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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


 4 

 

 

Vedení školy 

Mgr. Karel Kříha – ředitel 

Mgr. Jana Štorová, DiS. – zástupkyně ředitele 

 

 

Školská rada 

 

členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků: 

p. David Kaftan – předseda školské rady 

p. Šárka Dibďáková 

p. Václav Švarc 

členové jmenovaní zřizovatelem: 

Mgr. Marie Holakovská – místopředsedkyně školské rady 

Mgr. Michal Jarolímek 

p. Jaroslav Brácha 

členové zvolení pedagogickými pracovníky: 

Mgr. Tomáš Rolínek – místopředseda školské rady 

Mgr. Ivana Pelechová 

Mgr. Jana Štorová, DiS. 
 

 

 

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 30.9.2014 

 

Počet žáků     celkem         221 

 1. stupeň ZŠ 137 

 2. stupeň ZŠ 84 

 dívek 93 

 chlapců 128 

 zapsaných ve školní družině 86 

 

Počet ročníků 9 
 

Počet tříd celkem 12 

ve druhém, čtvrtém a pátém ročníku 2 třídy 

 

Počet oddělení školní družiny 3 

 

 Oproti předchozímu školnímu roku se počet žáků snížil o 6 žáků. Počet tříd se snížil o 1. 
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Přehled oborů vzdělávání 

 

 

 Ve školním roce 2014/2015 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 2014/2015 – 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 

biologický seminář 

seminář z českého jazyka 

seminář z matematiky 

 

b) sedmý ročník 

ruský jazyk 

biologický seminář 

informační a komunikační technologie 

seminář z českého jazyka 

seminář z matematiky 

 

c) osmý ročník 

ruský jazyk 

informační a komunikační technologie 

seminář z českého jazyka 

seminář z matematiky 

konverzace v cizím jazyce 

 

d) devátý ročník 

ruský jazyk 

informační a komunikační technologie 

seminář z českého jazyka 

seminář z matematiky 

konverzace v cizím jazyce 

 

(Vyučovány byly předměty psané kurzivou.) 

 

 Ve škole jsou v běžných třídách integrovaní žáci se zdravotním postižením, v jedné tří-

dě působil asistent pedagoga. Všem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byla na-

bídnuta individuální pomoc navíc mimo vyučování. 

 Na lyžařský výcvik se ve školním roce 2014/15 přihlásilo 24 žáků, 9 žáků sedmého roč-

níku, 8 žáků osmého ročníku a 7 žáků devátého ročníku. LVVZ zajistil Mgr. Vladimír Hokr 

v šumavském středisku Zadov. Lyžařský pobyt proběhl v termínu od 26. do 30. ledna 2015. 

V průběhu konání kurzu došlo ke zranění jednoho žáka. Výcvik byl zajišťován Mgr. Vladimí-

rem Hokrem, Mgr. Marií Pučejdlovou a lyžařským instruktorem Ing. Richardem Štenglem. 
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 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. Jana Tomášková, Mgr. Václav Pávek a Mgr. Tomáš Rolí-

nek. 

 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 

 Ve školním roce 2014/2015 se počet zaměstnanců školy proti minulému školnímu roku 

nezměnil.  

 

 

Přehled pracovníků školy 

 

Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 32 

Počet učitelů ZŠ 17 

Počet vychovatelů ŠD 3 

Počet asistentů pedagoga 1 

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 21  VŠ M, F 

2 zást. ředitele 1,0 9 VŠ Čj, Hv 

3 učitelka 1,0 25 VŠ 1. stupeň 

4 učitelka 1,0 45 VŠ 1. stupeň 

5 učitelka 1,0 23 VŠ 1. stupeň 

6 učitel 1,0 16 VŠ 1. stupeň 

7 učitelka 1,0 32 VŠ 1. stupeň 

8 učitelka 1,0 16 VŠ 1. stupeň 

9 učitel 1,0 13 VŠ 1. stupeň 

10 učitelka 1,0 24 SŠ 1. stupeň 

11 učitelka 1,0 22 VŠ Rj, Vv 

12 učitelka 1,0 33 VŠ Aj, Nj, Rj 

13 učitel 1,0 2 SŠ M, F 

14 učitelka 1,0 30 VŠ Čj, Ov 

15 učitel 1,0 41 VŠ M, Tv 

16 učitelka 1,0 14 VŠ Ov, Vv 

17 učitelka 1,0 16 VŠ Ch, Bi 

18 asis. ped. 0,7 9 SŠ  

19 vychovatelka 1,0 16 SŠ  

20 vychovatelka 0,7 20 SŠ  

21 vychovatelka 0,516 11 SŠ  
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Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

 

Dva pedagogičtí zaměstnanci nesplňovali kvalifikační předpoklady dle zákona 

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. 

 
 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 85 Učitelé 1. stupně 85 

Učitelé 2. stupně 87 Učitelé 2. stupně 68 

Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD  
  

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 
 

Do 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let nad 55 let 

do důch. věku 

v důchod. 

věku 

Celkem 

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

1 2 2 4 1 7 0 2 1 1 5 16 

 

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 16.1. a 17.1.2015. Zápis zajišťovali 

vyučující prvního stupně, vychovatelky školní družiny a výchovná poradkyně pod organizač-

ním vedením Mgr. Jany Štorové. K zápisu se dostavilo 28 žáků (27 poprvé a 1 po odkladu 

povinné školní docházky). K základnímu vzdělávání bylo přijato 28 žáků, následně bylo roz-

hodnuto o 2 odkladech povinné školní docházky. 

 

Zápis do školní družiny: 

 Ve školním roce 2014/2015 bylo do školní družiny zapsáno 86 žáků (86 žáků prvního 

stupně). Žáci byli rozděleni do 3 oddělení. 
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Ukončení povinné školní docházky: 

 Ve školním roce 2014/2015 ukončilo povinnou školní docházku 30 žáků, 28 žáků devá-

tého ročníku a 2 žáci osmého ročníku. Všichni vycházející žáci byli přijati do zvolených stu-

dijních nebo učebních oborů: 

Gymnázium 0 

SOŠ 19 žáků  

SOU 9 žáků  

Přihlášku ke studiu osmiletého gymnázia podalo 7 žáků 5. ročníku. Přijímací zkoušky absol-

vovalo 6 žáků, ke studiu bylo přijato 5 žáků. 

