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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
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Vedení školy 

Mgr. Karel Kříha – ředitel 

Mgr. Jana Štorová, DiS. – zástupkyně ředitele 

 

 

Školská rada 

 

 z řad zákonných zástupců žáků:  

Ing. Jan Urban, Ph.D. – předseda školské rady 

Roman Roule 

Ing. Ladislav Cséfalvay, Ph.D. 

 zástupci z řad zastupitelů města:  

Mgr. Vladimír Hokr 

Mgr. Michal Jarolímek 

Luděk Prášil 

 zástupci z řad pedagogů:  

Mgr. Ivana Pelechová 

Mgr. Irina Schaffelhoferová 

Mgr. Kateřina Marešová 

 

Volba členů školské rady z řad zákonných zástupců proběhla dne 8. listopadu 2017 v 

rámci konání třídních schůzek. 

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 30.9.2017 

 

Počet žáků     celkem         210 

 1. stupeň ZŠ 134 

 2. stupeň ZŠ 76 

 dívek 104 

 chlapců 111 

 zapsaných ve školní družině 90 

 

Počet ročníků 9 
 

Počet tříd celkem 12 

Ve druhém, pátém a sedmém ročníku 2 třídy 

 

Počet oddělení školní družiny 3 

 

 Oproti předchozímu školnímu roku se počet žáků nezměnil. Počet tříd se zvýšil o jednu. 
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Přehled oborů vzdělávání 

 

 

 Ve školním roce 2017/2018 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 2017/2018 – 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 matematiky 

 

c) osmý ročník 

ruský jazyk 

informační a komunikační technologie 

seminář z českého jazyka 

seminář z matematiky 

 

d) devátý ročník 

ruský jazyk 

biologický seminář 

seminář z českého jazyka 

 

Vyučovány byly předměty psané kurzívou. 

 

 Ve škole jsou v běžných třídách integrovaní žáci se zdravotním postižením, ve dvou 

třídách působily asistentky pedagoga. Všem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

byla nabídnuta individuální pomoc navíc mimo vyučování. 

 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 zajišťovaly organizaci plaveckého výcviku Mgr. Jana Što-

rová, zástupkyně ředitele školy, Mgr. Lenka Knížová, Mgr. Marie Rolínková a Mgr. Marie 

Homolková. 
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 

 Ve školním roce 2017/2018 se počet zaměstnanců školy proti minulému školnímu roku 

zvýšil o jednoho pedagogického pracovníka (asistentku pedagoga). Velký problém nám způ-

sobil říjnový odchod nového učitele matematiky – fyziky ve zkušební době. Protože jsme 

nemohli z důvodu nedostatku kvalifikovaných učitelů s touto aprobací na pracovním trhu se-

hnat jiného kvalifikovaného učitele, přijali jsme nekvalifikovaného (studentku Pedagogické 

fakulty, obor M-F pro druhý stupeň ZŠ) na nezbytně nutnou dobu. Od 4. ledna 2017 nastoupi-

la kvalifikovaná učitelka. Situace se bohužel opakovala a paní učitelka ukončila pracovní po-

měr k 31. lednu 2017. Do konce školního roku pak vyučovala již zmíněná studentka. 

 

 

Přehled pracovníků školy 

 

Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 32 

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 24  VŠ M, F 

2 zást. ředitele 1,0 12 VŠ Čj, Hv 

3 učitelka 1,0 28 VŠ 1. stupeň 

4 učitelka 0,95 46 VŠ 1. stupeň 

5 učitelka 1,0 25 VŠ 1. stupeň 

6 učitel 1,0 19 VŠ 1. stupeň 

7 učitelka 1,0 35 VŠ 1. stupeň 

8 učitelka 1,0 18 VŠ 1. stupeň 

9 učitel 1,0 16 VŠ 1. stupeň 

10 učitelka 1,0 25 VŠ Rj, Vv 

11 učitelka 1,0 36 VŠ Aj, Nj, Rj 

12 učitelka 1,0 33 VŠ Čj, Ov 

13 učitelka 1,0 17 VŠ Ov, Vv 

14 učitelka 1,0 19 VŠ Ch, Bi 

15 učitel 1,0 24 VŠ M, F 

16 učitelka 0,36 3 SŠ M, F 

17 asist. ped. 0,5 6 VŠ  

18 asist. ped. 0,7 10 SŠ  

19 vychovatelka 1,0 17 SŠ  

20 vychovatelka 0,7 21 SŠ  

21 vychovatelka 0,516 12 SŠ  
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Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 
 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 98,9 

Učitelé 2. stupně 95,2 Učitelé 2. stupně 66,6 

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 

0 1 2 6 1 5 1 4 0 1 4 17 

 

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 6.4. a 7.4. 2018. Zápis zajišťovali vyu-

čující prvního stupně, vychovatelky školní družiny a výchovná poradkyně pod organizačním 

vedením Mgr. Jany Štorové. K zápisu se dostavilo 32 žáků (25 poprvé a 7 po odkladu povinné 

školní docházky). K základnímu vzdělávání bylo přijato 32 žáků, následně bylo rozhodnuto o 

3 odkladech povinné školní docházky. Informační schůzka o náležitostech a průběhu zápisu 

pro zák. zástupce žáků budoucího 1. ročníku proběhla v Mateřské škole Nové Hrady dne 4. 4. 

2018. Informace poskytly Mgr. K. Marešová – výchovná poradkyně a Mgr. L. Knížová. 

 Dne 2. 10. 2017 se uskutečnila schůzka zák. zástupců žáků 1. – 5. tříd s vedením školy, 

Školskou radou při ZŠ Nové Hrady a zřizovatelem v sále Kulturně – spolkového domu 

v Nových Hradech. Protože se očekávala vysoká účast z řad zák. zástupců, byla jednání obou 

stupňů rozdělena. Proto se 4. 10. 2017 uskutečnilo i 2. setkání se zák. zástupci žáků 6. – 9. 

tříd. Při jednotlivých shromážděních bylo přítomno jen cca 15 zák. zástupců. Na programu 

byly organizační záležitosti školy, náplň a pravomoc zúčastněných stran, podněty ze strany 

zák. zástupců.  
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Zápis do školní družiny: 

 Ve školním roce 2017/2018 bylo do školní družiny zapsáno 90 žáků. Žáci byli rozděleni 

do 3 oddělení. 

 

 

 

 

Ukončení povinné školní docházky: 

 Ve školním roce 2017/2018 ukončilo povinnou školní docházku 16 žáků, 14 žáků devá-

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

dijních nebo učebních oborů: 

Gymnázium 0 

SOŠ 9 žáků  

SOU 7 žáků  

Osmileté gymnázium 8 žáků 

Přihlášku ke studiu osmiletého gymnázia podalo 8 žáků 5. ročníku, všichni žáci byli přijati ke 

studiu. 

 

 

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. Školní řád ZŠ 

Nové Hrady byl aktualizován v červnu 2018, schválen Školskou radou ZŠ Nové Hrady, Čes-

kou školní inspekcí, od 1. 9. 2018 nabyl účinnosti.  

 

 

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 

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

mi, rasismus, drogy, krádeže, vandalismus, ochrana zdraví, zdravý životní styl, 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 
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na spolupráci v kolektivu, toleranci, ochotě pomoci. Žáci se učili jak a s kým trávit volný čas, 

vyjadřovat vlastní názor a naslouchat druhým. 

