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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 

Předsedkyně: p. Květa Jarolímková, rodiče, Nové Hrady 

 

Členové: 

Mgr. Ivana Pelechová, ZŠ N. Hrady 

Mgr. Kateřina Vítovcová, ZŠ N. Hrady 

Mgr. Jana Štorová, DiS., ZŠ N. Hrady 

Ing. Pavel Trubač, město N. Hrady 

Mgr. Marie Holakovská, město N. Hrady 

Mgr. Radek Sova, město N. Hrady  

p. Šárka Dibďáková, rodiče 

Mgr. Tomáš Rolínek, rodiče 
 

 

 

Spádový obvod základní školy 

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

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

Velikost spádového obvodu základní školy byla stanovena rozhodnutím Rady města Nové 

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

 

 

Počet žáků a počet tříd k 30.9.2013 

 

Počet žáků     celkem         227 

 1. stupeň ZŠ 142 

 2. stupeň ZŠ 85 

 dívek 88 

 chlapců 139 

 zapsaných ve školní družině 90 

 

Počet ročníků 9 
 

Počet tříd celkem 13 

v prvním, třetím, čtvrtém a osmém ročníku 2 třídy 

 

Počet oddělení školní družiny 3 

 

 Oproti předchozímu školnímu roku se počet žáků zvýšil o 10 žáků. Počet tříd se zvýšil 

o 1. 
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Přehled oborů vzdělávání 

 

 

 Ve školním roce 2013/2014 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 2013/2014 – 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 

seminář z českého jazyka 

seminář z matematiky 

biologický seminář 

 

b) sedmý ročník 

ruský jazyk 

seminář z českého jazyka 

informační a komunikační technologie 

seminář z matematiky 

biologický seminář 

 

c) osmý ročník 

ruský jazyk 

seminář z českého jazyka 

informační a komunikační technologie 

seminář z matematiky 

konverzace v cizím jazyce 

 

d) devátý ročník 

ruský jazyk 

seminář z českého jazyka 

informační a komunikační technologie 

seminář z matematiky 

konverzace v cizím jazyce 

 

(Vyučovány byly předměty psané kurzivou.) 

 

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

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

bídnuta individuální pomoc navíc mimo vyučování. 

 Na lyžařský výcvik se ve školním roce 2013/14 přihlásilo 20 žáků, 8 žáků sedmého roč-

níku, 6 žáků osmého ročníku a 6 žáků devátého ročníku. LVVZ zajistil Mgr. Vladimír Hokr 

v šumavském středisku Zadov. Lyžařský pobyt proběhl v termínu od 27. ledna do 1. února 

2014, obešel se bez zranění žáků. Výcvik byl zajišťován Mgr. Vladimírem Hokrem, Mgr. 

Marií Pučejdlovou a lyžařským instruktorem Ing. Richardem Štenglem. 
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 Bez problémů proběhl plavecký výcvik žáků v plavecké škole v Borovanech. Tohoto 

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

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

vá, zástupkyně ředitele školy, Mgr. Václav Pávek, Mgr. Lenka Knížová, Mgr. Nina Máčová a 

Mgr. Marie Homolková. 

 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 

 Ve školním roce 2013/2014 se počet zaměstnanců školy proti minulému školnímu roku 

nezměnil.  

 

 

Přehled pracovníků školy 

 

Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 32 

Počet učitelů ZŠ 17 

Počet vychovatelů ŠD 3 

Počet asistentů pedagoga 1 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 
 

 

 

Údaje o pedagogických pracovnících 
 

Pedagogičtí pra-

covníci 
Funkce Úvazek 

Roků ped. 