Osmileté gymnázium 5 žáků 

 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělá-
vacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně 
výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií 

 

 

 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků naplňuje cíle stanovené vzdělávacím programem 

pro základní vzdělávání. Vyučující rozpracovali očekávané výstupy a učivo vzdělávacího 

programu do tematických plánů. Jejich realizace i hodnocení žáků jsou vedením školy sledo-

vány a vyhodnocovány při hospitacích a pedagogických radách. 

 Pravidla pro hodnocení jsou součástí školního řádu. Řád řeší jak hodnocení 

prospěchu, tak hodnocení chování. Se školním řádem jsou učitelé i žáci každoročně seznamo-

váni a řád je umístěn na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole. Rodičům 

je doporučeno seznámit se se školním řádem. Hodnocení prospěchu i chování je na vysvědče-

ní prováděno číselnou stupnicí. Škola může na žádost rodičů hodnotit i slovně, případně kom-

binovaně. Celkový přehled klasifikace školy je uveřejněn v příloze číslo II.  

Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo provedeno výběrové zjišťo-

vání výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS 

SET. Do vzorku bylo zařazeno cca 2 500 škol (základní školy, víceletá gymnázia, střední od-

borné školy). Výběrové testování bylo zaměřeno na zjišťování výsledků žáků 9. ročníků zá-

kladních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a žáků 3. ročníků vybraných obo-

rů středních odborných škol, a to v oblasti společenskovědních předmětů a přírodovědných 

předmětů. Výběrové testování ověřovalo aktuální míru dosažení očekávaných výstupů podle 

příslušných rámcových vzdělávacích programů. Cílem testování bylo poskytnout žákům, ro-

dičům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích 

vzdělávání. Stručný přehled výsledků je uveden v příloze číslo III. 

 

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

 

Ve škole působí školní metodik prevence - Mgr. Štěpánka Hanusová, která zpracovala 

MPP (minimální preventivní program) s vypracovanou strategií na omezení sociálně patolo-

gických jevů. V ročnících na prvním stupni byla prevenci sociálně patologických jevů věno-

vána 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 
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plánem. K probíraným tématům patřilo především: vztahy ve třídě, šikana, styk s cizími lid-

mi, 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, ochotu pomoci. Žáci se učili vyjadřovat vlastní názor a naslouchat dru-

hým, 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, písemně upozor-

nila rodiče žáků. S rodiči jsme v této oblasti spolupracovali také na třídních schůzkách, kde se 

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

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. 

 

 

Přehled akcí ve šk. roce 2014/2015 

 

Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia České Budějovice připravilo projekt: „Ži-

vot v mraveništi“ 

 

Přednáška o internetové bezpečnosti 

 

Návštěvy knihovny a keramické dílny 

 

„Pasování na čtenáře“ žáků prvních ročníků 

 

Beseda s příslušníky Policie ČR  

 

Výuka dopravní výchovy na DPH v Třeboni 

 

První stupeň se opět zapojil do programu „Zdravé zuby“ 

 

Plavecký výcvik v plavecké škole v Borovanech 

 

Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd 

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje podle plánu DVPP a podle 

zájmu jednotlivých zaměstnanců. 

Na začátku šk. roku byli všichni zaměstnanci proškoleni v bezpečnosti práce a v oblas-

ti první pomoci. 

 

Název akce Počet účastníků 

Publicon - Datakabinet 15 

ČŠI – využití elektronického systému InspIS ŠVP 1 

Aktiv učitelů zdravotníků, vedoucích zdravotnických kroužků 1 

Problematika organizace a řízení různých typů sborů s důrazem na dět-

ské a mládežnické sbory na školách 

1 
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Dramaturgie sboru a příprava koncertního repertoáru 1 

Zpívat může každý 1 

Prohlubování dirigentské techniky II. 1 

Motivační metody práce s dětským sborem 1 

Stará hudba v repertoáru sborů I. – Duchovní a světská tvorba renesance 

a raného baroka 

1 

Současná literatura pro děti a mládež 1 

Individuální výchovný program – smlouvy se školou 1 

Kázeň a klima školy – Problémový žák ve třídě 1 

Školní násilí 2 

Hospodaření a řízení příspěvkových organizací 1 

Novely právních předpisů od 1.11.2014 od 1.1.2015 1 

KÚ – pracovní setkání ředitelů  

ČŠI – regionální informační setkání  2x1 

 

 

 

 

 

Údaje o 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 poskytovali Mgr. K. Kříha, Mgr. J. Štorová, Mgr. K. Vítovcová, 

Mgr. M. Rolínková, Mgr. T. Rolínek, Mgr. A. Štajnerová, Mgr. J. Tomášková, Mgr. Š. Hanu-

sová a Mgr. I. Pelechová. Webové stránky školy spravovali p. V. Ulrich a Mgr. J. Štorová, 

příspěvky zajišťovali příslušní vyučující.   

 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 a matematiky. Přípravě žáků na přijímací zkoušky z českého jazyka se věnovala Mgr. 

I. Pelechová, z matematiky Mgr. K. Kříha a Mgr. V. Hokr. Přípravu žáků pátých ročníků na 

přijímací zkoušky zajišťovaly Mgr. M. Homolková a p. J. Hejtmánková. Kroužek anglického 

jazyka pro žáky 4. ročníku vedl Mgr. T. Rolínek.  

 Zdravotnický kroužek, který nás reprezentoval na soutěžích, vedla Mgr. K. Vítovcová. 

Znovu se naši žáci prezentovali v oblastním kole Hlídek mladých zdravotníků v Českých Bu-

dějovicích. Naši školu zastupovali Jan Círal, Kristýna Polesová, Tereza Fritzová, Michaela 

Soukupová, Adam Zeman a Jan Štangl - obsadili 10. místo.  

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

nily v průběhu školního roku několika akcí pro veřejnost. Vystupovaly u vánočního stromu, 

připravily program vánočních písní pro rodiče a veřejnost, pro vánoční vystoupení oslovila 

pěvecké sbory společnost Poděbradka, a. s. Opět se podařilo uspořádat jarní a závěrečný kon-

cert DPS, nově i koncert 1. podzimní. Obrovský úspěch zaznamenaly oba pěvecké sbory 

v krajském kole 25. celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů ve Strakonicích. 

