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PRŮVODCE ŠKOLOU 

 

Základní škola Nové Hrady 

 

 

Školní rok 2015/2016 

 



 

Motto: 

Činnosti jsou vyučovat a učit se, 

zkoumat, zda obojí se děje správně, 

napravovat, jestliže se něco děje jinak. 

Těmito třemi činnostmi má každá škola vřít, protože kde nikdo nevyučuje, 

nikdo se neučí, ničemu se neučí, kde nikdo nezkouší žáky a učitele, niče-

mu vážně a s užitkem se nevyučuje. A tehdy je zapotřebí, aby přišla na 

pomoc kázeň. 

J. A. Komenský 

Obecná porada o nápravě věcí lidských 

Cíle školy : 

Chceme zabezpečit všem žákům kvalitní základní všeobecné vzdělání 

orientované na takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatni-

telné v životě. Chceme zajistit jejich bezpečnost a přiměřenou ochranu 

před negativními vlivy. Usilujeme o to, aby naši žáci byli vychovaní, tvo-

řiví, nápadití, aby rozuměli souvislostem, byli schopni určitého nadhledu, 

dokázali logicky myslet, kriticky pracovat s informacemi, komunikovat, 

obhajovat svůj názor nebo prezentovat svoji práci. 

 Speciálně se zaměřujeme na kvalifikovanou jazykovou výuku, vý-

uku počítačové gramotnosti, na rozvoj estetické a environmentální vý-

chovy. Velkou pozornost věnujeme výuce českého jazyka a matematiky. 

V neposlední řadě poskytujeme pomoc žákům se specifickými vývojo-

vými poruchami učení a chování, vytváříme podmínky pro rozvoj žáků 

mimořádně nadaných. 

 Ve škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání ZŠ Nové Hrady. 

 



I. Základní údaje o škole 

Adresa školy: 

Základní škola 

Komenského ul. 30 

373 33 Nové Hrady 

Spojení: 

telefon: vedení školy, 

2. stupeň včetně pátých tříd 386 362 137 

 2. stupeň – mobil 739 031 151 

1. stupeň 386 362 266 

 1. stupeň - mobil 739 031 147 

 školní družina 386 362 297 

 školní družina – mobil 725 820 516 

 školní jídelna 386 362 248 

 školní jídelna – mobil 724 057 976 

www.zsnh.cz 

e-mail: zsnh@volny.cz 

Vedení školy: 

ředitel školy Mgr. Karel  K ř í h a 

zástupce ředitele Mgr. Jana  Š t o r o v á, DiS. 

 

Další zaměstnanci pověření řízením: 

výchovný poradce  Mgr. Kateřina  M a r e š o v á 

školní metodik prevence Mgr. Štěpánka H a n u s o v á  

vedoucí vychovatelka Bohumila V o c h o s k o v á 

Počet žáků: Počet tříd: 

1. stupeň ZŠ 132 7 

2. stupeň ZŠ 75 4 

 

 

 



Pedagogičtí zaměstnanci: 

Jméno třídní učitel/ka 

Mgr. Jana Tomášková I.A 

Mgr. Lenka Knížová II.A 

Mgr. Marie Rolínková III.A 

Mgr. Alena Štajnerová III.B 

Jitka Hejtmánková IV.A 

Mgr. Václav Pávek V.A 

Mgr. Tomáš Rolínek       V.B 

Jméno třídní učitel/ka 

Mgr. Irina Schaffelhoferová VI.A 

Mgr. Ivana Pelechová  VII.A 

Mgr. Kateřina Vítovcová    VIII.A 

Mgr. Štěpánka Hanusová   IX.A 

Mgr. Pavel Vaněk 

 

 

 

 

 

Asistent pedagoga: 

Dana Chlebuchová 

 

 

 

Vychovatelky školní družiny:  

Vlastislava Cepáková 

Marcela Michaleová 

 

 

 

Provozní zaměstnanci: 

mzdová účetní: 

 Lýdia Tichovská 

ekonomka: Věra Klestilová 

školník:      Ondřej Kamiš 

uklízečky: Anna Horalíková 

Zdeňka Motyčáková 

Jana Kamišová 

 Kateřina Steinhauserová 

 

 

Školní jídelna: 

hlavní kuchařka: Hana Staňková 

kuchařka: Anna Jasaňová 

pracovnice provozu: Zdeňka 

Smětáková, Jana Kamišová

 



II. Konzultace, jednání, podněty, stížnosti 

a) s pedagogickými zaměstnanci základní školy 

Vedení školy je přítomno denně ve škole v době od 7.00 do 15.30 hodin. 

Výchovný poradce má určenou dobu konzultace – čtvrtek, pondělí v době 

od 9.45 do 10.15 hodin + dle domluvy, metodik prevence – dle domluvy. 

 Po domluvě je možné konzultace podat v jiném termínu. 

Pro jednání s pedagogickými zaměstnanci doporučujeme: 

- schůzku si vyjednat předem (nemusí být přítomni ve školní budově) 

- k jednání využít přestávek a zejména dobu, kdy pedagogičtí zaměst-

nanci nemají vyučovací, popř. jinou povinnost 

- pracovní doba pedagogických zaměstnanců je stanovena od 7.30 do 

16.00 hodin, nemusí ale být přítomni celou dobu ve škole. 