praxe 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

1 ředitel 1,0 20  VŠ M, F 

2 zást. ředitele 1,0 8 VŠ Čj, Hv 

3 učitelka 1,0 24 VŠ 1. stupeň 

4 učitelka 1,0 44 VŠ 1. stupeň 

5 učitelka 1,0 22 VŠ 1. stupeň 

6 učitel 1,0 15 VŠ 1. stupeň 

7 učitelka 1,0 31 VŠ 1. stupeň 

8 učitelka 1,0 15 VŠ 1. stupeň 

9 učitelka 1,0 0 VŠ 1. stupeň 

10 učitelka 1,0 23 SŠ 1. stupeň 

11 učitelka 1,0 21 VŠ Rj, Vv 

12 učitelka 1,0 32 VŠ Aj, Nj, Rj 

13 učitel 1,0 1 SŠ M, F 

14 učitelka 1,0 29 VŠ Čj, Ov 

15 učitel 1,0 40 VŠ M, Tv 

16 učitelka 1,0 4 VŠ Nj, Vv 

17 učitelka 1,0 15 VŠ Ch, Bi 

18 asis. ped. 0,7 8 SŠ  

19 vychovatelka 1,0 15 SŠ  

20 vychovatelka 0,7 19 SŠ  

21 vychovatelka 0,516 10 SŠ  
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Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 
 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 86 Učitelé 1. stupně 84 

Učitelé 2. stupně 88 Učitelé 2. stupně 75 

Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD  
  

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 
 

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

do důch. věku 

v důchod. 

věku 

Celkem 

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

1 4 2 5 0 6 0 1 1 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 17.1. a 18.1.2014. Zápis zajišťovali 

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

ním vedením Mgr. Jany Štorové. K zápisu se dostavilo 21 žáků (20 poprvé a 1 po odkladu 

povinné školní docházky). K základnímu vzdělávání bylo přijato 21 žáků, následně bylo roz-

hodnuto o 1 odkladu povinné školní docházky. 

 

Zápis do školní družiny: 

 Ve školním roce 2013/2014 bylo do školní družiny zapsáno 90 žáků (90 žáků prvního 

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

 Ve školním roce 2013/2014 ukončilo povinnou školní docházku 22 žáků, 20 žáků devá-

tého ročníku, 1 žák osmého ročníku a 1 žák sedmého ročníku. Všichni vycházející žáci byli 

přijati do zvolených studijních nebo učebních oborů: 

Osmileté gymnázium 3 žáci 

Gymnázium 0 

SOŠ 16 žáků  

SOU 6 žáků  

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

 

 

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.  

V rámci projektu KALIBRO 2013/2014 proběhlo testování výsledků vzdělávání žáků 

3., 5., 7., a 9. ročníků. Ve třetím ročníku český jazyk, anglický jazyk, matematika, prvouka, 

přírodovědný základ, v pátém, sedmém a devátém ročníku český jazyk, anglický jazyk, ma-

tematika, humanitní základ, přírodovědný základ, ekonomické dovednosti. 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, byli informováni 

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

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

k smysluplnému trávení volného času. 

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

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

 

 

Přehled akcí ve šk. roce 2013/2014 

 

Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia České Budějovice připravilo projekty: 

„Jsme kamarádi“, „Kohoutková nebo balená?“ 

 

Přednáška o kyberšikaně 

 

Návštěvy knihovny a keramické dílny 

 

„Pasování na čtenáře“ žáků prvních ročníků 

 

Beseda s příslušníky Policie ČR  

 

Výuka dopravní výchovy na DPH v Třeboni 

 

První stupeň se opět zapojil do programu „Zdravé zuby“ 

 

Plavecký výcvik v plavecké škole v Borovanech 

 

Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd 

 

Beseda se žákyněmi 8. ročníků na téma „Problematika dospívání“  

 

 

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. 

Všichni pedagogičtí zaměstnanci splňují kvalifikační předpoklady dle zákona 563/2004 

Sb. o pedagogických pracovnících. 

 

Název akce Počet účastníků 

Systém řádů a směrnic 1 

Rozvoj elementární hudebnosti a zpěvnosti 1 

Standard pro ZV – vzdělávací obory Matematika, Český jazyk, Cizí 

jazyk 

1 

Aktiv učitelů zdravotníků, vedoucích zdravotnických kroužků 1 

Tréma – teoretické pozadí tématu  1 

Prevence rizikového sexuálního chování – úkol základního vzdělávání 1 

Hospitace jako součást autoevaluace školy 1 

Zákon o pedagogických pracovnících 1 
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ICT - Dotkněte se inovace 1 