Novohradský zvoneček byl při své premiéře v soutěži ohodnocen zlatým pásmem v kategorii 

I.A. Fermata byla přihlášena do soutěžní kategorie I.B spolu s DPS Úsměv Borovany a DPS 

Bona Fide Strakonice. Fermata získala stříbrné pásmo. Pro žáky byla uspořádána víkendová 

soustředění. Ve II. pololetí školního roku se sbory zúčastnily promenádního koncertu v rámci 

zahájení turistické sezony a připomenutí konce 2. světové války a přehlídky vítězů soutěže 

Zvonek z Novohradských hor 2015.  
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Přehled akcí školních pěveckých sborů 

 
Novohradský zvoneček, 

Fermata 
11. 11. 2014 Podzimní koncert 

Novohradský zvoneček, 

Fermata 
30. 11. 2014 Zpívání u vánočního stromu 

Novohradský zvoneček, 

Fermata, Gaudioso (pro 

zájemce) 

10. 12. 2014 Česko zpívá koledy 

Novohradský zvoneček, 

Fermata 
12. 12. 2014 Vystoupení v třeboňském hotelu Zlatá Hvězda pro 

společnost Poděbradka, a. s. 
Novohradský zvoneček, 

Fermata a žáci ZUŠ T. Svi-

ny 

14. 12. 2014 Vánoční koncert 

Novohradský zvoneček, 

Fermata 
16. 12. 2014 Vánoční vystoupení v Domě s pečovatelskou služ-

bou v Nových Hradech 
Fermata 19. 12. 2014 Projektový den „Vánoce přicházejí“ 
Fermata 7. 3. a 8. 3. 

2015 

Netradiční soustředění Fermaty 

Novohradský zvoneček 8. 3. 2015 Vystoupení k MDŽ 
Novohradský zvoneček 14. 3. 2015 Soustředění Novohradského zvonečku 
Novohradský zvoneček, 

Fermata 
19. 3. 2015 Koncert pro rodiče 

Novohradský zvoneček, 

Fermata 
20. 3. 2015 Jarní koncertování v Domě s pečovatelskou služ-

bou v Nových Hradech 
Novohradský zvoneček, 

Fermata 
26. 3. 2015 Vystoupení sborů pro zaměstnance školy 

Novohradský zvoneček, 

Fermata 
27. 3. 2015 Vystoupení sborů pro žáky ZŠ 

Novohradský zvoneček, 

Fermata 
4. 4. 2015 Jarní pěvecký koncert 

Novohradský zvoneček, 

Fermata 
7. 4. 2015 Krajské kolo 25. celostátní přehlídky školních dět-

ských pěveckých sborů, Strakonice 
Novohradský zvoneček, 

Fermata 
2. 5. 2015 Promenádní koncert v rámci zahájení turistické 

sezony a připomenutí konce 2. světové války 
Novohradský zvoneček 13. 5. 2015 Vystoupení sboru na přehlídce vítězů Zvonek 

z Novohradských hor 2015 (finále) 
Novohradský zvoneček, 

Fermata 
2. 6. 2015 Fotografování pěveckých sborů 

Novohradský zvoneček, 

Fermata 
24. 6. 2015 Závěrečný koncert 

 

 Základní škola zaznamenala znovu obrovské úspěchy v okresním kole pěvecké soutě-

že Jihočeský zvonek 2015, které proběhlo 14. dubna 2015 v Českých Budějovicích. 25. ročník 

soutěže přinesl úspěšná umístění. Tříčlenná porota letos posuzovala na 60 soutěžních vystou-

pení žáků základních škol a gymnázií z Českobudějovicka. V I. kategorii sólového zpěvu sou-

těžili Marek Rolínek, jenž získal stříbrné pásmo, a Barbora Švarcová, která si vyzpívala 

pásmo zlaté. Ve IV. kategorii (volný výběr) získaly Tereza Fritzová a Kristýna Krenauerová 

bronzové pásmo.  Ve III. kategorii dosáhlo pěvecké trio ve složení Tereza Fritzová, Kristýna 

Krenauerová a Simona Šedivá obrovského úspěchu - obsadilo zlaté pásmo a postoupilo do 

krajského kola spolu s dalšími 4 soutěžícími vybranými ze všech kategorií. Krajské kolo pro-

běhlo 12. května 2015 opět v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská v Českých Budějovicích. Děvčata získala 

krásné stříbrné pásmo.  Pěveckou průpravu žáků obstarala Mgr. J. Štorová.   
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 Úspěch získala základní škola ve 44. celostátní přehlídce dětských recitátorů Dětská 

scéna 2015. Okresní kolo soutěže proběhlo 4. března 2015 v Českých Budějovicích. Za naši 

školu soutěžili Madlen Charvátová (II.A) v I. kategorii (žáci 2. a 3. tříd) a Marek Rolínek 

(V.B) v kategorii II. (žáci 4. a 5. tříd). Madlen Charvátová se umístila na 3. místě, Marek Ro-

línek ve své kategorii vyhrál a postoupil do krajského kola, které proběhlo v Českém 

Krumlově dne 23. 4. 2015.  V této kategorii soutěžil spolu s dalšími 10 recitátory, porota opět 

vybrala Marka jako jednoho z nejlepších a  nejinspirativnějších recitátorů. Přípravě těchto 

žáků na recitační soutěž se věnovala Mgr. M. Rolínková. 

Mgr. Š. Hanusová zajistila pro žáky 8. a 9. ročníků soutěž Přírodovědný klokan.   

Osmým rokem proběhla na škole i rybářská olympiáda, kterou zajistila Mgr. K. Mare-

šová. Soutěž pořádá Střední rybářská škola Vodňany. Školního kola se zúčastnilo 11 žáků z 6. 

– 8. ročníku naší školy. Nejlépe ze zúčastněných si vedli David Jarolímek a Martin Cápl, zís-

kali přes 90 bodů. Oba postoupili do krajského kola, které proběhlo 11. června 2015 

v prostorách SRŠ ve Vodňanech. David Jarolímek získal pěkné 16. místo. V tomto ročníku se 

do soutěže zapojilo 65 škol a 560 žáků.  

Mgr. Pelechová zabezpečila průběh školního kola olympiády v českém jazyce. Zú-

častnilo se 10 žáků z 8. a 9. tříd. Nejvíce bodů získala Kateřina Pávková a postoupila do 

okresního kola, které se uskutečnilo 5. února 2015 v Českých Budějovicích. V konkurenci 52 

žáků ze základních škol i gymnázií Českobudějovicka obsadila Kateřina Pávková pěkné 11. 

místo.  