Ve dnech 25. – 26. dubna 2018 se Mgr. Hanusová zúčastnila VII. Krajské konference 

primární prevence rizikového chování s podtitulem „Jde to, ale dře to!“ Program konference 

byl věnován například tématům „Škola, sborovna a její přesah do třídy a opačně“, „Proč se 

děti sebepoškozují a jak jim pomoci“, „Jak ne/vést poradenský rozhovor ve škole“, „Krize 

aneb denní chleba učitele“, „Neefektivní primární prevence“ nebo „Problematika záškoláctví 

v současné škole“. Součástí konference byly workshopy.  

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. 

Naše ZŠ již několik let sbírá plastová víčka ku pomoci dětí se zdravotním znevýhodně-

ním. Všechna nashromážděná víčka byla předána příslušným zák. zástupcům.  

 

 

Přehled akcí ve šk. roce 2017/2018 

 

 

Návštěvy knihovny a keramické dílny 

 

„Pasování na čtenáře“ žáků prvního ročníku 

 

Beseda o bezpečné cestě do školy 

 

Výuka dopravní výchovy na DPH v Třeboni 

 

První stupeň se opět zapojil do programu „Zdravé zuby“ 

 

Přednášky zástupců Policie ČR s tematikou drog, alkoholu a kouření návykových látek 

 

Plavecký výcvik v plavecké škole v Borovanech 

 

Projekt II.B „Andělé v naší třídě“ (prosinec)  

 

Sběr plastových víček 

 

Síla lidskosti – Nicholas Winton 

 

Lyžařský výcvik 

 

Nocování s knihou 

 

Přednáška: Antibiotika a antikoncepce ve vodách 

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

  

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje podle plánu DVPP a podle 

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

ti první pomoci. 

 

Název akce Počet 

účastníků 

Datum Účastník 

BOZP 32 (út) 29. 8. 2017  

MUDr. Návarová 32 (út) 30. 8. 2017  

Kázeň a klima školy 1 (čt) 12. 10. 2017 Mgr. Hanusová 

Setkání metodiků prevence 1 (st) 18. 10. 2017 Mgr. Hanusová 

Porada ředitelů škol k reformě fi-

nancování 

1 (st) 25. 10. 2017 Mgr. Kříha 

Jak na poezii, aby děti bavila 1 (pá) 3. 11. 2017 Mgr. Pelechová 

Jak vychovat mediálně gramotnou 

populaci 

2 (st) 8. 11. 2017 Mgr. Pelechová, Mgr. 

Schaffelhoferová 

Setkání výchovných poradců a me-

todiků prevence 

1 (st) 15. 11. 2017 Mgr. Marešová 

Za příklady dobré praxe 1 (st) 15. 11. 2017 Mgr. Kříha 

Setkání zástupců škol v rámci pro-

jektu BIG ATCZ5 – německý jazyk 

1 (út) 21. 11. 2017 Mgr. Marešová 

T - PROFI 1 (čt) 23. 11. 2017 Mgr. Kříha 

Nové právní předpisy od 1.1.2018  1 (pá) 5. 1. 2018 Mgr. Kříha 

Šablony  1 (čt) 18. 1. 2018 Mgr. Kříha 

Slyšet a myslet u klavíru 1 (st) 24. 1. 2018 Mgr. Štorová 

Setkání zástupců škol v rámci pro-

jektu BIG ATCZ5 – německý jazyk 

1 (čt) 1. 3. 2018 Mgr. Marešová 

Fyzika v pokusech  1 (st) 4. 4. 2018 p. Kábrt 

Seminář ke GDPR 1 (čt) 12. 4. 2018 Mgr. Kříha 

VII. Krajská konference primární 

prevence rizikového chování „Jde to, 

ale dře to!“ 

1 (st) 25. 4. a (čt) 

26. 4. 2018 

Mgr. Hanusová 

Řešení technických a interpretačních 

problémů v akordeonové literatuře 

 

1 (út) 15. 5. 2018 Mgr. Štorová 

Řešení technických a interpretačních 

problémů v období romantismu 

1 (st) 23. 5. 2018 Mgr. Štorová 

 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

 

 O činnosti školy byla veřejnost informována prostřednictvím Novohradského 

zpravodaje (32 příspěvků) a webových stránek (cca 80 příspěvků). Do Novohradského 

zpravodaje přispívaly vychovatelky školní družiny. Příspěvky poskytovali Mgr. T. Rolínek, 

Mgr. M. Rolínková, Mgr. J. Štorová, DiS., Mgr. J. Tomášková, Mgr. L. Knížová, Mgr. V. 

Pávek, Mgr. A. Štajnerová, Mgr. Š. Hanusová, Mgr. I. Pelechová, Mgr. I. Schaffelhoferová, 

Mgr. K. Vítovcová, Mgr. K. Marešová a T. Kříhová. Webové stránky školy spravovala Mgr. 

J. Štorová, příspěvky zajišťovali příslušní vyučující.   

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

starala Mgr. I. Pelechová.  
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 Na prvním i druhém stupni bylo žákům nabídnuto doučování z angličtiny, němčiny, 

češtiny a matematiky, další předměty dle potřeby žáků. Přípravě žáků na přijímací zkoušky 

z českého jazyka se věnovala Mgr. I. Pelechová, z matematiky Mgr. K. Kříha. Kroužek ně-

meckého jazyka byl otevřen pro žáky druhých ročníků (návaznost na předchozí školní rok) 

pod vedením Mgr. K. Marešové. Byl uskutečňován v rámci projektu BIG ATCZ5, do kterého 

se škola zapojila od počátku školního roku. 

 Zdravotnický kroužek pro nízký počet zájemců neprobíhal.  

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

zúčastnily v průběhu školního roku několika akcí pro veřejnost. Vystupovaly u vánočního 

stromu, připravily program vánočních písní pro rodiče a veřejnost. Opět se podařilo uspořádat 

závěrečný koncert DPS, v rámci kterého byli odměněni absolventi Novohradského zvonečku 

věcnými dary. Pro sboristy Novohradského zvonečku byla uspořádána víkendová soustředění 

s přenocováním ve škole. Novohradský zvoneček se úspěšně prezentoval v krajském kole 28. 

celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů ve Strakonicích. V  soutěžní kategorii 

I.A byl ohodnocen stříbrným pásmem. Pěvecké sbory se zapojily do projektu Unsere Heima-

ten / Naše domovy v rámci programu INTERREG Fond malých projektů Rakousko – Česká 

republika. 21. dubna 2018 se školní pěvecké sbory Novohradský zvoneček a Fermata 

zúčastnily „Setkání na Jedlici“. V místě bývalé kaple vystoupily nejen naše školní pěvecké 

sbory, ale i Novohradský smíšený sbor a sbor Waldfiertelpur. Kromě hudebních vystoupení 

bylo možné zhlédnout staré fotografie, mapy a plány zaniklé obce Jedlice, výtvarné práce dětí 
a absolvovat komentovanou vycházku po další části bývalé obce Jedlice. S pěveckými sbory 

spolupracovala jako klavírní korepetitorka Simona Vochosková. 

