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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 

 

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 30.9.2015 

 

Počet žáků     celkem         206 

 1. stupeň ZŠ 131 

 2. stupeň ZŠ 75 

 dívek 91 

 chlapců 115 

 zapsaných ve školní družině 85 

 

Počet ročníků 9 
 

Počet tříd celkem 11 

 ve třetím a pátém ročníku 2 třídy 

 

Počet oddělení školní družiny 3 

 

 Oproti předchozímu školnímu roku se počet žáků snížil o 15 žáků. Počet tříd se snížil o 1. 
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Přehled oborů vzdělávání 

 

 

 Ve školním roce 2015/2016 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 2015/2016 – viz příloha číslo I. 

 Ve třetích ročnících byla zahájena výuka anglického jazyka. 

 Volitelné předměty si žáci mohli vybírat z nabídky: 

 

a) šestý ročník 

ruský jazyk 

biologický seminář 

 

b) sedmý ročník 

ruský jazyk 

biologický seminář 

informační a komunikační technologie 

 

c) osmý ročník 

ruský jazyk 

informační a komunikační technologie 

seminář z českého jazyka 

 

d) devátý ročník 

ruský jazyk 

seminář z českého jazyka 

 

 

 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. 

 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. Alena Štajnerová, Mgr. Marie Rolínková a Jitka Hej-

tmánková. 

 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 

 Ve školním roce 2015/2016 se počet zaměstnanců školy proti minulému školnímu roku 

snížil o jednoho pedagogického pracovníka.  

 

 

Přehled pracovníků školy 
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Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 31 

Počet učitelů ZŠ 16 

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 22  VŠ M, F 

2 zást. ředitele 1,0 10 VŠ Čj, Hv 

3 učitelka 1,0 26 VŠ 1. stupeň 

4 učitelka 1,0 8 VŠ 1. stupeň 

5 učitelka 1,0 24 VŠ 1. stupeň 

6 učitel 1,0 17 VŠ 1. stupeň 

7 učitelka 1,0 33 VŠ 1. stupeň 

8 učitelka 1,0 17 VŠ 1. stupeň 

9 učitel 1,0 14 VŠ 1. stupeň 

10 učitelka 1,0 24 SŠ 1. stupeň 

11 učitelka 1,0 23 VŠ Rj, Vv 

12 učitelka 1,0 34 VŠ Aj, Nj, Rj 

13 učitelka 1,0 31 VŠ Čj, Ov 

14 učitelka 1,0 15 VŠ Ov, Vv 

15 učitelka 1,0 17 VŠ Ch, Bi 

16 učitel 0,95 37 VŠ M, F 

17 asis. ped. 0,7 10 SŠ  

18 vychovatelka 1,0 17 SŠ  

19 vychovatelka 0,7 21 SŠ  

20 vychovatelka 0,516 12 SŠ  
 

 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

 

Na začátku školního roku působil na škole jeden pedagogický pracovník, který nespl-

ňoval kvalifikační předpoklady dle zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, od 

ledna došlo na pozici k obměně pracovníkem splňujícím kvalifikační předpoklady. 

 
 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 90 Učitelé 1. stupně 98 

Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 63 

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

0 1 2 5 1 6 0 3 1 0 4 15 

 

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 22.1. a 23.1.2016. Zápis zajišťovali 

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

ním vedením Mgr. Jany Štorové. K zápisu se dostavilo 37 žáků (35 poprvé a 2 po odkladu 

povinné školní docházky). K základnímu vzdělávání bylo přijato 37 žáků, následně bylo roz-

hodnuto o 3 odkladech povinné školní docházky. 

 

Zápis do školní družiny: 

 Ve školním roce 2015/2016 bylo do školní družiny zapsáno 85 žáků (84 žáků prvního 

stupně, 1 žák druhého stupně). Žáci byli rozděleni do 3 oddělení. 

 

 

 

 

Ukončení povinné školní docházky: 

 Ve školním roce 2015/2016 ukončilo povinnou školní docházku 21 žáků, 19 žáků devá-

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

dijních nebo učebních oborů: 

Gymnázium 0 

SOŠ 13 žáků  

SOU 8 žáků  

Přihlášku ke studiu osmiletého gymnázia podalo 6 žáků 5. ročníku. Přijímací zkoušky absol-

vovalo 6 žáků, ke studiu byli přijati 4 žáci. 

Osmileté gymnázium 4 žáci 
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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 1 320 škol (základní školy, víceletá gymnázia, střední ško-

ly, v oborech vzdělávání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem). Výběrové 

testování bylo zaměřeno na zjišťování výsledků žáků 6. ročníků základních škol a odpovídají-

cích ročníků víceletých gymnázií a žáků 1. ročníků středních škol, a to v oblasti čtenářské, 

matematické a sociální gramotnosti. U naší školy šlo o sociální gramotnost. Výběrové testo-

vání ověřovalo aktuální míru dosažení očekávaných výstupů podle příslušných rámcových 

vzdělávacích programů. Cílem testování bylo poskytnout žákům, rodičům, učitelům, ředite-

lům 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 

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, ochotě 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. 
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Přehled akcí ve šk. roce 2015/2016 

 

 

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 

 

První pomoc 

 

Nocování s knihou 

 

Výchovná ekologická pohádka „O Balynce, dobrém štěněti“ 

 

Protidrogový pořad – dramatizace románu Radka Johna Memento 

 

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

 