Mgr. K. Marešová zajistila školní kolo dějepisné olympiády. Dne 19. 1. 2015 se kona-

lo v Českých Budějovicích okresní kolo dějepisné olympiády. Téma bylo “Pot, slzy a naděje 

aneb Život je boj“. Do okresního kola postoupili dva naši žáci – Eliška Rolínková a Radek 

Bandík. 

 V rámci předmětu člověk a zdraví pod vedením Mgr. K. Vítovcové se žáci 6. – 8. roč-

níků zúčastnili 5. ročníku soutěže „Sapere - vědět, jak žít“. Soutěž se týkala zdravého životní-

ho stylu, správného stravování a zdravé výživy, probíhala formou počítačového testu. Ve 

školním kole, které proběhlo v prosinci, se soutěže zúčastnilo 45 žáků z 6. – 8. tříd. První tři 

nejúspěšnější řešitelé (Petr Matějka VI.A, Šárka Nohavová VIII.A a Roman Koriťák VII.A) 

vytvořili společné družstvo a postoupili do okresního kola. To probíhalo v měsíci únoru. Zde 

se naše družstvo umístilo na 4. místě.   

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

hradsko“, který měla na starost Mgr. Š. Hanusová. 

 Základní škola se zapojila znovu do 5. ročníku víceoborové soutěže v zájmové umělec-

ké činnosti Zvonek z Novohradských hor 2015. Žáci 1. – 9. tříd se realizovali v oborech reci-

tace, zpěv a výtvarná výchova. Příprava a realizace soutěže byla náročná a probíhala po celý 

školní rok (listopad – červen). Naši žáci v konkurenci zúčastněných základních škol (Horní 

Stropnice, Benešov nad Černou, Malonty, České Velenice, Rapšach) obstáli velmi dobře. Ve 

výše uvedených oborech obsazovali opět s úspěchem přední místa. V oblastním kole v oboru 

recitace, které letos proběhlo v Malontech, se v I. kategorii na 1. místě umístila Madlen Char-

vátová, ve II. kategorii obsadil 1. místo Marek Rolínek, ve IV. kategorii obsadil 1. místo Ra-

dek Bandík, cenu poroty získala Sára Deberová.  V Horní Stropnici se uskutečnilo oblastní 

kolo v sólovém a komorním zpěvu. Zde se umístily v sólovém zpěvu ve IV. kategorii Kristý-

na Polesová – 1. místo, v V. kategorii Kristýna Polesová – 1. místo, Tereza Fritzová – 2. mís-

to. V komorním zpěvu ve IV. kategorii obsadilo trio Tereza Fritzová – Kristýna Krenauerová 

– Simona Šedivá 1. místo, duo Tereza Fritzová – Kristýna Krenauerová 2. místo, v V. katego-

rii volného výběru Tereza Fritzová – Kristýna Krenauerová 1. místo. Ve výtvarné části žáci 

zpracovávali téma Novohradské hory. Oblastní kolo pořádala naše základní škola. Umístění si 

odnášeli Petr Vochozka v I. kategorii – 2. místo a ve III. kategorii Anežka Kuřilová – 1. mís-

to.  

Naše škola se opět zapojila do výtvarné soutěže Mladý módní návrhář 2015, kterou 

vyhlašuje SOŠ a SOU v Třeboni.  Dvoukolovým systémem byly ohodnoceny odbornou poro-
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tou práce, jež se týkaly návrhů oblečení a modelů k různým příležitostem. V kategorii 1B 

(Obléknu se jako moje oblíbené zvířátko) získala Kateřina Kotrčová ze 6.A krásné 3. místo. 

Další 3. místo obsadila Marie Valentová z 8.A v kategorii 2C (Oblek inspirovaný komikso-

vým hrdinou). Veronika Volková z 9.A si osobně převzala zvláštní ocenění za návrh inspiro-

vaný disko hudbou na SOU a SOŠ Třeboň. Soutěž zajišťovala Mgr. K. Vítovcová. 

Žáci Martin Cápl, Natálie Tošnerová, Barbora Švarcová, Jan Pávek, Martin Volek, Pe-

tr Vochoska a Adéla Němcová se zúčastnili výtvarné části soutěže o nejlepší výkres, povídku, 

báseň nebo jiné literární dílo na téma „Požární ochrana očima dětí“, kterou vyhlásilo Sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska.  

Čtyřčlenné družstvo ve složení Tadeáš Janeček, Jan Pávek, Marek Rolínek a Petr Vo-

choska obsadilo ve Vánočním turnaji školních družstev v šachu, který se uskutečnil v prosinci 

v Českých Budějovicích, výborné 3. místo. Družstvo vedl Mgr. V. Rolínek.  

Hospodářská komora České republiky uspořádala v rámci setkání k podpoře technic-

kého vzdělávání, společně se spolupracujícími firmami MOTOR JIKOV Group a.s., CZ LO-

KO, a.s. a WITTE Automotive spol. s r.o., pilotní kolo odborné soutěže Talenty pro firmy „T 

– PROFI“. Soutěžní tým tvořili zástupci partnerské firmy, tři studenti 2. ročníku spolupracují-

cí střední školy a tři žáci 5. ročníku základní školy. Firmou MOTOR JIKOV Group a.s. nám 

bylo nabídnuto, zdali bychom vybrali tři žáky pátého ročníku a uvedené soutěže se zúčastnili. 

Studenty 2. ročníku vybrala Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a 

technická z Českých Budějovic. Samotná soutěž proběhla 21. 10. v reprezentativním prostředí 

Národního technického muzea v Praze. Celkem se účastnily čtyři týmy. Hlavním úkolem zú-

častněných týmů bylo během dvou hodin sestavit fungující model lanovky ze stavebnice 

Merkur. Dále soutěžící vyplňovali sadu testů složenou z pojmosloví, bezpečnosti práce, první 

pomoci a řešili doplňkové úkoly. Lanovka sestavená naším týmem byla odbornou porotou 

ohodnocena jako druhá nejlepší. Soutěže se zúčastnili žáci 5. ročníků - Marek Rolínek, Maty-

áš Plouhar a Vojtěch Drachovský v doprovodu Mgr. K. Kříhy.  

