
Základní škola v Novém 
Hrádku se představuje. 

Vítejte u nás.



Přemýšlíte, 
která škola 
bude nejlepší 
pro Vaše dítě?

Přijďte se 
podívat 
k nám.



Před vstupem do školy si můžete vyzkoušet 
přednosti hřiště s moderním umělým 

povrchem, vhodným i pro děti s alergiemi. 



Chcete, aby se Vaše dítě neztrácelo v labyrintech velkých škol? 
U nás najdete v každém ročníku právě jednu třídu, od první až do deváté.

Vadí Vám desítky žáků ve třídě?
Vyhovovalo by Vám 15 spolužáků ve třídě? Takové třídy najdete právě u nás!



Myslíte si, že Vaše dítě rádo kreslí, zpívá?
V učebně výtvarné výchovy charakteru ateliéru a v učebně hudební výchovy 

přizpůsobené sborovému zpěvu jsme připraveni rozvíjet tyto zájmy a schopnosti.

Chce Vaše dítě rozvíjet tanec, výtvarně tvořit, zajímá se o hru na 
flétnu anebo o meteorologii či třeba péči o zdraví?

U nás má ke všemu přístup v rámci školních kroužků, které jsou dětem poskytovány 
pouze za úhradu použitých materiálů. Pokud bude navštěvovat školní družinu, může se 

účastnit zdarma práce kroužků při školní družině. Navíc neomezujeme účast věkem, 
ale zpřístupnili jsme družinu i pro vážné zájemce z druhého stupně.



Máte strach ze změny kolektivu?
Pořádáme pobytové adaptační kurzy pro nové kolektivy, pomáhá kolektiv školního 

parlamentu a jindy zase vyrazíme na kole i s rodiči.

Má Vaše dítě v některé vzdělávací oblasti problémy?
Díky malému počtu žáků ve třídě můžeme všem dětem poskytovat individuální 

přístup během vyučování. Ve spolupráci s poradenskými pracovišti 
připravujeme pro žáky individuální studijní plány.

.



Chcete, aby Vaše dítě prožilo školní den ve zdravém prostředí?
Naše škola leží daleko od dopravního hluku i průmyslových podniků; 

s výhledem do zelených strání podhůří Orlických hor i modravých vrcholků 
Krkonoš.



Zajímá se Vaše dítě o informační a komunikační technologie?
Vašemu dítěti umožníme pracovat s multimediálními pomůckami, prezentovat 

znalosti s využitím prostředků interaktivní výpočetní techniky.



Co se ještě u nás 
děje?

• lyžařské kurzy

• cyklistická soustředění

• exkurze tématické

• exkurze do evropských 
zemí

• karnevaly

• projektové dny

• školní akademie ….



Zdá se Vám, že jsme pro Vás daleko? 
Rozvrh hodin je přizpůsoben autobusové dopravě tak, aby žáci mohli dojet 

včas na vyučování i zpět domů na všechny směry (od Dobrušky, Nového Města 
nad Metují, Náchoda i Olešnice v Orlických horách).



Prohlédněte si naše www stránky:
http://www.zs.novy-hradek.cz

Anebo se do naší školy rovnou přijďte 
podívat – najdete nás na adrese: 

Náchodská 288, 549 22  Nový Hrádek

Můžete si předem domluvit schůzku:
tel.: 491 520 292 – 4 mobilní: 775 720 292

e-mail: reditel@zs.novy-hradek.cz nebo 
zs.novyhradek@tiscali.cz

Těšíme se na shledanou s Vámi!
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