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 

Datum Účastník 

BOZP 29 (st) 26. 8. 2015 všichni zaměstnan-

ci 

MUDr. Návarová 29 (čt) 27. 8. 2015 všichni zaměstnan-

ci 

Akreditovaný kurz pro sbormistry a 

hudebníky rok 2015 – 1. řada: 3. Zá-

klady hlasové výchovy 

1 (so) 19. 9. 2015 Mgr. Štorová 

Školení ČŠI 1 (út) 29. 9. 2015 Mgr. Kříha 

Jak vést obtížný rozhovor 1 (út) 13. 10. 2015 Mgr. Štorová 

Výuka hry na klavír od prvopočátků 1 (čt) 15. 10. 2015 Mgr. Štorová 

Akreditovaný kurz pro sbormistry a 

hudebníky rok 2015 – 1. řada: 4. In-

terpretační analýza vokálního díla 

1 (so) 17. 10. 2015 Mgr. Štorová 

Akreditovaný kurz pro sbormistry a 1 (so) 21. 11. 2015 Mgr. Štorová 
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hudebníky rok 2015 – 1. řada: 5. Zá-

klady dirigentské techniky I. 

Novely právních předpisů od 1.1.2016 1 (po) 11. 1. 2016 Mgr. Kříha 

Profesní únava hlasu a možnosti ná-

pravy 

1 (po) 1. 2. 2016 Mgr. Štorová 

Využití nových metod a forem ve vý-

uce v akordeonovém oddělení na ZUŠ 

1 (so) 6. 2. 2016 Mgr. Štorová 

Akreditovaný kurz pro sbormistry a 

hudebníky rok 2016 – 2. řada: 1. Diri-

gentský vyjadřovací slovník 

1 (so) 27. 2. 2016 Mgr. Štorová 

Vedení sboru na základních a základ-

ních uměleckých školách 

1 (út) 1. 3. 2016 Mgr. Štorová 

Rozpočet (T.S.) 1 (po) 14. 3. 2016 Mgr. Kříha 

Řešení výchovných problémů ve třídě 1 (pá) 18. 3. 2016 Mgr. Hanusová 

Akreditovaný kurz pro sbormistry a 

hudebníky rok 2016 – 2. řada: 2. Stará 

hudba v repertoáru sborů II. – Du-

chovní a světská hudba baroka 

1 (so) 19. 3. 2016 Mgr. Štorová 

Inkluze 1 (čt) 7. 4. 2016 Mgr. Kříha 

Kaligrafický kurz 1 (so) 16. 4. 2016 Mgr. Tomášková 

Setkání ředitelů 1 (út) 26. 4. 2016 Mgr. Kříha 

V. krajská konference primární pre-

vence rizikového chování – Téma: 

Vztahy, spolupráce a komunikace 

s žáky, rodiči a kolegy v rámci školy 

1 (st) 4. 5. 2016 Mgr. Hanusová 

Setkání s ministryní 1 (út) 10. 5. 2016 Mgr. Kříha 

Jak zlepšovat a inovovat ŠVP 1 (po) 16. 5. 2016 Mgr. Pelechová 

Krajský úřad 1 (čt) 26. 5. 2016 Mgr. Kříha 

Pracovní setkání výchovných poradců, 

školních psychologů a školních speci-

álních pedagogů 

1 (po) 30. 5. 2016 Mgr. Marešová 

Šablony 1 (út) 14. 6. 2016 Mgr. Kříha 

Třeboňská letní setkávání 2016 1 (út) 16. 8. – (ne) 

21. 8. 2016 

Mgr. Štorová 

 

 

 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

 

 O činnosti školy byla veřejnost informována prostřednictvím Novohradského 

zpravodaje a webových stránek. Do Novohradského zpravodaje přispívaly zejména 

vychovatelky školní družiny. Další příspěvky poskytovali Mgr. T. Rolínek, Mgr. M. 

Rolínková, Mgr. J. Tomášková a Mgr. I. Pelechová. 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. Přípravě žáků na přijímací zkoušky z českého jazyka se věnovala Mgr. 

I. Pelechová, z matematiky Mgr. P. Vaněk. Přípravu žáků pátého ročníku na přijímací 

zkoušky zajišťoval Mgr. T. Rolínek.  

 Kroužek anglického jazyka pro žáky 5. a 6.  ročníku vedl Mgr. T. Rolínek.  

 Kroužek s názvem Pohoda realizovala Mgr. J. Tomášková. Byl určen žákům z I. stupně. 

Předmětem činnosti se stalo zhotovování různých výrobků, vaření a pečení pokrmů.  

 Činnost zdravotnického kroužku zajišťovala Mgr. K. Vítovcová.  

 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, pro vánoční vystoupení 

oslovila pěvecké sbory společnost Poděbradka, a. s. Opět se podařilo uspořádat jarní a 

závěrečný koncert DPS. Pro sboristy byla uspořádána víkendová soustředění s možností 

přenocování ve škole. Velký úspěch zaznamenaly oba pěvecké sbory v krajském kole 26. 

celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů ve Strakonicích. Novohradský 

zvoneček byl v soutěžní kategorii I.A ohodnocen stříbrným pásmem, Fermata v kategorii I.B 

získala stříbrné pásmo. 