 

 

 

Přehled akcí školních pěveckých sborů 

 
Novohradský zvoneček (so) 30. 9. 2017 Vystoupení Novohradského zvonečku 

v Kamenné v rámci setkání seniorů 
Novohradský zvoneček, 

Fermata 
(ne) 3. 12. 2017 Zpívání u vánočního stromu 

Novohradský zvoneček, 

Fermata 
(ne) 10. 12. 2017 Adventní koncert DPS 

Novohradský zvoneček (so) 24. 2. 2018 Soustředění Novohradského zvonečku a návštěva 

Novohradské číše 
Novohradský zvoneček (čt) 29. 3. a (pá) 

30. 3. 2018 

Soustředění Novohradského zvonečku 

s nocováním ve škole  
Novohradský zvoneček (st) 4. 4. 2018 Krajské kolo 28. celostátní přehlídky školních 

dětských pěveckých sborů, Strakonice 
Novohradský zvoneček, 

Fermata 
(so) 21. 4. 2018 Setkání na Jedlici 

Novohradský zvoneček, 

Fermata 
(po) 18. 6. 2018 Fotografování pěveckých sborů 

Novohradský zvoneček, 

Fermata 
(st) 27. 6. 2018 Závěrečný koncert DPS 

 

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

školy v ČR ji připravuje Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Školní 

kolo proběhlo 11. října 2017. Cílem soutěže  je vzbudit zájem žáků o technické a 

přírodovědné obory.  Žáci ZŠ soutěží v kategorii Kadet. K nejlepším řešitelům letos patřili 

Patrik Miškei, Veronika Valíčková, Blanka Dvořáková, Kamil Soukup, Maxmilián Šolle a 

Natálie Hriňová. 
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 Jedenáctým rokem proběhla na škole i rybářská olympiáda, kterou zajistila Mgr. Š. 

Hanusová. Soutěž pořádá Střední rybářská škola Vodňany. Školní kolo proběhlo 24. dubna 

2018. Zúčastnili se ho žáci 6. až 9. tříd, kteří se aktivně zajímají o rybářství.  

 24. května 2018 se uskutečnil 24. ročníku Memoriálu RNDr. Stanislava Kučery pod 

názvem „Znáš přírodu Novohradska?“, který měla na starost Mgr. Š. Hanusová. S úspěchem 

si vedli žáci Jan Pávek, Jiří Emr a Klára Soukupová. V kategorii B (6. – 7. třída) obsadili 2. 

místo. Jan Pávek v hodnocení jednotlivců dané kategorie zvítězil. 

 Základní škola se zapojila znovu do 8. ročníku víceoborové soutěže v zájmové 

umělecké činnosti Zvonek z Novohradských hor 2018. Žáci 1. – 9. tříd se realizovali 

v oborech recitace, zpěv a výtvarná výchova. Příprava a realizace soutěže byla náročná a 

probíhala po celý školní rok (listopad – květen). Naši žáci v konkurenci zúčastněných 

základních škol (Horní Stropnice, Benešov nad Černou, Malonty, České Velenice, Rapšach, 

Besednice, Svatý Jan nad Malší, Petříkov) obstáli velmi dobře. Ve výše uvedených oborech 

obsazovali opět s úspěchem přední místa. V oblastním kole v oboru recitace, které proběhlo 

v Malontech, se v II. kategorii na 1. místě umístila Tereza Cséfalvay (IV.A) a 2. místo 

obsadila Viktorie Jansová (IV.A). Ve IV. kategorii uspěla Tereza Kučerová, jež získala místo 

3. V Horní Stropnici se uskutečnilo oblastní kolo v sólovém a komorním zpěvu. Z 13 

přihlášených soutěžních vystoupení naší ZŠ jsme získali 10 ocenění a umístění. V porovnání 

s ostatními základními školami jsme si odvezli největší počet ocenění. V sólovém zpěvu se 

umístily v I. kategorii Beáta Šulcová – 3. místo, ve II. kategorii Eliška Brychtová – 3. místo a 

v V. kategorii Barbora Čadová – 1. místo, Natálie Hriňová – 2. místo a Natálie Krenauerová – 

3. místo. V komorním zpěvu ve II. kategorii obsadilo duo Eliška Brychtová – Viktorie Janso-

vá 1. místo a Eliška Brychtová – Jana Hobizalová 3. místo. Ve III. kategorii obsadilo duo 

Aneta Kořínková – Nikola Kolářová 3. místo, ve IV. kategorii získalo trio Natálie Krenauero-

vá – Jan Pávek - Tereza Kučerová 1. místo a v V. kategorii Natálie Hriňová – Tereza Kučero-

vá 2. místo. Ve výtvarné části žáci zpracovávali téma hmyz. Oblastní kolo pořádala naše 

základní škola. Umístění si odnášeli ve III. kategorii Jan Pávek – 1. místo, ve IV. kategorii 

naši žáci obsadili všechny pozice: 1. místo – Dominik Budín, 2. místo – Anežka Kuřilová a 3. 

místo – Jan Stiskala. I ve výtvarné části se co do počtu získaných ocenění stala naše škola 

nejúspěšnější. Soutěž v recitační části zajišťovaly Mgr. I. Pelechová a Mgr. J. Tomášková, 

pěveckou část Mgr. A. Štajnerová a Mgr. J. Štorová. Výtvarnou výchovu organizovali Mgr. 

V. Pávek a Mgr. K. Vítovcová. Ceny pro soutěžící školních kol a oblastního kola ve výtvarné 

výchově zajišťovala naše základní škola ve spolupráci se společností Humanitas, o. p. s. 

 Šachový kroužek vedl Mgr. V. Rolínek. Navštěvovali jej tito žáci: Ondřej Jurišta, Pavla 

Bráchová, Josef Kubeš, Pavel Jaroslav Kypet, Jan Pávek, Marek Petrášek a Anna Pávková. 

Mezi nejaktivnější (nejúspěšnější) hráče patřili - Jan Pávek, Josef Kubeš, Anna Pávková a 

Marek Petrášek. Žáci se zúčastnili všech čtyř turnajů Velké ceny Jihočeského kraje. Jeden 

z těchto turnajů byl pořádán v Horní Stropnici, kam přijelo 78 mladých šachistů a šachistek 

z celého Jihočeského kraje. Byl to nejvyšší počet účastníků ze všech čtyř turnajů. V krajské 

šachové soutěži hodnotíme jako velmi úspěšné umístění našich hráčů v první desítce koneč-

ného pořadí. Nejblíže tomuto cíli byli v kategorii HD8 (hoši a dívky do osmi let věku) Anna 

Pávková na 11. místě. V kategorii do čtrnácti let (HD14) to byl Jan Pávek na 13. místě. Ša-

chová soutěž Přebor škol 2018 se konala v Nových Hradech. Přijela pouze družstva, která si 

chtěla vybojovat postup na celorepublikovou soutěž Přebor škol. Naše mladé a zkušenosti 

sbírající školní družstvo z Nových Hradů – Pavel Jaroslav Kypet, Josef Kubeš, Ondřej Jurišta, 

Anna Pávková a Pavla Bráchová – obsadilo v kategorii 1. až 5. ročník ZŠ poslední sedmé 

místo. V kategorii 6. až 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií naši vybojovali skvělé 

čtvrté místo. Na závěr šachového výcvikového roku 2017/2018 se 9. 6. 2018 zúčastnili Kraj-

ského přeboru mládeže v rapid šachu 2018.  

  Základní škola Nové Hrady se zúčastnila soutěže T – PROFI. Odbornou soutěž Talenty 

pro firmy pořádá Hospodářská komora České republiky. Soutěžní tým Jihočeského kraje 

tvořili studenti VOŠ, SOŠ automobilní a technické České Budějovice a žáci ZŠ Nové Hrady 
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pod záštitou společnosti Motor Jikov Group a.s. Soutěžní družstvo naší školy utvořili žáci z 5. 

ročníků – Šimon Plouhar, Jakub Vochoska a Madlen Charvátová. Soutěže se zúčastnilo 10 

týmů z Jihočeského kraje. Proběhla 23. listopadu 2017 v rámci veletrhu Vzdělání a řemeslo 

na českobudějovickém Výstavišti, přípravu zajišťoval Mgr. K. Kříha. 

