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Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek, okres Náchod je zpracována na základě Vyhlášky
č. 15/2005 Sb., ze dne 27. prosince 2004, kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb. a byla
projednána pedagogickou radou 26. srpna 2010 a předloţena členům školské rady dne 29. září
2010. Školská rada výroční zprávu projednala a schválila dne 3. listopadu 2010.

Zprávu zpracoval: Mgr. Josef Petera, ředitel 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 druţiny.
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
Vladimír Říha
Mgr. Josef Petera
Marcela Havrdová
9 členů
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 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 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. 2009 zapsáno 137 ţáků školy (viz přílohy).
Součástí školy je školní druţina, která pracuje ve dvou odděleních. Celkem bylo k 30. 9. 2009
zapsáno 57 ţáků, většinou z 1. - 5. ročníku. Druţina je v provozu od 6:00 do 7:45 a od 11:30 do
15:15 hodin. Školní druţina pracovala ve školním roce 2009/2010 poprvé ve vlastních
prostorách, které jí byly přiděleny po uvolnění třídy v souvislosti s dokončením půdní vestavby a
v ní jedné kmenové učebny. I tak druţina hojně vyuţívala podle moţností odborné učebny,
cvičebnu a nové 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.
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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.
Ve skupinách se ve školním roce 2009/2010 vyučovalo:
– cizím jazykům

Aj od 3. ročníku v povinném předmětu, Aj v 1. a 2. třídě jako
nepovinný předmět
Nj od 8. ročníku (2. cizí jazyk)
– 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, sportovní hry, domácnost, základy
angličtiny pro němčináře
7. ročník – základy rýsování a deskriptivní geometrie, přírodovědná
praktika
Ţáci měli moţnost účastnit se výuky nepovinného předmětu náboţenství ve dvou odděleních. Do
prvního oddělení byli zařazeni ţáci 1. – 4. ročníku. Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo
výuku náboţenství celkem 19 ţáků. Výuku zabezpečuje pan farář Jozef Czarny v prostorách
fary.
Pro výuku odborných předmětů byly v areálu školy k dispozici:
– odborná učebna fyziky, chemie, přírodovědy
– 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 částečně zpevněným povrchem. Ve školním roce
2009/2010 bylo byla úprava hřiště u školy. 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
– správce 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 7. ročníku – lyţařský areál Olešnice v Orlických horách
– plavecký výcvik ţáků 3. a 4. ročníku
– kurz dopravní výchovy ve 4. ročníku
– cyklistický kurz pro ţáky 8. ročníku v regionu Červeného Kostelce
Mimoškolní činnost probíhala v zájmových úvarech:
– Angličtina pro nejmenší
– Angličtina konverzace
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– Hra na flétnu
– Keramický krouţek
– Krouţek českého jazyka – příprava na přijímací zkoušky
– Krouţek Globe
– Krouţek matematiky – příprava na přijímací zkoušky
– Počítače pro nejmenší (1. - 3. třída)
– Ruční práce (vyšívání a další činnosti)
– Sborový zpěv
– Taneční krouţek
– Zdravotnický krouţek mladších ţáků
– Zdravotnický krouţek starších ţáků
Škola poskytovala po celý školní rok bezplatně učebnu pro výuku Hudební škole pana Škody.
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 2009/2010 - celkem bylo 57 úrazů z toho 4 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.
Obec
Bohdašín
Borová
Bystré
Česká Čermná
Dobruška
Mezilesí
Náchod (části Náchod,
Dobrošov, Jizbice, Lipí)
Nové Město nad Metují
Nový Hrádek (části Nový
Hrádek, Dlouhé, Krahulčí,
Rzy)
Olešnice v Orl. h.
Slavoňov (části Slavoňov,
Blažkov)
Sněţné
Podbřezí (Č.Čermná)
Třinec (NH)
Velké Poříčí (Borová)
Celkem

2.
1

Školní rok 2009-2010
3.
4.
5.
6.
1
1

1

1
1
1
1

1
1
1

1

7.

8.
3

1

1

10
1

6

12

7

2
1

1

2

1
9

15

1
1

1

3

1

2

1

2
1

5
1

15
3

1

10

1

1

2

6
1

9.

