Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod
Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA
školní rok 2015 – 2016

Výroční zpráva 2015-2016

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 15.9.2016.
Školská rada výroční zprávu projednala a schválila dne 6.102016 .

Zprávu zpracoval: Mgr. Páv Aleš, ředitel školy

Výroční zpráva 2015-2016

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:
Sídlo:
Internetové stránky:
Zařazení do sítě škol:
Rejstřík škol a školských zařízení:
IČO:
IZO ZŠ:
Kód oboru („Základní škola“):
IZO ŠD:
Identifikační číslo ředitelství:
Zřizovatel školy:
Starosta obce:
Ředitel školy:
Předsedkyně ZO ČMOS:
Školská rada:
Předseda Školské rady:

Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod
Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek
http://www.zsnovyhradek.cz
15. 2. 1996
od 1. 5. 2004 bez omezení
00857891
102254559
79-01-C/001
117 400 041
600093832
Městys Nový Hrádek
Bc. Zdeněk Drašnar
Mgr. Aleš Páv
Mgr. Voltrová Věra
9 členů
Bc. Pavel Bachura

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. Celkem bylo k 30. 9. 2015 zapsáno 153 žáků školy, k 30. 6. 2016 bylo žáky školy
154 dětí.
Součástí školy je školní družina, která pracuje ve dvou odděleních. Celkem bylo k 31. 10. 2015
zapsáno 60 žáků, většinou 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 2015/2016 osmým rokem ve vlastních
prostorách, které jí byly přiděleny po uvolnění třídy v souvislosti s dokončením půdní vestavby
a v ní jedné kmenové učebny. Družina hojně využívala podle možností odborné učebny,
cvičebnu, 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 ředitel, který je statutárním orgánem školy, a jako takový vystupuje ve všech vztazích,
včetně pracovně právních. Funkce zástupce ředitele byla zrušena již 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 družiny, 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
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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 žáků je určován s ohledem na podmínky školy, na charakter vyučovacích předmětů
a v souladu s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
Ve skupinách se ve školním roce 2015/2016 vyučovalo:
– tělesné výchově
– výtvarné výchově
– pracovní výchově
– volitelným předmětům

chlapci 8. a 9. ročník, dívky 8. a 9. ročník
chlapci 8. a 9. ročník, dívky 8. a 9. ročník
chlapci 8., chlapci 9. ročník, dívky 8. a 9. ročník;
7. ročník – Přírodovědná praktika
8. ročník – Eko –chemická praktika
9. ročník – Konverzace v Aj

Žáci měli možnost účastnit se výuky nepovinného předmětu náboženství . Ve školním roce
2015/2016 navštěvovalo výuku náboženství celkem 22 žáků. Výuku zabezpečoval pan farář
Jindřich Tluka v prostorách místní fary.
Pro výuku odborných předmětů byly v areálu školy k dispozici:
– odborná učebna fyziky, chemie, přírodovědy
– 2 odborné učebny počítačové techniky
– samostatná učebna pro výuku německého jazyka
– pracovna pro praktické činnosti - školní dílna
– pracovna pro praktické činnosti - kuchyňka
– odborná učebna hudební výchovy
– 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 od ledna 2014 také v místní
Sokolovně, která je ve vlastnictví TJ Sokol Nový Hrádek a v níž byla dokončena rekonstrukce.
V rámci činností školy byly pokryty pedagogickými pracovníky oblasti:
– výchovné poradenství
– správci školní počítačové sítě
– protidrogová prevence
– environmentální výchova
– reedukační péče
– zdravotní služba první pomoci
Oblast bezpečnosti práce a požární ochrany zajišťovala nově po firmě Hasiči s.r.o., Nové Město
nad Metují, IČO: 25267345, paní Ing. Alena Jančaříková, specialistka pro poskytování služeb v
oblasti BOZP a PO pro školství.
Škola organizovala či sama zabezpečovala:
– lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku –kurz v Orlických horách (chata a vlek Juráška)
– plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku – Plavecká škola v Náchodě
_kurz dopravní výchovy ve 4. ročníku – výuka probíhala z větší části ve škole, závěr
na dopravním hřišti v Náchodě
– turistický kurz pro žáky 8. ročníku – Jeseníky
– outdoorový pobyt pro žáky 9. ročníku – Jeseníky
_ adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku
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Mimoškolní činnost probíhala v zájmových úvarech:
– Angličtina pro nejmenší
– Keramický kroužek
– Kroužek českého jazyka – příprava na přijímací zkoušky
– Kroužek matematiky – příprava na přijímací zkoušky
– Počítače pro nejmenší
– Počítačové hry
– Ruční práce (vyšívání a další činnosti)
– Sborový zpěv
– Břišní tance
– Myslivecký kroužek
– Šikovné ruce
– Taneční kroužek (v rámci školní družiny)
- Sportovní kroužek ( v rámci ŠD)
– Zdravotnický kroužek mladších žáků
- Technický kroužek
- Florbal
- Mladý redaktor
- Zravotnický kroužek
- Mladý kuchař

