chata Juráška v Olešnici v Orlických horách 

 outdoorový pobyt pro žáky 9. ročníku 

 

Další tradiční aktivity byly z důvodu epidemiologické situace v souvislosti s covid-19 zrušeny, 

jedná se o následující akce: 

 plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku – plavecká škola v Náchodě 

 lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku 

 turistický kurz pro žáky 8. ročníku 

 

 

 



                                                                                      Výroční zpráva 2020  - 2021                                           

Mimoškolní činnost probíhala v zájmových úvarech: 

 Kroužek českého jazyka – příprava na přijímací zkoušky 

 Kroužek matematiky – příprava na přijímací zkoušky  

 

Další tradiční mimoškolní činnosti byly z důvodu epidemiologické situace v souvislosti 

s covid19-zrušeny, jedná se o následující kroužky:  

 

 Sborový zpěv  

 Myslivecký kroužek 

 Výtvarný kroužek 

 Němčina pro mírně pokročilé a pokročilé 

 Sportovní kroužek ( v rámci ŠD)  

 Zdravotnický kroužek mladších i starších žáků 

 Florbal a kopaná (v rámci ŠD) 

 Redakce školního časopisu 

 3D tisk 

 

  

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

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

a ochranu zdraví dětí a jejich dodržování a prováděna průběžná kontrola. Celkový počet úrazů ve 

školním roce 2020/2021  byl 45, z toho 3 úrazy se sepsáním záznamu o  úrazu. Jednalo se 

především o drobné úrazy typu odřenin a naražených končetin. 

 

 

 

Školu navštěvovali žáci s trvalým pobytem v 34 obcích. Podrobný graf je k nahlédnutí v příloze 

výroční zprávy (stav ke dni 30. 6. 2021). 
 

 

Stravování žáků a zaměstnanců školy zajišťuje Školní jídelna při MŠ Nový Hrádek. Toto školní 

zařízení 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 všech ročnících podle vzdělávacího programu 

„Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem,“ schváleného pod č.j. 

150/2007 ke dni 1. září 2007 (v aktualizovaném  znění ke dni 1. září 2016).  

 

 

3. Personální zabezpečení činnosti školy ve školním roce 2020-2021. 

Ve škole vyučovali v zásadě kvalifikovaní pracovníci. Pouze jedna zaměstnankyně nesplňuje 

odbornou kvalifikaci. Struktura vzdělání je uvedena v přehledu: 
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3.1. Pedagogičtí pracovníci – učitelé: 

Č. Titul, příjmení, jméno Kvalifikace Aprobace Pg praxe - roků 

1. PhDr. Dlouhý Martin PhD. Učitelství pro II. a III. stupeň Tv - Ov 22 

2. Mgr. Dudášková Lenka Učitelství pro III. stupeň  Čj, D, Nj 23 

3. Mgr. Havrdová Marcela Učitelství pro I. stupeň ZŠ I. st. 43 

4. Mgr. Jirásková Kateřina Učitelství pro SŠ Z - Tv 17 

5. Mgr. Knoulichová Petra Učitelství pro III. stupeň  M - Bi 20 

6. Mgr. Marková Martina Učitelství pro II. stupeň ZŠ Př - Ch 22 

7. Mgr. Martínková Lenka Učitelství pro I. stupeň ZŠ I. st. 36 

8. Mgr. Matějková Marta Učitelství pro II. stupeň ZŠ Čj - D 21 

9. Mgr. Páchnik Marian Učitelství pro II. a III. st. Čj - Vv 29 

10. Mgr. Skaličková Lucie Učitelství pro II. st. ZŠ a SŠ Nj - Ov 0 

11. Mgr. Soukupová Jana Učitelství pro I. stupeň ZŠ I. st. 27 

12.  Bc. Šafránková Ivana Nekvalifikovaná  6 

13. Mgr. Ševcová Kamila Učitelství pro I. stupeň ZŠ I. st. 27 

14. Mgr. Voborníková Eva Učitelství pro I. stupeň ZŠ I. st. 11 

15. Mgr. Voltrová Věra Učitelství pro II.a III. stupeň  M - F 26 

 

 

3.2. Pedagogičtí pracovníci – vychovatelé, asistenti: 

 

Č. Titul, příjmení, jméno Kvalifikace Pg praxe - roků 

1. Kubcová Lenka Vychovatelství 35 

2. Kubcová Lenka Pedagogická asistence 35 

3. Matějčková Hana Vychovatelství 29 

4. Matějčková Hana Pedagogická asistence 29 

5. Mgr. Kavková Květa Pedagogická asistence 5 

6. Bc. Šafránková Ivana Pedagogická asistence 6 

 

 

3.3. Nepedagogičtí pracovníci: 

 

Č. Příjmení, jméno Zařazení Praxe - roků 

1. Hartmanová Kristýna Uklizečka 27 

2. Ducháčková Jana Účetní, hospodářka 26 

3. Menyheiová Libuše Uklizečka  37 

4. Vaňková Markéta Školnice  21 

 

 

4. Zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2021-2022.  

Ve dnech od 6. 4. do 23. 4. 2020 proběhl řádný zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021-2022 

distanční formou. 