2

3
2

6

77
6
4
11
1
2
1
137

1

1
2

1

1
1
1

1
14

14

25

16

1
16

12

16

137
Celkem
8
4
2
7
3
6

V průběhu školního roku přibyly 2 ţákyně přestupem z jiné základní školy. K 30. 6. 2010 tak
byl počet ţáků 139.
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. a 3. + 6., 7. a 8. ročníku podle
vzdělávacího programu „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola
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s rozhledem,“ schváleného pod č.j. 150/2007 ke dni 1. září 2007 (v aktualizovaném znění ke dni
1. září 2009). V ostatních ročnících podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT dne 30. 4.
1996 pod č.j. 16 847/96-2, Základní škola.
3. Personální zabezpečení činnosti školy ve školním roce 2009-2010.
Ve škole vyučovali v zásadě kvalifikovaní pracovníci (vysokoškolské vzdělání pedagogického
zaměření) s výjimkou pouze 2 vyučovacích hodin výchov na 1. stupni. 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. Brennerová Kamila
Mgr. Dudášková Lenka
Mgr. Frintová Karolína
Mgr. Havrdová Marcela
Krbalová Marie
Mgr. Petra Lendělová
Mgr. Martínková Lenka
Mgr. Petera Josef
Mgr. Soukupová Jana
Mgr. Svatoňová Blanka
Mgr. Ševcová Kamila
Mgr. Voltrová Věra

Kvalifikace
Učitelství pro II. stupeň
Učitelství pro II. stupeň
Učitelství pro II. stupeň
Učitelství pro I. stupeň
Učitelství pro II. stupeň
Učitelství pro II. stupeň
Učitelství pro I. stupeň
Učitelství pro II. stupeň
Učitelství pro I. stupeň
Učitelství pro I. stupeň
Učitelství pro I. stupeň
Učitelství pro II. stupeň

Aprobace Pg praxe - roků
Čj - Rv
Čj - D
Bi - Ch
I. st.
M - Ch
Bi - Rv
I. st.
D - Pg
I. st.
I. st.
I. st.
M-F

0
10
2
31
34
0
24
19
14
27
15
14

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

Titul, příjmení, jméno
Bínová Martina
Matějčková Hana
Matějčková Hana

Kvalifikace
Vychovatelství
Vychovatelství
Pedagogická asistence

Pg praxe - roků

Zařazení
Uklizečka
Účetní, hospodářka
Uklizečka
Školnice

Praxe - roků

3
17
17

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

Titul, příjmení, jméno
Beková Václava
Ducháčková Jana
Menyheiová Libuše
Vaňková Markéta

17
16
27
11

4. Zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2010-2011.
Dne 15. ledna 2010 proběhl řádný zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2010-2011.
Celkem se dostavilo k zápisu:
19 dětí
O odklad poţádáno a vyhověno:
4 děti
Oznámeno přestěhování:
1 dítě
Do 1. ročníku v září 2010 nastupuje:
14 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 2010/2011. 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
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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, Dni země aj.
Během školního roku se konalo celkem pět pedagogických rad, na kterých byl projednán
aktuální stav výuky a výchovy na škole a další záleţitosti týkající se plnění úkolů školy.
5.2. Souhrnné údaje o dosaţených výsledcích:
Zahrnuto 139 ţáků, kteří v průběhu školního roku 2009/2010 školu navštěvovali a byli
hodnoceni vydáním vysvědčení.
CHOVÁNÍ