V rámci projektu Zdravý životní styl na kolečkách, do kterého se zapojila naše škola 

spolu s dalšími 19 základními a středními školami, se 19. června 2015 uskutečnily závody 

v in – line bruslení v areálu Výstaviště v Českých Budějovicích. Z naší školy se účastnilo 8 

dětí, které navštěvovaly zájmový kroužek. Za naši školu soutěžili v kategorii 4. a 5. třída – 

Matyáš Plouhar, Václav Brácha, Jan Kaftan, Natálie Hriňová, Tereza Kučerová, Kristýna Fá-

čová, 8. a 9. třídu zastupovala Simona Šedivá a Kristýna Krenauerová. Soutěžící byli rozděle-

ni podle věkové kategorie – 1., 2. a 3. třída, 4. a 5. třída, 6. a 7. třída, 8. a 9. třída.  Soutěžilo 

se ve 3 disciplínách – rychlostní dráha, cross a výdrž. Zejména děvčata v obou kategoriích 

byla úspěšná – N. Hriňová 2. a 3. místo, T. Kučerová 3. místo, S. Šedivá dvakrát 2. místo a 3. 

místo, K. Krenauerová 3. místo. Vedení zájmového kroužku celoročně zajišťovala Mgr. K. 

Vítovcová. 
V prosinci proběhly vánoční žákovské besídky pro rodiče. Program připravili žáci 

školní družiny a žáci III.A pod vedením Mgr. J. Tomáškové. Další besídky uskutečnily 

v červnovém měsíci Mgr. Rolínková se žáky II.A a Mgr. Tomášková se žáky III.A. Pedago-

gové se svými žáky se podíleli na přípravě vernisáže výtvarných prací žáků 1. – 9. tříd 

v Koželužně, nad jejíž organizací převzalo záštitu KIC Nové Hrady.  
 V průběhu roku absolvovali žáci IV.A a IV.B v doprovodu Mgr. V. Pávka a Mgr. T. 

Rolínka výuku dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti v Třeboni, žáci III.A, IV.A a 

IV.B v doprovodu Mgr. J. Tomáškové, Mgr. V. Pávka a Mgr. T. Rolínka výuku plavání v 

Borovanech.  

Se žáky II. stupně se podařilo uskutečnit v prosinci projektový den – „Vánoce přicháze-

jí“. Přípravu a realizaci obstarala Mgr. J. Štorová.  

 Žáci navštívili v rámci několika uskutečněných exkurzí například Městskou knihovnu 

v Nových Hradech, Ústav nanobiologie a strukturní biologie CVGZ AV ČR v Nových Hra-

dech, krokodýlí ZOO v Protivíně, přehradní nádrž Lipno, památky našeho hlavního města, 
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město Český Krumlov, Tábor apod. Využili i nabídek kláštera Božího Milosrdenství při vázá-

ní adventních věnců. 

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

sedy. Například lze uvést besedy se spisovatelem Janem Štifterem, o cestovatelích (Legenda 

Z + H), besedu se zástupci Policie ČR, přednášku s ukázkami zvířat ze ZOO Dvorec, dále 

přednášky o myslivosti a ochraně přírody, o vydře říční, seminář první pomoci, besedy o 

zdravé výživě a zdravém životním stylu, také o internetové bezpečnosti.  V rámci hodin vý-

tvarné výchovy žáci navštívili výstavu obrazů sester Mazancových „O krajině, květech a li-

dech“ a výstavu akademického malíře Miroslava Konráda „Spirály návratů“. Kulturní pořady 

byly tematicky zaměřeny na poznávání hry na hudební nástroje, artificiální a nonartificiální 

hudbu a divadelní umění. Základní škola se připojila k projektu Jihočeské filharmonie, jež 

získala podporu vedení Jihočeského kraje a prostřednictvím odboru školství, mládeže a tělo-

výchovy oslovila školy se svou unikátní nabídkou. Představitelé Jihočeské filharmonie se 

daným projektem snažili oslovit školy a podpořit kulturní povědomí žáků a studentů o kvalit-

ní hudbu. Zcela nový cyklus koncertů připravil a uváděl Lukáš Hurník, skladatel, moderátor a 

šéfredaktor Českého rozhlasu Vltava. Pro vzdálenější školy byly připraveny přenosy generál-

ní zkoušky prostřednictvím internetového spojení. 

 V rámci environmentální výchovy žáci absolvovali výukové programy, které nabídlo 

centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia České Budějovice. Připravilo projekt pro 

žáky I. stupně s názvy „Život v mraveništi“. 

 Školní družina pořádala celoroční hru s názvem „Poznávání Novohradských hor 

s rysem Matýskem“. Hra byla motivována krásou Novohradských hor. Cílem hry bylo probu-

dit zájem dětí o okolní svět, přírodu našeho kraje, seznámit s okolními horami a zvěří žijící 

v našich lesích. Jejím záměrem bylo motivovat děti k činnostem formou her a soutěží. Cílem 

hry bylo rovněž podpořit u dětí vlastní aktivitu, vynalézavost, zdravou soutěživost, probudit 

schopnost prosadit se či vystoupit před ostatními, prohloubit vztah k rodnému městu, přírodě 

a jeho památkám. Účastníci zájmového vzdělávání ve školní družině mohli navštěvovat vý-

tvarný kroužek, aerobic, sportovní a míčové hry, turistický kroužek a kuželky. Během školní-

ho roku uspořádaly vychovatelky pro žáky a rodiče celou řadu zajímavých akcí, např. výstavu 

hub a bylinek, čertovský rej, čarodějnické odpoledne, vánoční posezení s rodiči, vánoční per-

níčkovanou, besedy o zvířatech, vítání jara a rozloučení s paní zimou, besedu se zástupci Po-

licie ČR, besídku ke Dni matek. Celoroční hru zakončil dvoudenní výlet putováním po Novo-

hradských horách. Každoročně ŠD pořádá také dětský masopust, s nímž potěšila i obyvatele 

Domu s pečovatelskou službou v Nových Hradech a Dobré Vodě.  