Škola poskytovala po celý školní rok bezplatně učebnu pro výuku Hudební škole pana Jiřího
Škody. Pan Škoda ukončil na konci školního roku z osobních důvodů činnost.
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. Počet úrazů
ve školním roce 2015/2016 - celkem bylo 51 úrazů, z toho 8 úrazů se sepsáním záznamu o úrazu.
To představuje standart ve srovnáním s předchozími školními roky. Jednalo se především o
drobné úrazy typu odřenin a naražených končetin.

Školu navštěvovali žáci s trvalým pobytem ze 17 obcí . Podrobný graf je k nahlédnutí
v příloze výroční zprávy ( stav ke dni 30.6.2016).
V průběhu školního roku přibyli 2 žáci přestupem z jiné základní školy. K 30. 6. 2015 tak byl
počet žáků 154.
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 2015).
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3. Personální zabezpečení činnosti školy ve školním roce 2015-2016.
Ve škole vyučovali v zásadě kvalifikovaní pracovníci (vysokoškolské vzdělání pedagogického
zaměření). Pouze jedna zaměstnankyně má odborné vysokoškolské vzdělání s doplněným
pedagogickým vzděláním pro střední školu. Struktura vzdělání je uvedena v přehledu:

3.1. Pegagogičtí pracovníci – učitelé:
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Titul, příjmení, jméno
Mgr. Dudášková Lenka
Mgr. Havrdová Marcela
Mgr. Jirásková Kateřina
Krbalová Marie
Mgr. Martínková Lenka
Mgr. Matějková Marta
Mgr. Marková Martina
Mgr. Páv Aleš
Mgr. Soukupová Jana
Mgr. Svatoňová Blanka
Mgr. Zajíčková Barbora
Mgr. Voltrová Věra

Kvalifikace
Učitelství pro III. stupeň
Učitelství pro I. stupeň ZŠ
Učitelství pro SŠ
Učitelství pro II. stupeň ZŠ
Učitelství pro I. stupeň ZŠ
Učitelství pro II. stupeň ZŠ
Učitelství pro II. stupeň ZŠ
Učitelství pro I. stupeň ZŠ
Učitelství pro I. stupeň ZŠ
Učitelství pro I. stupeň ZŠ
Učitelství pro I. stupeň ZŠ
Učitelství pro II.a III. stupeň ZŠ

Aprobace Pg praxe - roků
Čj - D-NJ
I. st.
Aj-D
M - Ch
I. st.
Čj - D
Př - Ch
1.st.
I. st.
I. st.
I. st.
M-F

16
36
8
40
30
15
17
34
20
33
3
19

K e dni 31.7.2015 ukončil pracovní poměr Mgr. Michal Borůvka, na jeho místo nastoupila od
25.8.2015 Mgr. Kateřina Jirásková. Na mateřskou dovolenou odešla ke dni 12.5.2015 Mgr.
Kamila Ševcová. Od 1.6.2015 nastoupila na zástup za mateřskou dovolenou Mgr. Barbora
Zajíčková.

3.2. Pedagogičtí pracovníci – vychovatelé, asistenti:
Č.
1.
2.
3.
4.

Titul, příjmení, jméno
Kubcová Lenka
Kubcová Lenka
Matějčková Hana
Matějčková Hana

Kvalifikace
Vychovatelství
Pedagogická asistence
Vychovatelství
Pedagogická asistence

Pg praxe - roků
28
28
22
22

3.3. Nepedagogičtí pracovníci:
1.
2.
3.
4.

Beková Václava
Ducháčková Jana
Menyheiová Libuše
Vaňková Markéta

Uklizečka
Účetní, hospodářka
Uklizečka
Školnice
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23
21
32
16

4. Zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2016-2017.
Dne 22. ledna 2016 proběhl řádný zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2016-2017.
Celkem se dostavilo k řádnému zápisu:
22 dětí
O odklad požádáno a vyhověno:
7 děti
Do 1. ročníku v září 2014 nastupuje:
15 dětí