 

Přehled akcí školních pěveckých sborů 

 
Novohradský zvoneček, 

Fermata 
(ne) 29. 11. 2015 Zpívání u vánočního stromu 

Novohradský zvoneček, 

Fermata (pro zájemce) 
(st) 9. 12. 2015 Česko zpívá koledy 

Novohradský zvoneček, 

Fermata 
(čt) 10. 12. 2015 Vystoupení v třeboňském Hotelu Zlatá Hvězda 

pro společnost Poděbradka, a. s. 
Novohradský zvoneček, 

Fermata 
(ne) 20. 12. 2015 Adventní koncert sborů 

Novohradský zvoneček (ne) 6. 3. 2016 Soustředění  
Novohradský zvoneček (ne) 6. 3. 2016 Vystoupení k MDŽ 
Fermata (so) 12. 3. a (ne) 

13. 3. 2016 

Soustředění 

Novohradský zvoneček, 

Fermata 
(ne) 20. 3. 2016 Koncert sborů pro rodiče 

Novohradský zvoneček, 

Fermata 
(st) 30. 3. 2016 Koncert sborů pro zaměstnance školy 

Novohradský zvoneček (so) 2. 4. a (ne) 3. 

4. 2016 

Soustředění  

Novohradský zvoneček, 

Fermata 
(út) 5. 4. 2016 Vystoupení v Domě s pečovatelskou službou 

v Nových Hradech 
Novohradský zvoneček, 

Fermata 
(ne) 10. 4. 2016 Jarní pěvecký koncert 

Novohradský zvoneček, 

Fermata 
(po) 11. 4. 2016 Krajské kolo 26. celostátní přehlídky školních 

dětských pěveckých sborů, Strakonice 
Novohradský zvoneček, 

Fermata 
(po) 23. 5. 2016 Fotografování pěveckých sborů 

Novohradský zvoneček, 

Fermata 
(čt) 23. 6. 2016 Závěrečný koncert 

 

 Základní škola zaznamenala znovu úspěchy v okresním kole pěvecké soutěže Jihočes-

ký zvonek 2016, které proběhlo 26. dubna 2016 v Českých Budějovicích. Přihlášeno bylo na 

43 soutěžních vystoupení žáků základních škol a gymnázií z Českobudějovicka. V I. kategorii 

sólového zpěvu soutěžila Barbora Švarcová, která získala stříbrné pásmo. Ve III. kategorii 

získalo duo Tereza Fritzová a Kristýna Krenauerová zlaté pásmo. Zlaté pásmo získalo ve stej-
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né kategorii i trio ve složení Tereza Fritzová, Kristýna Krenauerová a Michaela Nováková. 

Každá škola mohla vyslat do okresního kola jen 3 soutěžní vystoupení. Pěveckou průpravu 

žáků obstarala Mgr. J. Štorová.   

 Úspěch získala základní škola ve 45. celostátní přehlídce dětských recitátorů Dětská 

scéna 2016. Okresní kolo soutěže proběhlo 9. března 2016 v Českých Budějovicích. Za naši 

školu soutěžili v I. kategorii (žáci 2. a 3. tříd) Štěpán Charvát a Madlen Charvátová (III.A). 

Do IV. kategorie byla přihlášena Kristýna Polesová, která obsadila 1. místo a postoupila do 

krajského kola. To se uskutečnilo v Českém Krumlově 28. dubna 2016. Přípravě těchto žáků 

na recitační soutěž se věnovaly Mgr. M. Rolínková a Mgr. I. Pelechová. 

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

 Devátým rokem proběhla na škole i rybářská olympiáda, kterou zajistila Mgr. Š. 

Hanusová. Soutěž pořádá Střední rybářská škola Vodňany. Školního kola se zúčastnilo 6 žáků 

z 6. a 7. ročníku naší školy. Nejlépe ze zúčastněných si vedli Miroslav Konopa, Denis Kotrč a 

Jan Stiskala, získali k 70 bodům.  

 26. května 2016 se uskutečnil 22. ročníku Memoriálu RNDr. Stanislava Kučery pod 

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

soutěžili ve dvou kategoriích – kategorie A (4. a 5. třída) a kategorie B (6. a 7. třída). V obou 

kategoriích byli žáci úspěšní  – obsadili 2. místa.  Mezi  nejlepší řešitele soutěže patřila 

Kateřina Kotrčová, Denis Kotrč a Jan Stiskala (kategorie B) a Jiří Sýkora, Jan Krajčírik a 

Václav Kučera (kategorie A). 

 Základní škola se znovu zapojila do 6. ročníku víceoborové soutěže v zájmové 

umělecké činnosti Zvonek z Novohradských hor 2016. 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) 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 I. kategorii 

na 1. místě umístila Madlen Charvátová (III.A) a 3. místo obsadila Tereza Cséfalvay (II.A), 

ve III. kategorii obsadil 2. místo Jiří Smolec (VII.A), ve IV. kategorii obsadila 1. místo 

Kristýna Polesová (IX.A) a 3. místo Václav Pávek (VIII.A). V Horní Stropnici se uskutečnilo 

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

Kristýna Polesová – 2. místo, v V. kategorii Kristýna Polesová – 2. místo, Tereza Fritzová – 

3. místo a Kristýna Krenauerová – 3. místo. V komorním zpěvu ve II. kategorii obsadilo duo 

Barbora Švarcová – Valérie Tomiová 2. místo, ve IV. kategorii duo Tereza Fritzová – 

Kristýna Polesová 1. místo, Tereza Fritzová – Kristýna Polesová 2. místo a trio Tereza 

Fritzová - Kristýna Krenauerová – Michaela Nováková 2. místo, v V. kategorii volného 

výběru Tereza Fritzová – Kristýna Polesová 3. místo. Ve výtvarné části žáci zpracovávali 

téma voda. Oblastní kolo pořádala naše základní škola. Umístění si odnášely žákyně Anežka 

Kuřilová ve III. kategorii – 3. místo, ve IV. kategorii Šárka Nohavová – 1. místo a Michaela 

Nováková – 3. místo.  