 

Přehled akcí ŠD 

 

12. 11. 2014 Beseda o Novohradských horách 

24. 10. 2014 Ukázka psů p. Cepákové 

8. 12. – 18. 12. 2014 Vánoční perníčkovaná 

5. 12. 2014 Mikulášská nadílka 

 Vánoční čtení v Městské knihovně Nové Hrady 

18. 12. 2014 Vánoční posezení v ŠD s vystoupením 

7. 1. 2015 Nábor na masopustní koledu 

14. 1. 2015 Zahájení projektu Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kom-

petencí žáků a učitelů základních škol zaváděním rodilých mluv-

čích a metody CLIL (Cizí jazyky pro život), (klíčová aktivita: 

Rodilí mluvčí do škol) 

22. 1. 2015 Beseda o myslivosti a lesní zvěři, stopovaná a návštěva odchov-

ny 

13. 2. 2015 Dětská masopustní koleda 

24. 2. 2015 Dětská masopustní koleda v Domě s pečovatelskou službou 
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v Nových Hradech 

26. 2. 2015 Dětská masopustní koleda, Domov pro seniory Dobrá Voda 

9. 3. a 16. 3. 2015 Turnaj v kuželkách pro rodiče a děti 

20. 3. 2015 Vítání jara – pouštění Moreny 

9. 4. 2015 Prohlídka Státního hradu Nové Hrady 

16. 4. 2015 Exkurze na statek na Zámeckém 

29. 4. 2015 Čarodějnické odpoledne 

12. 4. 2015 Setkání s rysem 

21. 5. 2015 Besídka ŠD 

28. 5. – 29. 5. 2015 Exkurze: Novohradské hory 

1. 6. 2015 Dětský den v ŠD 

18. 6. 2015 Zakončení celoroční hry 

24. 6. 2015 Šipkovaná zámeckým parkem s vědomostním kvízem s tématy 

celoroční hry 

 

Přehled soutěží ve šk. roce 2014/2015 

 

15. 10. 2014  Přírodovědný klokan 

21. 10. 2014  Talenty pro firmy 

Prosinec 2014 Vánoční turnaj školních družstev v šachu 

Prosinec 2014 Sapere – vědět, jak žít – školní kolo 

Prosinec 2014  Olympiáda v českém jazyce – školní kolo 

19. 1. 2015 Dějepisná olympiáda – okresní kolo 

5. 2. 2015 Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo 

11. 2. 2015 Zvonek z Novohradských hor 2015 v oboru recitace – školní kolo pro žá-

ky 1. – 5. tříd 

Únor 2015 Sapere – vědět, jak žít – okresní kolo 

4. 3. 2015 přehlídka dětských recitátorů Dětská scéna 2015 – okresní kolo (České 

Budějovice) 

5. 3. 2015 Zvonek z Novohradských hor 2015 v oboru recitace – školní kolo pro žá-

ky 6. – 9. tříd  

11. 3. 2015 Zvonek z Novohradských hor 2015 v oboru recitace – meziškolní kolo 

(Malonty) 

18. 3. 2015 Mladý módní návrhář 2015 – finále (Třeboň) 

20. 3. 2015 Matematický klokan 2015 

1. 4. 2015 Zvonek z Novohradských hor 2015 v oboru zpěv – školní kolo pro žáky 1. 

– 5. tříd 

7. 4. 2015 Krajské kolo 25. celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů 

(Strakonice) – DPS Fermata, DPS Novohradský zvoneček 

9. 4. 2015 Zvonek z Novohradských hor 2015 v oboru zpěv – školní kolo pro žáky 6. 

– 9. tříd  

14. 4. 2015 Jihočeský zvonek 2015 – okresní kolo (České Budějovice) 

15. 4. 2015 Zvonek z Novohradských hor 2015 v oboru zpěv – meziškolní kolo (Hor-

ní Stropnice) 

Duben 2015 Rybářská olympiáda – školní kolo 

23. 4. 2015 přehlídka dětských recitátorů Dětská scéna 2015 – krajské kolo (Český 

Krumlov) 

27. 4. 2015 Zvonek z Novohradských hor 2015 v oboru výtvarná výchova – školní 

kolo pro žáky 1. – 9. tříd 

4. 5. 2015 Zvonek z Novohradských hor 2015 v oboru výtvarná výchova – meziš-

kolní kolo (Nové Hrady) 
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6. 5. 2015 Hlídky mladých zdravotníků – oblastní kolo (České Budějovice) 

12. 5. 2015 Jihočeský zvonek 2015 – krajské kolo (České Budějovice) 

13. 5. 2015 Zvonek z Novohradských hor 2015 – přehlídka vítězů (Nové Hrady)  

28. 5. 2015 Memoriál RNDr. Stanislava Kučery – Znáš Novohradsko? 

11. 6. 2015 Rybářská olympiáda – krajské kolo (Vodňany) 

16. 6. 2015 Školní florbalový turnaj 

19. 6. 2015 Závody a soutěže v in - line bruslení (České Budějovice) 

 

Tematické exkurze, besedy, přednášky a kulturní akce ve šk. roce 2014/2015 

 

VI. – IX. 8. 9. 2014 Výstava „O krajině, květech a lidech“, Koželužna 

IV.A, IV.B 16. 9. 2014 Dopravní hřiště v Třeboni 

I. – IX. 17. 9. 2014 Den s Policií ČR – policejní potápěči, Zevlův rybník 

Biologický 

seminář 

3. 10. 2014 Exkurze do Akademického a univerzitního centra 

v Nových Hradech 

II.B 15. 10. 2014 Státní hrad Nové Hrady 

IV.B 16. 10. 2014  Státní hrad Nové Hrady 

VII.A, 

VIII.A 

17. 10. 2014 Exkurze na Střední rybářské škole Vodňany 

IX.A 24. 10. 2014 Exkurze na Střední škole České Velenice 

II.B 6. 11. 2014 Návštěva keramické dílny 

IX.A2 7. 11. 2014 Vodní elektrárna Lipno – exkurze 

V.A, V.B 20. 11. 2014 JE Temelín, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 