3

15

10

5

13

1

83

17

2

16

9

7

13

3

95

28

5

1,31 14

IV.A

12

6

6

9

3

68

30

9

1

V.A

17

6

11

10

6

94

36

19

3

VI.A

15

8

7

6

9

120

54

37

14

1,76 14

VII.A

14

6

8

5

9

95

48

37

16

1,87 14

VIII.A

25

14

11

9

16

163

130

76

6

1,80 22

IX.A

16

6

10

8

8

136

75

39

6

1,67 16

71

68

82

55

2

914

421

224

46

3

1

x

133

5

x

96

1,53 15

1

PROCENT

v

51

49

59

40

1

57

26

14

3

0

0

PRŮMĚR

15

8

8

9

6

0

102

47

25

5

0

0

265

29,44

29,44

553

553

36,87

36,87

1,30 16

593

593

37,06

37,06

1,47 12

500

500

41,67

41,67

714

714

42,00

42,00

835

732

55,67

48,80 6,87

555

555

39,64

39,64

1129

1122

45,16

44,88 0,28

897

897

56,06

56,06

1

6041

5931

110

x

x

x

4

1

v

98

2

x

x

x

1

0

671

659

12

42,62

41,83

0,79

1,55 16

1

265

1
1

3

103

7

5.3. Rozmisťovací řízení – zařazení vycházejících ţáků:
Devátý ročník ukončilo celkem 16 ţáků, z toho 6 chlapců a 10 dívek, všichni řádně ukončili
povinnou školní docházku. K 30. 6. 2009 celkem opustilo školu 16 ţáků. Na základě výsledků
přijímacích řízení byli všichni ţáci přijati k dalšímu studiu na středních školách. Podle nového
systému přijímacích zkoušek střední školy od roku 2009 jiţ neposkytují zpětně základní škole
informace o přijetí ţáka na konkrétní školu a obor.
6. Prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství.
Práci protidrogové preventistky p. uč. Lenka Dudášková. Práci výchovného poradce vykonává
na škole p. uč. Marie Krbalová.
Poţití drog a jiných psychotropních látek se zatím přímo ve škole prokazatelně nevyskytlo. Byl
však řešen jeden případ drţení drogy marihuana ţákem 8. ročníku ve škole. Droga byla zabavena
a protokolárně předána Policii ČR. Byly řešeny ojedinělé případy hrubého chování vůči
spoluţákům, vulgárního vyjadřování, vandalismu a bezohlednosti, obtěţování prostřednictvím
internetu. Jejich počet byl srovnatelný s minulým školním rokem. Bylo řešeno zjištěné kouření
ţáků a jednáno s rodiči. Ve všech těchto případech bylo vedeno jednání s rodiči s písemným
zápisem o projednání a přijatých opatřeních i náhradě škody, ţákům byla udělena výchovná
opatření.
Pokračovala spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem a Pedagogicko-psychologickou
poradnou v Náchodě, kam jsou posílány děti s výukovými poruchami. Ve školním roce
2009/2010 bylo evidováno celkem 17 integrovaných ţáků. Byla zřízena 4 oddělení reedukační
péče pod vedením paní učitelky Ševcové a Martínkové (na I. stupni) a p. uč. Dudáškové a p. uč.
Brennerové (na II. stupni). 3 učitelky prošly speciálním školením k reedukační péči, 1 bude
absolvovat v nejbliţším termínu školení. V průběhu roku byli integrovaní ţáci vybaveni
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Neomluvená

2

Omluvená

1
9

II.A

1

3

p
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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.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Rok
Třída narození

2
3
5
5
5
6
6
6
6
7
8
8
8
8
9
9
5

2001
2000
1998
1998
1997
1997
1998
1998
1997
1996
1995
1995
1996
1996
1994
1994
1998

Druh postižení

Vyučující

Platnost vyšetření

ADHD
Dgr
Dlx,Dgr,ADD
LMD
Vývoj řeči
LMD,SVO
ADD,SPU
Dgr
Dogr
SPU
LMD
LMD,SPU
Dlx
Dlx,Dgr
Dlx
SPU
SPU

K. Prázová
L. Martínková
L. Martínková

5/2010
6/2010
12/2009
10/2010

K. Brennerová
K. Brennerová
K. Brennerová
K. Brennerová

K. Brennerová

L. Dudášková
L. Martínková

9/2010
3/2010
4/2011
3/2011
5/2010
Do konce docházky
10/2010
11/2010
Do konce docházky
11/2009
Do konce docházky
3/2012

Poznámka

Bez R
Ped. asistentka

Bez R

Bez R
Bez R
Bez R
Bez R
Nj

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.
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 2009/2010
___________________________________________________________________________
Měsíc
Akce
Účast
Září
Slavnostní zahájení šk. r. 2009/2010 -1. ročník
představitelé obce, rodiče.
Sl. zahájení šk. r. 2009/2010 2. - 9. ročník
všichni ţáci ZŠ.
Adaptační kurz
VI. ročník.
Slavnostní zahájení provozu hřiště
představitelé obcí, ČŠI, KÚ.
Plenární schůze OSRPDŠ
rodiče.
Víkend s kouzly
školní druţina.
Říjen
Zahájen 5. ročník soutěţe ve sběru a třídění odp. všichni ţáci školy.
Vyrocni_zprava_2009-2010.docx
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Listopad