 

 

b) Školská rada 

 

Předseda: p. David Kaftan, Nové Hrady  

Místopředsedové: Mgr. Tomáš Rolínek 

                              Mgr. Marie Holakovská 

 

Členové: 

Mgr. Ivana Pelechová, N. Hrady 

Mgr. Jana Štorová, DiS., N. Hrady 

Mgr. Tomáš Rolínek, Údolí u N.H. 

Mgr. Michal Jarolímek, Nové Hrady 

 

Mgr. Marie Holakovská, N. Hrady 

p. Jaroslav Brácha, Nové Hrady 

p. Šárka Dibďáková, Jakule 

p. David Kaftan, N.Hrady 

p. Václav Švarc, N. Hrady 

 

Funkční období členů školské rady končí na podzim roku 2017. 

c) adresy dalších nadřízených nebo důležitých orgánů a institucí 

Zřizovatel:

Město Nové Hrady  Pedagogicko-psychologická poradna 

nám. Republiky 46 Nerudova 59 

373 33 Nové Hrady 370 04 České Budějovice 

telefon 386 362 117 telefon 387 927 111 

 



Česká školní inspekce Úřad práce 

Dukelská 23 Klavíkova 7 

370 01 České Budějovice 370 04 České Budějovice 

telefon 386 111 111 telefon 950 109 111 

 

 

III. Vyučovací hodiny, přestávky, provoz školní družiny: 

1. vyuč. hodina 8.00  - 8.45 

2. vyuč. hodina 8.55  - 9.40 

3. vyuč. hodina 9.55 - 10.40 

4. vyuč. hodina 10.50 - 11.35 2. st. ZŠ 

5. vyuč. hodina 11.45 - 12.30 11.45 - 12.30 

6. vyuč. hodina 12.30 - 13.15 12.40 - 13.25 

7. vyuč. hodina  13.25 - 14.10 13.25 - 14.10 

8. vyuč. hodina  14.20 – 15.05 

Provoz školní družiny je stanoven se zřetelem na požadavky rodičů. Ve 

školní družině jsou otevřena tři oddělení, v nichž jsou zapsáni žáci 1. 

stupně. Ve školní družině mohou pobývat i starší děti, zejména ty, které 

dojíždějí z okolních obcí. 

 

IV. Organizace školního roku 2015/2016 

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. 

září 2015. 
 

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015. 
 

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí 

v neděli 3. ledna 2016. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016. 
 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek  28. ledna 2016. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016. 
 



Termín jarních prázdnin je v působnosti okresu České Budějovice stano-

ven na 22. února až 28. února 2016. 
 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 

2016. 
 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 

30. června 2016. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy  31. 

srpna 2016. Vyučování ve školním roce 2016/2017 bude zahájeno ve 

čtvrtek 1. září 2016.  

V. Třídní schůzky 

1. třídní schůzka 11.11.2015 

2. třídní schůzka 13.1.2016 

3. třídní schůzka 13.4.2016 

4. třídní schůzka 15.6.2016 

Doba konání třídních schůzek je od 15.00 do 17.00 hodin. 

VI. Další akce školy 

Termín zápisu do 1. třídy a lyžařského kurzu bude s dalšími potřebnými 

informacemi vždy včas oznámen rodičům žáků, jichž se uvedené akce 

bezprostředně týkají.  

Plavecký výcvik žáků třetího a čtvrtého ročníku bude probíhat 

v plaveckém bazénu ZŠ Borovany v termínu od 5. října 2015 do 7. pro-

since 2015; třetí ročník v době od 8.20 do 9.50 hod., čtvrtý ročník od 9.50 

do 11.20 hod. Přesná doba odjezdu a návratu žáků zpět na Nové Hrady 

bude včas upřesněna. 

Kromě výuky dle Rámcového vzdělávacího programu se žáci mo-

hou v průběhu školního roku zúčastnit celé řady soutěží a přehlídek. 

V uplynulém školním roce naši žáci projevili zájem o následující soutěže: 

Olympiáda v českém jazyce, Pythagoriáda, Matematický klokan, Přehlíd-



ka dětských recitátorů Dětská scéna 2015, Zvonek z Novohradských hor 

2015 v oboru recitace, sólový a komorní zpěv, výtvarná výchova, Jiho-

český zvonek 2015, Rybářská olympiáda, Hlídky mladých zdravotníků, 

Memoriál RNDr. Stanislava Kučery – Znáš Novohradsko? nebo Sapere – 

vědět, jak žít. Informace k průběhu soutěží i úspěchy žáků jsou pravidel-

ně zveřejňovány na webových stránkách školy.  