5. Výsledky vzdělávání žáků.

5.1. Naplnění vzdělávacího programu:
Učební osnovy pro jednotlivé ročníky byly v převážné míře splněny, jen malá část látky byla
převedena do školního roku 2015/2016. 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“, „Environmentální výchova“, „Etická výchova“
a „Finanční gramotnost“. V průběhu roku byly uskutečněny práce tematicky zaměřené ke
svátkům vánočním, velikonočním, primární preventivní programy aj.
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. Kromě
těchto klasických pedagogických rad s obvyklou náplní se konala pouze jedna mimořádná
pedagogická rada , na které byl projednáván neodkladný aktuální problém výchovného
charakteru. Ze všech pedagogických rad byl pořízen řádný zápis.

5.2. Souhrnné údaje o dosažených výsledcích:
Přehled klasifikace a další informace o průběhu a výsledcích vzdělávání za školní rok
2015/2016 naleznete v příloze č. 1.

5.3. Rozmisťovací řízení – zařazení vycházejících žáků:
Devátý ročník ukončilo celkem 20 žáků, z toho 12 chlapců a 8 dívek, všichni řádně ukončili
povinnou školní docházku. K 31. 8. 2015 celkem opustilo školu 20 žáků devátého ročníku.
Na základě výsledků přijímacích řízení byli všichni žáci přijati k dalšímu studiu na středních
školách. Podle nového systému přijímacích zkoušek střední školy od roku 2009 již neposkytují
zpětně základní škole informace o přijetí žáka na konkrétní školu a obor.

6. Prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství.
Práci protidrogové preventistky vykonává p. uč. Mgr. Martina Marková. Práci výchovného
poradce vykonává na škole p. uč. Marie Krbalová. Paní učitelka Mgr. Lenka Dudášková se
zapojila prvním rokem do studia pro zvýšení kvalifikace v oboru výchovné poradenství.
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Ve školním roce 2015-2016 byly řešeny pouze ojedinělé případy hrubšího chování vůči
spolužákům, vulgárního vyjadřování a jedné krádeži. Jejich počet byl ale nesrovnatelně nižší než
v minulém školním roce.
Pokračovala spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem a Pedagogicko-psychologickou
poradnou v Náchodě, kam jsou posílány děti s výukovými poruchami. Ve školním roce
2014/2015 bylo evidováno celkem 21 integrovaných žáků. Byla zřízena 6 oddělení reedukační
péče pod vedením paní učitelky Havrdové a Martínkové (na I. stupni) a p. uč. Matějkové (na II.
stupni).

Přehled integrovaných žáků ve školním roce 2015/2016

Č.

třídaP Platnost

1.

3.

2.

4.

3.

5.

4.

5.

5.

5.

6.

5.

IVP

30.6.2015

dyslexie

ano

ano

6/2016

30.6.2016

dyskalkulie

ano

ano

2/2016

30.6.2017

Motorický handicap(těžká tělesná vada), vada řeči

ano

ano

11/2017

31.8.2016

Spec.vývoj.porucha řeči – koktavost
Těžká vada řeči

ano

ano

8/2016

30.6.2017

dyskalkulie

ano

ano

30.6.2016

Dyslexie, dysgrafie, dysortografie

ano

ano

30.6.2017
7.

8.

6.

6.

9.

6.

10.

6.

11.

7.

12.

8.

13.

8.

14.

8.

15.

8.

16.

9.

17.

8.

Reedukace Vyšetření

Druh postižení

LMD, výrazně pomalé pracovní tempo,
psychomotorický neklid, porucha koncentrace
pozornosti, vázne sluchové vnímání a oblast
předčíselných představ

5/2016

ano

5/2017

ano

ne

Dle
potřeby

30.6.2016

dyskalkulie

ano

ano

5/2016

8/2017

Dysortografie, dyslektické obtíže

ano

ano

8/2017

30.6.2017

dyslexie, dysgrafické a dysortografické obtíže

ano

ano

Duben
2017

30.6.2017

Dyslexie, ADHD

ano

ano

5/2017

Konec
docházky

Dysgrafie,ADHD, porucha chování těžká

Do konce
docházky

Dyslexie, dysortografie
Dysgrafie, ADHD-porucha chování
Dyslektické, dysgrafické a dyskalkulické obtíže
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ano
ano
ano
ano

ano
ano

LMD, grafomotorika

Dyslexie,dysortografie

ano

6/2017

Do konce
docházky

Konec
docházky
Do konce
docházky
Do konce
docházky

normativ
ano

ne
ano
ano

ano
ano

Dle
potřeby

ano

ano

ano

ano

ano

10/16

ano

ano

10/2016

ano

ano

10/2015
Dle
potřeby

ano

ano
ano
ano

ne

ne

18.