Školení vedoucích zaměstnanců 4 

Žák s Aspergerovým syndromem – specifika přístupu ve vzdělávání  1 

Specifika klavírní výuky nevidomého žáka 1 

Žáci se specifickými poruchami, jejich integrace do ZUŠ 1 

Interpretační seminář – hudba pěti století 1 

Prohlubování dirigentské techniky I. 1 

Seminář Klubu sbormistrů JARO I. 1 

Interpretační analýza sborové tvorby 1 

Seminář ke Kariérnímu systému 1 

ČŠI – využití elektronického systému iSET 1 

Setkání ředitelů 1 

Novely právních předpisů od 1.1.2014 1 

ČŠI – Nár. systém, inspekční hodnocení  1 

Nejlepší kamarádi jsou Beste Freunde 1 

Výuka sborového zpěvu se zaměřením na chlapecké hlasy 1 

Dětská scéna – Literatura, přednes a interpretace textu 1 

 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

 

 O činnosti školy byla veřejnost informována prostřednictvím Novohradského zpravoda-

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

ní družiny. Další příspěvky poskytovali Mgr. Kříha, Mgr. Štorová, Mgr. Vítovcová, Mgr. Ro-

línková, Mgr. Štajnerová, Mgr. Hejlová, Mgr. Tomášková, Mgr. Hanusová a Mgr. Pelechová. 

Webové stránky školy spravovali p. Ulrich a Mgr. Štorová, příspěvky zajišťovali příslušní 

vyučující.  

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

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

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

rala Mgr. Pelechová.  

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

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

Pelechová, z matematiky Mgr. Hokr. Přípravu žáků 5.A na přijímací zkoušky zajišťovala p. 

Hejtmánková. Kroužek konverzace v anglickém jazyce vedla Mgr. Schaffelhoferová, kroužek 

německého jazyka pro žáky 1. a 2. ročníků Mgr. Hejlová.  

 Zdravotnický kroužek, který nás úspěšně reprezentoval na soutěžích, vedla 

Mgr. K. Vítovcová. Znovu se naši žáci prezentovali v oblastním kole Hlídek mladých zdra-

votníků v Českých Budějovicích. Soutěže se zúčastnilo celkem 14 družstev. Naši školu zastu-

povali Petr Michale, Eliška Homolková, Jana Homerová, Radek Bandík, Jan Círal a Veronika 

Volková - obsadili 5. místo.  

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

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

připravily program vánočních písní pro rodiče a veřejnost, opět se podařilo uspořádat Jarní a 

Závěrečný koncert DPS. Novohradský zvoneček se prezentoval v květnovém měsíci při slav-

nostním otevření výstavy výtvarných prací žáků ZŠ. Obrovský úspěch zaznamenal DPS Fer-

mata, který se poprvé zúčastnil soutěže pěveckých sborů. V krajském kole 24. celostátní pře-

hlídky školních dětských pěveckých sborů získal v III. kategorii stříbrné pásmo. Fermata rov-
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něž s úspěchem reprezentovala ZŠ v rámci „Konference New Castles of the World“ pořádané 

městem Nové Hrady. Na základě tohoto setkání Fermata absolvovala výjezd s veřejnou pre-

zentací do německého Neuburgu an der Donau. Rovněž se zúčastnila Transkulturního projek-

tu „YA TATU“ v rakouském Harbachu, kde si žáci vyzkoušeli své hudební a výtvarné nadání 

prostřednictvím tří workshopů. Pro žáky bylo uspořádáno několik víkendových soustředění. 

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

ký zvonek 2014, které proběhlo 14. dubna 2014 v Českých Budějovicích. V konkurenci žáků 

z jihočeských základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií si naše žákyně vedly dobře. 

Umístění získaly Kristýna Polesová (II. kategorie) – zlaté pásmo, dále pěvecké duo ve složení 

Tereza Fritzová a Kristýna Krenauerová (II. kategorie) – stříbrné pásmo. Pěveckou průpravu 

žáků obstarala Mgr. J. Štorová.   

 Obrovský úspěch získala základní škola ve 43. celostátní přehlídce dětských recitátorů 

Dětská scéna 2014. Oblastní kolo soutěže proběhlo 5. března 2014 v Českých Budějovicích. 