 Dva žáci z V.A se pod vedením Mgr. M. Rolínkové zapojili do Logické olympiády. 

Rodiče žáků, kteří souhlasili s účastí, zaregistrovali své děti do online registrace. Děti poté 

musely v určitém čase vyřešit nabízené logické úlohy. Do soutěže se zaregistrovalo 61 284 

soutěžících z 3 014 škol z celé České republiky. Soutěž pořádaná Mensou České republiky je 

založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. 

Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového 

rozhodování. Žáci Pavel Jaroslav Kypet a Anna Marie Ettrichová v kategorii A byli přizváni 

účastnit se krajského kola.  

Dne 19. 3. 2018 se žáci naší školy zúčastnili celostátní soutěže Matematický klokan. Na 

druhém stupni probíhala soutěž ve dvou kategoriích, a to v kategorii Benjamín a v kategorii 

Kadet. V kategorii Benjamín mezi sebou soutěžili žáci z 6. a 7. ročníku, ve druhé kategorii 

Kadet žáci 8. a 9. ročníku.  

Matematická soutěž Pythagoriáda je určena žákům 5., 6., 7. a 8. ročníků základních škol 

a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Přestože je účast v soutěži dobrovolná, 

naše škola se uvedené soutěže pravidelně zúčastňuje každý rok. Dne 6. 4. 2018 proběhlo 

školní kolo. Soutěž absolvovali žáci 5. – 8. tříd. Je složena z 15 logicky postavených úloh, 

které mají žáky prověřit, zda znají základní matematické operace – sčítání, odčítání, násobení 

a dělení. Zda znají základní matematické pojmy a hlavně, zda umějí logicky myslet. Ve škol-

ním kole uspěli tito žáci: Ettrichová Anna Marie z 5.A, která byla vůbec nejlepší řešitelkou 

z celé školy a dosáhla 13 bodů z 15 možných, dále ze 6. ročníku Roulová Adéla, ze 7.B Pávek 

Jan a z 8. ročníku Ondrejmiška David. Okresního kola se dne 29. 5. 2018 zúčastnili Jan Pá-

vek, David Ondrejmiška a Anna Marie Ettrichová.  

 Matematické soutěže koordinovali Mgr. K. Kříha a T. Kříhová.  

 Školní kolo olympiády v českém jazyce zajistila Mgr. I. Pelechová. Soutěž je určena 

pro žáky 8. a 9. ročníků. Projevilo o ni zájem 11 žáků. Nejlepšího výsledku dosáhli Maxmili-

án Šolle (VIII.A) – 11 bodů z 24 možných, Timofey Kolesnik (IX.A) – 10 bodů a Barbora 

Čadová (IX.A) – 9 bodů.  

 19. června se konal čtvrtý ročník florbalového turnaje. Zúčastnilo se ho celkem 5 žá-

kovských chlapeckých týmů od šesté do deváté třídy. Každý tým se střetl se všemi ostatními 

týmy. Na prvním místě skončil tým D (smíšený tým): Martin Hrubý, Jan Stiskala, Dominik 

Budín, Denis Kotrč, Ondřej Bureš a David Vladyka. Druhé místo obsadil tým C (VII.B), třetí 

místo tým E (IX.A). Nejlepšími střelci turnaje se stali David Vladyka, Marek Hrbáček a De-

nis Kotrč. Přípravu a realizaci turnaje zajistila Mgr. K. Marešová. 

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

školní družiny. Žáci III.A uskutečnili vánoční besídku i besídku ke Dni maminek. Program 

zhlédli i obyvatelé Domu s pečovatelskou službou v Nových Hradech. Žáci III.A se podíleli 

na  výzdobě pro  Městský  spolkový ples. V červnu uspořádali žáci V.A pod vedením Mgr. 

M. Rolínkové besídku s názvem „Pětka sobě i ostatním“. 

 V průběhu roku absolvovali žáci IV.A v doprovodu Mgr. T. Rolínka výuku dopravní 

výchovy na dětském dopravním hřišti v Třeboni, žáci III.A, IV.A v doprovodu Mgr. J. To-

máškové, Mgr. T. Rolínka výuku plavání v Borovanech.  

Lyžařský výcvik proběhl v termínech 12.1. – 14.1. a 19.1. – 21.1. 2018 v lyžařském 

areálu Lipno nad Vltavou. Zúčastnilo se ho 16 žáků. Byl určen především žákům sedmých 

ročníků. Těch se přihlásilo pouze 11. Dále byl nabízen i žákům z vyšších tříd, v 8.A se 

zúčastnili 2 žáci, v 9.A – 3. Nad lyžařskými dovednostmi žáků dohlíželi 2 instruktoři. Kurz 

byl rozdělen do 2 víkendových termínů. Proběhl pod vedením Mgr. K. Kříhy. 

Dne 21. června 2018 proběhl projektový den s partnerskou školou z Windhaagu bei Fre-

istadt v rámci projektu Unsere Heimaten / Naše domovy prostřednictvím programu INTER-
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REG Fond malých projektů Rakousko – Česká republika. Cílem bylo společné setkání našich 

žáků a žáků Neue Mittelschule Windhaag, pokračování ve spolupráci, kterou jsme navázali 

v uplynulých letech. Toto setkání podpořili ředitelé škol i starostové obou zúčastněných stran. 

Hlavní náplní setkání byla tvorba obrazů v terénu, malba významných novohradských pamá-

tek. Žáci pracovali ve dvojicích, procvičovali komunikaci v německém a anglickém jazyce. 

Projektový den zajišťovaly Mgr. K. Marešová, Mgr. K. Vítovcová a Tereza Kříhová.  

V rámci zmiňovaného projektu výše navštívili žáci IX.A dne 15. června 2018 „Zahradu 

lidských práv“ v rakouském Lauterbachu. 

V pátek 20. dubna proběhlo ve II.B „Nocování s knihou“. Přišel každý, kdo chtěl svým 

spolužákům představit pěknou knížku, kterou zrovna četl nebo již přečetl. Akci zajistila Mgr. 

A. Štajnerová. 

Ti žáci, kteří obsadili přední místa v soutěžích a prezentovali naši školu ve výtvarné 

soutěži s tématem Anděl Páně, měli možnost podniknout exkurzi do Mladé Boleslavi a na-

vštívit Škoda Muzeum 14. června 2018. 
 Žáci navštívili v rámci několika uskutečněných exkurzí například Městskou knihovnu 

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

Hradech, JE Temelín, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Žumberk, Prahu, rakouský Lauter-

bach apod. Využili i nabídek kláštera Božího Milosrdenství při vázání adventních věnců. 

 Výukové plány školního vzdělávacího programu zpestřily mnohé kulturní pořady a 

besedy. Například lze uvést besedy s PhDr. Věrou Kubovou na téma „Mystika bratří Čapků“, 

se spisovatelkou Renatou Šindelářovou, o japonském Shinshiru, přednášku z historie Novo-

hradska - „V Karpatech po stopách jednadevadesátníků“, přednášku o historii Nových Hradů 

vedl starosta města Mgr. V. Hokr. Byla uskutečněna přednáška s ukázkami zvířat ze ZOO 

Dvorec, beseda o vydře, přednáška o psech s paní Vlastou Cepákovou. Kulturní pořady byly 

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

i divadelní umění. Žáci zhlédli loutkové představení Téměř divadelní společnosti, koncert 

Podhoranky, výchovný koncert „Na klavír snadno a rychle“. Divadélko pro školy z Hradce 

Králové připravilo představení navazující na literární výuku „Bajky pana Ezopa“ a „Don Qui-

jote a ti druzí. Do výukových aktivit jsme zařadili i zajímavý doplněk - tzv. sférické kino. 

