
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ   ZPRÁVA 

o činnosti ZŠ Nové Hrady 

 

 

školní rok 2011/2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

OBSAH 
 

 

 

OBSAH .................................................................................................................................................................... 2 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ............................................................................................................................. 3 

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ ...................................................................................................................... 5 

RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY .................................................... 6 

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM 

PŘIJETÍ DO ŠKOLY .............................................................................................................................................. 7 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI 

VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ 

VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ ......................... 8 

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ .......................................................................... 8 

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ........................................................ 9 

ÚDAJE O HLAVNÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ..................................... 10 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ ................ 12 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY .............................................................................................. 12 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ .......................... 13 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ......... 13 

ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH 

Z CIZÍCH ZDROJŮ .............................................................................................................................................. 14 

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ 

A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ............................................................... 14 

PŘÍLOHY .............................................................................................................................................................. 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 
 

Základní údaje o škole 

 

 

Název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, IZO, www stránky 

Základní škola Nové Hrady, okres České Budějovice; Komenského ulice 30, 373 33 Nové 

Hrady, příspěvková organizace, IČO 70986223, IZO 605 025 067, www.zsnh.cz 

 

 

Název a adresa zřizovatele 

Město Nové Hrady, náměstí Republiky 46, 373 33 Nové Hrady 
 

 

Součásti školy 

Škola sdružuje: kapacita: 

Základní škola IZO 107 720 442  400 žáků 

Školní družina IZO 114 200 734 100 žáků 

Školní jídelna  IZO 114 201 081 300 jídel 

 

Seznam pracovišť (jednotlivé budovy), telefon, e-mail 

Vedení školy a 2. stupeň ZŠ Komenského ulice 30 

 373 33 Nové Hrady 

 číslo telefonu 386 362 137 

 mobil 739 031 151 

 e-mail zsnh@volny.cz 

 

Odborné učebny  Komenského ulice 191 

  373 33 Nové Hrady 

 

1. stupeň ZŠ  Hradební ulice 169 

  373 33 Nové Hrady 

 číslo telefonu 386 362 266 

 mobil 739 031 147 

 

Školní družina  Hradební ulice 108 

  373 33 Nové Hrady 

 číslo telefonu 386 362 297 

 mobil 725 820 516 

 

Školní  jídelna  Hradební ulice 108 

  373 33 Nové Hrady 

 číslo telefonu 386 362 297 

 mobil 724 057 976 

Datum zařazení do sítě škol 

1.11.2002 

mailto:skolanh@ts.bohem-net.cz
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Vedení školy 

Mgr. Karel Kříha – ředitel 

Mgr. Jana Štorová, DiS – zástupkyně ředitele 

 

 

Školská rada 

Předsedkyně: p. Květa Jarolímková, rodiče, Nové Hrady 

 

Členové: 

Mgr. Ivana Pelechová, ZŠ N. Hrady 

Mgr. Kateřina Vítovcová, ZŠ N. Hrady 

Mgr. Jana Štorová, DiS., ZŠ N. Hrady 

Mgr. Pavel Trubač, město N. Hrady 

Mgr. Marie Holakovská, město N. Hrady 

Mgr. Radek Sova, město N. Hrady  

p. Šárka Dibďáková, rodiče 

Mgr. Tomáš Rolínek, rodiče 
 

 

 

Spádový obvod základní školy 

Spádový obvod základní školy tvoří územní obvod města Nové Hrady. Základní školu na-

vštěvují také žáci ze sousedních obcí – Hranice, Žár, Světví. 

Velikost spádového obvodu základní školy byla stanovena rozhodnutím Rady města Nové 

Hrady ze dne 16.1.1997 (číslo jednací 87/97). 

 

 

Počet žáků a počet tříd k 30.9.2011 

 

Počet žáků     celkem         220 

 1. stupeň ZŠ 125 

 2. stupeň ZŠ 95 

 dívek 79 

 chlapců 141 

 zapsaných ve školní družině 90 

 

Počet ročníků 9 
 

Počet tříd celkem 12 

v prvním, druhém a šestém ročníku 2 třídy 

 

Počet oddělení školní družiny 3 
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 Oproti předchozímu školnímu roku se počet žáků zvýšil o tři žáky. Počet tříd se nezmě-

nil. 