Celkem podalo žádost o přijetí k PŠD : 27 dětí 

O odklad požádáno a vyhověno:  7 dětí 

Dodatečně podali žádost o přijetí k PŠD další 2 žáci. 

Do 1. ročníku v září 2021 nastupuje:                    21 žáků a další 1 žák se vzdělává podle  § 41 

zákona č. 561/2004 Sb., tzv. školského zákona  

 

 

 



                                                                                      Výroční zpráva 2020  - 2021                                           

5. Výsledky vzdělávání žáků.  

 

5.1. Naplnění vzdělávacího programu: 

Školní vzdělávací program pro jednotlivé ročníky nebyl s ohledem na uzavření školy a distanční 

výuku zcela naplněn, část výstupů byla převedena do následujícího školního roku.  

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“, „Environmentální výchova“, „Etická výchova“ a  „Finanční 

gramotnost“. V průběhu roku byly uskutečněny práce tematicky zaměřené ke svátkům vánočním, 

velikonočním a v souladu s primárním preventivním programem. 

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

stav výuky a výchovy na škole a další záležitosti týkající se plnění úkolů školy. 

 

5.2. Souhrnné údaje o dosažených výsledcích: 

Přehled klasifikace a další informace o průběhu a výsledcích vzdělávání za školní rok 

2020/2021 naleznete v příloze výroční zprávy. 

 

 

5.3. Rozmisťovací řízení – zařazení vycházejících žáků:  

Devátý ročník ukončilo celkem 21 žáků, z toho 10 chlapců a 11 dívek, všichni řádně ukončili 

povinnou školní docházku. K 30. 6. 2021 celkem opustilo školu 21 žáků devátého ročníku, z toho 

se 7 žáků vzdělávali podle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., tzv. školského zákona  

Na základě výsledků přijímacích řízení byli všichni žáci přijati k dalšímu studiu na středních 

školách.  

Z 5. ročníku odešly 2 žákyně na nižší stupeň gymnázia, z toho se 1 vzdělávala podle § 41 zákona 

č. 561/2004 Sb.. 

 

6. Školní poradenské pracoviště 

Ve škole funguje školní poradenské pracoviště, jehož členy jsou výchovný poradce a metodik 

prevence. Škola nemá k dispozici ani speciálního pedagoga ani školního psychologa. 

Práci metodika prevence vykonává  p. uč.  Mgr. Martina Marková. Práci výchovného poradce 

vykonává  p. uč. Mgr. Lenka Dudášková.  

Ve školním roce 2020-2021 byly řešeny pouze ojedinělé případy hrubšího chování vůči 

spolužákům, vulgárního vyjadřování, neomluvená absence a vandalismus. Jejich počet byl ale 

nesrovnatelně nižší než v předchozích letech.    

Pokračovala spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem a Pedagogicko-psychologickou 

poradnou v Náchodě, kam jsou posílány děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školním 

roce 2020/2021 bylo evidováno celkem 28 integrovaných žáků s podpůrnými opatřeními 2. a 3. 

stupně. 

V rámci podpůrných opatření fungovalo v loňském roce pět skupin pedagogické intervence pod 

vedením p. uč. Havrdové, Matějkové, Knoulichové, Martínkové a Dudáškové a šest skupin 

předmětu speciální pedagogické péče pod vedením p. uč. Martínkové (2 skupiny), Ševcové 

(2 skupiny) a Kavkové (2 skupiny). 
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Žákům i rodičům byly v průběhu roku podávány dostupné informace o možnostech dalšího studia 

po skončení ZŠ. V listopadu se uskutečnila informační rodičovská schůzka pro 9. ročník s ohledem 

na covid-19 on-line formou. Výstava středních škol ani beseda na ÚP se neuskutečnily. Další 

pomoc žákům 9. ročníku nabízí ve škole kariérový poradce. 