Promítání sférického projekčního systému uvnitř kupole bylo využito jako velmi zajímavý 

podnět k ozvláštnění výuky. Žákům byly informace předkládány formou působivých záběrů, 

zvukových efektů, v zajímavém 360° formátu. Zařízení bylo přímo instalováno v tělocvičně 

budovy II. stupně. Žáci v průběhu roku navštěvovali i akce a výstavy pořádané Kulturním a 

informačním centrem v koželužně, např. „Malování s malířkou Evou Vačkářovou“, výstavu o 

Novohradské číši či básničkování. 

Opět jsme do vzdělávacích akcí pro žáky zařadili přednášku o tematice drog, alkoholu 

a kouření návykových látek. Důvodem byla rovněž vlna propagující tzv. e-cigarety. Na zákla-

dě našeho oslovení přednášku vedli zástupci Policie ČR.  

V době adventní probíhal třídní projekt žáků II.B pod vedením Mgr. A. Štajnerové 

„Andělé v naší třídě“, zaměřený na lidské vlastnosti a schopnosti, vztahy mezi spolužáky.  

V rámci hodin výtvarné a pracovní výchovy žáci pracovali např. s pedigem, podnikli 

malbu na sklo, zdobili perníčky, vyráběli adventní věnce apod. 

Žáci IX.A, příp. VIII.A, kteří ukončovali v daném roce povinnou školní docházku, byli 

v průběhu I. pololetí seznámeni samotnými zástupci jednotlivých středních škol s 

informacemi o příslušných středních školách, výučních oborech atd., možnostmi volby 

v rozhodování o dalším vzdělávání.   

 Školní družina pořádala celoroční hru s názvem „Cesta na pohádkový Madagaskar“. 

Hra byla motivována kreslenými filmy Madagaskar. Cílem hry bylo vyvolat u dětí zdravou 

soutěživost, probudit jejich aktivitu a vynalézavost, schopnost se prosadit, odbourávání studu. 

Dále pak seznámit žáky s možnostmi vyhledávání informací pomocí médií (internet, knihov-

na, TV, časopisy – tisk, encyklopedie), zapojit práci s mapou. K dalším cílům patřilo sezna-

mování se s okolní přírodou, poznávání typických znaků krajiny kolem nás, hledání rozdílů 
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v porovnání s jinými zeměmi světa. Účastníci zájmového vzdělávání ve školní družině mohli 

navštěvovat výtvarný kroužek, aerobic, zpívání a hraní pro radost, sportovní a míčové hry, 

turistický kroužek a kuželky. Během školního roku uspořádaly vychovatelky pro žáky a 

rodiče celou řadu zajímavých akcí, např. čertovskou školní družinu, čarodějnické a strašidlác-

ké odpoledne, vánoční posezení s rodiči, vánoční perníčkovanou, besedy o zvířatech, vítání 

jara a rozloučení s paní zimou, vánoční besídku a besídku na závěr školního roku. Jako 

motivace pro celoroční hru byl také uspořádán zájezd do Českých Budějovic na muzikál 

„Madagaskar“ Celoroční hra byla zakončená dvoudenní exkurzí. V rámci ní děti navštívily 

ZOO Praha, Letecké muzeum Praha Kbely a Farmapark Soběhrdy. Každoročně ŠD pořádá 

také dětský masopust, s nímž potěšila i obyvatele Domu s pečovatelskou službou v Nových 

Hradech. Po celý školní rok školní družina také pravidelně navštěvuje místní výstavní galerii 

Koželužnu, kde žáci absolvují zajímavé výstavy a zúčastňují se i doprovodných programů 

pořádaných kulturním informačním centrem. Z těchto nabídek zmíníme např. tzv. street-art, 

kdy děti vytvořily návrhy vesmírných aut, jež poté namalovaly na jednu z garáží patřící měs-

tu). V rámci projektu Unsere Heimaten / Naše domovy malovali žáci ŠD zaniklé vesnice. Děti 

byly nejprve seznámeny s osudem osad v blízkosti hranic (např. osada Jedlice). Jejich úkolem 

bylo namalovat, jak si představují domy, které zde kdysi stály. Tyto obrázky byly vystaveny 

v místě, kde se nacházela zaniklá obec v rámci akce „Setkání na Jedlici“.  

 

Přehled akcí ŠD 

 

18. 10. 2017 Přednáška o psech – p. V. Cepáková 

21. 10. 2017 Muzikál „Madagaskar“, České Budějovice 

30. 10. 2017 Turnaj v kuželkách (žáci x senioři) 

1. 11. 2017 Halloweenské odpoledne 

2. 11. 2017 Návštěva Buquoyské hrobky a hřbitova (turistický kroužek) 

1. 12. – 21. 12. 2017 Vánoční perníčkovaná 

5. 12. 2017 Návštěva Městské knihovny Nové Hrady („Čertovské čtení“) 

6. 12. 2017 Mikulášská nadílka – Čertovská školní družina 

21. 12. 2017 Vánoční posezení v ŠD s vystoupením 

3. 1. 2018 Nábor na masopustní koledu 

9. 2. 2018 Dětská masopustní koleda 

13. 2. 2018 Dětská masopustní koleda v Domě s pečovatelskou službou 

v Nových Hradech 

21. 3. 2018 Vítání jara – pouštění Moreny 

3. 4. 2018 Výstava o Novohradské číši (40 let existence), Koželužna 

12. 4. 2018 Zaniklé vesnice – malba zaniklých domů; Unsere Heimaten / 

Naše domovy; Koželužna 

23. 4. 2018 Turnaj v kuželkách (žáci x senioři) 

2. 5. 2018 Čarodějnické odpoledne 

17. 5. 2018 Prohlídka Státního hradu Nové Hrady (turistický kroužek) 

31. 5. – 1. 6. 2018 Exkurze: ZOO Praha, Letecké muzeum Kbely, Praha, Farmapark 

Soběhrdy 

14. 6. 2018 Besídka ŠD 

19. 6. 2018 Street – art: návrh vesmírných aut; Koželužna 

21. 6. 2018 Exkurze: Příměstské rybníky – pěší túra (turistický kroužek) 

26. 6. 2018 Kresba vesmírných aut v exteriéru; Nové Hrady 
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Přehled soutěží ve šk. roce 2017/2018 

 

10. 10. 2017  Logická olympiáda 

11. 10. 2017  Přírodovědný klokan 

Listopad 2017 Logická olympiáda – krajské kolo 

23. 11. 2017  Talenty pro firmy, České Budějovice 

Prosinec 2017 Olympiáda v českém jazyce – školní kolo 

21. 2. 2018 Zvonek z Novohradských hor 2018 v oboru recitace – školní kolo pro žá-

ky 1. – 5. tříd 

22. 2. 2018 Zvonek z Novohradských hor 2018 v oboru recitace – školní kolo pro žá-

ky 6. – 9. tříd  

28. 2. 2018 Zvonek z Novohradských hor 2018 v oboru recitace – meziškolní kolo 

(Malonty) 

7. 3. 2018 Zvonek z Novohradských hor 2018 v oboru zpěv – školní kolo pro žáky 1. 