Za naši školu soutěžili Tadeáš Janeček (III.B), Marek Rolínek (IV.B) a Eliška Rolínková 

(VII.A). Eliška Rolínková ve své kategorii postoupila do skupiny sedmi úspěšných recitátorů, 

u kterých si porota vyžádala ještě přednes druhého textu. Nejúspěšnějším recitátorem byl Ma-

rek Rolínek, který ve své kategorii 16 recitátorů 4. a 5. tříd získal 2. místo a postoupil tak do 

krajského kola, které se uskutečnilo dne 24. dubna v Českém Krumlově. Marek si se svým 

úryvkem Uragán z knížky Mikulášovy přestávky od René Goscinnyho vedl velice dobře. Ve 

své kategorii zvítězil a postoupil do CELOSTÁTNÍHO KOLA, které proběhlo ve Svitavách 

13. – 15. června. Přípravě těchto žáků na recitační soutěž se věnovaly Mgr. M. Rolínková, 

Mgr. I. Pelechová a Mgr. L. Knížová. 

 Dne 5. března 2014 proběhlo školní kolo Pythagoriády 2013/2014. Soutěž byla vypsá-

na pro žáky 5., 6., 7. a 8. ročníku. Akce byla organizována pouze na základě individuálního 

zájmu. Nakonec se zúčastnilo celkem 8 žáků: Václav Pávek, David Jarolímek, Dominik Koří-

nek, Josef Lew, Tereza Fritzová, Zdena Kovandová, Hana Vrchotová a Kateřina Pávková. Ze 

zúčastněných nejlépe uspěl žák 6. třídy Václav Pávek. Školní kolo řídil a vyhodnotil Mgr. V. 

Hokr.  
Sedmým rokem proběhla na škole i rybářská olympiáda, kterou zajistila Mgr. Š. Ha-

nusová. Soutěže, kterou pořádá Střední rybářská škola Vodňany, se zúčastnilo 7 žáků naší 

školy, nejlépe ze zúčastněných si vedl David Jarolímek.  
Mgr. Pelechová zabezpečila průběh školního kola olympiády v českém jazyce.  

 V rámci předmětu člověk a zdraví se žáci 6. – 8. ročníků zúčastnili 4. ročníku soutěže 

„Sapere - vědět, jak žít“. Soutěž se týkala zdravého životního stylu, správného stravování a 

zdravé výživy, probíhala formou počítačového testu. Ve školním kole, které proběhlo 

v měsíci říjnu, se soutěže zúčastnilo 57 žáků z 6. – 8. tříd. První tři nejúspěšnější řešitelé (Ka-

teřina Pávková VIII.A, Patrik Kučera VIII.B a Daniel Ondrejmiška VIII.B) vytvořili společné 

družstvo a postoupili do okresního kola. To probíhalo v měsíci únoru. Zde se naše družstvo 

umístilo na krásném 3. místě.  

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

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

 Základní škola se zapojila znovu do 4. ročníku víceoborové soutěže v zájmové umělec-

ké činnosti Zvonek z Novohradských hor 2014. Žáci 1. – 9. tříd se realizovali v oborech reci-

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

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

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

Žákyně Hana Vrchotová (VII.A), Marie Valentová (VII.A) a Adéla Růžičková (IX.A) 

se zúčastnily finále výtvarné soutěže Mladý módní návrhář 2014 na SOŠ a SOU v Třeboni.  

Děvčata se úspěšně probojovala do finále, obdržela diplom a malou odměnu, kterou zhotovily 

studentky oboru navrhování a modelování oděvů. Soutěž zajišťovaly Mgr. K. Vítovcová a 

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

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

v květnovém měsíci Mgr. Rolínková se žáky I.B a Mgr. Tomášková se žáky II.A. Mgr. P. 

Hejlová zaštítila v květnovém měsíci vernisáž výtvarných prací žáků 1. – 9. tříd v Koželužně.  
 V průběhu roku absolvovali žáci IV.A a IV.B v doprovodu Mgr. N. Máčové a Mgr. M. 

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

a IV.B v doprovodu Mgr. V. Pávka, Mgr. L. Knížové, Mgr. N. Máčové a Mgr. M. Homolko-

vé výuku plavání v Borovanech.  

Se žáky II. stupně se podařilo uskutečnit v průběhu roku dva projektové dny – „Přejeme 

si příjemné Vánoce“ a „Ve stínu středověkých hradeb“.  

 Žáci navštívili v rámci několika uskutečněných exkurzí například Městskou knihovnu 

v Nových Hradech, sádky ve Štiptoni u Nových Hradů, Ústav nanobiologie a strukturní bio-

logie CVGZ AV ČR v Nových Hradech, ZOO a Botanickou zahradu v Praze, grafitový důl a 

Muzeum Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově. Využili i nabídek kláštera Božího Milosr-

denství při vázání adventních věnců nebo tvorbě keramiky. 