 Naše škola se opět zapojila do výtvarné soutěže Mladý módní návrhář 2016, kterou 

vyhlašuje OA, SOŠ a SOU v Třeboni. Odbornou porotou byly ohodnoceny práce, jež se 

týkaly návrhů oblečení a modelů k různým příležitostem. Zadání témat v kategoriích I.A (5. a 

6. třída) znělo „Pod hladinou moře“, v kategorii I.B (5. a 6. třída) „Vzor na látku“. V kategorii 

starších žáků (7., 8. a 9. třída) zpracovávali soutěžící oděv inspirovaný znamením zvěrokruhu 

a oděv inspirovaný vším, co nabízí moře pod svou hladinou. Žákyně 6.A Kristýna Fáčová 

získala v kategorii I.A zvláštní ocenění. Soutěž zajišťovala Mgr. K. Vítovcová. 

 Výtvarné práce byly zaslány i do soutěže na téma „Požární ochrana očima dětí“, kterou 

vyhlásilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, rovněž do výtvarné soutěže „Karel IV. 

očima dětí“ – vyhlašovatelem soutěže Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. 

Komenského. 
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 Ministerstvo zemědělství vyhlásilo u příležitosti Světového dne vody 10. ročník soutěže 

pro žáky základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií (příp. volnočasových institucí). 

Téma znělo „Water and Jobs“. Soutěž „Voda jako povolání“ se soustředila na profese a 

zaměstnání, jež se vodou a vodním hospodářstvím zabývají. Soutěžilo se ve dvou tematických 

a věkových kategoriích. Do I. kategorie byly řazeny práce žáků z I. stupně ZŠ, II. kategorie 

byla určena žákům II. stupně ZŠ a nižším ročníkům víceletých gymnázií. Hodnotily se 

výtvarné práce a v případě II. kategorie tvorba stolních her. Do soutěže se zapojilo celkem 

200 škol z celé České republiky. Soutěžní porota vybrala z celkového počtu 1 260 obrázků do 

širšího finále I. kategorie 68 prací. Z našich žáků se nejlépe dařilo v I. kategorii Barboře 

Švarcové z V.B, která obsadila výborné 5. místo. 

 Naše škola se zapojila i do výtvarné soutěže s názvem „Kamarád vs. virtuální kamarád 

– kdo je mi bližší?“. Vyhlásila ji THEIA – krizové centrum v Českých Budějovicích. Děti se 

v hodinách výtvarné výchovy zamýšlely nad tím, kdo je skutečný kamarád, a vytvářely plakát 

na toto téma. V této soutěži dosáhla naše škola vynikajícího úspěchu. Šárka Nohavová, 

žákyně 9.A, se umístila na výborném 1. místě (z necelých 400 soutěžních plakátů).  

 Výtvarné soutěže koordinovaly Mgr. K. Vítovcová a Mgr. K. Marešová.  

 Vynikající výsledky v šachových turnajích předvedli naši žáci pod vedením Mgr. V. 

Rolínka. V krajském finále Přeboru škol Jihočeského kraje, které se uskutečnilo 3. března 

2016 v Českých Budějovicích, bylo družstvo ve složení Tadeáš Janeček, Jan Pávek, Václav 

Kučera, Marek Petrášek, náhradníci – Adam Hanuš a Pavel Jaroslav Kypet nejlepší 

v kategorii A (1. – 5. ročník) z osmnácti zúčastněných družstev. Jedná se o šachovou soutěž 

čtyřčlenných družstev, která musí být složena ze žáků z jedné školy v určených věkových 

kategoriích. V kategorii A (1. – 5. ročník ZŠ) se zúčastnilo celkem osmnáct školních družstev, 

což bylo i s náhradníky 84 mladých šachistů a šachistek. Celkem ve všech kategoriích zasedlo 

k šachovnicím 238 šachistů. Vynikajícím výsledkem si družstvo vybojovalo postup do 

republikového kola Přeboru škol. Mistrovství ČR školních družstev 2016 se uskutečnilo ve 

dnech 21. 6. a 22. 6. 2016 v Kongresovém centru Zlín. Z původních 1054 družstev, která se 

zúčastnila okresních a krajských kol, zůstalo pro tento finálový turnaj nejlepších 90 družstev. 

Celkem tedy přijelo do Zlína okolo 450 šachistů a asi 200 trenérů, učitelů a rodičů. Naše 

šachové družstvo ve složení Tadeáš Janeček, Jan Pávek, Václav Kučera, Marek Petrášek a 

náhradníci Pavel Jaroslav Kypet a Adam Hanuš uhrálo v těžké konkurenci třicáté místo (v 

kategorii 1. – 5. třída hrálo 32 družstev).  

 Základní škola Nové Hrady navázala na úspěchy v soutěži T – PROFI. Odbornou 

soutěž Talenty pro firmy pořádá Hospodářská komora České republiky. 1. celorepublikové 

kolo odborné soutěže se uskutečnilo 28. dubna 2016 v Aquapalace Hotel Prague. Soutěžní 

tým Jihočeského kraje tvořili studenti VOŠ, SOŠ automobilní a technické České Budějovice a 

žáci ZŠ Nové Hrady pod záštitou společnosti Motor Jikov Group a.s. Soutěžní družstvo naší 

školy utvořili chlapci z 5. ročníků – Martin Kysela, Jiří Sýkora, Petr Vochoska a Jakub Bláha. 

Ze 14 soutěžních týmů jednotlivých krajů obsadil tým Jihočeského kraje skvělé 2. místo. 