 

 

 

NABÍDKA AKTIVIT 
 
Základní škola Nové Hrady 
 

a) projekty 
 

Název projektu Koordinátor – vedoucí – pan Zaměření projektu 

Školy pro region Kříha, Mgr., Pelechová, Mgr., 
Štorová, Mgr., Vítovcová, Mgr., 
Hanusová, Mgr. 

motivace výuky na ZŠ 

Ovoce do škol Tichovská, Staňková zdravý životní styl 

 
b) žákovská knihovna ZŠ – 2. stupeň 
 

Název aktivity Vedoucí – paní, pan Den Začátek aktivity 

Práce s knihou Pelechová, Mgr. úterý 7:40 

Práce s knihou Pelechová, Mgr. pátek 7:40 

 
c) pravidelná činnost 

 

Název aktivity Vedoucí – paní, pan Den Začátek aktivity 

Doučování z Aj Schaffelhoferová, Mgr. úterý  7:00 

Doučování z Čj Pelechová, Mgr. pátek 7:00 

Příprava na přijímací zkoušky z Čj Pelechová, Mgr. středa 7:00 

Sborový zpěv DPS Fermata Štorová, Mgr. středa 14:00 

Sborový zpěv DPS Novohradský zvo-
neček 

Štorová, Mgr. pátek 12:30 

Kroužek hlasové výchovy Štorová, Mgr. čtvrtek 7:00 

Zdravotnický kroužek Vítovcová, Mgr. čtvrtek 7:00 

 

Šachy Vilibald Rolínek, Mgr. 
tel. 721 996 663 
Vilibald.Rolinek@seznam.cz 

pondělí 14:00 – 15:05 
h 

Budova I. st. ZŠ, 
Hradební ulice 
169 

 
 

d) činnost započne v termínech, které určí vedoucí nebo koordinátoři 
 

Název aktivity Vedoucí – koordinátor – paní, pan 

Dopravní soutěž Kříha, Mgr. 

Doučování – podle potřeby žáků příslušní vyučující 

Matematické soutěže Pythagoriáda, Klokánek Vaněk, Mgr. 

Olympiáda v Čj Pelechová, Mgr. 

Pěvecké soutěže Štorová, Mgr. 



Recitační soutěže Pelechová, Mgr., Rolínková,  Mgr. 

Soutěže přírodovědného zaměření Hanusová, Mgr. 

Výtvarné soutěže Vítovcová, Mgr., Marešová, Mgr. 

 
 
e) školní družina 
 

Název aktivity Vedoucí – paní, pan Den Začátek aktivity 

Výtvarný kroužek II. – V. třída Cepáková pondělí  14:00 

Kuželky Vochosková pondělí 14:00 

Výtvarný kroužek I. třída Cepáková  úterý 12:30 

Aerobic Michaleová středa 14:00 

Zpívání a hraní pro radost Vochosková středa 13:00 

Turistický kroužek Cepáková čtvrtek 14:00 

Sportovní a míčové hry Michaleová  pátek 13:00 

 
 
 
 

 

VII. Omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování 

( Zákon č. 561/2004 Sb.školský zákon§ 22 odst. 3d § 50  odst. 1  ) 

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi 

nebo jeho zástupci, požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele 

školy o uvolnění z vyučování. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování 

z nepředvídaného důvodu, je zástupce žáka povinen nejpozději do tří dnů 

doložit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Dobu, na kterou žáka uvolní 

třídní učitel nebo ředitel školy, stanoví řád školy. 

Nepřítomnost žáka omlouvá zástupce žáka, v odůvodněných případech 

může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka či jiný úřední 

doklad potvrzující důvod nepřítomnosti žáka. 

Žák může být uvolněn v průběhu vyučování na základě písemné žádosti 

nebo osobně rodiči (zákonným zástupcem). Není možno žáka uvolnit 

v průběhu vyučování na základě telefonické žádosti. 

 



VIII. Postup při úrazech žáků 

Dojde-li k úrazu žáka, zajistí vyučující (zaměstnanec školy) okamžitě je-

ho ošetření a vyrozumí v nejkratší možné době rodiče (zákonného zástup-

ce) žáka a ředitelství školy. 

Je nezbytné, aby žáci vždy ihned oznámili každý úraz, který utrpěli 

ve škole při vyučování, o přestávce, ve školní družině, během plaveckého 

výcviku, lyžařského kurzu, na školním výletu apod. Po pozdějším ozná-

mení nelze s jistotou říci, zda je úraz opravdu možno klasifikovat jako 

školní a zda lze uplatňovat nárok na odškodnění. 

Pokud rodiče uplatňují odškodnění, odevzdají ředitelství školy lékařem 

vyplněný tiskopis. Tiskopis Posudek o bolestném si mohou rodiče vy-

zvednout v ředitelně základní školy. Další vyřizování již zajišťuje vedení 

školy. 

Za školní úraz se nepovažuje ten, k němuž došlo při cestě do školy nebo 

ze školy. 

Škola není zodpovědná za žáka v době mimo předem stanovený rozvrh, 

pokud se nejedná o akci pořádanou školou a předem oznámenou zákon-

ným zástupcům žáka, např. jeho prostřednictvím. Dále škola nezodpovídá 

za žáka v době předem známého přerušení nebo pozdějšího zahájení výu-

ky nebo tehdy, poruší-li žák svým chováním školní řád, se kterým byl 

seznámen, a příslušný pedagogický zaměstnanec tomu nemohl zabránit. 