 

 

Přehled oborů vzdělávání 

 

 

 Ve školním roce 2011/2012 se vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzděláva-

cího programu ZŠ Nové Hrady. 

 Všichni vyučující zodpovědně zpracovali učivo v tematických plánech v souladu 

s učebními plány školního roku 2011/2012 – viz. příloha číslo I. 

 Z nabídnuté volby cizích jazyků (anglický, německý a ruský jazyk) si žáci třetího roční-

ku vybrali výuku anglického jazyka. 

 Volitelné předměty si žáci mohli vybírat z nabídky: 

 

a) šestý ročník 

ruský jazyk 

sborový zpěv 

seminář z matematiky 

seminář z českého jazyka 

 

b) sedmý ročník 

informační a komunikační technologie 

ruský jazyk 

sborový zpěv 

seminář z matematiky 

seminář z českého jazyka 

sportovní hry 

 

c) osmý ročník 

informační a komunikační technologie 

konverzace v cizím jazyce 

sborový zpěv 

seminář z českého jazyka 

seminář z matematiky 

ruský jazyk 

sportovní hry 

 

d) devátý ročník 

informační a komunikační technologie 

sborový zpěv 

seminář z českého jazyka 

konverzace v cizím jazyce – německý jazyk 

 

(Vyučovány byly předměty psané kurzivou.) 

 

 Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byla nabídnuta individuální pomoc navíc 

mimo vyučování pod vedením Mgr. Štajnerové. Této možnosti využívali žáci minimálně. 

 Na lyžařský výcvik se ve školním roce 2011/12 přihlásilo ze sedmé třídy 16 žáků, které 

doplnili 3 žáci šestého ročníku, 5 žáků osmého ročníku a 3 žáci devátého ročníku. LVVZ za-

jistil Mgr. Vladimír Hokr na Zadově v termínu od 21. do 26. ledna 2012. Výcvik byl zajišťo-
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ván Mgr. Vladimírem Hokrem, Mgr. Marií Pučejdlovou a externím instruktorem Ing. Richar-

dem Štenglem. Lyžařský pobyt se obešel bez zranění žáků.  

 Bez problémů proběhl plavecký výcvik žáků v plavecké škole v Borovanech. Tohoto 

výcviku se zúčastnili všichni žáci třetího ročníku (základní výcvik) a čtvrtého ročníku (zdo-

konalovací výcvik). Velmi dobře zajišťovali organizaci plaveckého výcviku Mgr. Jana Štoro-

vá, zástupkyně ředitele školy, Mgr.Valenzová a Mgr. Homolková. 

 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 

 Ve školním roce 2011/2012 se počet zaměstnanců školy proti minulému školnímu roku 

nezměnil.  

 

 

Přehled pracovníků školy 

 

Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 33 

Počet učitelů ZŠ 16 

Počet vychovatelů ŠD 3 

Počet asistentů pedagoga 2 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 
 

 

 

 

Údaje o pedagogických pracovnících 
 

Pedagogičtí pra-

covníci 
Funkce Úvazek 

Roků ped. 

praxe 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

1 ředitel 1,0 18  VŠ M, F 

2 zást. ředitele 1,0 6 VŠ Čj, Hv 

3 učitelka 1,0 28 VŠ 1. stupeň 

4 učitelka 1,0 42 VŠ 1. stupeň 

5 učitelka 1,0 20 VŠ 1. stupeň 

6 učitel 1,0 13 VŠ 1. stupeň 

7 učitelka 1,0 19 VŠ 1. stupeň 

8 učitelka 1,0 13 VŠ 1. stupeň 

9 učitelka 1,0 19 VŠ Rj, Vv 

10 učitelka 1,0 0 VŠ Čj, Nj 

11 učitelka 1,0 30 VŠ Aj, Nj, Rj 

12 učitelka 1,0 38 VŠ M, F 

13 učitelka 1,0 27 VŠ Čj, Ov 

14 učitel 1,0 38 VŠ M, Tv 

15 učitelka 1,0 2 VŠ Nj, Vv 

16 učitelka 1,0 13 VŠ Ch, Bi 

17 asis. ped. 0,7 6 SŠ  

18 asis. ped. 0,5 4 SŠ  

19 vychovatelka 1,0 13 SŠ  
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20 vychovatelka 0,7 17 SŠ  