7.

19.

6.

20.

2.

21.

2.

Do konce
docházky
Do konce
docházky

ano
ano

Ano
(10/2015)
ano

ano

ano

ano

ano

Dyslexie
Dyslexie

Konec 4. tř. dysortografie
Konec 4.
Tř.
Dysgrafie a dysortografie

Podzim
ano
2017
Podzim
ano
2018
Podzim 17 ano
Podzim
2017

ano

Žákům i rodičům byly v průběhu roku podávány dostupné informace o možnostech dalšího
studia po skončení ZŠ. V říjnu navštívili žáci 9. ročníku veletrh vzdělávání v Náchodě. V
listopadu se uskutečnilo setkání zástupců SŠ a SOU s rodiči vycházejících žáků. V zájmu
správné profesionální orientace byla pro žáky 9. ročníku uspořádána beseda na Úřadu práce v
Náchodě.
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
V průběhu školního roku se učitelé vzdělávali v rámci systému dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků. Účastnili se převážně akcí Školského zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (na pracovištích v Náchodě, Trutnově,
Hradci Králové, Pardubicích). Počet realizovaných školení je nízký ve srovnání s potřebou školy
i požadavky učitelů. I tento stav je způsoben nedostatkem finančních prostředků poskytovaných
státem škole. Pedagogičtí pracovníci dále prohlubují své znalosti samostudiem.

8. Aktivity školy, spolupráce s veřejností.
8. 1. Přehled nejdůležitějších akcí školy ve školním roce 2015/2016
___________________________________________________________________________
Měsíc
Akce
Účast
Září
Slavnostní zahájení šk. r. 2014/2015 -1. ročník
představitelé obce, rodiče.
Sl. zahájení šk. r. 2014/2015 - 2. až 9. ročník
všichni žáci v kmenových tř.
Adaptační kurz
6. ročník.
Jazykově-poznávací zájezd – Německo
8.-9. ročník výběr žáků
Fotografování žáků na tabla
žáci
Návštěva knihovny Náchod
4. ročník
Královéhradecké dožínky
5.-6. ročník
Ukázkové lekce kroužků
zájemci z řad žáků i veřejnosti
Zahájena výuka angličtiny s rodilou mluvčí
žáci školy od 2. ročníku
Výlet ŠD s přespáváním
ŠD
Pohár starostů- dopravní soutěž
5. ročník
Říjen

Pohár starostů- dopravní soutěž
Zahájen 6. ročník soutěže ve sběru a třídění odp.
Zahájena pravidelná činnost kroužků
Fotbalový turnaj Coca-Cola cup
Přespávání ve škole
Přírodovědný klokan
Sbírka Fondu SIDUS
Výroční zpráva 2015-2016

5.ročník - výběr žáků
všichni žáci školy
zájemci z řad žáků
chlapci 6.-9. ročník výběr
ŠD
zájemci z řad žáků 8.- 9.ročníku
všichni žáci škol

Listopad

Fyzikální exkurze, IQ park Liberec
Výstava středních škol Náchod Hamry
Prostor Pro – diagnostika EU

6.-9. ročník- výběr žáků
9. ročník
1.-6. ročník

Studijně poznávací zájezd – Anglie
Zážitkové odpoledne ve škole
Soudní líčení – exkurze
Beseda „Příběhy bezpráví“
Setkání rodičů žáků 9. ročníku se zástupci SŠ
Klíčování druháků – knihovna Náchod
Dárky pro Mikulášskou besídku
Vánoční výstava – Mezilesí

7.,8.,9. ročník – výběr žáků
rodiče a žáci 6. třídy.
9. ročník
9. ročník,kronikářky městyse
výchovný poradce, rodiče, žáci
2. ročník
školní družina
1.-2. ročník

IQ Landia Liberec – exkurze

6.-8. ročník

Prosinec

Mikulášská besídka pro MŠ N. Hrádek
Mikulášská nadílka pro 1. st
Adventní výlet
Vánoční zpívání při rozsvěcení stromu
Besídka ŠD
Dárky a přáníčka pro veřejnost
Uřad práce Náchod- exkurze
Čertovská soutěž
Indonesie – kino NMNM
Vánoční výstava – zámek NMNM
Olympiáda ČJ

žáci 9. ročníku
žáci I. stupně
výběr žáků
žáci ZŠ, veřejnost.
školní družina
školní družina.
9.ročník
ŠD
5. ročník
7. ročník
8. - 9. roč.