Chlapci postoupili do celorepublikového kola na základě výborného výsledku, kterého ve 

výše uvedeném týmu dosáhli dne 22. října 2015 na soutěži v rámci veletrhu Vzdělání a 

řemeslo na českobudějovickém Výstavišti v doprovodu Mgr. K. Kříhy. 

 Sedm žáků třídy V.B se rozhodlo pod vedením Mgr. T. Rolínka zapojit 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 

rekordních  58 265 soutěžících z 2 909 škol z celé České republiky.  Nejúspěšnějším řešitelem 

školního kola se stal Tadeáš Janeček. Druhému nejlepšímu řešiteli - Jiřímu Sýkorovi - unikl 

postup do krajského kola jenom o pár bodů. 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. Dne 6. 11. 2015 se v Českých Budějovicích uskutečnilo pod záštitou hejtmana 

Jihočeského kraje Jiřího Zimoly krajské kolo, kterého se účastnil Tadeáš Janeček.  V 
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konkurenci dalších více než 40 nejlepších řešitelů školních kol z celého Jihočeského kraje se 

umístil na skvělém 9. místě. 

 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. Ze školního kola vzešli dva 

úspěšní řešitelé z V.B s postupem do okresního kola – Tadeáš Janeček a Jiří Sýkora. 23. 

března 2016 se oba chlapci zúčastnili okresního kola v Českých Budějovicích. Jiří Sýkora 

dosáhl vynikajícího výsledku, kdy vyřešil všechna zadání a okresní kolo vyhrál. Tadeáš 

Janeček skončil na výborném 4. místě. Doprovod žáků zajistil Mgr. T. Rolínek.  

 Matematické soutěže koordinovali Mgr. P. Vaněk, Mgr. K. Kříha.  

 9. června se konal druhý ročník florbalového turnaje žáků druhého stupně. Zvítězili žáci 

osmé třídy. Na druhém místě se umístila třída sedmá a bronzové medaile získal tým  devátého 

ročníku. Čtvrtou příčku obsadilo družstvo VI.A.  

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

školní družiny a žáci I.A pod vedením Mgr. J. Tomáškové. Žáci I.A uskutečnili besídku i 

v květnu ke Dni matek. Pedagogové 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 v doprovodu p. J. Hejtmánkové, později Mgr. D. 

Hrádkové výuku dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti v Třeboni, žáci III.A, III.B a 

IV.A v doprovodu Mgr. M. Rolínkové, Mgr. A. Štajnerové a p. J. Hejtmánkové výuku plavání 

v Borovanech.  

 Dne 22. června 2016 se žáci V.A a V.B vypravili v doprovodu třídních učitelů Mgr. T. 

Rolínka, Mgr. V. Pávka a ředitele školy Mgr. K. Kříhy na základě pozvání do rakouského 

Windhaagu bei Freistadt. Cílem bylo společné setkání našich žáků a žáků Neue Mittelschule 

Windhaag, navázání spolupráce a poznání hostitelského města. Toto setkání podpořili ředitelé 

škol i starostové obou zúčastněných stran. Pro naše žáky byla připravena nejen prohlídka 

školy, ale i mnoho dalších aktivit. Například pokusy v laboratoři fyziky, počítačové aktivity, 

vaření, hudební činnosti, ze sportovních aktivit – stolní tenis, fotbal, a jiné. Dále žáci 

navštívili Green Belt Center, kde se dozvěděli mnoho informací o navštívené oblasti. 

 Žáci navštívili v rámci několika uskutečněných exkurzí například Městskou knihovnu 

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

Hradech, hlavní město, město Český Krumlov 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 se spisovatelem Hynkem Klimkem, Jiřím Walkerem 

Procházkou, Klárou Smolíkovou, besedu se zástupci Policie ČR, přednášku s ukázkami zvířat 

ze ZOO Dvorec, dále seminář první pomoci, návštěvy výstav a besedy s jejich autorkami 

Danielou Roulovou – Plockovou, Irenou Štyrandovou a malířem Karlem Práškem.  Kulturní 

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

nonartificiální hudbu a divadelní umění.  

 V rámci environmentální výchovy žáci 1. – 5. tříd zhlédli výchovnou ekologickou 

pohádku „O Balynce, dobrém štěněti“ v podání Karlovarského hudebního divadla. 

Mgr. A. Štajnerová se žáky III.B podnikla akci s názvem „Nocování s knihou“. Děti 

v průběhu jedné noci, kterou strávily v budově ZŠ, četly z oblíbených knížek, vyprávěly a 

poslouchaly příběhy o Karlu IV. v souvislosti s 700. výročím narození panovníka. V době 

adventní probíhal třídní projekt žáků III.B pod vedením Mgr. A. Štajnerové „Andělé v naší 

třídě“, zaměřený na lidské vlastnosti a schopnosti, vztahy mezi spolužáky.  

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.   
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 Školní družina pořádala celoroční hru s názvem „Pohádková cesta po hradech a 

zámcích s hraběnkou Terezkou“. Hra byla motivována pohádkami a pohádkovými příběhy 

natáčenými na různých hradech a zámcích. Cílem hry bylo probudit zájem dětí o okolní svět, 

historii a české pohádky. 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 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. čertovský rej, čarodějnické odpoledne, vánoční 

posezení s rodiči, vánoční perníčkovanou, besedy o zvířatech, vítání jara a rozloučení s paní 

zimou, návštěvu SDH Nové Hrady, vánoční besídku a besídku na závěr školního roku. 