21 vychovatelka 0,55 8 SŠ  
 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 
 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 77 Učitelé 1. stupně 87 

Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 76 

Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD  
  

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 
 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

do důch. věku 

v důchod. 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 5 2 7 0 4 1 1 0 2 3 18 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 samostatná odb. kuchařka 1,0 SŠ 

2 kuchařka 1,0 SOU 

3 pracovnice provozu 1,0 Základní 

4 pracovnice provozu 0,33 SOU 

5 účetní 0,4 SŠ 

6 mzdová účetní 0,56 SŠ 

7 školník 1,0 SOU 

8 uklízečka 1 SOU 

9 uklízečka 0,7 Základní 

10 uklízečka 0,55 SOU 

11 uklízečka 0,5 Základní 

 

 

Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce 
a následném přijetí do školy 

 

 

Zápis žáků do prvního ročníku: 

 Zápis žáků do prvního ročníku proběhl ve dnech 20.1. a 21.1.2012. Zápis zajišťovali 

vyučující prvního stupně a vychovatelky školní družiny pod organizačním vedením Mgr. Jany 

Štorové. K zápisu se dostavilo 23 žáků (20 poprvé a 3 po odkladu povinné školní docházky). 

Zapsaných do 1. ročníku bylo 23 žáků, následně bylo rozhodnuto o 4 odkladech povinné 

školní docházky.  

 

Zápis do školní družiny: 

 Ve školním roce 2011/2012 bylo do školní družiny zapsáno 90 žáků (90 žáků prvního 

stupně). Žáci byli rozděleni do 3 oddělení. 

 

Ukončení povinné školní docházky: 
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 Ve školním roce 2011/2012 ukončilo povinnou školní docházku 14 žáků, 10 žáků devá-

tého ročníku, 4 žáci osmého ročníku. Všichni vycházející žáci byli přijati do zvolených stu-

dijních nebo učebních oborů: 

Gymnázium 0 žák  

OA 0 žáků 

Zdravotní školy 0 žák  

SOŠ 7 žáků  

SOU 7 žáků  

Čtyři žáci 5. ročníku byli přijati ke studiu osmiletého gymnázia. 

 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školní-
mi vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 
včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a abso-
lutorií 

 

 

 Dlouhodobé i krátkodobé cíle vzdělávacího programu jsou stanoveny. Vyučující roz-

pracovali cíle vzdělávacího programu do tematických plánů. Plánované termíny jsou vedením 

školy sledovány a úkoly jsou vyhodnocovány při hospitacích a pedagogických radách. 

 Hodnocení žáků se řídí pravidly. Pravidla pro hodnocení jsou součástí školního řádu. 

Řád řeší jak hodnocení prospěchu, tak hodnocení chování. Se školním řádem jsou učitelé i 

žáci každoročně seznamováni a řád je umístěn na webových stránkách školy a na přístupném 

místě ve škole. Rodičům je doporučeno seznámit se s řádem školy. Hodnocení prospěchu i 

chování je na vysvědčení prováděno číselnou stupnicí. Škola může na žádost rodičů hodnotit i 

slovně, případně kombinovaně. Celkový přehled klasifikace školy je uveřejněn v příloze čís-

lo II.  

Ve školním roce 2011/2012 proběhlo testování žáků 5. a 9. ročníku z anglického jazyka, čes-

kého jazyka a matematiky v rámci celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na 

úrovni 5. a 9. ročníků základních škol projektu NIQES realizovaného ČŠI. Výsledky dosaže-

né žáky naší školy jsou uveřejněny v příloze číslo III. 