IX.A1 25. 11. 2014 Výstaviště Brno – projekt Rozvoj technického vzdělává-

ní v Jihočeském kraji  

II.A, II.B 10. 12 2014 Interaktivní výstava Stroj času, Písek 

IV.A, IV.B 11. 12. 2014 Interaktivní výstava Stroj času, Písek 

IX.A2 16. 12. 2014 Krokodýlí ZOO Protivín 

VIII.A 16. 12. 2014 Ústav nanobiologie a strukturní biologie CVGZ AV ČR 

– Nové Hrady 

III.A  5. 2. 2015 Městská knihovna Nové Hrady 

II.A 18. 3. 2015 Návštěva keramické dílny 

II.A 25. 3. 2015 Návštěva keramické dílny 

IX.A1 26. 3. 2015   Truhlárna Trust – prezentace výroby nábytku z masivu a 

lamina, Greiner Trhové Sviny  

IV.A 15. 4. 2015 Návštěva keramické dílny 

IX.A2 16. 4. 2015   Rybářství Třeboň, a. s. – Technologie chovu a zpraco-

vání ryb 

II.A 22. 4. 2015 Návštěva keramické dílny 

II.A 11. 5. 2015 Vycházka k pomníku padlým při příležitosti 70. výročí 

osvobození Československa a konce 2. sv. války 

IX.A1 12. 5. 2015   Buškův Hamr Trh. Sviny - Výroba železných nástrojů 

tradičním způsobem 

IV.B, V.B 19. 5. 2015 Vlastivědná exkurze: Památky našeho hlavního města 

IV.A, IV.B 25. 5. 2015 Dopravní hřiště v Třeboni 

II.A, II.B 26. 5. 2015 Exkurze do Českého Krumlova 

IX.A2 26. 5. 2015 ZOO Dvorec - Praktická ukázka hospodářských a exo-

tických býložravců 

V.A 27. 5. 2015 Tvrz Žumberk 

VIII.A 29. 5. 2015 Ústav nanobiologie a strukturní biologie CVGZ AV ČR 

– Nové Hrady 
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I.A 4. 6. 2015 Městská knihovna Nové Hrady 

III.A 9. 6. 2015 Exkurze: Tábor – město husitství 

I.A 11. 6. 2015 Pasování na čtenáře 

IX.A1 18. 6. 2015 Projektový den na SŠ Trh. Sviny 

IV.A 18. 6. 2015 Hopsárium v Českých Budějovicích 

VII.A 19. 6. 2015 Botanická vycházka do Tereziina údolí 

I.A 24. 6. 2015 Tereziino údolí 

III.A 25. 6. 2015 Čistička odpadních vod Nové Hrady 

 

 

I. – V. 21. 10. 2014 Beseda o vydře říční 

I.A, II.A, 

II.B 

23. 10. 2014 Beseda s Policií ČR 

V. – VIII. 27. 11. 2014 Přednáška o internetové bezpečnosti, KSD Nové Hrady 

VII.A, 

VIII.A 

28. 11. 2014 Přednáška: Počátky a rozrod Vítkovců – archeologický 

výzkum sídla Vítka z Prčice 

I.A 28. 11. 2014 Cassiopeia – Život v mraveništi 

I.A, II.A, 

II.B 

12. 2. 2015 Přednáška: Myslivost a ochrana přírody 

V.A, V.B, 

VIII.A 

31. 3. 2015 Zdravá výživa a zdravý životní styl 

V.A, V.B, 

VIII.A 

7. 4. 2015 Zdravá výživa a zdravý životní styl 

V.A, V.B, 

VIII.A 

14. 4. 2015 Zdravá výživa a zdravý životní styl 

Zájmový útvar: 

Zdravý životní 

styl na kolečkách 

20. 5. 2015 Seminář první pomoci 

I. – IX. 27. 2. 2015 Ukázka zvířat ze ZOO Dvorec 

VIII.A, IX.A  28. 4. 2015 Beseda se spisovatelem Janem Štifterem 

 

 

I. – IX. 25. 9. 2014  Divadélko pro školy 

I. – V. 9. 10. 2014 Loutkové představení 

II.A, III.A, 

IV.A, V.A, 

V.B, VI.A 

23. 10. 2014 Koncert Jihočeské filharmonie „Z čeho je hudba uděla-

ná?“ – cyklus koncertů pro děti – sledování přenosu na 

webových stránkách JF 

I. - IX.  31. 10. 2014 Koncert k „Dnům francouzské hudby“ 

I. – IV. 13. 11. 2014 „Listování“ – divadelní čtení z knihy P. Ouředníka 

V. – IX.  13. 11. 2014 Beseda o cestovatelích (Legenda Z + H) – J. Hanzelka, 

M. Zikmund 

I. – IX. 18. 12. 2014 Vánoční kytarový koncert 

II.A, II.B. 

III.A, V.A, 

V.B 

22. 1. 2015 Koncert Jihočeské filharmonie „Forma, co nepatří do 

trouby“ – cyklus koncertů pro děti – sledování přenosu 

na webových stránkách JF 

IV.B, V.A, 

V.B 

26. 2. 2015 Koncert Jihočeské filharmonie „Slohy a jiné složitosti“ – 

cyklus koncertů pro děti – sledování přenosu na webo-

vých stránkách JF 

I. – IX. 27. 3. 2015 Vystoupení školních pěveckých sborů Novohradského 

zvonečku, Fermaty, KSD Nové Hrady 

I. – V. 28. 5. 2015 Besídka žáků III.A „S čerty nejsou žerty“ 

I. – IX.  26. 6. 2015 Koncert Maxim Turbulenc 
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I. – IX. 24. 5. – 27. 6. 

2015 

Výstava výtvarných prací žáků ZŠ 

 

 

 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní in-
spekcí 

 

 

Ve školním roce 2014/2015 provedla Česká školní inspekce na naší škole inspekční 

činnost podle § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-

ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to 

v rámci realizace mezinárodního šetření PISA 2015. Předmětem inspekční činnosti bylo zís-

kání informací o úrovni matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti patnáctiletých 

žáků, zjišťována byla též jejich způsobilost řešit úlohy z oblasti týmového řešení problémů. 

Zprávu o výsledcích svých žáků dostane škola koncem roku 2015. 

Česká školní inspekce dále na naší škole realizovala v režimu inspekční činnosti, v sou-

ladu se zákonným zmocněním České školní inspekce dle § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získávat mimo jiné informace o vzdělávání 

žáků, výběrové zjišťování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického 

testování InspIS SET. Stručný přehled výsledků je uveden v příloze číslo III. 

V průběhu školního roku 2014/2015 jsme se účastnili čtyř inspekčních elektronických 

zjišťování, která v daných záležitostech nahrazují inspekční činnost na místě. 

INEZ Alternativní metody výuky 

INEZ Vzdělávání dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem a výuka cizích jazyků 

INEZ Školní stravování 

INEZ Výběrové zjišťování 2015 

 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

 

Rozbor hospodaření za rok 2014 
 

Výnosy 

 

Příspěvek na provoz 

 

příspěvek na provoz pro rok 2014 byl pro příspěvkovou organizaci schválen ve výši 

2.800.000,- Kč. Během roku byl snížen na 2.550.000,- Kč. Rozdíl byl použit na nákup inves-

tičního zařízení - vybavení školní jídelny a pořízení malotraktoru. Výnosy z prodeje služeb – 

placené stravné ve školní jídelně 1.178.596,- Kč, výnosy z úroků na běžném účtu činily 

18.995,96 Kč. 