Leden

Planeta Země 3000
Dárky pro bud. prvňáčky
Zápis dětí do 1.ročníku
Pythagoriáda – školní kolo
Lyžařský výcvik

žáci školy
školní družina.
pg prac. ZŠ, rodiče, děti.
žáci 6. - 8. ročník
7. ročník

Únor

Marťanská mise divadlo
Bruslení Zimní stadion NMNM
Peter Black – divadelní představení v AJ
Vybíjená šk. družin NMNM
Obl. kolo v přehazované
Karneval ve školní družině
Výstava ČNB v HK
Pěvecká soutěž ZUŠ NMNM
Ples školských zařízení - sokolovna NH

Březen

Mateřská škola v ZŠ
Automobilové závody Škoda m. Boleslav
Obl. kolo ve vybíjené NMNM
Pěvecký sbor, Domov důchodců Náchod
Volba povolání – exkurze SPŠ Hronov
Olympiáda Čj – okresní kolo
Hudební divadlo
Jarní výstava NMNM
IQ centrum – knihovna Náchod
SPŠ Hronov - kontaktní výstava
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ZŠ
ZŠ
7. – 9. ročník
ŠD
1. – 2. ročník
školní družina
9. ročník
výběr žáků
rodiče, zam. Školy, hosté
děti z MŠ, 1. ročník ZŠ
5. – 9. ročník – výběr žáků
ŠD
pěvecký sbor
8. ročník
vítězové školního kola
1. -4. ročník
8. – 9. ročník dívky
3. a 4. ročník

Duben

Zahájení plaveckého kurzu v Náchodě
Čarodějnické veselí
Soutěž v předčítání v NJ
Projekt –Den Země
Preventan cup –turnaj ve vybíjené
Planetárium HK
Eurorebus – vědomostní soutěž
Divadelní představení – Bystré v OH
Výstava ve SPŠ v Hronově
Okresní kolo ve vybíjené Broumov
O velikonoční vajíčko – soutěž
Vlastivědná vycházka
Koncert mladých zpěváků v HK
Prevence rizikového chování- EU OPVK
Praha – exkurze

3. a 4. ročník
školní družina.
vyběr žáků
žáci školy
ŠD
6. – 7. ročník
3. - 5. ročník
1. - 3. ročník
9. ročník
2. – 5. ročník
ŠD
5. ročník
1. – 4. ročník
7. - 9.tř.
5. Ročník

Květen

Veřejná prověrka BOZP
Pěvecké a taneční vystoupení v Polsku
Pohořský střevíček taneční soutěž
Kurz dopravní výchovy
Volba povolání – exkurze Velké Poříčí
Okresní soutěž HMZ Náchod
Konzultační schůzky SRPDŠ
Pasování čtenářů v Novém Hrádku
Bambi Fest taneční prezentace Náchod
Atletické závody školních družin
Hlídky ml. zdravotníků- soutěž
Beseda se spisovatelem Josefem Lukáškem
Exkurze pěveckého sboru do HK
Outdoorový kurz
Výlet do Potštejna a RK
Dopravní hřiště - Náchod
Turistický kurz
Krajské kolo HMZ Ústí nad O.

vedení školy, odbory
1.-9. ročník výběr
ŠD
4. ročník
8. ročník
výběr žáků
učitelé, rodiče
1. ročník
taneční kroužek
ŠD
zdravotnický kroužek
1. stupeň
členové sboru, vedoucí
9. ročník
ŠD
4 . ročník
8. ročník

Červen

Den dětí
Fotografování tříd
Turistický kurz
Čistička odp. vod Náchod Bražec
Vyhlášení výsledků soutěže ve sběru a třídění
Ukončení Plavecká škola
Soustředění technického kroužku Krkonoše
Den záchranných složek Dobruška
Pythagoriáda – okresní kolo
Atl. závody ŠD – oblastní kolo
Školní výlety
Adršpach – exkurze
Školní akademie
Slavnostní zakončení školního docházky
Rozloučení s absolventy na Obecním úřadě
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žáci ZŠ, Hasiči NH
žáci ZŠ
8. ročník
8. ročník
všichni žáci, zřizovatel
3. a 4. ročník
technický kroužek
1. – 5. ročník
vítězové školního kola
ŠD
1.-9. ročník, ŠD
6. ročník
žáci, rodiče
9. ročník
absolventi, zřizovatel, učitelé

8. 2. Spolupráce s veřejností, rodiči
a) Spolupráce s Občanským sdružením rodičů a přátel škol v Novém Hrádku
Spolupráce s rodiči – při škole pracuje Občanské sdružení rodičů a přátel dětí a školy. Sdružení
bylo ustaveno jako samostatné sdružení 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 sdružení rodičů členem
celorepublikového sdružení rodičů. Výbor sdružení tvoří důvěrníci z řad rodičů dětí z
jednotlivých ročníků.