 

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

 

Ve škole je zpracován MPP (minimální preventivní program) s vypracovanou strategií 

na omezení sociálně patologických jevů. Uvedenou problematikou se zabývala školní koordi-

nátorka Mgr. Štěpánka Hanusová. V ročnících na prvním stupni byla prevenci sociálně pato-

logických jevů věnována pozornost převážně v předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda, 

čtení a na druhém stupni v  předmětech člověk a zdraví, občanská výchova a přírodopis 

v souladu s učebním plánem. K probíraným tématům patřilo především: vztahy ve třídě, šika-

na, styk s cizími lidmi, rasismus, drogy, krádeže, vandalismus, ochrana zdraví, chování 

k postiženým lidem. Kromě toho, že se vyučující zabývali přímou primární prevencí, zaměřili 

se i na posilování pozitivních jevů v dětském kolektivu, hlavně na rozvíjení dobrých vztahů a 

na spolupráci v kolektivu, toleranci, ochotě pomoci. Žáci se učili vyjadřovat vlastní názor a 

naslouchat druhým, jak a s kým trávit volný čas.  

Přímo ve škole nebyly zjištěny žádné projevy zneužívání návykových látek. Problémem 

však zůstává kouření žáků mimo školu. Pokud tuto skutečnost škola zjistila, byli informováni 

rodiče žáků. Ve většině těchto případů není rodina schopna tento problém řešit.  
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Škola každoročně zajišťuje ve spolupráci se zájmovými organizacemi a vedoucími 

kroužků sestavení a zveřejnění nabídky zájmových aktivit, které mohou žáci využívat 

k smysluplnému trávení volného času. 

Spolupráce s rodiči se uskutečnila na třídních schůzkách, kde se projednávaly nejen 

úspěchy a neúspěchy žáků, ale individuálně se řešily i problémy dětí. 

 

 

Přehled akcí ve šk. roce 2011/2012 

 

Projekt Jedličkova ústavu „100 jedlí pro Jedli 

 

Návštěvy knihovny a keramické dílny 

 

„Pasování na čtenáře“ žáků prvních ročníků 

 

Beseda s dobrovolníkem Červeného kříže o první pomoci 

 

Beseda s příslušníky Policie ČR spojené s ukázkami jejich činnosti. 

 

Výuka dopravní výchovy na DPH v Třeboni 

 

První stupeň se opět zapojil do programu „Zdravé zuby“. 

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

Na začátku šk. roku byli všichni zaměstnanci proškoleni v bezpečnosti práce a v oblasti první 

pomoci. 

 

Název akce Počet účastníků 

Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich 

rozvoj 

1 

Profesní průprava zástupců ředitele 1 

Práce s neukázněným žákem 2 

Tvorba digitálních učebních materiálů 1 

Současné styly mladých 1 

Komorní souhra a dlouhodobá spolupráce 1 

Tréma a její zvládání 1 

Vytváření internetových stránek google 1 

Novely právních předpisů k 1.1.2012 1 

Badatelsky orientované vyučování 1 

Seminář pro předkladatele projektů do 3. výzev globálního grantu OP 

VK pro oblasti podpory 3.2 

 

1 

Ředitel školy a finanční kontrola 1 

Aktiv učitelů zdravotníků, vedoucích zdravotnických kroužků 1 

Bezpečná tělocvična – dětské hřiště - sportoviště 1 

Nové odměňování pedagogických pracovníků 1 
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Údaje o hlavních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

 

 O činnosti školy byla veřejnost informována prostřednictvím Novohradského zpravoda-

je a webových stránek. Do Novohradského zpravodaje přispívaly zejména vychovatelky škol-

ní družiny. Další příspěvky poskytovaly Mgr. Štorová, Mgr. Vítovcová, Mgr. Rolínková, 

Mgr. Hanusová, Mgr. Valenzová, Mgr. Vyhlídková a Mgr. Pelechová. 