 

Náklady 

 

Náklady na provoz 
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Organizace měla v roce 2014 celkové náklady dotované městem ve výši 3.991.766,81 Kč. 

 

Materiálové náklady v celkové výši 1.438.128,14 Kč 

Z toho největší podíl činí: potraviny 865.487,62 Kč 

 běžné mat. nák. 230.896,10 Kč 

 pomůcky 68.140,63 Kč 

 spotřeba potr. pro doplň. činnost 249.868,30 Kč 

 

Spotřeba energie v celkové výši 1.008.792,00 Kč. 

(energie zahrnují náklady na spotřebu vody, spotřebu el. energie ve výši 232.558,20 Kč, spo-

třeba tepla 642.000,- Kč) 

 

Za opravy a udržování organizace zaplatila 133.300,10 Kč. 

(oprava elektrické instalace a oprava kuchyňského zařízení) 

 

Náklady na ostatní služby ve výši 656.866,09 Kč. 

(např. telefony 68.579,96 Kč, počítačový servis 50.9541,- Kč, poplatek za svoz odpadu 

29.911,- Kč, poplatky za účet 20.830,29 Kč, ostatní služby 372.932,51 Kč) 

 

Mzdové náklady 531.071,00 Kč, zákonné soc. poj. 164.321,47 Kč. 

 

 

 

Hospodářský výsledek 

 

Hospodářský výsledek organizace za rok 2014 - ztráta 244.174,85 Kč. Tato ztráta bude kryta 

z rezervního fondu. 

Při původním rozpočtu (2.800.000,- Kč) by organizace měla zisk 5.825,15 Kč. 

 

 

Peněžní fondy 

 

Fond odměn:  

organizace má vytvořený fond odměn ve výši 4200,- Kč. 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb: 

počáteční stav fondu činil 26.432,11 Kč 

tvorba fondu 76.947,23 Kč 

čerpání fondu 52.650,- Kč 

zůstatek fondu 50.729,34 Kč. 

 

Rezervní fond: 

organizace tvořila rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku minulých let. Koneč-

ný zůstatek činí 281.963,51 Kč. 

 

Další dotace 

 

Organizace hospodařila i s dotacemi od Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

 

UZ 33047  - Další cizí jazyk RVP pro základní vzdělávání. 

Dotace přijata ve výši 6.500,- Kč 
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UZ 33051 – RP-Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství. 

Dotace přijata ve výši 20.419,- Kč 

 

UZ 33052 – RP-Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014. 

Dotace přijata ve výši 63.554,- Kč 

 

UZ 33353 – Přímé náklady na vzdělávání celkem 

Tato dotace je hlavním příjmem, přijata ve výši 9.924.000,- Kč. 

 

Dotace byly vyčerpány v plné výši. 

 

V roce 2014 byl ukončen projekt EU peníze školám dočerpáním dotace z roku 2013. 

Dočerpaná dotace 46.189,- Kč. 

 

 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

 

Škola byla zapojena do rozvojových programů MŠMT „Podpora výuky vzdělávacího oboru 

Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014“ a 

"Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014". 

 

 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení 

 

 

Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financo-
vaných z cizích zdrojů 

 

 

 

Projekt „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“ 

 

Hlavní cílovou skupinou projektu byli žáci celkem 15 partnerských středních škol na-

vštěvující technické (resp. přírodovědné) obory a žáci 96 základních škol, kteří jsou přímo 

zapojeni do vybraných klíčových aktivit. Specifickým cílem projektu je podnícení zájmu žáků 

středních i základních škol o technické obory a popularizace technického vzdělávání, a to 

zapojením samotných žáků do realizace aktivit projektu a zvýšením podílu praktických čin-

ností žáků ve výuce technických předmětů. Naší partnerskou školou byla SŠ Trhové Sviny. 

Do projektu byli zapojeni žáci devátého ročníku naší školy. 
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Projekt „Zdravý životní styl na kolečkách“ 

 

Základní škola Nové Hrady se zapojila s dalšími 19 základními a středními školami do 

projektu „Zdravý životní styl na kolečkách“. Pod vedením Mgr. K. Vítovcové vznikl kroužek 

se stejným názvem. Obecným cílem bylo rozšíření a obohacení spektra metod a forem výuky 

v oblasti výchovy a vzdělávání ke zdraví s cílem motivovat žáky základních a středních škol k 

přijetí zásad zdravého životního stylu jako základní normy pro vlastní život a přispět tak k 

posílení jejich fyzické i psychické kondice. Projekt byl zaměřen na obecnou kondiční a silo-

vou přípravu dětí a mládeže. V návaznosti na tuto přípravu probíhala pod vedením instruktora 

s příslušnou licencí Pavla Vicányho výuka dovedností na in-line bruslích. V rámci projektu 

proběhly na škole mj. besedy zaměřené na téma o zdravé výživě a zdravém životním stylu, 

dále o první pomoci a dopravní výchově. Na závěr výukového programu se uskutečnily 

v areálu Výstaviště v Českých Budějovicích závody a soutěže v in – line bruslení mezi zú-

častněnými partnerskými školami.  

 

 

Projekt „Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí žáků a učitelů základních 

škol zaváděním rodilých mluvčích a metody CLIL“ (zkrácený název: Cizí jazyky pro 

život) 

Základní škola při realizaci tohoto projektu byla partnerem NIDV (Národní institut pro 

další vzdělávání). V rámci projektu byl zaveden zájmový kroužek zaměřený na seznámení se 

s francouzskou kulturou, hudbou, gastronomií, jazykem, historií apod., který vedl rodilý 

mluvčí Romain Hosch. Spolupráce s rodilým mluvčím byla využívána i v přímém vyučova-

cím procesu v hodinách výuky cizího jazyka u Mgr. T. Rolínka a dále při aktivitách školní 

družiny.  

 

 

Ovoce do škol 

 

Projekt Evropské unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a ze-

leniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí. 

 

 

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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Kulturní a informační centrum Nové Hrady 

 

Městská knihovna Nové Hrady 

 

Mateřská škola Nové Hrady 

 

Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny 

 

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). 

 

MOTOR JIKOV 

 

Výroční zpráva byla projednána v pedagogické radě dne 28.8.2015. 

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne: 10.11.2015 

 

         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 

Výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníků 