IX. Řešení ztrát majetku žáků 

Případné odcizení osobního majetku ohlásí ihned žák nejbližšímu za-

městnanci školy. Při pozdějším oznámení a po následném neúspěšném 

šetření oznámeného odcizení osobního majetku nebude provedeno od-

škodnění. 

Při všech šetřeních se přihlíží k tomu, zda žák uložil osobní majetek pou-

ze na místo k tomu určené (šatna, učebna apod.). Dále zda bylo toto místo 

zajištěné (zamčené), případně zda bylo nutné, aby měl žák uvedený osob-

ní majetek ve škole. 



Rodiče žáka (zákonný zástupce) nejdéle do 15 dnů od zjištění ztráty vy-

plní a odevzdají zpět škole tiskopis Hlášení škody způsobené odcizením, 

který obdrží u vedení školy. 

Osobní věci žáků (např. přezůvky, části oblečení, …), které žáci po ukon-

čení školního vyučování ve druhém pololetí ponechají ve školní budově, 

budou dne 10. července 2016 zlikvidovány. 

X. Provoz školní družiny v době školních prázdnin 

Přihlášky do školní družiny odevzdávají žáci do 5. září. O přijetí žáků do 

školní družiny rozhoduje  ředitel školy. Provozní doba ve školní družině 

je od 6.00 do 15.30 hodin. 

Školní družina bude v provozu v době vedlejších školních prázdnin, po-

kud se přihlásí nejméně deset žáků. 

V případě, že dva dny za sebou klesne počet přítomných žáků pod pět 

žáků, bude provoz školní družiny v následující dny uzavřen. Rozhodující 

je počet žáků přítomných ve školní družině v devět hodin. 

Rozhodnutí o uzavření školní družiny bude sděleno pouze rodičům pří-

tomných přihlášených žáků. Písemné oznámení bude zasláno prostřednic-

tvím jejich dítěte. O vedlejších prázdninách se mohou do školní družiny 

přihlásit i žáci, kteří školní družinu ve školním roce nenavštěvují.  

V době hlavních školních prázdnin je školní družina uzavřena. 

 

XI. Školní řád ZŠ Nové Hrady 

Ustanovení pro žáky 

1. Žáci neustále dodržují pravidla slušného chování a dbají na dobré ob-

čanské soužití. Stále dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti. Žáci 

svým jednáním neohrožují své zdraví ani zdraví svých spolužáků. Ne-

obtěžují okolí nadměrným hlukem. Při každém svém počínání mají 

na paměti nebezpečí úrazu.  

2. Žáci mají právo na vzdělání, účast ve výuce podle rozvrhu hodin 

a na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoli 

druhu onemocnění, zdravotního postižení, v případě mimořádných 

schopností a talentu). 



3. Žáci mají právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice 

v souvislosti s výukou nebo povolenou mimoškolní činností ve škole. 

4. Žákům musí být ve škole zabezpečen přístup k informacím, které 

podporují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj. Mají právo 

na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji 

a nevhodně ovlivňují jejich morálku. 

5. Žáci mohou požádat o pomoc, pokud se ocitnou v nesnázích nebo mají 

nějaké problémy. Mohou použít rovněž „schránku důvěry“, která 

je umístěna na chodbě budovy druhého stupně ZŠ. 

6. Žáci mají právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, 

nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy. Mají právo 

na využití preventivních programů, které jim slouží k poskytnutí po-

třebné podpory ve zmíněných oblastech. 

7. Žáci mají právo na svobodné vyjádření vlastních názorů ve všech vě-

cech, které se jich týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou for-

mou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského souži-

tí. Jejich názorům musí být dána náležitá váha. Žáci mají právo sdělit 

svoje názory třídním učitelům, ostatním vyučujícím, výchovnému po-

radci, zástupci ředitele a řediteli školy. 

8. Žáci mají právo založit žákovský parlament. 

9. Pobyt žáků ve školních budovách se řídí rozvrhem hodin a rozvrhem 

pedagogických dozorů nad žáky. S časovým rozvrhem jsou žáci se-

známeni na začátku školního roku a ihned při každé změně uvedených 

rozvrhů. 

10. O přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je nad žáky 

vykonáván dozor. Tito žáci se mohou v uvedenou dobu zdržovat jen 

v předem stanovených prostorách školních budov. 

11. Žáci přicházejí do školy včas, aby se stačili v klidu přezout a připravit 

si pomůcky na vyučování. Pokud přijedou do školy na kole, kolo po-

staví do stojanu na kola a kolo uzamknou (ke stojanu). Zákaz jízdy na 

kole v areálu školy. 

12. Po příchodu do školy si žáci odkládají označenou obuv a vrchní oděv 

v šatnách. Cenné věci a peníze nenechávají žáci v odloženém oděvu 

ani v odložených aktovkách. Určená služba překontroluje pořádek 

v šatně. Na druhém stupni ZŠ služba těsně před zahájením vyučování 

šatnu uzamkne. Při odchodu ze školy si nenechávají žáci nic 

v šatnách, které jsou umístěny v budově ZŠ v Komenského ulici. 