– 9. tříd 

19. 3. 2018 Matematický klokan 2018 

21. 3. 2018 Zvonek z Novohradských hor 2018 v oboru zpěv – meziškolní kolo (Hor-

ní Stropnice) 

28. 3. 2018 Přebor škol Jihočeského  kraje – šachy 

4. 4. 2018 Krajské kolo 28. celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů 

(Strakonice) – DPS Novohradský zvoneček 

6. 4. 2018 Pythagoriáda – školní kolo (V. – VIII. ročník) 

9. 4. 2018 Zvonek z Novohradských hor 2018 v oboru výtvarná výchova – školní 

kolo pro žáky 6. – 9. tříd 

20. 4. 2018 Zvonek z Novohradských hor 2018 v oboru výtvarná výchova – školní 

kolo pro žáky 1. – 5. tříd 

24. 4. 2018 Rybářská olympiáda – školní kolo 

25. 4. 2018 Zvonek z Novohradských hor 2018 v oboru výtvarná výchova – meziš-

kolní kolo (Nové Hrady) 

9. 5. 2018 Zvonek z Novohradských hor 2018 – přehlídka vítězů (Nové Hrady)  

24. 5. 2018 Memoriál RNDr. Stanislava Kučery – Znáš přírodu Novohradska? 

29. 5. 2018 Pythagoriáda – okresní kolo (V. – VIII. ročník) 

19. 6. 2018 Školní florbalový turnaj 

 

Tematické exkurze, besedy, přednášky a kulturní akce ve šk. roce 2017/2018 

 

I.A 26. 9. 2017 Beseda o bezpečné cestě do školy 

I.A 13. 10. 2017 Projektový den – Tereziino údolí 

VI. – IX. 2. 11. 2017 Malování s malířkou Evou Vačkářovou 

V. – IX.  9. 11. 2017 Přednášky Policie ČR - Drogy 

III.A 16. 11. 2017 Výlov rybníka Žár 

IV.A, V.A, 

V.B 

21. 11. 2017 JE Temelín 

IV.A 28. 11. 2017 Ústav nanobiologie a strukturní biologie CVGZ AV ČR 

v Nových Hradech 

nabízen 

v VII.A, 

VIII.A, IX.A 

12. 1. – 14. 1., 

19. 1. – 21. 1. 

2018 

Lyžařský výcvik / Lipno nad Vltavou 

II.B 1. 2. 2018 Návštěva keramické dílny 

V.B 1. 3. 2018 Návštěva keramické dílny 

VII.B 19. 3. 2018 Výstava o Novohradské číši (40 let existence) 
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VII.A 21. 3. 2018 Výstava o Novohradské číši (40 let existence) 

SBi 23. 3. 2018 Akademie věd Nové Hrady – agáve 

II.B 27. 3. 2018 Návštěva keramické dílny 

III.A 27. 3. 2018 Návštěva keramické dílny 

V.A 3. 4. 2018 Návštěva keramické dílny 

IV.A 3. 4. 2018 Návštěva keramické dílny 

II.B 5. 4. 2018 Tematická vycházka k prvouce – jarní květiny 

I.A 10. 4. 2018 Návštěva keramické dílny 

II.A 10. 4. 2018 Návštěva keramické dílny 

V.B 17. 4. 2018 Návštěva keramické dílny 

III.A 18. 4. 2018 Tematická vycházka – poznávání rostlin 

VIII.A, IX.A 

(dívky) 

24. 4. 2018 Návštěva keramické dílny 

III.A 26. 4. 2018 Tematická vycházka – poznávání rostlin 

VI.A 3. 5. 2018 Návštěva keramické dílny 

VII.A, VII.B 

(chlapci) 

10. 5. 2018 Návštěva keramické dílny 

II.A, II.B 15. 5. 2018 Exkurze – Český Krumlov 

V.A, V.B, 

IV.A 

17. 5. 2018 Exkurze – Český Krumlov (zámek, fotoateliér Seidel) 

III.A 17. 5. 2018 Jindřichův Hradec (muzea, Krýzovy jesličky) 

Finalisté 

Zvonku 

z Nov. hor 

18. 5. 2018 Návštěva hotelu Rezidence (wellness) 

VIII.A, IX.A 

(dívky) 

22. 5. 2018 Návštěva keramické dílny 

IV.A 29. 5. 2018 Výuka na Dětském dopravním hřišti v Třeboni 

VIII.A, IX.A 31. 5. 2018 Exkurze – Žumberk 

VII.A, VII.B 31. 5. 2018 Exkurze – Kleť 

IV.A 5. 6. 2018 Vlastivědná vycházka – Dobrá Voda  

VII.A, VII.B 

(dívky) 

5. 6. 2018 Návštěva keramické dílny 

VII.A, VII.B 

(chlapci) 

7. 6. 2018 Návštěva keramické dílny 

Finalisté 

soutěží + 

účastníci 

výtvarné 

soutěže An-

děl Páně 

14. 6. 2018 Exkurze – Mladá Boleslav (Škoda Muzeum) 

VII.A, VII.B 

(dívky) 

14. 6. 2018 Návštěva keramické dílny 

IX.A 15. 6. 2018 Exkurze – Lauterbach / Rakousko: Zahrada lidských 

práv v rámci projektu Unsere Heimaten – Naše domovy 

I.A 15. 6. 2018 Exkurze – České Budějovice 

V.A 21. 6. 2018 Exkurze – Horní Stropnice (Sýpka) 

 

VII.A, VII.B 9. 11. 2017 Přednáška: Rybníkářství a jeho historie (přednášející ze 

SŠ rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň) 

VIII.A, IX.A 9. 11. 2017 Přednášky: Rybníkářství a jeho historie, Antibiotika a 

antikoncepce ve vodách (přednášející ze SŠ rybářská a 
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vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň) 

VIII.A 10. 11. 2017 Přednáška o psech 

VIII.A, 

IX.A. 

15. 11. 2017 Mystika bratří Čapků – přednáška PhDr. Věry Kubové 

VIII.A, IX.A 22. 1. 2018 O historii města se starostou Mgr. V. Hokrem 

VII. – IX. 25. 1. 2018 Přednáška o japonském Shinshiru 

I. – IX. 26. 2. 2018 Beseda: Poznávej zvířata (ukázka zvířat chovaných 

v ZOO Dvorec) 

IV.A, V.A, 

V.B 

8. 3. 2018 Beseda se spisovatelkou Renatou Šindelářovou –

„Ztraceni v rudolfinské Praze: gamebook 

I. – IV. 26. 3. 2018 Beseda o vydře  

II.B 20. 4. 2018 Nocování s knihou 

VII. – IX. 4. 5. 2018 Z historie Novohradska – přednáška 

VII.A, VII.B 21. 6. 2018 Projektový den v rámci Naše domovy / Unsere Heima-

ten; výtvarné aktivity 

 

I. – V. 22. 9. 2017 Loutkové představení „Jak Václav princeznu vyléčil“, 

„Zakletý les“ (Téměř divadelní společnost) 

IV. – IX. 3. 10. 2017 Síla lidskosti – Nicholas Winton 

I. – V. 16. 11. 2017 Divadelní představení „Bajky pana Ezopa“ (Divadélko 

pro školy Hradec Králové) 

VI. – IX. 16. 11. 2017 Divadelní představení „Don Quijote a ti druzí“ (Diva-

délko pro školy Hradec Králové) 

V.A 22. 11. 2017 Básničkování pro děti 

IV.A 23. 11. 2017 Básničkování pro děti 

IV.A, V.A, 

V.B, VI.A 

28. 11. a 29. 11. 

2017 

Výroba adventních věnců; klášter 

V.A 30. 11. 2017 Tvořivá dílna na Vánoce – malba na sklo; Koželužna 

Příslušné 

třídy 

Prosinec 2017 Výroba vánoční výzdoby, zdobení vánočního cukroví 

apod. 