Prosinec

Leden

Fotografování ţáků - Prestigephoto
Zasedání školské rady
Zahájena pravidelná činnost krouţků
Vystoupení ţáků v DD Náchod
Získán Grant Nadace Města Náchoda
Přednáška agentury EKO-KOM
Klíčování - čtenáři
Exkurze Uhřínov
divadlo v MŠ Nový Hrádek
exkurze – úřad práce
Sbírka Fondu SIDUS
Dárky pro DD Náchod
Turnaj ve vybíjené N. Město
Zahájena příprava plesu ZŠ a MŠ
Setkání rodičů ţáků 9. ročníku se zástupci SŠ
Dárky pro Mikulášskou besídku
Pg rada
Projekce „Indie“ kino N. Město n. Met.
Jak si děti dělají muzikál
Třídní schůzky OSRPDŠ
Exkurze FAB Rychnov n. Kn.
Exkurze AMMANN, Muzeum řemesel
Pg praxe 3 studentek ve škole
Beseda s ilustr. a spis. Andreou Popprovou
Liter. soutěţ "Jakou barvu má svět"
Mikulášská besídka pro MŠ N. Hrádek
Mikulášská nadílka pro 1. st
Beseda se spisovatelem M. Kratochvílem
Kulturní a spol. vystoupení DD Náchod
Výstava betlémů v Mezilesí
Advent ve škole
Vánoční koncert v kině
Zámecký advent v Náchodě
Čtení se spaním ve škole
Diskotéka pro II. stupeň
Besídka ŠD
Dárky a přáníčka pro veřejnost
Kontrola zřizovatele – soutěţ ve sběru
Přírodovědný klokan
Ocenění GLOBE – diplom
Zahájení činnosti fotografického krouţku
Pg rada
Konzultační odpoledne
Karlovarský skřivánek - Jaroměř
Dárky pro bud. prvňáčky
Zápis dětí do 1.ročníku – Pohádky
Bruslení v N. Městě
Zahájení činnosti keramického krouţku

Vyrocni_zprava_2009-2010.docx

Strana 9 (celkem 15)

1. třída a zájemci.
zřizovatel, škola, rodiče.
zájemci z řad ţáků.
ţáci školy, pěvecký sbor.
p. Soukupová.
všichni ţáci školy.
II. třída.
V., VI., VII. třída
I. a II. třída
IX. třída
všichni ţáci školy
školní druţina, ţáci školy.
2. místo školní druţina.
ţáci a pracovníci obou škol.
výchovný poradce, rodiče, ţáci.
školní druţina.
pg pracovníci.
ţáci II. stupně.
ţáci I. stupně.
rodiče.
ţáci II. stupně.
ţáci II. stupně.
I. stupeň.
ţáci školy.
1. místo Kateřina Langrová.
3.
místo
Adéla
Hlaváčková.
ţáci 9. ročníku.
ţáci I. stupně, II. st. zajistil.
ţáci školy.
ţáci ZŠ.
ţáci ZŠ.
ţáci ZŠ.
ţáci ZŠ, chrámový sbor,
divadlo manţelů Langrových,
veřejnost.
ţáci školy
III. třída.
9. roč. pro ţáky školy.
školní druţina.
školní druţina.
učitelé, zřizovatel.
učitelé.
účastníci projektu.
členové krouţku (dospělí).
pg pracovníci.
rodiče, vyučující.
ţáci Hlaváčková, Kaválek,
Matějčková, p. uč. Soukupová
školní druţina.
pg prac. ZŠ, rodiče, děti.
ţáci II. stupně.
členové krouţku.

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Lyţařský výcvik – Olešnice v Orl. h.
Mateřská škola v ZŠ
10. ples SRPDŠ při ZŠ a MŠ
Taneční vystoupení dětí ZŠ na plese
Pythagoriáda – školní kolo
Spuštěny www stránky s vlastní doménou
Výstava učebnic ve škole
Zapojení do projektu Ovoce do škol
Exkurze ZŠ Kněţice
Karlovarský skřivánek – celostátní kolo