13. Žáci se ve škole přezouvají do nepoškozených a zdravotně vhodných 

přezůvek. Výjimky na základě žádosti žáka povoluje školník nebo do-

zor v přízemí. 

14. Před zahájením každé vyučovací hodiny si žáci připraví na lavici 

všechny potřebné pomůcky. Po zazvonění na vyučování žáci již neo-

pouštějí své místo, které udržují v pořádku a čistotě. 



15. Žáci dodržují zásady kulturního chování. Zdraví zaměstnance školy 

a jiné dospělé osoby pozdravem „Dobrý den“, „Na shledanou“. 

16. Na začátku a na konci vyučovací hodiny zdraví žáci vyučujícího po-

vstáním. Vstoupí-li do třídy během vyučování dospělá osoba, žáci 

pozdraví rovněž povstáním. Totéž učiní při jejím odchodu ze třídy. 

Výjimky může povolit vyučující. 

17. Zaměstnance školy oslovují žáci „pane učiteli“, „paní učitelko“, „pane 

řediteli“, „pane školníku“, apod. 

18. Pokud se žáci aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně prů-

běh vyučovacích hodin, mohou si tito žáci vyžádat pomoc vyučující-

ho, pokud neporozuměli učivu nebo potřebují doplnit své znalosti. Žá-

ci sedí slušně a snaží se sledovat pozorně činnost učitele. Odejít ze tří-

dy mohou až na základě souhlasu příslušného vyučujícího. 

19. Na vyzvání vyučujícího žáci předkládají žákovskou knížku (notýsek), 

kterou (který) denně nosí do školy. Žákovskou knížku (notýsek) před-

kládají žáci ke kontrole rodičům. 

20. Žáci se přihlásí, chtějí-li odpovědět nebo se vyučujícího na něco ze-

ptat. Nevyrušují vykřikováním. Z důvodu srozumitelného vyjadřování 

žáci během vyučování nejedí ani nežvýkají. Je-li žák vyvolán, postaví 

se zpříma a sedne si jen na pokyn vyučujícího. Výjimky povoluje pří-

slušný vyučující. 

21. Žáci pracují poctivě, neopisují úkoly a nenapovídají. Neustále se snaží 

spolehlivě a odpovědně plnit svoje povinnosti. Spolupracují 

s vyučujícím ve vyučování. Jsou snaživí, vstřícní a tolerantní ke svým 

spolužákům.  

22. Jestliže se žák nemohl na vyučování náležitě připravit nebo vypraco-

vat uložený úkol, omluví se a zdůvodní příčinu nesplnění svých po-

vinností na začátku vyučovací hodiny. 

23. O hlavní přestávce a v době čtvrté přestávky se mohou žáci volně po-

hybovat na té chodbě, ve které je umístěna třída, v níž budou mít příští 

vyučovací hodinu. V ostatních přestávkách mohou žáci být na chodbě 

pouze na základě svolení dozírajícího učitele. Prodlévání na schodech, 

mezi dveřmi a u zábradlí není z bezpečnostních důvodů povoleno. 

Přecházení žáků do jiných poschodí je povoleno jen ve zdůvodnitel-

ných případech. V průběhu výuky není možné z personálních důvodů 

vykonávat dohled nad žáky v prostorách chodeb a toalet.  

24. Žáci, kteří vykonávají třídní službu, pomáhají udržovat čistotu, pořá-

dek ve třídě a mažou tabuli v průběhu a na konci vyučovací hodiny. 

Určená služba zodpovídá za zabezpečování třídní knihy podle pokynů 

třídního učitele. 

25. Pokud mají žáci s sebou ve škole výjimečně větší finanční částku, mo-

hou si ji uložit u svého třídního učitele. 

26. Žáci nevyhazují žádné předměty z oken. Otvírání a zavírání oken, 

včetně používání žaluzií, zabezpečuje příslušný vyučující nebo dozor. 



Žáci nesmí bez dozoru zaměstnance školy manipulovat s elektrickými 

spotřebiči. 

27. V době vyučování a o přestávkách nemohou žáci opouštět budovu bez 

svolení některého z pedagogických zaměstnanců. Před hodinami tě-

lesné výchovy a pracovního vyučování se žáci shromáždí v prostoru 

určeném vyučujícím jmenovaných předmětů. Pokud žáci odchází 

v době vyučování mimo školní budovu, řídí se pokyny vyučujícího 

daného předmětu nebo dozoru. 

28. V tělocvičně, v dílnách, odborných učebnách a při práci na pozemku 

se žáci řídí pokyny obsaženými v pracovních řádech jmenovaných 

učeben.  

29. Do školní jídelny odchází žáci s dozorem. Aktovky si žáci uloží před 

jídelnou do polic. Cenné věci a peníze nenechávají žáci v odloženém 

oděvu ani v odložených aktovkách. V jídelně se žáci řídí pokyny dozí-

rajících učitelů a pracovníků jídelny. Dodržují pravidla slušného sto-

lování. Místo u stolu, kde seděli, udržují v pořádku a čistotě. Uklízí po 

sobě nečistoty. 