Výbor SRDPŠ 2015-2016
Ročník

Příjmení a jméno

1

Štěpánová Anděla

2

Hrnčířová Lucia

3

Tymel Leoš

4

Pfeiferová Šárka

5

Bohadlo Petr

6

Povolná Květa

7

Bachurová Radka

8

Linhartová Marcela

9

Suchánková Martina

Předseda

Dudášek Karel

Pokladník

Marešová Martina

Předsedou sdružení byl již ve školním roce 2007/2008 zvolen p. Karel Dudášek, ten v práci
pokračuje i nadále. Obdobně pokračovala ve funkci i pokladnice paní Martina Marešová.
Plenární schůze ve školním roce se konala 1.10.2014. Dále byly v průběhu školního roku
realizovány 3 třídní schůzky kombinované s konzultacemi a jedna schůzka pro rodiče žáků 9.
třídy zaměřená tématicky na volbu povolán. Na schůzce byli přítomni i výchovní poradci ze
sředních škol.
Rodiče se měli možnost seznámit s prací dětí i během akcí pořádaných školou pro veřejnost.
OSRPDŠ finančně přispívá na akce školy – školní výlety, exkurze, návštěvy divadel, pořizování
cen do různých dětských soutěží. Finančním zdrojem OSRPDŠ jsou roční příspěvky ve výši
100,- Kč na rodinu.
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b) Spolupráce se Školskou radou Základní školy, Nový Hrádek, okres Náchod
V listopadu 2014 se konaly volby do školské rady pro období 2015 – 2017. Složení nové
školské rady je následující:
zástupci rodičů :
MUDr. Hrnčířová, Bc. Bachura, p. Novotný
zástupci zřizovatele : Mgr. Lokvencová, Ing. Světlík, p. Bek
zástupci školy:
Mgr. Dudášková, Mgr. Marková, Mgr. Soukupová
První zasedání nově zvolené školské rady se uskutečnilo 19.února 2015. Náplní byla volba
předsedy, zvolen byl pan Bc. Bachura, dále schválení jednacího řádu a určení ověřovatelů
zápisů. Projednávala se kvalita školního stravování a zřízení přechodů v blízkosti školy.
V témže roce zasedala ŠR ještě 8.10.2015. Schválena byla Výroční zpráva školy 2014-2015,
úpravy Školního řádu, projednali se personální otázky školy, ředitel školy informoval o
preventivních programech. Jednalo se o vyznačení přechodů na silnici v okolí školy.
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
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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

10. Hospodaření školy za účetní období – kalendářní rok 2015.
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 10.131.053,- Kč.
Celková výše použitých finančních prostředků činila 10.129.709,57,- Kč.
A. Státní prostředky
Výše finančních prostředků (celkových neinvestičních výdajů) poskytnutých ze státního
rozpočtu prostřednictvím KÚ Královéhradeckého kraje činila pro kalendářní rok 2015:
 na platy, odvody, ONIV 8.524.435,- Kč
Státní prostředky byly vyčerpány školou zcela.
Z výše uvedených údajů je evidentní velmi malá, respektive téměř žádná podpora státu
k zajištění plnění vzdělávacích úkolů a povinností. Částka na ONIV (nově OBV – ostatní běžné
výdaje) je stále nízká vzhledem k položkám, které z ní mají být financovány (učebnice, výukové
pomůcky, přístroje, licence, počítače a programy, ochranné pracovní prostředky, výuka plavání,
sportovní výcvik, školení zaměstnanců, cestovní náhrady, povinné vybavení pro prvňáčky aj.).
B. Prostředky zřizovatele a z nestátních subjektů.
Celkový příjem školy: 1.606.618,- Kč
Výše čerpaných finančních prostředků: 1.605.274,57,- Kč
Rozdíl: 1 343,43 Kč

Přehled příjmů a výdajů finančních prostředků:
Rok 2015
Příjmy

Druh
602 300 Příjmy za služby školní družiny
602 400 Příjmy od rodičů - kroužky(2301)
Příjmy od rodičů - adaptační kurz
602 500 (org.2401)
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Celkem Kč
29 900,00
84 826,00
12 780,00