II.B Prosinec 2017 Třídní projekt v době adventní „Andělé v naší třídě“ 

IX.A 5. 12. 2017 Mikulášská nadílka IX.A – krátké divadelní představení 

pro žáky 6. – 8. tříd 

III.A 19. 12. 2017 Vánoční besídka pro rodiče  

III.A Prosinec 2017 Vánoční besídka pro obyvatele Domu s pečovatelskou 

službou 

I. – IX. 19. 12. 2017 Vánoční koncert s Podhorankou 

I. – IX. 22. 12. 2017 Třídní vánoční den 

I. - IX. 24. 4. 2018 Sférické kino 

III.A 16. 5. 2018 Besídka ke Dni matek 

III.A 29. 5. 2018 Besídka ke Dni matek – Dům pro seniory Dobrá Voda 

I. – IX.  4. 6. 2018 Fotografování školních kolektivů 

V.A 7. 6. 2018 Besídka „Pětka sobě i ostatním“ 

I.A 7. 6. 2018 Pasování na čtenáře 

I. – IX. 22. 6. 2018 Výchovný koncert „Na klavír snadno a rychle“ 

 

 

Prezentace středních škol ve šk. roce 2017/2018 

(určeno žákům IX.A, příp. VIII.A, kteří ukončují v daném roce povinnou školní docházku) 

 

4. 10. 2017 SŠ České Velenice 
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25. 10. 2017 SŠ Trhové Sviny 

1. 11. 2017 SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ, České Budějovice, Kněžskod-

vorská 33/A  

9. 11. 2017 SŠ rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň 

22. 11. 2017 VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice 

8. 12. 2017 SŠ zdravotnická Jindřichův Hradec 

11. 1. 2018 Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky, České Budějovice, Jeronýmova 28/22 

 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní in-
spekcí 

 

 

ČŠI provedla inspekční činnost od 5.6. do 8.6. 2018. 

 

Předmět inspekční činnosti 
Inspekční činnost podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytova-

ného základní školou a školní družinou, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsled-

ků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů. 

Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů pro základní a zájmové 

vzdělávání a jejich souladu s právními předpisy a s rámcovým vzdělávacím programem. Zís-

kávání informací o vzdělávání žáků v oblasti společného vzdělávání (se zaměřením na práci 

asistenta pedagoga a na další podpůrná opatření). 

 

Závěry 

Hodnocení vývoje 

- Od poslední inspekční činnosti byly dokončeny stavební úpravy (zateplení a výměna oken 

na 2. stupni), došlo ke zkvalitnění vybavení školní družiny. V oblasti ICT byly pořízeny note-

booky. K výraznějšímu posunu nedošlo v oblasti vzájemného hodnocení a sebehodnocení 

žáků. Škola se dlouhodobě potýká s nižším počtem žáků, problémem je zajištění kvalifikova-

né výuky v souladu s odborností pedagogů na 2. stupni. 

Silné stránky 

- Systematická a pestrá činnost školní družiny dle příkladně zpracovaných výchovně-

vzdělávacích plánů včetně nabídky zájmových kroužků významně podporuje rozvoj osobnosti 

žáků, vede je k aktivnímu trávení volného času a posilování vztahu k regionu. 

- Dlouholetá úspěšná činnost v oblasti sborového zpěvu (v rámci nepovinných předmětů) pří-

kladně rozvíjí estetické cítění, vzájemnou spolupráci a sounáležitost se školou, prezentace 

pěveckých sborů přispívá ke kulturnímu životu ve městě. 

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení 

- Řízení školy vykazuje dílčí nedostatky zejména v oblasti kontroly a zajištění dalšího vzdělá-

vání pedagogických pracovníků v souladu s aktuálními potřebami školy. 

- V průběhu vzdělávání nevyužívá škola v dostatečné míře pestřejší formy a metody práce 

směřující k větší aktivitě žáků, rezervy jsou v diferenciaci úkolů dle schopností žáků. 
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Doporučení pro zlepšení činnosti školy 
- Zefektivnit proces řízení přehledným rozdělením kompetencí vedoucích pracovníků a zkva-

litněním kontrolní činnosti, více využívat hospitační činnost jako nástroj pro zpětnou vazbu 

pedagogům. 

- Více uplatňovat metody a formy aktivního učení k podpoře klíčových kompetencí, zařazovat 

diferencované úkoly s ohledem na rozdílnou skladbu žáků ve třídě a vést žáky k hodnocení 

své práce. 

- Rozšířit další vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu s potřebami školy zejména v 

oblasti moderních metod a forem výuky; využívat vzdělávací akce za účasti lektora přímo ve 

škole, jež umožní zapojení všech vyučujících. 

- Dále zkvalitňovat vybavení pro vzdělávání (moderní informační technologie, odborné učeb-

ny) a průběžně aktualizovat webové stránky školy. 

- V rámci širší podpory čtenářské gramotnosti zefektivnit činnost žákovských knihoven a 

obohatit knižní fond o současnou dětskou literaturu a různé literární žánry. 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

 

Rozbor hospodaření za rok 2017 
 

Výnosy 

 

Příspěvek na provoz 

 

Příspěvek na provoz pro rok 2017 byl pro příspěvkovou organizaci schválen ve výši 

2.800.000,- Kč. Výnosy z prodeje služeb – placené stravné ve školní jídelně 1.445.426,- Kč. 

Navýšení oproti roku 2016 je 53.171,- Kč. Ostatní služby – za poškozené knihy, poškozený 

inventář 20.905,28 Kč. Organizace obdržela dary v hodnotě 2.000,- Kč, (Flop, pan Král Fr.). 

Výnosy z úroků na běžném účtu činily 6.763,48 Kč. Oproti roku 2016 jsou nižší o 8.917,98 

Kč. 

 

Náklady 

 

Náklady na provoz 

 

Organizace měla v roce 2017 celkové náklady ve výši 4.180.045,75 Kč. 

 

Materiálové náklady v celkové výši 1.556.059,47 Kč 

Z toho největší podíl činí: potraviny 949.640,13 Kč 

 běžné mat. nákl. 268.077,71 Kč 

 pomůcky, učebnice 119.209,- Kč 

 spotřeba potr. pro doplň. činnost 219.132,63 Kč 

Nákup drobného majetku 95.248.- Kč. (váha, vozík transportní, vodní lázeň, zásobník na talí-

ře, piano, Bowling Set) 

 

 

Spotřeba energie v celkové výši 1.362.658,29 Kč. 

(energie zahrnují náklady na spotřebu vody 196.627,-Kč, spotřebu el. energie ve výši 

398.291,29 Kč, spotřeba tepla 755.176,- Kč. Úspora oproti roku 2016 je – spotřeba vody 

64.355,30 Kč, spotřeba tepla 58.141,- Kč a spotřeba el. energie 24.399,16 Kč. 

 

Za opravy a udržování organizace zaplatila 109.796,- Kč. 



 21 

(největší položky tvořily oprava topného systému 42.296,- Kč, oprava ústředního topení 

29.183,- Kč, oprava elektrických rozvodů 5.567,- Kč a oprava varného kotle 4.314,- Kč) 

 

Cestovné 19.743,- Kč 

 

Náklady na reprezentaci 3.369,- Kč 

 

Náklady na ostatní služby ve výši 836.708,06 Kč 

Telefony 67,128,54 Kč – úspora oproti roku 2016 je 4.119,69 Kč.  Počítačový servis 86.040,- 

Kč – navýšení oproti roku o 41.620,- Kč. Poplatek za svoz odpadu 29.911,- Kč. Poplatky za 

vedení účtu 18.097,41 Kč – úspora oproti roku 2016 o 1.296,58 Kč. Ostatní služby 

635.531,11 Kč, z toho (revize zařízení – 39.718,- Kč, praní prádla – 28.447,22 Kč, školení a 

semináře – 22.679,- Kč) 

 

Mzdové náklady 199.174,- Kč, zákonné soc. a zdr. poj. 56.366,90 Kč. Oproti roku 2016 se 

mzdové náklady snížily o 100.955,- Kč, tím se snížily i odvody o 43.346,36 Kč. 