30. Do školy nesmí žáci nosit věci a oblečení, které by mohly ohrozit 

zdraví, narušovat výuku, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výcho-

vu žáků. Žáci nosí do školy pouze věci potřebné k výuce, cenné věci 

do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustá-

le u sebe, pokud je  musí odložit, např. v hodině tělocviku, svěřují je 

do úschovy vyučujícímu. 

31. Mobilní telefon a jinou audiovizuální techniku nesmí žáci používat 

v průběhu vyučovací hodiny. 

32. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako 

pití alkoholických nápojů a kouření, je pro žáky základní školy nepří-

pustné. 

33. Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, 

které tvoří zařízení třídy a školy a také ty, které mu byly svěřeny 

v souvislosti s výukou (učebnice, pracovní sešity a žákovskou knížku 

mají zabalené v čistém a nepočmáraném obalu). Zjištěnou závadu oh-

lásí okamžitě vyučujícímu, dozoru nebo třídnímu učiteli. Poškodí-li 

školní majetek svévolně nebo z nedbalosti, bude prostřednictvím rodi-

čů majetek v určeném rozsahu opraven nebo vzniklá škoda uhrazena. 

Úhrada škod bude prováděna bezhotovostním stykem. Příslušný do-

klad o úhradě odevzdá žák svému třídnímu učiteli. 

34. Žáci řádně pečují o svůj osobní majetek, který používají v souvislosti 

s výukou (sešity mají zabalené v čistém a nepočmáraném obalu, ne-

mají počmárané desky sešitů a penály, používají nepoškozené a čisté 

trojúhelníky nebo pravítka, používají odpovídající psací náčiní). 

35. Žáci se během svého pobytu ve škole z bezpečnostních důvodů ne-

houpají na židli a nesedají na lavicích. Ve třídách a na chodbách si ne-

hrají s míčky (míčem) a neházejí žádným předmětem. 



36. Písemnou omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu 

do školy. 

37. Má-li žák, popřípadě jeho spolužák, zdravotní potíže, došlo-li ke zra-

nění nebo k ohrožení zdraví žáka či spolužáka, k poškození nebo ke 

zcizení osobního či cizího majetku, oznámí žák ihned tuto skutečnost 

nejbližšímu zaměstnanci školy a svému třídnímu učiteli. 

38. Žáci jsou povinni řídit se pokyny zaměstnanců školy a jiných opráv-

něných osob. Pokud žáci řádně neplní své povinnosti, může jim být 

uděleno výchovné opatření, včetně splnění uložených povinností 

v době mimo vyučování. 

 

Ustanovení pro rodiče 

1) Rodiče žáků mají právo informovat se na chování a prospěch svého 

dítěte u vyučujících a třídních učitelů v určených konzultačních 

hodinách nebo po předchozí domluvě v jinou dobu. Není dovoleno 

narušovat v této souvislosti vyučování. 

2) Rodiče mají právo být předem informováni o skutečnosti, že jejich 

dítě si bude plnit uložené a nesplněné povinnosti v době mimo vy-

učování. 

3) Rodiče žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci ško-

ly. Rodičům je doporučeno jednat postupně s příslušným vyučují-

cím, třídním učitelem, výchovným poradcem a vedením školy. 

4) Na požádání se rodiče dostaví do školy k projednání záležitostí tý-

kajících se jejich dětí. 

5) Nepřítomnost žáka omlouvají rodiče. Nemůže-li žák přijít do školy 

pro předem známou překážku, požádají rodiče předem o omluvení 

nepřítomnosti žáka příslušného třídního učitele. Pokud je nepří-

tomnost žáka delší než týden, rodiče písemně požádají ředitele ško-

ly o omluvení nepřítomnosti jejich dítěte ve škole. 

6) Nepřítomnost ve vyučování jsou povinni rodiče žáka omluvit do 3 

dnů (je možno i telefonicky), po návratu žáka do školy písemně 

na omluvném listu v žákovské knížce nebo zápisem do notýsku. 

7) Onemocní-li žák nakažlivou chorobou (lékařské potvrzení) nebo 

vyskytne-li se taková choroba u osob, s nimiž přichází žák do den-

ního styku, oznámí rodiče ihned tuto skutečnost vedení školy. 

V takovém případě může žák zahájit znovu školní docházku až po 

souhlasu ošetřujícího lékaře. 

8) Rodiče v odůvodněných a předem domluvených případech stvrzují 

kontrolu žákovské knížky (notýsku), písemných prací a přípravu 

svého dítěte na vyučování svým podpisem. 

9) Na základě písemné žádosti rodičů a přiloženého lékařského 

osvědčení může být žák ze zdravotních či jiných závažných důvodů 

částečně nebo zcela osvobozen z vyučování některého předmětu. 



10) Zákonní zástupci žáka jsou povinni neprodleně informovat školu o 

změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo ji-

ných závažných skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh 

vzdělávání žáka. 

11) Rodiče sdělí škole telefonní čísla, na kterých jim bude možno podat 

aktuální zprávu v případě úrazu či onemocnění žáka. 

12) Rodiče sdělí škole zdravotní pojišťovnu, u které je žák pojištěn. 