 Ve druhé třídě probíhal projekt Anglický jazyk hrou. Koordinátorkou projektu byla 

Mgr. I. Schaffelhoferová. Cílem byla motivace žáků učit se cizímu jazyku.  

 Na druhém stupni bylo žákům umožněno navštěvovat školní knihovnu, o kterou se sta-

rala Mgr. I. Pelechová.  

 Na prvním i druhém stupni bylo žákům nabídnuto doučování z angličtiny, němčiny, 

češtiny, matematiky a fyziky. Přípravě žáků na přijímací zkoušky z českého jazyka se věnova-

la Mgr. I. Pelechová. 

 Zdravotnický kroužek, který nás úspěšně reprezentoval na soutěžích, vedla 

Mgr. K. Vítovcová. Znovu se naši žáci prezentovali v oblastním kole soutěží Hlídky mladých 

zdravotníků a Mladý záchranář – dokaž, že umíš.  

 Dětské sbory Novohradský zvoneček a Fermata vedla Mgr. J. Štorová. Sbory se zúčast-

nily několika akcí pro veřejnost. Vystupovaly u vánočního stromu, připravily program vánoč-

ních písní pro rodiče a žáky 1. – 9. tříd v rámci uskutečněné vánoční školní akademie „Ra-

dujme se, veselme se aneb Štědrý den je za námi“. Fermata vystoupila ku příležitosti konání 

finálového setkání vítězů soutěže Zvonek z Novohradských hor. Dále v prostorách Nového 

zámku zazpívaly oba sbory v závěru školního roku v rámci pořádaného závěrečného koncertu 

sborů pro rodiče a veřejnost. Žáci Fermaty byli spolu se žáky 8.A zapojeni do probíhajícího 

projektu Školy pro region, realizovaného ve spolupráci s Novohradskou občanskou společ-

ností, o. s. v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem pro-

jektu byl vznik a ověření metodiky průřezového projektového vyučování s důrazem na využití 

potenciálu regionu. Svůj pěvecký a taneční program představili na slavnostním otevření škol-

ní virtuální naučné stezky i na závěrečné projektové konferenci. 

 Základní škola zaznamenala velké soutěžní úspěchy v okresním kole pěvecké soutěže 

Jihočeský zvonek 2012, které proběhlo 12. dubna 2012 v Českých Budějovicích. V konkuren-

ci žáků z jihočeských základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií si naši žáci vedli 

výborně. Ztíženou situaci měli i z důvodu konání celostátní soutěže základních uměleckých 

škol, a v okresním kole museli uspět i v konkurenci těchto žáků. Umístění získali Vojtěch 

Švarc (I. kategorie – sólo) – zlaté pásmo, Kristýna Polesová (I. kategorie – sólo) – zlaté 

pásmo, Kristýna Polesová – Vojtěch Švarc (I. kategorie – duo) – zlaté pásmo, Tereza Fritzová 

– Ilona Slepičková (II. kategorie – duo) – stříbrné pásmo a Kateřina Strejčková – Andrea Vo-

chozková (III. kategorie – duo) – stříbrné pásmo. Pěveckou průpravu žáků obstarala Mgr. J. 

Štorová.   

 Další úspěch získala základní škola ve 41. celostátní přehlídce dětských recitátorů Dět-

ská scéna 2012. Oblastní kolo soutěže proběhlo 7. března 2012 v Českých Budějovicích. Za 

naši školu soutěžili Marek Rolínek (2.B), Eliška Rolínková (5. třída), Filip Liška (7. třída) a 

Jakub Kříha (8. třída). Ze čtyř přihlášených recitátorů postoupil z okresního kola (z prvního 

místa) do kola krajského, které proběhlo dne 16. dubna 2012 ve Strakonicích, Marek Rolínek. 

V krajském kole znovu Marek obsadil příčky nejvyšší. Přípravě těchto žáků na recitační sou-

těž se věnovali Mgr. I. Pelechová a Mgr. Marie Rolínková. 