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

sedy. Například lze uvést besedy se spisovatelem Martinem Vopěnkou, o spisovatelce Boženě 

Němcové, besedu se zástupci Policie ČR, přednášku s ukázkami zvířat ze ZOO Dvorec, dále 

přednášky o plemenech psů a sokolnictví. V rámci hodin výtvarné výchovy žáci navštívili 

několik výstav, například prací studentů SUPŠ sv. Anežky České z Českého Krumlova. Kul-

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

nonartificiální hudbu a divadelní umění.  

 V rámci environmentální výchovy žáci absolvovali výukové programy, které nabídlo 

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

žáky I. i II. stupně s názvy „Jsme kamarádi“ a „Kohoutková nebo balená?“. 

 Školní družina pořádala celoroční hru s názvem „Novohradské putování s kapříkem 

Pepíkem“. Cílem hry bylo poznávání města a jeho okolí – především rybníků, které se nachá-

zí v blízkosti města. Dále poznávání druhů sladkovodních ryb, práce rybářů a ochránců příro-

dy. 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. Účastníci zájmového vzdělávání ve školní družině 

mohli navštěvovat výtvarný kroužek, aerobic, sportovní a míčové hry, turistický kroužek a 

kuželky. Během školního roku uspořádaly vychovatelky pro žáky a rodiče celou řadu zajíma-

vých akcí, např. výstavu hub a bylinek, čertovský rej, čarodějnické odpoledne, vánoční pose-

zení s rodiči, vánoční perníčkovanou, besedy o zvířatech, vítání jara a rozloučení s paní zi-

mou, besedu se zástupci Policie ČR, výlov rybníka Žár, besídku ke Dni matek nebo týden 

otevřených dveří. Celoroční hru zakončil dvoudenní výlet. Děti navštívily Dům přírody a Kr-

čínův dům Třeboň, Jindřichův Hradec, Farmu Alpaka, tábor Bílá skála, hrad Landštejn a Mu-

zeum čs. opevnění Klášter. Každoročně ŠD pořádá také dětský masopust, s nímž potěšila i 

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

 

 

Přehled soutěží ve šk. roce 2013/2014 

 

Říjen 2013 Sapere – vědět, jak žít – školní kolo 

18. 12. 2013 Zvonek z Novohradských hor 2014 v oboru recitace – školní kolo pro žá-

ky 6. – 9. tříd  

13. 1. 2014 Zvonek z Novohradských hor 2014 v oboru recitace – školní kolo pro žá-

ky 1. – 5. tříd a MŠ 

22. 1. 2014 Zvonek z Novohradských hor 2014 v oboru recitace – meziškolní kolo 

(Benešov nad Černou) 

Leden 2014  Olympiáda v českém jazyce – školní kolo 
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5. 2. 2014 Zvonek z Novohradských hor 2014 v oboru zpěv – školní kolo pro žáky 6. 

– 9. tříd  

6. 2. 2014 Zvonek z Novohradských hor 2014 v oboru zpěv – školní kolo pro žáky 1. 

– 5. tříd a MŠ 

19. 2. 2014 Zvonek z Novohradských hor 2014 v oboru zpěv – meziškolní kolo (Hor-

ní Stropnice) 

Únor 2014 Sapere – vědět, jak žít – okresní kolo 

5. 3. 2014 přehlídka dětských recitátorů Dětská scéna 2014 – oblastní kolo (České 

Budějovice) 

5. 3. 2014 Pythagoriáda 

12. 3. 2014 Zvonek z Novohradských hor 2014 v oboru výtvarná výchova – školní 

kolo pro žáky 6. – 9. tříd  

19. 3. 2014 Zvonek z Novohradských hor 2014 v oboru výtvarná výchova – školní 

kolo pro žáky 1. – 5. tříd a MŠ 

21. 3. 2014 Matematický klokan 2014 

26. 3. 2014 Zvonek z Novohradských hor 2014 v oboru výtvarná výchova – meziš-

kolní kolo (Nové Hrady) 

26. 3. 2014 Mladý módní návrhář 2014 – finále 

7. 4. 2014 Krajské kolo 24. celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů 

(Strakonice) – DPS Fermata 

9. 4. 2014 Rybářská olympiáda 

14. 4. 2014 Jihočeský zvonek 2014 – okresní kolo (České Budějovice) 

24. 4. 2014 přehlídka dětských recitátorů Dětská scéna 2014 – krajské kolo (Český 

Krumlov) 

6. 5. 2014 Hlídky mladých zdravotníků – oblastní kolo (České Budějovice) 

13. – 15. 6. 