V případě úrazu žáka je třeba tento údaj uvést do zápisu. 

 

Součástí školního řádu jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků. 

 

 

XII. Provozní řád školní jídelny 
 

1. Cena stravného pro jednotlivé kategorie strávníků od 1. 1. 2012: 

 

                                strávníci do  6 let               22,--   Kč 

                                strávníci 7 – 10 let             24,--   Kč 

                                strávníci 11 – 14 let           26,--   Kč 

                                strávníci  15 let a více        27,--  Kč 

                                zaměstnanci školy              29,--  Kč 

                                cizí strávníci                       50,--  Kč 

 

Cena stravného bude odvozena od aktuálních cen potravin.  

Úhrada stravného se provádí výlučně převodem z bankovního účtu 

(sporožiro nebo jiný žirový účet či běžný účet). V případě nezaplacení 

stravy, strávník obdrží složenku a ihned je povinen ji zaplatit, jinak 

mu bude strava pozastavena. Výdej stravy bude prováděn pomocí či-

pů. Při nepředložení čipu bude oběd vydán pouze jednou. V případě 

ztráty bude čip zablokován a obědy strávníka odhlášeny. V případě 

opětovného přihlášení a vydání nového čipu budou strávníci platit ná-

hradu (cenu čipu) v kanceláři u p. Tichovské. Po zaplacení bude čip 

vydán ve školní jídelně. 

Při onemocnění strávníka se vydává oběd do vlastních nádob pouze 

první den  v době 10.30 – 11.15, 13.00 – 13.30 hodin. Příchozí pro 

oběd musí mít u sebe čip, jinak mu oběd nebude vydán. Pokrmy vyda-

né do jídlonosičů jsou určeny k přímé spotřebě, bez skladování. 

2. Strávníci si mohou oběd přihlásit i odhlásit vždy předchozí den do 

13.30 hodin.  

Telefon 386 362 248, 724 057 976.  

Při ukončení školní docházky (přestěhování žáka) je nutno strávní-

ka odhlásit ve školní jídelně a vrátit čip, jinak hodnota čipu bude 



zaúčtována strávníkovi. Obědy ve školní jídelně jsou dotovány. Na 

obědy mají nárok žáci jen v době, kdy jsou ve škole. 

Za neodhlášené obědy v době nepřítomnosti žáka ve škole, zaměst-

nanců školy bude účtována plná cena oběda. 

3. V době výdeje na talíř se do jídlonosičů nebude vydávat.  

4. Obědy se vydávají od 10.30 do 14.00 hodin. 

5. Žáci přicházejí do jídelny s dozorem. V šatně odkládají tašku a 

svrchní oděv a do školní jídelny nesmí nosit věci, které by mohly 

ohrozit bezpečnost strávníků (skateboard, kolečkové brusle). Dozor 

při jídle vykonávají pověření pedagogičtí pracovníci, popř. pracov-

níci školní jídelny. Nesmí nastat případ, že by žáci ve školní jídelně 

byli bez dozoru. 

6. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při 

jídle pravidla slušného stolování. 

7. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Ze školní jídel-

ny je zakázáno odnášet školní inventář. 

8. Nad žáky školní družiny vykonávají dozor vychovatelky ŠD. 

9. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do 

jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí (příborů), 

dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění 

podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídla apod.), učiní nutná opat-

ření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Vzniklou situ-

aci ohlásí pracovnicím ŠJ. 

10. Horkou polévku na stůl mohou nosit pouze dospělé osoby a dbají 

na to, aby nedošlo k opaření strávníků.  

11. Dozor v průběhu oběda je vykonáván v šatně a na chodbě. 

 

 

Obědy mohou žáci i zákonní zástupci objednávat ve školní jídelně 

prostřednictvím čipu každý pracovní den od 6.00 do 15.30 hodin.  

Od září 2014 je možno objednávat a odhlašovat stravu přes internet. 

Informace k elektronickému objednávání obědů poskytuje hlavní ku-

chařka. 

 

XIII. Uzavření školy z důvodu úmyslného ohrožení 

bezpečnosti žáků 

V případě, že vyučující nebudou moci zajistit provoz školy z důvodu, 

že kdosi oznámí např. umístění bomby ve škole, bude zameškaná část 

vyučovacích hodin odučena v následujícím prvním prázdninovém dni. 



V tento náhradní den bude omluvena nepřítomnost žáků pouze na základě 

lékařského potvrzení. 

Pokud se podaří zjistit viníka, bude na něm (příp. jeho zákonném zástup-

ci) požadována finanční náhrada všech škod a zbytečných výdajů. 

XIV. Poskytování a kontrola učebnic 

Výpis z vnitřního pokynu ZŠ: 

Pokud žák učebnici neodevzdá, hradí cenu učebnice v plné výši (jako by 

byla nová). Podle stavu úmyslného poškození (včetně nedbalého zachá-

zení s učebnicí) rozhodne kontrolující o výši finanční náhrady. Finanční 

náhrada se určuje v rozmezí od jedné koruny až do maximální částky, 

která se vypočte jako procentní podíl podle životnosti učebnice 

a zaokrouhluje se podle platné normy pro zaokrouhlování na celé koruny. 