            ZŠ se zúčastnila mezinárodní matematické soutěže „KLOKAN“. Soutěž na škole or-

ganizačně zajišťovala Mgr. M. Pučejdlová. 
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  Pátým rokem proběhla na škole i rybářská olympiáda, kterou zajistila Mgr. Š. Hanuso-

vá. 

 V květnu se uskutečnil memoriál RNDr. Stanislava Kučery pod názvem „Znáš Novo-

hradsko“, který měla na starost Mgr. Š. Hanusová a se zpracováním dat pomáhal 

Mgr. V. Rolínek. 

 Základní škola se zapojila znovu do 2. ročníku víceoborové soutěže v zájmové umělec-

ké činnosti Zvonek z Novohradských hor. Žáci 1. – 9. tříd se realizovali v oborech recitace, 

zpěv a výtvarná výchova. Na rozdíl od předchozího ročníku nyní projevilo zájem o soutěž 

mnohem více zájemců. Naši žáci v konkurenci zúčastněných základních škol obstáli velmi 

dobře. Ve výše uvedených oborech obsazovali s úspěchem přední místa.  

 Veřejností byly pozitivně přijaty mnohé akce, které základní škola uspořádala. Největší 

odezvu si získal vánoční zábavný pořad s názvem „Veselme se, radujme se aneb Štědrý den je 

za námi“, ve kterém se představili žáci 1. – 9. tříd. V květnu uspořádala Mgr. M. Rolínková 

pro rodiče besídku žáků 2.B. Mgr. P. Vyhlídková zorganizovala v průběhu školního roku dvě 

vernisáže výtvarných prací žáků, v listopadu nejprve z prací žáků 5.A v Koželužně, v červnu 

v Novém zámku, kde shromáždila a nainstalovala práce žáků všech tříd.  

 V dubnu a květnu absolvovali žáci 3.A a 4.A v doprovodu Mgr. Z. Valenzové a Mgr. 

M. Homolkové výuku dopravní výchovy v Třeboni, v průběhu  I. pololetí výuku plavání v 

Borovanech.  

 Několik zajímavých exkurzí a besed přinesl žákům osmé třídy projekt „Školy pro regi-

on“, jež pokračoval v činnosti z uplynulého školního roku a navazoval na již získané poznat-

ky žáků. Žáci absolvovali projektové vycházky po školní virtuální naučné stezce „Ve stínu 

středověkých hradeb“, která sledovala jednoznačný cíl – seznámit žáky s historií vybraných 

míst (7 zvolených zastávek) města Nových Hradů. Naši žáci spolu se žáky ostatních partner-

ských škol podnikli jednodenní poznávací exkurzi do zahraničí. Cílem exkurze se stal kon-

centrační tábor Mauthausen, dále města Kefermarkt a Sankt Florian. Vyvrcholení projektové-

ho úsilí představovaly 2 prezentace projektu - závěrečná konference v červnu, na které naši 

žáci představili ostatním zúčastněným školám svou virtuální naučnou stezku, a slavnostní 

otevření ŠVNS určené pro žáky ZŠ i veřejnost.  

 Žáci 6.A a 6.B se zapojili do diskuse, jaké strasti a radosti potkávají žáky s tělesným 

postižením. „100 jedlí pro Jedli“ představuje název projektu Jedličkova ústavu, který tímto 

způsobem oslaví v roce 2013 100 let od svého založení. Základní škola Nové Hrady se roz-

hodla rovněž podpořit myšlenku projektu a přidat se k oslavám tohoto výročí. V závěru spo-

lečného setkání žáci vysadili malou jedličku u budovy II. stupně, naproti prostranství Na Pa-

lubě.  

 Žáci navštívili v rámci několika uskutečněných exkurzí například Ústav fyzikální a sys-

témové biologie Akademie věd v Nových Hradech, Střední odbornou školu veterinární, me-

chanizační a zahradnickou v Českých Budějovicích v rámci pořádaného Dne otevřených dve-

ří, Planetárium v Českých Budějovicích, Městskou knihovnu nebo Státní hrad v Nových Hra-

dech. Využili i nabídek kláštera Božího Milosrdenství při vázání adventních věnců nebo tvor-

bě keramiky. 