 

Pojištění 34.171,03 Kč 

 

Hospodářská činnost 

Na základní škole je hospodářská činnost – stravování pro cizí strávníky. 

V roce 2017 bylo cizích strávníků  80. 

Tržby za cizí strávníky činily 370.462,68 Kč. 

Náklady tvořily: spotřeba materiálu – převážně potravin 219.132,63 Kč, 

                              spotřeba energie – 11.399,29 Kč, služby 20.423,82 Kč, 

                              mzdy 89.184,- Kč, odvody 30.322,94 Kč.  

Celkové náklady činily 370.462,68 Kč. 

 

 

Hospodářský výsledek 

 

Organizace má hospodářský výsledek za rok 2017 zisk 95.049,01 Kč. 

Tento zisk je vytvořen úsporou energií oproti roku 2016 v celkové výši 146.895,46 Kč. 

 

Peněžní fondy 

 

Fond odměn:  

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

 

Fond kulturních a sociálních potřeb: 

počáteční stav fondu činil 133.543,18 Kč 

tvorba fondu 166.580,72 Kč 

čerpání fondu 99.644,- Kč 

zůstatek fondu 200.479,90 Kč. 

 

Rezervní fond: 

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

ný zůstatek činí 45.486,90 Kč. 

 

Další dotace 

 

Organizace hospodařila i s dotacemi od Krajského úřadu Jihočeského kraje. 
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UZ 33052 – RP-Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců 

regionálního školství v roce 2017. MŠMT – 28805-3/2017-1 

Dotace přijata ve výši 244.056,- Kč 

 

UZ 33073 - RP-Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství v roce 

2017. MŠMT – 12415/2017-1 

Dotace přijata ve výši 83.113,- Kč 

 

 

UZ 33353 – Přímé náklady na vzdělávání celkem 

Tato dotace je hlavním příjmem, přijata ve výši 11.047.072,- Kč. Navýšení oproti roku 2016 o 

1.146.072,- Kč. 

 

Dotace byly vyčerpány v plné výši.  

 
 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

RP-Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství v roce 2017. MŠMT – 

12415/2017-1 

 

RP-Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního 

školství v roce 2017. MŠMT – 28805-3/2017-1 

 

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 

 

 

Ovoce do škol 

 

Od školního roku 2011/2012 je naše škola zapojena do projektu Ovoce do škol. Ev-

ropský projekt Ovoce do škol byl spuštěn již ve školním roce 2009/2010. Jeho hlavním cílem 

je podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny. Projekt je usku-

tečňován pro žáky 1. – 5. ročníků.  Pravidelně každý měsíc je naše škola 4x měsíčně zásobena 

zásilkou jednotného ovoce nebo zeleniny pro všechny žáky 1. – 9. tříd. Různorodost dodáva-

ného sortimentu je pestrá. Výčtem uvádíme například jablka, rajčata, banány, meruňky, hruš-

ky, pomeranče, ředkvičky, mrkve, hrachové lusky, mandarinky, grepy, blumy, kiwi, kaki, 

hroznové víno atd. Součástí dodání bývají občasně i ovocné šťávy.  
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Mléko do škol 

 

Projekt BIG ATCZ5  

 

Od 2. pololetí školního roku 2016/2017 probíhá na naší škole projekt BIG ATCZ5 (Bil-

dungskooperationen in der Grenzregion - Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním 

regionu). Tento projekt je zaměřen na řadu aktivit, jako jsou partnerství orientovaná na poly-

technickou výchovu a návštěvy tradičních podniků, pořádání jazykově-metodického a odbor-

ného vzdělávání, seznamování dětí s jazykem sousedů, exkurze, pedagogické praxe v MŠ ad. 

Na naší škole byl projekt realizován formou kroužku německého jazyka ve druhých tří-

dách. Děti jsou zde nenásilnou formou seznamovány se základy cizího jazyka. Při výuce jsou 

používány různé metody - výtvarné aktivity, pohybová činnost, vyplňování pracovních listů, 

skupinová práce, hraní divadla, zpívání, programy na interaktivní tabuli… 

Tento kroužek je pro děti zcela zdarma. 

 

 

 

Projekt Unsere Heimaten / Naše domovy 

 

Projekt Unsere Heimaten / Naše domovy se uskutečnil v rámci programu INTERREG 

Fond malých projektů Rakousko – Česká republika. Základní škola Nové Hrady se podílela 

na jeho naplnění po oslovení Městem Nové Hrady. Během přípravných fází realizace došlo 

k několika setkání pedagogů a osob zainteresovaných do projektu. Za Základní školu Nové 

Hrady se zapojily Mgr. K. Marešová, Mgr. K. Vítovcová a Mgr. J. Štorová, DiS. Hlavní 

schůzky proběhly ve dnech 16. 1. 2018, 26. 1. 2018, 20. 3. 2018 a 16. 5. 2018. 

Pěvecké sbory se zapojily do projektu dne 21. dubna 2018, kdy se Novohradský zvo-

neček a Fermata zúčastnily „Setkání na Jedlici“. V místě bývalé kaple vystoupily nejen naše 

školní pěvecké sbory, ale i Novohradský smíšený sbor a sbor Waldfiertelpur. Kromě hudeb-

ních vystoupení bylo možné zhlédnout staré fotografie, mapy a plány zaniklé obce Jedlice, 

výtvarné práce dětí a absolvovat komentovanou vycházku po další části bývalé obce Jedlice. 

Dne 21. června 2018 proběhl projektový den s partnerskou školou z Windhaagu bei Fre-

istadt. Cílem bylo společné setkání našich žáků VII.A, VII.B a žáků Neue Mittelschule Wind-

haag, pokračování ve spolupráci, kterou jsme navázali v uplynulých letech. Toto setkání pod-

pořili ředitelé škol i starostové obou zúčastněných stran. Hlavní náplní setkání byla tvorba 

obrazů v terénu, malba významných novohradských památek. Žáci pracovali ve dvojicích, 

procvičovali komunikaci v německém a anglickém jazyce. Projektový den zajišťovaly Mgr. 

K. Marešová, Mgr. K. Vítovcová a Tereza Kříhová.  

Dne 15. června 2018 žáci IX.A navštívili dne 15. června 2018 „Zahradu lidských práv“ 

v rakouském Lauterbachu. 

V rámci projektu Unsere Heimaten / Naše domovy malovali žáci ŠD 12. 9. 2018 

v Koželužně zaniklé vesnice. Děti byly nejprve seznámeny s osudem osad v blízkosti hranic 

(např. osada Jedlice). Jejich úkolem bylo namalovat, jak si představují domy, které zde kdysi 

stály. Tyto obrázky byly vystaveny v místě, kde se nacházela zaniklá obec v rámci akce „Se-

tkání na Jedlici“.  

Tento projekt má přesah do školního roku 2018/2019. 
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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. 

 

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 

 

ZVaS - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, 

Nemanická 436/7, 37010, České Budějovice 3 

 

 

Výroční zpráva byla projednána v pedagogické radě dne 31.8.2018. 

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 7.10.2018  

 

         Mgr. Karel Kříha 

         ředitel školy 
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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 

 