VII. třída.
děti z MŠ, 1. ročník ZŠ.
škola, veřejnost.
ţáci školy.
ţáci školy.
www.zsnovyhradek.cz
vyučující.
ţáci I. stupně.
řed., vých. poradce, vyučující.
D. Kaválek, A. Hlaváčková
(oba IV. tř.), p. uč. Soukupová
Recitační soutěţ Dětská scéna Náchod
K. Vaňková (V. tř.)
Olympiáda český jazyk Náchod
V. Bělinová (IX. tř.), p. uč.
Dudášková
Juráška CUP
vybraní ţáci II. stupně
Beseda se spisovatelkou p. Braunovou
ţáci ZŠ
Zahájení plaveckého kurzu v Náchodě
3. a 4. ročník
Třídní schůzky
rodiče, učitelé.
Pg rada
pg pracovníci.
Velikonoční výstava ve škole
ţáci školy, veřejnost.
Prezentace půdní vestavby veřejnosti
zřizovatel, veřejnost.
Miss čarodějnice 2010
ţáci školy.
Kino N. Hrádek – „Home“
ţáci školy.
Biologická olympiáda Náchod
M. Jirmanová (VII. tř.), p. uč.
Frintová
Konzultační odpoledne
rodiče.
Projektový den – „Den v modrém“
ţáci školy
Projektové vyučování
vyučující
Recitační soutěţ Dětská scéna Hr. Králové
K. Vaňková (V. tř.)
Okresní přehlídka ŠD
školní druţina
Zahájení příprav oslav 650 let NH – logo
ţáci školy
Zahájení soutěţe „O nejlepší třídu“
I. stupeň.
Veřejná prověrka BOZP
vedení školy, odbory.
Kurz dopravní výchovy
4. ročník.
Okresní soutěţ HMZ Náchod
2. místo ml. ţáci, p. Havrdová.
Okresní soutěţ HMZ Náchod
2. místo st. ţáci, p. Krbalová.
„Co víš o lese 2010“ – Uhřínov
T. Holá, V. Voltr, J. Soukup (V.
tř.), p. uč. Frintová
Cyklistický kurz
VIII. třída, vyučující
Poznávání přírody Náchod
M. Jirmanová (VII. tř.), J.
Martínková, D. Korman,
Dětský den pro I. stupeň - agentura
ţáci, zřizovatel
Dobrodruţství rytíře Óčka
I. stupeň.
Inspekční týden ČŠI
škola
Třídní schůzky SRPDŠ
rodiče
Pasování čtenářů v Novém Hrádku
I. třída
Fotografování tříd
ţáci ZŠ.
Vystoupení pěv. sborů z N. Hrádku a Hr. Králové pěvecké sbory NH, HK
Exkurze Liberec
VI. – IX. třída, třídní
Škol. výlet Jeseníky
IX. tř., p. Voltrová, Soukupová.
Exkurze Nové Hrady, Litomyšl
I. – IV. třída – třídní.
Pasování čtenářů v okresní knihovně
I. třída
Dlouhé, Rzy
V. třída, p. Martínková.
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Exkurze Praha
Jičín, Jinolice
Adršpach
Atletická soutěţ škol. druţin Náchod
Dopravní hřiště – průkazy cyklisty
Hodnocení školy
Vyhlášení výsledků soutěţe ve sběru a třídění
Pg rada
Ukončena Plavecká škola
Školní akademie
Slavnostní zakončení školního docházky
Rozloučení s absolventy na Obecním úřadě

V. a VI. tř., p. Krbalová, Mart.
VII. třída, p. Brennerová
VI. tř., p. Krbalová
S. Jirman, M. Šinkora, J.
Syrovátko - školní druţina.
4. třída, p. Soukupová.
pg pracovníci
všichni ţáci, zřizovatel.
pg pracovníci.
3. a 4. ročník.
ţáci, rodiče.
9. ročník.
absolventi, zřizovatel, učitelé.