 Výukové plány školního vzdělávacího programu zpestřily mnohé kulturní pořady a be-

sedy. Například lze uvést výuku o ekologii prostřednictvím „kinobusu“, besedy s ilustrátorem 

Adolfem Dudkem, spisovatelkou Petrou Braunovou, s dobrovolníky Českého červeného kříže 

o první pomoci, se zástupci Policie ČR nebo besedu s Jiřím Márou o cestování a poznávání 

zemí se zdravotním hendikepem. Kulturní pořady byly tematicky zaměřeny na poznávání hry 

na hudební nástroje, přes interpretaci populární hudby až k poznávání divadelního umění.  

 Školní družina pořádala celoroční hru s názvem „Kouzelnická škola Harryho Pottera. 

Jejím záměrem bylo podpořit u dětí vlastní aktivitu, vynalézavost, zdravou soutěživost, pro-

budit schopnost prosadit se či vystoupit před ostatními. Účastníci zájmového vzdělávání ve 

školní družině mohli navštěvovat výtvarný kroužek, aerobic, zpívání a hraní pro radost, spor-

tovní a míčové hry a kuželky. Během školního roku uspořádaly vychovatelky pro žáky a rodi-
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če celou řadu zajímavých akcí, např. výstavu hub a bylinek, mikulášskou nadílku, vánoční 

posezení s rodiči, besedy o zvířatech, vítání jara a rozloučení s paní zimou, návštěvu hasičů 

v Českých Budějovicích, pálení čarodějnic, besídku ke dni matek nebo týden otevřených dve-

ří. Celoroční hru zakončil dvoudenní výlet na Pelhřimovsko. Každoročně ŠD pořádá také dět-

ský Masopust. 

 

 

exkurze a výlety - šk. rok 2011/2012 

 

1.A, 2.A, 6.A – 17.5.2012 – Hopsárium České Budějovice 

1.B – 19.6.2012 – Tereziino údolí 

2.B – 29.5.2012 – Český Krumlov (prohlídka města)  

3.A, 4.A – 22.5.2012 – Praha (prohlídka města) 

5.A, 6.B – 12.6.2012 – Černé údolí  

7.A, 9.A – 14.6.2012 - Praha (ZOO, 5D kino) 

8.A - 15.6.2012 – České Budějovice (Multikino CineStar) 

 

ŠD – 6.6. – 7.6.2012 – Pelhřimovsko (Muzeum strašidel Pelhřimov, Muzeum šikovných 

ručiček a rekordů Pelhřimov, hrad Kámen, Chýnovské jeskyně, ZOO Větrovy, Tábor) 

 

DPS Novohradský zvoneček, Fermata – 22. 6. 2012 – Tereziino údolí  

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní in-
spekcí 

 

 

Ve školním roce 2011/2012 neprovedla Česká školní inspekce na naší škole inspekční čin-

nost. 

 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

 

 

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2011 

 

Dotace poskytované krajem 

 

 

Přijaté dotace: 9 503 000,- Kč 

 

 

Čerpání: 

 

Platy 6 913 000,- Kč 

 

Odvody 2 421 985,- Kč 

 

Účelové ONIV 136 015,- Kč 

 

Program školní vybavení 
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pro žáky 1. ročníku 32 000,- Kč 

 

 

Čerpání celkem 9 503 000,- Kč 

 

Ostatní příjmy a výdaje 

 

Dotace od městského úřadu 3 140 000,- Kč 

Příjmy vlastní 937 040,- Kč 

Přijaté úroky 36 096,- Kč 

Ostatní příjmy 4 342,- Kč 

Celkem příjmy 4 117 478,- Kč 

 

 

Materiálové náklady 1 433 218,57 Kč 

Spotřeba energie 1 607 286,- Kč 

Opravy 243 198,- Kč 

Cestovné 21 286,- Kč 

Ostatní služby 448 596,- Kč 

Plat – dotace jídelna 253 385,- Kč 

Odvody – dotace jídelna 81 215,- Kč 

Poplatky účtů 17 758,- Kč 

Pojištění školy 16 162,- Kč 

Celkem náklady 4 122 104,57 Kč 

 

 

Zisk 4 626,57 Kč 

 

Ztráta vznikla zaplacením výroby dřevěného okna, které bylo součástí opravy a zateplení bu-

dovy, v hodnotě 11.040,-Kč z rozpočtu školy. 