2014 

přehlídka dětských recitátorů Dětská scéna 2014 – celostátní kolo (Svita-

vy) 

14. 5. 2014 Zvonek z Novohradských hor 2014 – přehlídka vítězů (Nové Hrady)  

29. 5. 2014 Memoriál RNDr. Stanislava Kučery – Znáš Novohradsko? 

 

 

 

Tematické exkurze, besedy a přednášky ve šk. roce 2013/2014 

 

II.A 12. 9. 2013 Tereziánské údolí, Horní Stropnice 

IV.A, IV.B 25. 9. 2013 Dopravní hřiště v Třeboni 

VII.A, IX.A 9. 10. 2013 Český Krumlov – Muzeum Fotoateliér Seidel, 

grafitový důl 

II.A 21. 11. 2013 Městská knihovna Nové Hrady 

I.A, I.B 3. 12. 2013 Interaktivní výstava Mraveniště v galerii Sladovna 

v Písku 

VIII.A, IX.A 30. 1. 2014 Ústav nanobiologie a strukturní biologie CVGZ 

AV ČR – Nové Hrady 

VIII.B, IX.A 25. 2. 2014 Ústav nanobiologie a strukturní biologie CVGZ 

AV ČR – Nové Hrady 

II.A 13. 3. 2014 Městská knihovna Nové Hrady 

I.B 20. 3. 2014 Městská knihovna Nové Hrady 

VIII.B 1. 4. 2014 Výstaviště Brno (Techagro) – projekt Rozvoj 

technického vzdělávání v Jihočeském kraji 

I.B 16. 4. 2014 Štiptoň 

III.A, IV.B 6. 5. 2014 Botanická zahrada a ZOO Praha 
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VIII.A 27. 5. 2014 ZOO Praha – projekt Rozvoj technického vzdělá-

vání v Jihočeském kraji 

I.A, I.B 29. 5. 2014 Sklárna Hrdějovice, ZOO Hluboká nad Vltavou 

I.B 4. 6. 2014 Výstava dětských prací v Koželužně 

VIII.B, IX.A 4. 6. 2014 Landštejn, Dačice 

ŠD 5. 6. – 6. 6. 2014 Dům přírody a Krčínův dům Třeboň, Jindřichův 

Hradec, Farma Alpaka, tábor Bílá skála, Land-

štejn, Muzeum čs. opevnění Klášter 

IV.A, IV.B 10. 6. 2014 Dopravní hřiště v Třeboni 

DPS Fermata 11. 6. 2014 Harbach / Rakousko – transkulturní umělecký pro-

jekt YA - TATU 

V.A, VII.A 12. 6. 2014 Krokodýlí ZOO Protivín 

VIII.A 23. 6. 2014 České Budějovice – prohlídka města 

DPS Fermata 23. 6. 2014 Neuburg an der Donau / Německo – prohlídka 

města, veřejné vystoupení 

II.A 24. 6. 2014 Hluboká nad Vltavou 

 

VIII.A, IX.A 9. 9. 2013  Beseda o Střední uměleckoprůmyslové škole svaté 

Anežky České v Českém Krumlově - Koželužna 

VIII.A, 

VIII.B 

10. 10. 2013 Beseda o psech 

VIII.A, IX.A 15. 10. 2013 Beseda o Boženě Němcové 

I. – IX.  14. 11. 2013 Beseda se spisovatelem Martinem Vopěnkou 

I. – IX.  22. 11. 2013 Beseda o sokolnictví 

I. – IX. 27. 2. 2014 Ukázka zvířat ze ZOO Dvorec 

I.A, I.B 4. 4. 2014 Beseda o včelách 

V. – IX.  28. 5. 2014 Přednáška o kyberšikaně 

 

 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní in-
spekcí 

 

 

Ve školním roce 2013/2014 provedla Česká školní inspekce na naší škole inspekční 

činnost. Předmětem inspekční činnosti byla veřejnosprávní kontrola využívání finančních 

prostředků státního rozpočtu poskytnutých školám a školským zařízením zřizovaných obcemi 

nebo svazky obcí podle ustanovení § 160 odst. 1 písm. c) a podle ustanovení § 163 zákona č. 