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
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník
6.ročník
7.ročník
8.ročník
9.ročník

– p. Bachurová
– p. Linhartová
– p. Suchánková
– p. Langrová
– p. Soukup
– p. Drašnarová
– p. Lokvencová
– p. Holá
– p. Fišerová

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 2 konzultační odpoledne. Rodiče se měli moţnost seznámit s prací dětí i během
dne otevřených dveří a školou pořádaných akcí pro veřejnost.
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 2009/2010 zasedala jedenkrát (12. října 2009). Na svých
jednáních projednala dokumenty školy a vyslovila s nimi souhlas (Výroční zpráva o činnosti
školy za školní rok 2008/2009). Školská rada doporučila zachovat nespojené třídy i při poklesu
ţáků v tomto školním roce a uloţila zástupcům zřizovatele, aby takto projednali v zastupitelstvu.
9. Činnost České školní inspekce ve škole.
Ve školním roce 2009/2010 byla ve škole prováděna komplexní inspekční činnost ČŠI se
zpracováním inspekční zprávy. Inspekční zpráva Čj. ČŠIH-151/10-H je přílohou výroční zprávy
(dokument „IZ_ZS_Novy_Hradek.pdf“). Inspekční zpráva konstatuje, ţe vzdělávání ţáků
Vyrocni_zprava_2009-2010.docx
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postupuje podle právních předpisů a vychází z předepsaných dokumentů; finanční prostředky
jsou vyuţívány v souladu s účelem pro který byly přiděleny; škola plní řádně všechny úkoly
spojené s informováním veřejnosti, plní úkoly integrace s maximální snahou vyjít vstříc
společnosti, vede veškerou předepsanou dokumentaci a má řádně zpracované předepsané
vzdělávací dokumenty; pedagogové uplatňují odpovídající metody a formy práce, ţáci dosahují
poţadovaných výstupů, coţ samo o sobě svědčí o dobré práci pedagogů. Zpráva ČŠI dále uvádí,
ţe ředitel účinně spolupracuje se zřizovatelem a výsledkem je vytvoření velmi dobrých
materiálních předpokladů pro realizaci školního vzdělávacího programu. Obdobně kladně je
hodnocena oblast bezpečnosti, spolupráce se školskou radou a veřejností. Velmi dobře jsou
hodnoceny i oblasti tematického zaměření inspekce – výchova ke zdraví a matematická
gramotnost.
10. Hospodaření školy za účetní období – kalendářní rok 2009.
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 7.936.499,53 Kč.
Celková výše pouţitých finančních prostředků činila 7.926.811,58 Kč.
A. Státní prostředky
Výše finančních prostředků (celkových neinvestičních výdajů) poskytnutých ze státního
rozpočtu prostřednictvím KÚ Královéhradeckého kraje činila pro kalendářní rok 2009:
 na platy, odvody, ONIV 6.620.100,-- Kč
(UZ 33 353 – Kč 6.114.700,--; UZ 33 015 Kč 20.400,--; UZ 33 005 Kč 305.000,--; UZ 33 005
OJ 71 Kč 138.000,--; UZ33 016 Kč 30.000,--; UZ 33 017 1. ročník Kč 12.000,--)
Státní prostředky byly vyčerpány školou zcela.
B. Prostředky zřizovatele a z nestátních subjektů.
Výše poskytnutých finančních prostředků od zřizovatele na provoz Kč 1.397.100,- byla
v průběhu roku sníţena usnesením zastupitelstva zřizovatele o Kč 160.000,- na Kč 1.237.100,-.
Protoţe tak vysoké sníţení rozpočtu nebylo moţné z provozních důvodů realizovat, byl v závěru
roku příspěvek zřizovatel navýšen na Kč 1.259.100,--. Po zahrnutí dalších příjmů byl celkový
příjem školy Kč 1.316.399,53.
Výše čerpaných finančních prostředků: 1 306 711,58 Kč.
Rozdíl: + 9 687,95Kč.
Z rozdílu:
o příděl do rezervního fondu: 7.187,95 Kč.
o příděl do fondu odměn: 2.500,-- Kč.
Přehled příjmů a výdajů finančních prostředků podle – viz tabulky dále:
Rok 2009
Příjmy

Druh
60230
64430
64440
64830
64930
69130
69131

Celkem Kč

Příjmy za služby školní družiny
Příjmy z úroků
Příjmy z úroků-TÚ
Zúčtování rezervních fondů
Ostatní výnosy
Dotace obce
Dotace nadace města Náchoda

PŘÍJMY
CELKEM

1 316 399,53

Výdaje
Vyrocni_zprava_2009-2010.docx

22 440,00
114,39
2 872,14
20 000,00
8 873,00
1 259 100,00
3 000,00

Strana 12 (celkem 15)