Celoroční hra byla zakončená dvoudenní exkurzí. V rámci ní děti navštívily Karlštejn, Zadní 

Třebáň, Koněpruské jeskyně, Zámek Dobříš. Každoročně ŠD pořádá také dětský masopust, 

s nímž potěšila i obyvatele Domu s pečovatelskou službou v Nových Hradech a Dobré Vodě. 

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. 

 

Přehled akcí ŠD 

 

14. 10. 2015 Přednáška o psech - p. V. Cepáková 

15. 10. 2015 Výstava obrazů přátel Koželužny 

4. 11. 2015 Halloweenské odpoledne 

24. 11. 2015 Prohlídka Státního hradu Nové Hrady (I.A) 

1. 12. – 17. 12. 2015 Vánoční perníčkovaná 

8. 12. 2016 Vánoční čtení v Městské knihovně Nové Hrady 

4. 12. 2015 Mikulášská nadílka 

17. 12. 2015 Vánoční posezení v ŠD s vystoupením 

6. 1. 2016 Nábor na masopustní koledu 

5. 2. 2016 Dětská masopustní koleda 

9. 2. 2016 Dětská masopustní koleda v Domě s pečovatelskou službou 

v Nových Hradech 

10. 2. 2016 Dětská masopustní koleda, Domov pro seniory Dobrá Voda 

18. 3. 2016 Vítání jara – pouštění Moreny 

21. 3. 2016 Výstava obrazů a kreseb: Karel Prášek "Návrat tuláka" 

29. 4. 2016 Čarodějnické odpoledne 

12. 5. 2016 Návštěva keramické dílny (I.A) 

18. 5. 2016 Návštěva hasičské zbrojnice SDH Nové Hrady 

26. 5. – 27. 5. 2016 Exkurze: Karlštejn, Zadní Třebáň, Koněpruské jeskyně, Zámek 

Dobříš 

31. 5. 2016 Návštěva keramické dílny (I.A) 

1. 6. 2016 Dětský den v ŠD 

9. 6. 2016 Besídka ŠD 

15. 6. 2016 Zakončení celoroční hry 

13. 6. – 17. 6. 2016 Týden otevřených dveří 

22. 6. 2016 Exkurze: Kostel Nejsvětější Trojice u Trh. Svinů, Buškův hamr 

27. 6. 2016 Návštěva výstavy "Dřevo, které vás rozhýbe", Koželužna 
 

 

Přehled soutěží ve šk. roce 2015/2016 
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14. 10. 2015  Přírodovědný klokan 

22. 10. 2015  Talenty pro firmy, České Budějovice, 1. místo 

Listopad 2015 Logická olympiáda – školní kolo 

6. 11. 2015 Logická olympiáda – krajské kolo 

25.-27. 1. 2016 

29.-31. 3. 2016 

Pythagoriáda – školní kolo (5. ročníky) 

Pythagoriáda – školní kolo (6. – 8. ročník) 

3. 3. 2016 Krajské finále Přeboru škol Jihočeského kraje - šachy 

9. 3. 2016 přehlídka dětských recitátorů Dětská scéna 2016 – okresní kolo (České 

Budějovice) 

10. 3. 2016 Zvonek z Novohradských hor 2016 v oboru recitace – školní kolo pro žá-

ky 1. – 5. tříd 

16. 3. 2016 Mladý módní návrhář 2016 – finále (Třeboň) 

17. 3. 2016 Zvonek z Novohradských hor 2016 v oboru recitace – školní kolo pro žá-

ky 6. – 9. tříd  

18. 3. 2016 Matematický klokan 2016 

23. 3. 2016 Zvonek z Novohradských hor 2016 v oboru recitace – meziškolní kolo 

(Malonty) 

23. 3. 2016 Pythagoriáda – okresní kolo, České Budějovice 

7. 4. 2016 Zvonek z Novohradských hor 2016 v oboru zpěv – školní kolo pro žáky 1. 

– 5. tříd 

11. 4. 2016 Krajské kolo 26. celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů 

(Strakonice) – DPS Fermata, DPS Novohradský zvoneček 

14. 4. 2016 Zvonek z Novohradských hor 2016 v oboru zpěv – školní kolo pro žáky 6. 

– 9. tříd  

26. 4. 2016 Jihočeský zvonek 2016 – okresní kolo (České Budějovice) 

27. 4. 2016 Zvonek z Novohradských hor 2016 v oboru zpěv – meziškolní kolo (Hor-

ní Stropnice) 

28. 4. 2016  Talenty pro firmy, Aquapalace Hotel Prague, 2. místo 

Duben 2016 Rybářská olympiáda – školní kolo 

28. 4. 2016 přehlídka dětských recitátorů Dětská scéna 2016 – krajské kolo (Český 

Krumlov) 

29. 4. 2016 Voda jako povolání 

6. 5. 2016 Zvonek z Novohradských hor 2016 v oboru výtvarná výchova – školní 

kolo pro žáky 6. – 9. tříd 

11. 5. 2016 Zvonek z Novohradských hor 2016 v oboru výtvarná výchova – meziš-

kolní kolo (Nové Hrady) 

18. 5. 2016 Zvonek z Novohradských hor 2016 – přehlídka vítězů (Nové Hrady)  

26. 5. 2016 Memoriál RNDr. Stanislava Kučery – Znáš přírodu Novohradska? 

9. 6. 2016 Školní florbalový turnaj 

15. 6. 2016 Výtvarná soutěž „Kamarád vs. virtuální kamarád – kdo je mi bližší?“ 

21. 6. – 22. 6. 