V rámci plnění preventivního programu naší školy spolupracujeme již dlouhodobě 

s nestátní  neziskovou organizací PROSTOR PRO. Tato společnost nabízí našim dětem 

preventivní programy, jejichž cílem  je předcházet rizikovému chování  žáků, snižovat negativní 

projevy a eliminovat další rozvoj rizikového chování.  Každý program vedou dva zkušení lektoři, 

kteří pracují s dětmi od 3. do 9. ročníku a vždy vybírají téma, které odpovídá věku žáků. Na 

1.  stupni probíhají vždy 4 setkání po dvou vyučovacích hodinách a na 2. stupni jsou to 3 setkání 

v průběhu roku po třech vyučovacích hodinách. Kvůli uzavření školy byly počty setkání kráceny. 

 

 

 7.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 

V průběhu školního roku se učitelé vzdělávali v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Účastnili se akcí Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Královéhradeckého kraje, NPI, MAP, I-KAP i organizací působících na celostátní úrovni. 

Individuálních vzdělávacích akcí se zúčastnilo 12 pedagogů, někteří i opakovaně. V oblasti 

počítačové gramotnosti a vzdělávání žáků s  SVP proběhlo školení celé sborovny. 

Pedagogové a další pracovníci školy se vzdělávali v následujících oblastech: 

 

Oblast vzdělávání Počet vzdělávacích akcí 

Oborové vzdělávání – v rámci předmětů 16 

Pedagogika - psychologie sborovna + 6 

Legislativa 5 

Management 2 

Počítačová gramotnost sborovna + 2 

 

8. Aktivity školy, spolupráce s veřejností. 

8. 1.  Přehled nejdůležitějších akcí školy ve školním roce 2020/2021 

Práce školy byla v tomto školním roce silně ovlivněna dlouhodobým uzavřením v souvislosti 

s pandemií covid-19. Výuka probíhala od října do dubna z velké části distanční formou. 

___________________________________________________________________________  

Měsíc Akce Účast 

Září Slavnostní zahájení šk. r. 2020/2021 -1. ročník představitelé obce, rodiče. 

 Sl. zahájení šk. r. 2020/2021 - 2. až 9. ročník všichni žáci v kmenových tř. 

 Adaptační kurz 6. ročník 

                     Fotografování žáků na tabla žáci 

     Plenární schůze + třídní schůzky 

 Edubus – projekt polytechnika 

           

Říjen           Kočičí zahrada – preventivní program 3. třída 

 Školská rada on-line 

                     Uzavření školy pro všechny ročníky 14. října 

   

Listopad       Škola uzavřena – distanční výuka 

 Informační schůzka pro rodiče a žáky – 9. ročník 

 Prezenční výuka pro 1. a 2. ročník 18. listopadu 
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Prosinec Návrat žáků 1. stupně a 9. ročníku 

 Rotační výuka – 6., 7. a 8. ročník 

 Rodičovské schůzky – on-line 

 

Leden           Prezenční výuka pro 1. a 2. ročník 

 Ostatní ročníky – distanční výuka 

  

Únor Prezenční výuka pro 1. a 2. ročník 

 Ostatní ročníky – distanční výuka 

 Zákaz prezenční výuky pro 1. a 2. ročník od 27. února 

  

 Březen Škola uzavřena – distanční výuka 

                      

 Duben Zápis žáků do 1. třídy bez přítomnosti dětí 

 Postupný návrat žáků  1. stupně k prezenční výuce od 12. dubna 

                       

Květen Postupný návrat žáků 2. stupně 

 Plná prezenční výuka od 17. května 

                   

 Červen Dětský den 1. stupeň 

 Prostor Pro 3., 4. a 5. ročník 

 Dopravní výchova Náchod 4. ročník 

 „Náhradní“ zápis budoucí prvňáčci 

 Outdoorový kurz 9. ročník 

 Finanční gramotnost – projektový den 4. – 9. ročník 

 Přespávání ve škole 5. ročník 

 Hvězdárna – projekt ŠD 

 Exkurze – Praha 5. – 8. ročník 

 Setkání budoucích šesťáků 

   

8. 2. Spolupráce s veřejností, rodiči 

 

a) Spolupráce se Spolkem rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole v Novém Hrádku 

Spolupráce s rodiči – při škole pracuje Spolek rodičů a přátel dětí a školy. Spolek byl ustaven jako 

samostatné sdružení v průběhu školního roku 2007/2008 a dne 15. října 2007 registrován pod Č. 

j. VS/1-1/69 011/07-R ministerstvem vnitra a to včetně přidělení identifikačního čísla 22672877. 