501 Spotřeba materiálu
50130 DHM do Kč 500,50131 DHM od Kč 500,- do Kč 3000,50132 DDHM od kč 3000,- do Kč 40000,učební pomůcky,stud.literatura,tisk
spotřební materiál
spotřební materiál - nadace
501 Spotřeba materiálu
celkem
502 Spotřeba energie
50230
50240
502 Spotřeba energie celkem
511 Opravy a udržování
51130
51131
511 Opravy a udržování
celkem
512 Cestovné

277 789,97
Elektická energie
Vodné a stočné

515 276,00
15 797,00
531 073,00

Opravy a udržování zařízení
Opravy a udržování budovy

35 895,80
113 316,00
149 211,80

Cestovné
512 Cestovné celkem
513 Náklady na propagaci
518 Ostatní služby
Komunikační a poštovní služby,registr.popl.
Aktualizace, revize,počítač-programy
Provozní náklady-obědy
Software-DDNM od 7.tis.Kč
Vstupné, startovné,adapt.kurz
Nájem
Vzdělávání
518 Ostatní služby celkem
521 Mzdové náklady celkem
524 Soc.+ zdrav.pojištění
527 Příděl 2% z HM do FKSP
542 Ostatní pokuty a penále
549 Jiné ostatní náklady
54930 Bankovní poplatky
54940 Pojištění žáků
54950 Kooperativa
549 Jiné ostatní náklady
celkem
591 Daň z příjmů - TÚ
VÝDAJE CELKEM
ROZDÍL
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11 104,00
83 950,00
74 158,00
12 697,17
94 401,80
1 479,00

6 220,00
6 220,00
853,00
29 210,13
75 018,77
20 430,00
14 228,00
17 249,00
29 615,00
4 700,00
190 450,90
101 792,00
30 820,00
2 980,08
0,00
7 990,00
6 494,00
625,83

15 109,83
411,00
1 306 711,58
9 687,95
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11. Rozvojové a mezinárodní programy.
Rozvojové programy MŠMT jsou obsaţeny v bodě 10. Hospodaření školy za účetní
období – kalendářní rok 2009. Mezinárodní programy nebyly školou realizovány.
12. Programy dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
Nebyly školou realizovány.
13. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů.




Adaptační kurz pro ţáky 6. ročníku, předloţeno a schváleno (Krajský úřad
Královéhradeckého kraje).
podpora inkluzivního vzdělávání – schváleno – bude financováno aţ ve školním roce
2010/2011
rozvoj zájmové činnosti prostřednictvím krouţků zájmové činnosti – schváleno – bude
financováno aţ ve školním roce 2010/2011

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).
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 – 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. Ve školním roce 2009/2010 byly
poprvé vyuţívány všechny nové prostory půdní vestavby. Zřizovatel dále financuje další
dovybavení těchto prostor v rámci tzv. udrţitelnosti (např. osazení střešních oken novými
ţaluziemi). 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. 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. Jednalo se
rovněţ o finančně náročnou akci, která byla realizována po etapách. Hřiště bylo dokončeno
v září 2009 a hne od začátku školního roku tak mohlo být plně vyuţíváno školou i školní
druţinou. Současně s úpravami hřiště pokračovaly na náklady Městyse Nový Hrádek i úpravy
prostorů u školy a hřiště a vytvořeno příjemné prostředí pro práci školní druţiny i výuku mimo
vlastní budovu školy. Prostor pod hřištěm byl v závěru školního roku vybaven i herními prvky.
Mgr. Josef Petera, ředitel školy
V Novém Hrádku 25. srpna 2010.
Vyrocni_zprava_2009-2010.docx
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Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Zahajovací výkaz o základní škole (dokumenty „Vykaz_ZS_1_2009-2010.mht“ aţ
„Vykaz_ZS_5_2009-2010.mht“, tj. 5 stran formátu HTML).
Učební plán ZŠ Nový Hrádek pro školní rok 2008-2009. (dokument „Plan_prace_20092010_priloha_2-Ucebni_plan.doc“)
Přidělení třídnictví a vyučovacích předmětů ve školním roce 2008-2009. (dokument
„2009-2010_Ucitele-uvazky-atd.xlsx“)
Inspekční zpráva ČŠI z inspekce konané ve dnech 24. aţ 27. květen 2010 (dokument
„IZ_ZS_Novy_Hradek.pdf“)

Vyrocni_zprava_2009-2010.docx
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