2016 

Mistrovství ČR školních družstev 2016 - Zlín 

 

Tematické exkurze, besedy, přednášky a kulturní akce ve šk. roce 2015/2016 

 

II.A 2. 10. 2015 Tereziánské údolí 

IV.A 23. 9. 2015 Dopravní hřiště v Třeboni 

IV.A 13. 10. 2015 Dopravní hřiště v Třeboni 

I.A 9. 12. 2015  Návštěva Městské knihovny Nové Hrady 

I.A 17. 12. 2015 Návštěva Státního hradu Nové Hrady (vánoční zvyky) 

IV.A 8. 3. 2016 Návštěva keramické dílny 
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III.B 10. 3. 2016 Návštěva keramické dílny 

II.A 15. 3. 2016 Návštěva keramické dílny 

I.A 17. 3. 2016 Návštěva Městské knihovny Nové Hrady 

I.A, II.A 29. 3. 2016 Exkurze České Budějovice (divadelní představení „Per-

níková chaloupka“, Hopsárium) 

V.B 5. 4. 2016 Návštěva keramické dílny 

II.A 5. 4. 2016 Návštěva keramické dílny 

II.A 5. 4. 2016 Turisticko – přírodovědná vycházka k hraničnímu ka-

meni 

III.A, III.B, 

V.B 

18. 4. 2016 Planetárium České Budějovice 

I.A 21. 4. 2016 Návštěva Městské knihovny Nové Hrady 

IV.A 26. 4. 2016 Návštěva keramické dílny 

II.A, IV.A 10. 5. 2016 ZOO Praha, Trója 

III.B 13. 5. 2016 Nocování s knihou (ZŠ) 

V.B 24. 5. 2016 Exkurze – Český Krumlov (památky, grafitový důl) 

III.A, III.B 31. 5. 2016 Exkurze – Třeboň (zámek, expozice sladkovodních ryb 

ve Vratislavském domě) 

I.A 1. 6. 2016 Návštěva interaktivní učebny fyziky AV Nové Hrady 

III.A 3. 6. 2016 Návštěva výstavy obrázků a prací žáků ZŠ, Koželužna 

I.A 7. 6. 2016 Pasování na čtenáře 

IV.A 13. 6. 2016 Dopravní hřiště v Třeboni 

I.A 14. 6. 2016 Exkurze – Tereziánské údolí, Horní Stropnice 

SBi 17. 6. 2016 Botanická vycházka – Tereziánské údolí 

III.A, V.B 20. 6. 2016 Vlastivědná přednáška o historii a současnosti Terezián-

ského údolí; návštěva Novohradského muzea 

II.A 21. 6. 2016 Skanzen ochrany státní hranice a železné opony - exkur-

ze 

VIII.A 22. 6. 2016 Návštěva interaktivní učebny fyziky AV Nové Hrady 

V.A, V.B 22. 6. 2016 Exkurze – Windhaag bei Freistadt / Rakousko 

Finalisté 

Zvonku 

z Nov. hor 

2016 

23. 6. 2016 Návštěva Wellness  hotelu Rezidence 

II.A 23. 6. 2016 Návštěva interaktivní učebny fyziky AV Nové Hrady 

I.A 27. 6. 2016 Návštěva interaktivní učebny fyziky AV Nové Hrady 

II.A 24. 6. 2016 Setkání v Městské knihovně Nové Hrady – večerní čtení 

 

VIII.A 1. 10. 2015 Přednáška o psech 

III.A, III.B  6. 11. 2015 Interaktivní beseda s ilustrátorkou a malířkou Danielou 

Roulovou – Plockovou 

VIII.A, IX.A 12. 11. 2015 Beseda o první pomoci 

III.B 30. 11. 2015 Zahájení třídního projektu v době adventní „Andělé 

v naší třídě“ 

VIII.A, IX.A 21. 3. 2016 Návštěva výstavy malíře Karla Práška, beseda s malířem 

I. – IX. 23. 3. 2016 Beseda: Poznávej zvířata (ukázka zvířat chovaných v 

ZOO Dvorec) 

I. – IV. 19. 4. 2016 Beseda se spisovatelem Hynkem Klimkem 

VIII.A, IX.A 12. 5. 2016 Přednáška: Energie – budoucnost lidstva 

V. – IX.  26. 5. 2016 Beseda se spisovatelem Jiřím Walkerem Procházkou a 

spisovatelkou Klárou Smolíkovou  
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VI.A 27. 5. 2016 Návštěva výstavy „Papírové variace našima rukama“ 

(Irena Štyrandová), tvoření s autorkou výstavy 

VI. – IX.  29. 6. 2016 Beseda se zástupci Policie ČR 

 

I. – V. 24. 9. 2015 Loutkové představení 

I. – IX. 22. 10. 2015  Divadélko pro školy 

IX.A 4. 12. 2015 Mikulášská nadílka IX.A – krátké divadelní představení 

pro žáky 6. – 8. tříd 

I.A 15. 12. 2015 Vánoční besídka pro rodiče  

I. – IX. 18. 12. 2015 Vánoční koncert: Novohradský orchestr 

I. – V. 9. 2. 2016 Výchovná ekologická pohádka „O Balynce, dobrém 

štěněti“ 

VI. – IX. 18. 3. 2016 Protidrogový pořad – dramatizace románu Radka Johna 

Memento 

I.A 10. 5. 2016 Besídka ke Dni matek 

V. – IX.  24. 6. 2016 Koncert Sabiny Křovákové 

I. – IX. 1. 6. – 27. 6. 2016 Výstava výtvarných prací žáků ZŠ 

 