672 501
PŘÍJMY CELKEM

648 300 Použití rezervního fondu
662 300 Příjmy z úroků
649 300 Ostatní výnosy
Dotace KÚ přes zřizovatele(2014672 501 org.23;2014-org.51)
672 501 Dotace - zřizovatel
Dotace - výzva č.56 Evropou bez
672 501 hranic,výzva č.57
Dotace - Škola na dotek

3 000,00
0,00
16 968,00
19 144,00
1 440 000,00
903 214,00
433 097,00
2 942 929,00

Výdaje
501 Spotřeba materiálu
501 300 DHM do Kč 500,501 310 DHM od Kč 500,- do Kč 3000,Náklady z DDHM od kč 3000,- do Kč
558 320 40000,501 330 Čipy pro vstup do školy
501 350 - 501 360 DDHM od Kč 500,-do Kč 3000,558 370 Náklady z DDHM-učeb.pomůcky od 3.tis.do 40.tis.Kč.
501 400 - 501 440 Spotřební materiál
501 450 - 501 480 Studijní literatura + tisk
501 490 - 501 530 Materiál na výuku, tiskopisy
501 550 Učebnice
501 Spotřeba materiálu celkem
502 Spotřeba energie
502 300 Elektrická energie
502 400 Vodné a stočné
502 Spotřeba energie celkem
511 Opravy a udržování
511 300 Opravy a udržování zařízení
511 310 Opravy a udržování budovy
511 Opravy a udržování celkem
512 Cestovné
Cestovné
512 Cestovné celkem
513 Náklady na propagaci
518 Ostatní služby
518 300 - 330 Komunikační a poštovní služby
518 340 - 350, 390 Aktualizace, revize, počítač - programy
518 360 Bankovní poplatky
518 370 Software-DDNM od 7.tis.Kč
518 380 Certifikáty, Zlaté stránky
518 400 - 420;430 Startovné, vstupné, adaptační kurz
518 440-460 Služby na opravu kotelny,
doprava,instuktor
518 470 Výběrové řízení - grant Škola na
dotek
518 480 Střežení objektu školy
518 490
Občerstvení - grant Škola na dotek
518 500 Nájem (sokolovna,bazén)
518 510-520 Jazyk.-poznavací zájezd grant výzva č.56,č.57
518 600-610 Vzdělávání
518 Ostatní služby celkem
521 Mzdové náklady celkem
524 Soc.+ zdrav.pojištění
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3 114,00
73 687,00
327 791,00
0,00
59 285,80
233 557,98
43 254,00
54 698,00
92 356,04
20 638,00
908 381,82
367 528,00
28 427,00
395 955,00
27 405,00
111 775,93
139 180,93
28 990,00
28 990,00
1 844,00
36 022,40
149 969,70
8 960,00
0,00
1 195,00
18 940,00
750,00
30 250,00
3 630,00
6 300,00
29 080,00
582 753,00
3 118,00
870 968,10
459 453,00
105 735,00

525 Pojištění odpovědnosti-Kooperativa
527 Zákonné sociální náklady
527 300
527 360
527 Zákonné sociální náklady celkem
521 350 Náhrady - nemoc
549 Ostatní náklady z činnosti
549 330
549 400
549 Ostatní náklady z činnosti celkem
557 Náklady z odepsaných pohledávek
542 Penále a pokuty
VÝDAJE CELKEM
ROZDÍL

1 221,00
Příděl 1% z HM do FKSP
Obědy

Ostatní náklady-haléřové vyrovnání
Pojištění žáků

2 005,72
17 985,00
19 990,72
3 372,00
0,00
0,00
6 494,00
6 494,00
0,00
0,00
2 941 585,57
1 343,43