Každý žák má možnost prostřednictvím školy si objednat a zakoupit 

učebnice, o které má zájem. 

V případě, že žák doloží lékařské potvrzení, budou mu zapůjčeny náhrad-

ní učebnice domů. Ve škole bude těmto žákům poskytnut prostor, kam 

si mohou školní učebnice po vyučování uschovat. 

Každý žák druhého až devátého ročníku obdrží zdarma žákovskou kníž-

ku, žáci prvního ročníku notýsek. Ztratí-li žák tento základní dokument 

o svém prospěchu a chování, zakoupí si nový na vlastní náklady (za aktu-

ální cenu). Za opakovanou ztrátu žákovské knížky bude uděleno výchov-

né opatření. 

Úhrada za učebnice a poplatků za poškození učebnice se provádí 

v hotovosti, kterou žák předá třídnímu učiteli.  

 

 

XV. Zásady zařazování žáků do tříd 

Pro zařazování žáků do tříd jsou stanovena následující kriteria: 

1) první třída 

Hoši a dívky se samostatně abecedně seřadí. Skupina hochů se rozdělí 

na polovinu, obdobně i skupina dívek. První dvě skupiny hochů a dívek 

tvoří jednu třídu a druhé dvě skupiny druhou třídu. 

 



2) ostatní třídy 

a) při opakování ročníku  
Žáci se zařazují individuálně. Přihlíží se k počtu žáků ve třídě. Dále 

se bere v úvahu výchovná a prospěchová úroveň žáků v dané třídě. 

b) noví žáci  
Při zařazování žáků, kteří přišli z jiné školy, se přihlíží k počtu žáků 

ve třídě. Dále se bere v úvahu výchovná a prospěchová úroveň žáků 

v dané třídě. 

c) žák s výchovnými problémy  
Pokud má žák v dané třídě výrazné výchovné problémy, může být 

po projednání s rodiči přeřazen ředitelem školy do paralelní třídy. 

d) na základě žádosti rodičů  
Přeřazení žáka se provede až po přešetření všech důvodů, které rodiče 

uvádějí. Vhodné je vyžádat si vyjádření dalších odborníků, např. pe-

dagogicko-psychologické poradny. 

3) skupiny volitelných předmětů 

Při zařazování žáků do skupin se v prvé řadě přihlíží k zájmu žáků. Dal-

ším kritériem je prospěch žáka. V úvahu se rovněž bere počet žáků ve 

skupinách. 

 

 

XVI. Termíny přijímacích zkoušek na střední školy ve 

školním roce 2015/2016 pro školní rok 2016/2017 

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podat 2 při-

hlášky pro l. kolo přijímacího řízení (§60 odst. 7 školského zákona). Vzo-

ry tiskopisů jsou zveřejněny na www.msmt.cz/  vzdělávání/nové-

formulare-prihlasek./ vzory. 

Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání ne již prostřednic-

tvím ZŠ, ale řediteli střední školy do 15. března 2016, v případě oborů 

vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2015. 

K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole slouží zápisový 

lístek, který může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že 

uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě 

odvolání. 

Vyhláškou č. 671/2004 Sb., nově ve znění vyhlášky č. 394/2008 Sb., se 

stanoví pro 1. kolo přijímacího řízení jednotně termín přijímací zkoušky 

ve středních školách (pokud je vyhlášena) od 22.4. do 30. dubna 2016. 

Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy. Talentové zkoušky do oborů 

http://www.msmt.cz/


vzdělávání s talentovou zkouškou budou konány v pracovních dnech 

v termínech  

od 15. do 31. ledna 2016 

 

 

 

XVIII. Adresář 
 

Na uvedených adresách můžete v případě potřeby získat informace, na-

příklad jak postupovat ve výchově dětí a dospívajících se zvýšeným rizi-

kem problémového chování a jak rozpoznávat a zvládat počínající pro-

blémy s návykovými látkami. 

 

 

Základní škola 

Komenského 30 

373 33 Nové Hrady 

telefon 386 362 137 

 

Humanitas, o.p.s. 

Komenského 30 

373 33 Nové Hrady 

telefon 386 362 137 

 

Pedagogicko - psychologická  

poradna 

Nerudova 59 

370 04 České Budějovice 

telefon 387 927 111 

 

Městský úřad 

odbor ekonomiky a školství 

telefon 386 301 469 

odbor sociální 

telefon 386 301 443 

telefon 386 301 461 

374 01 Trhové Sviny 

 

Policie České republiky 

tísňové volání 158 

 

Policie České republiky 

Trhové Sviny 

telefon 386 322 501 

Dětský diagnostický ústav 

Homole 90 

telefon 387 203 491 - 2 

telefon 602 812 204 

 

Krizové centrum pro rodinu  

a děti 

Nerudova 2685/53a 

370 01 České Budějovice 

telefon 387 410 864 

 

 

Linka důvěry 

Nádražní 47 

370 00 České Budějovice 

387 313 030 

 

Středisko pro rodinu 

a mezilidské vztahy 

Nádražní 47 

370 00 České Budějovice 

387 438 703 
 