V předchozích letech bylo sdružení rodičů členem celorepublikového sdružení rodičů. V roce 

2018 byl upraven název podle nového Občanského zákoníku. 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Výroční zpráva 2020  - 2021                                           

Výbor SRDPŠ 2020 -2021 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve školním roce 2020/2021 se konala pouze schůzka výbor 17. 9.2020 on-line formou. Dále byly 

v průběhu školního roku realizovány  2 třídní schůzky on-line a jedna schůzka pro rodiče žáků 9. 

třídy zaměřená tematicky na volbu povolání, také distančně.  

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

do různých dětských soutěží. Finančním zdrojem SRPDŠ jsou roční příspěvky ve výši 100,- Kč 

na rodinu. 

 

 

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

Školská rada měla ve volebním období 2017 - 2020 toto složení: 

 Předseda: Mgr. Pavel Bachura 

 Zástupci rodičovské veřejnosti:  MUDr. Hrnčířová Lenka, Mgr. Bachura Pavel,  

p. Novotný Jiří 

 Zástupci zřizovatele:   Mgr. Lokvencová Alena, Ing. Světlík Radek, p. Bek David 

 Zástupci školy:   Kubcová Lenka, Mgr. Marková Martina,  Mgr. Voltrová Věra 

 

Volby do nové školské rady byly z důvodu pandemie odloženy a uskutečnily se 1. a 2. června 

2021. 

Školská rada ve volebním období 2021 – 2024 má toto složení: 

 Zástupci rodičovské veřejnosti: Veronika Bohadlová, DiS, Lucie Krásná,  

Ing. Leoš Tymel 

 Zástupci zřizovatele: Bc. Zdeněk Drašnar, Mgr. Alena Lokvencová, Ing. Radek Světlík 

 Zástupci školy: Lenka Kubcová, Mgr. Martina Marková, Mgr. Marian Páchnik 

 

Na prvním zasedání nové školské rady dne 14. 6. 2021 byla předsedkyní zvolena Mgr. Martina 

Marková. Zároveň byl schválen i jednací řád školské rady. 

Ročník Příjmení a jméno 

1. Drašnarová Barbora 

2. Světlík Radek 

3. Hlaváček Petr 

4. Fašánková Zdeňka 

5. Machová Jana 

6. Štěpánová Jitka 

7. Votroubková Pavla 

8. Tymel Leoš 

9. Krásná Lucie 

Předseda Tymel Leoš 

Pokladník Tulejová Jana 
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9. Činnost České školní inspekce ve škole. 

Ve školním roce 2015/2016 byla ve dnech 24.11.2015 – 26.11.2015 ČŠI provedena inspekční 

činnost.  

Předmětem inspekční činnosti bylo: 

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle příslušných 

školních vzdělávacích programů dle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními 

předpisy a rámcovým vzdělávacím programem dle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. 

Kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a 

školských služeb dle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona.  

Hodnocení a kontrola podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání dětí a žáků v oblastech 

vymezených vybranými specifickými úkoly plánu hlavních úkolů, a to podle příslušných 

školních vzdělávacích programů.  

 

Závěry z inspekční zprávy: 

Řízení školy je účinné, funkční a odpovídá velikosti a typu školy. Organizace vyučování je 

efektivně nastavena. Ředitel školy při  přijímání žáků k základnímu vzdělávání postupuje 

v souladu s příslušnými právními předpisy. Pedagogové respektují zásady rovného přístupu 

ke všem žákům včetně žáků se SVP. Personální zajištění výuky je velmi dobré, všichni 

pedagogové jsou odborně kvalifikovaní. Škole se ve spolupráci se zřizovatelem daří 

zajišťovat obnovu a zlepšování materiálních podmínek. Zapojením do různých projektů 

škola aktivně využívá možnosti získávat finanční prostředky z rozvojových programů, 

evropských fondů a dalších zdrojů.  

Vzdělávání žáků na 1. stupni bylo v průběhu inspekce zajištěno na velmi dobré úrovni, 

podporovalo rozvoj osobnosti všech přítomných žáků. Výuka sledovaných 

společenskovědních předmětů a anglického jazyka na 2. stupni měla rovněž velmi dobrou 

úroveň. Formy a metody práce, které byly použity, podporovaly zvyšování gramotnosti 

a vytváření požadovaných kompetencí žáků. Dosažená úroveň rozvoje přírodovědné 

gramotnosti žáků na 2. stupni ZŠ je na standardní úrovni a odpovídá cílům stanoveným 

v ŠVP ZV. Zájmové vzdělávání ve ŠD doplňuje a rozvíjí činnosti v ZŠ na očekávané úrovni.  