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

(školský zákon), ve znění platném v kontrolovaném období, vykonávaná podle § 174 odst. 2 

písm. e) školského zákona. 

Podle kontrolních zjištění byly finanční prostředky přijaty a použity oprávněně, v sou-

ladu s právními předpisy a schváleným rozpočtem. V kontrolovaných oblastech nebylo zjiště-

no porušení právních předpisů. Škola postupovala podle § 25 až 27 zákona č. 320/2001 Sb. 
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Základní údaje o hospodaření školy 

 

 

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2013 

 

Dotace poskytované krajem 

 

 

Přijaté dotace: 9 490 000,00 Kč 

 

 

Čerpání: 

 

Platy 6 860 000,00 Kč 

 

Odvody 2 436 835,29 Kč 

 

Účelové ONIV 193 164,71 Kč 

 

 

Čerpání celkem 9 490 000,00 Kč 

 

Ostatní příjmy a výdaje 

 

Dotace od městského úřadu 3 000 000,00 Kč 

Příjmy vlastní 1 215 425,00 Kč 

Přijaté úroky 29 006,97 Kč 

Dar – školní družina 1 000,00 Kč 

Celkem příjmy 4 245 431,97 Kč 

 

 

Materiálové náklady 1 749 608,29 Kč 

Spotřeba energie 544 343,00 Kč 

Opravy 446 734,00 Kč 

Cestovné 22 968,00 Kč 

Ostatní služby 535 646,74 Kč 

Platy 553 442,00 Kč 

Odvody 207 211,42 Kč 

Pojištění školy 36 569,54 Kč 

Nákup drobného dlouh. maj. 143 694,49 Kč 

Celkem náklady 4 240 217,48 Kč 

 

 

Zisk 5 214,49 Kč 
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Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

 

Škola byla zapojena do rozvojového programu MŠMT „Podpora výuky vzdělávacího oboru 

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

 

 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení 

 

 

Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

 

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

 

Projekt „EU peníze školám“ 
 

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

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

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

tvorbu a prezentaci digitálních učebních materiálů, kterou mají k dispozici všichni vyučující. 

Realizace projektu byla ukončena k 28.2.2014. Závěrečnou monitorovací zprávu přijalo 

MŠMT bez připomínek. V rámci projektu bylo vytvořeno celkem 540 digitálních učebních 

materiálů. 

 

 

Projekt „Podpora programu dopravy dětí na DDH ve školním roce 2013/2014“ 
 

Poskytnuté finanční prostředky byly použité k úhradě nákladů spojených s přepravou žá-

ků 4. ročníků naší školy na dětské dopravní hřiště v Třeboni. Žákům tím bylo umožněno dva-

krát navštívit dopravní hřiště a absolvovat jak teoretickou, tak především praktickou přípravu 

v podmínkách, které jsou velmi blízké skutečnému silničnímu provozu a přitom v bezpečném 

prostředí. Získali tak dovednosti, které by při výuce ve škole získat nemohli. 

 

 

Projekt „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“ 

 

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

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

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

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

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

ností žáků ve výuce technických předmětů. Naší partnerskou školou je SOŠ a SOU Trhové 

Sviny. Do projektu byli zapojeni žáci osmých ročníků naší školy. 

 

 

Školní mléko  
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Ovoce do škol 

 

 

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). 

 

Zařízení vzdělávání a služeb České Budějovice – kroužek německého jazyka 

 

 

Výroční zpráva byla projednána v pedagogické radě dne 28.8.2014. 

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 6.11.2014.  

 

         Mgr. Karel Kříha 

         ředitel školy 

Přílohy 
 

Příloha  I 

a) Učební plán – ŠVP 

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

Přehled klasifikace školy 

a) I. pololetí 

b) II. pololetí 

 

Příloha III 

KALIBRO 2013/2014 - výsledky testování žáků 3., 5., 7. a 9. ročníků 