 

 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

 

 Škola byla zapojena do rozvojového programu MŠMT „Školní vybavení pro žáky 

1. ročníku základního vzdělávání“ č.j.1 968/2011-26.  

 

 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení 

 

 

Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
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Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financo-
vaných z cizích zdrojů 

 

 

Projekt „Školy pro region“ 

 

 Od šk. roku 2009/2010 je škola zapojena do projektu Školy pro region - modernizace 

ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska realizovaného ve spolupráci s Novohrad-

skou občanskou společností, o. s. v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-

schopnost. Cílem projektu je vznik a ověření metodiky průřezového projektového vyučování s 

důrazem na využití potenciálu regionu. 

Účelem projektu je: 

1. Potřeba nové metodiky vyučování v souvislosti se zaváděním ŠVP a průřezového vyučo-

vání na základních školách.  

2. Potřeba jednotné opakovatelné metodiky s důrazem na poznávání regionu a využití jeho 

potenciálu. 

3. Zkvalitnění a zatraktivnění výuky na základních školách v regionu. 

4. Propojení izolovaných "mikroregionů" jednotlivých škol v jeden regionální celek. 

 Školní rok 2011/2012 byl pro všech pět partnerských škol rokem závěrečným. Na naší 

škole pokračovali v realizaci žáci, kteří byli do projektu zapojeni i v předcházejícím roce. 

Hlavním úkolem bylo doplnění informací k již vytvořeným sedmi stanovištím školní virtuální 

naučné stezky „Ve stínu středověkých hradeb“ a její prezentace spolužákům, veřejnosti i 

ostatním týmům partnerských škol. 

 

Projekt „EU peníze školám“ 

 

 Dne 29.4.2011 rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace z OP - VK pro oblast podpory 1.4 

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělává-

ní. Realizace projektu začala 1.9.2011. Z poskytnuté části dotace byla pořízena výpočetní 

technika pro tvorbu a prezentaci digitálních učebních materiálů, kterou mají k dispozici 

všichni vyučující. Po šesti měsících byla vypracována první monitorovací zpráva a odeslána 

MŠMT, které ji přijalo bez připomínek. 

 

 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi za-
městnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

 

Město Nové Hrady, náměstí Republiky 46, 373 33 Nové Hrady, zřizovatel 

 

Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství ZŠ Nové Hra-

dy - organ. číslo 23-0022-3301 

 

Sociální odbor MěÚ v Trhových Svinech 

 

Pedagogicko - psychologická poradna 

 

Speciální pedagogické centrum 

 

Novohradská občanská společnost, o. s. 
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Klášter Božího Milosrdenství, Rodina Panny Marie Nové Hrady 

 

Obecně prospěšná společnost Humanitas Nové Hrady se podílí na aktivitách zaměřených na 

podporu rozvíjení individuálních vloh a zájmů žáků Základní školy Nové Hrady. 

 

Základní škola Nové Hrady je přípravným partnerským centrem Evropského centra jazyko-

vých zkoušek (ELEC). 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána na Pedagogické radě dne 30.8.2012. 

 

 

 

 

         Mgr. Karel Kříha 

         ředitel školy 

 

 

 

Přílohy 
 

Příloha  I 

a) Učební plán – ŠVP 

b) Učební plán – ŠVP aktualizace k 1.9.2010 pro 1.stupeň 

 

Příloha II 

Přehled klasifikace školy 

a) I. pololetí 

b) II. pololetí 

 

Příloha III 

Výsledky testování žáků 5. a 9. ročníku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno školskou radou dne 29.11.2012 