11. Rozvojové a mezinárodní programy.
Rozvojové programy MŠMT jsou obsaženy v bodě 10. Hospodaření školy za účetní
období – kalendářní rok 2015. Mezinárodní programy nebyly školou realizovány. Již ve školním
roce 2010/2011 se škola zapojila do tzv. výzvy EU „Peníze školám“. V rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) byla škole rozhodnutím MŠMT
přidělena dotace ve výši Kč 888.078,--. Čerpání dotace bylo rozloženo do 2 let. V červnu 2011
byla zahájena instalace nové techniky a škola byla pro školní rok 2011/2012 vybavena nově
v šesti kmenových třídách interaktivním řešením pro moderní výuku (interaktivní projektor
s příslušnými doplňky). Zbývající třídy byly vybaveny v dřívějších letech nebo těsně sousedí
s počítačovými učebnami. Všichni učitelé mají pro školní rok 2011/2012 k dispozici notebook
se software potřebným k tvorbě digitálních učebních materiálů. V roce 2012/2013 pokračovala
práce na projektu a v srpnu 2013 byl ukončen. Byla vybavena učebna 1. ročníku interaktivní
projekční technikou a zakoupeny výukové programy.
V září 2014 se škola zapojila opět v rámci OP VK jako partnerská škola do projektu „ Škola na
dotek v Královéhradeckém kraji“ . Projekt byl úspěšný a škole byla přidělena dotace ve výši
462.140,- Kč. Finanční prostředky byly, v souladu s projektem, využity na pořízení dotykových
zařízení pro pedagogické pracovníky a pro zaškolení v jejich obsluze. Část finančních prostředků
byla použita na školení v oblasti IT.
V měsíci květnu 2015 se škola zapojila do OP VK v oblasti podpory „Zvyšování kvality ve
vzdělávání“ s projektem „ Evropou bez hranic“. V červenci 2015 jsme se dozvěděli , že projekt
byl úspěšný. Škola získala téměř 674.000,- Kč na poznávací zájezdy do Německa a Anglie pro
žáky a na částečné dovybavení školní knihovny. Poznávací zájezd do Německa se realizoval
v měsíci září 2015 a za objevováním krás i jazyka Anglie se žáci vydali v listopadu.
V měsíci září 2015 škola obdržela rozhodnutí MŠMT o přidělení dotace v celkové výši 229.219,Kč na projekt OP VK „Technické dovednosti“, který škola rovněž zpracovala a jehož cílem byl
rozvoj technického vzdělávání na základních školách. Za finanční prostředky se zakoupily
obráběcí stroje pro žáky do školních dílen.

12. Programy dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
Nebyly školou realizovány.
13. Předložené a školou realizované projekty financované z jiných zdrojů.
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Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku, - realizováno (Krajský úřad Královéhradeckého
kraje).
Rozvoj zájmové činnosti prostřednictvím kroužků zájmové činnosti – projekt byl
realizován (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).
Akademie – příspěvek Nadace města Náchoda

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. Organizace zaměstnavatelů, zaměstnavatelé


Projekt Volba povolání – dotované exkurze, předloženo a schváleno (Hospodářská
komora České republiky) – pokračuje třetím rokem formou udržitelnosti – exkurze do
podniků, besedy.

14. 3. 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. 4. 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. Ve školním roce 2015/2016
pokračovalo využívání prostor půdní vestavby. Zřizovatel dále financuje další dovybavení těchto
prostor v rámci tzv. udržitelnosti (např. obložení chodby, opravy malby). 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. Byl vybaven
archív školy odpovídajícím nábytkem a jednotlivé učebny byly dle potřeby dovybaveny novými
nastavitelnými lavicemi odpovídajícími hygienickým zásadám. Ve zpravodaji vydávaném
zřizovatelem je rovněž dáván prostor k prezentaci školy. Na vývěsce v prostoru náměstí je
veřejnost informována o akcích školy. Zřizovatel pokračoval v úpravách okolí školy.
V odpočinkové zóně přilehlé k hřišti, kterou využívá zejména školní družina, pokračovaly
úpravy osazováním nových rostlin a údržbou. Právě díky soustavné podpoře zřizovatele
v posledních letech (materiální, stavební, organizační) se podařilo naplnit jeden z nových úkolů
ve vzdělávání – zajištění výuky handicapovaného žáka (vozíčkáře). Díky stavebním úpravám
prostor a získání mobilního zařízení pro přepravu po schodech, absolvoval postižený žák
v uplynulém školním roce úspěšně již 5. třídu. Je pravdou, že pro další vzdělávání postižených
dětí (zejména na 2. stupni) je ještě potřeba hodně úprav k realizaci. Věřím však, že se postupně
podaří dosáhnout stavu, kdy bude celá škola skutečně bezbariérová.
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Během školních prázdnin v měsících červenci a srpnu 2014 došlo na základě úspěšně podaného
grantu představiteli městysu Nový Hrádek k zateplení „přístavby“ školy. Byl zateplen obvodový
plášť budovy, vyměněna okna, dveře a do tříd na JV straně školy byly pořízeny venkovní
žaluzie.
O prázdninách 2015 došlo na dílčí opravu topení a malování vybraných učeben a jiných prostor
ve škole.
O letních prázdninách 2016 byl scénář oprav a úprav obdobný.
Mgr. Páv Aleš, ředitel školy
V Novém Hrádku 31. srpna 2016.
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