Prezentace středních škol ve šk. roce 2015/2016 

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

 

7. 10. 2015 SŠ rybářská a vodohospodářská Třeboň 

8. 10. 2015 SŠ České Velenice 

16. 10. 2015 SŠ Trhové Sviny 

22. 10. 2015 VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice 

11. 11. 2015 SŠ informatiky a právních studií, o.p.s. České Budějovice  

19. 11. 2015 SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín 

7. 12. 2015 Škola cestovního ruchu a VOŠ České Budějovice 

14. 12. 2015 Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec 

 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní in-
spekcí 

 

 

Ve školním roce 2015/2016 Česká školní inspekce na naší škole realizovala v režimu 

inspekční činnosti, v souladu 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 informa-

ce o vzdělávání žáků, výběrové zjišťování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systé-

mu elektronického testování InspIS SET. Výběrové zjišťování v naší škole bylo zaměřeno na 

ověření výsledků žáků 6. ročníku v oblasti sociální gramotnosti. Stručný přehled výsledků je 

uveden v příloze číslo III. 

V průběhu školního roku 2015/2016 jsme se účastnili pěti inspekčních elektronických 

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

INEZ Počty romských žáků a problematika asistenta pedagoga 

INEZ Vzdělávání v oblasti bezpečnosti 

INEZ Soudobé dějiny 

INEZ Prevence rizikového chování v ZV, SV 

INEZ Podmínky rozvoje sociální gramotnosti v ZŠ a nižším stupni VG 
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Základní údaje o hospodaření školy 

 

Rozbor hospodaření za rok 2015 
 

Výnosy 

 

Příspěvek na provoz 

 

Příspěvek na provoz pro rok 2015 byl pro příspěvkovou organizaci schválen ve výši 

2.800.000,- Kč. Během roku byl snížen na 2.685.000,- Kč. Rozdíl byl použit na nákup inves-

tičního zařízení - vybavení školní jídelny (robot). Výnosy z prodeje služeb – placené stravné 

ve školní jídelně 1.228.024,- Kč, výnosy z úroků na běžném účtu činily 14.956,22 Kč. 

 

Náklady 

 

Náklady na provoz 

 

Organizace měla v roce 2015 celkové náklady dotované městem ve výši 3.986.112,10 Kč. 

 

Materiálové náklady v celkové výši 1.430.144,48 Kč 

Z toho největší podíl činí: potraviny 808.544,48 Kč 

 běžné mat. nákl. 243.349,43 Kč 

 pomůcky 86.736,34 Kč 

 spotřeba potr. pro doplň. činnost 291.514,28 Kč 

 

Spotřeba energie v celkové výši 1.153.382,50 Kč. 

(energie zahrnují náklady na spotřebu vody a spotřebu el. energie ve výši 454.278,62 Kč, spo-

třeba tepla 699.103,88 Kč) 

 

Za opravy a udržování organizace zaplatila 137.614,00 Kč. 

(oprava elektrické instalace a oprava kuchyňského zařízení) 

 

Cestovné 22.236,- Kč 

 

Náklady na ostatní služby ve výši 635.987,62 Kč. 

(např. telefony 64.669,20 Kč, počítačový servis 59.348,38 Kč, poplatek za svoz odpadu 

29.911,- Kč, poplatky za účet 20.732,79 Kč, ostatní služby 493.843,12 Kč) 

 

Mzdové náklady 356.662,00 Kč, zákonné soc. poj. 121.370,14 Kč. 

 

Pojištění 34.966,36 Kč 

Nákup drobného majetku 90.749,- Kč 

 

Hospodářský výsledek 

 

Hospodářský výsledek organizace za rok 2015 - zisk 1.868,12 Kč 

 

Peněžní fondy 
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Fond odměn:  

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

 

Fond kulturních a sociálních potřeb: 

počáteční stav fondu činil 50.729,34 Kč 

tvorba fondu 76.076,98 Kč 

čerpání fondu 60.856,- Kč 

zůstatek fondu 69.920,32 Kč. 

 

Rezervní fond: 

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

ný zůstatek činí 37.788,66 Kč. 

 

Další dotace 

 

Organizace hospodařila i s dotacemi od Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

 

UZ 33052 – RP-Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2015 

Dotace přijata ve výši 322.191,- Kč. 

 

UZ 33061 – RP-zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 

Dotace přijata ve výši 48.973,- Kč. 

 

UZ 33353 – Přímé náklady na vzdělávání celkem 

Tato dotace je hlavním příjmem, přijata ve výši 9.707.000,- Kč. 

 

Dotace byly vyčerpány v plné výši. 

 

 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

 

Škola byla zapojena do rozvojových programů "Zvýšení platů pedagogických pracovníků 

regionálního školství v roce 2015" a „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství 

v roce 2015“. 

 

 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení 

 

 

Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
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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 2 – 3x měsíčně cca 

po 14 dnech zásobena zásilkou jednotného ovoce nebo zeleniny pro všechny žáky 1. – 5. tříd. 

Různorodost dodávaného sortimentu je pestrá. Výčtem uvádíme například jablka, rajčata, 

banány, meruňky, hrušky, pomeranče, ředkvičky, mrkve, hrachové lusky, mandarinky, grepy, 

blumy, kiwi, kaki, hroznové víno atd. Součástí dodání bývají občasně i ovocné šťávy.  

 

 

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 
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Výroční zpráva byla projednána v pedagogické radě dne 29. 8. 2016. 

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 2. 11. 2016.  

 

         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 6. ročníků 