Zavedený systém hodnocení výsledků vzdělávání žáků je na očekávané úrovni. Veškerá 

činnost školy směřuje k prevenci negativních i patologických jevů. 

 

 

 Ve stejném termínu probíhala také kontrola, jejímž předmětem bylo dodržování právních 

předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb. 

 

Závěr z protokolu o kontrole: 

Nebylo zjištěno porušení ustanovení právních předpisů 

 

Ve školním roce 2020/2021 proběhla ve dnech 14. – 15. 4. 2021 tematická činnost ČŠI zaměřená 

na distanční výuku, proběhla on-line. Z této činnosti nebyl proveden žádný zápis. 

 



                                                                                      Výroční zpráva 2020  - 2021                                           

 

 

10. Hospodaření školy za účetní období – kalendářní rok 2020. 

Škola hospodařila se státními prostředky (včetně grantů), prostředky z grantů krajského úřadu a 

dále s prostředky přidělenými od zřizovatele z rozpočtu obce. Všechny finanční prostředky byly 

řádně vyúčtovány a jsou doloženy v účetnictví školy. 

 

Celková výše přidělených finančních prostředků činila 15.464.749,40 Kč. 

Celková výše použitých finančních prostředků činila  15.306.600,34 Kč. 

 

A. Státní prostředky 

Výše finančních prostředků (celkových neinvestičních výdajů) poskytnutých ze státního rozpočtu 

prostřednictvím KÚ Královéhradeckého kraje činila pro kalendářní rok 2020: 

 na platy, odvody, ONIV, rozvojové programy a plavání 13.632.371,- Kč  

Státní prostředky byly vyčerpány školou zcela. 

 

 

B. Prostředky zřizovatele a z nestátních subjektů. 

Celkový příjem školy: 1.596.780,40 Kč 

Výše čerpaných finančních prostředků:   1.438 631,34 Kč 

Hospodářský výsledek: 158.149,06 Kč (Převedeno do rezervního fondu a později použito na 

rekonstrukci šaten) 
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11. Rozvojové a mezinárodní programy. 

V červnu roku 2019 Základní škola Nový Hrádek zažádala o dotaci z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II, tato dotace byla poskytnuta v celkové výši 

901.881,- Kč. Realizace byla zahájena v září 2019 a měla probíhat do srpna 2021. Z důvodu 

uzavření školy bylo nutné zažádat o prodloužení realizace do ledna 2022. Žádost o změnu byla 

schválena. 

V červnu roku 2021 Základní  škola zažádala o dotaci z OP VVV v rámci Výzvy Šablony III. 

 

12. Programy dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

Nebyly školou realizovány. 
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13. Předložené a školou realizované projekty financované z jiných zdrojů. 

 Prevence rizikového chování (dotační program  KHK)  - dotace ve výši 16.000,- Kč 

 Polytechnická výchova a vzdělávání (dotační program KHK) – dotace ve výši 52.000,- Kč. 

 

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, mezi oběma 

partnery je uzavřena platná kolektivní smlouva. 

 

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

Spolupráce s OŠ MěÚ Náchod – pravidelně je svolávána porada ředitelů škol v územním rozsahu 

pověřeného obecního úřadu s rozšířenou působností. Porad se 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. 3. Spolupráce se zřizovatelem 

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

pokrývá finančními prostředky provoz školy, školní družiny, nutnou údržbu, ale investuje do 

zlepšení školních prostor nemalé finanční prostředky.  Se zřizovatelem je spolupracováno v mnoha 

dalších oblastech. Úspěšně byla realizována soutěž ve sběru a třídění odpadů; jejím přínosem je 

zejména výchova mladé generace k odpovědnému vztahu k životnímu prostředí a  zároveň přináší 

i finanční prospěch, který je investován do školství.  Ve zpravodaji vydávaném zřizovatelem je 

rovněž dáván prostor k prezentaci školy. Na vývěsce v prostoru náměstí je veřejnost informována 

o akcích školy.  

Po rozsáhlé rekonstrukci a stavebních úpravách žáci využívají nové prostory učebny fyziky 

a  chemie, cvičné kuchyňky a dílen. Díky novému výtahu je škola bezbariérová. V budově školy 

funguje nový jednotný systém vytápění pomocí tepelných čerpadel. 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Dudášková,  ředitelka školy 

 

 

V Novém Hrádku 31. srpna 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


