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a) Základní údaje o škole 
 

Název a sídlo školy  

Název školy:  Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín  

Adresa:   Husitská 1695  

   509 01 Nová Paka  

   Tel., fax.: 493 723 321  

E-mail:   info@skolahusitska.cz  

Zřizovatel:   Město Nová Paka  

Právní forma:  Od 1. 4. 2002 samostatný právní subjekt s příspěvkovou formou  

  hospodaření  

IČO:    70947384  

Součást školy:  Školní družina  

IZO:   102206368  

 

Kapacita školy:  Škola 540 žáků  

   Družina 120 žáků 

V souladu se Zákonem 561/2004 Sb. je od 1. 9. 2005 ve škole „Přípravná třída“ pro žáky 

se sociálním znevýhodněním.  

Vedení školy  

Ředitel školy:   Mgr. Zdeněk Burkert 

Zástupkyně ředitele:  Mgr. Eva Mládková 

Samosprávné orgány:  Žákovská samospráva  

    Základní odborová organizace ČMOS  

    Rodičovské sdružení - předsedkyně Soňa Klamrtová  

    Školská rada – 9 členů - předsedkyně Věra Machová 

 Charakteristika školy 

 
Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín je příspěvková organizace 

s právní subjektivitou, jejíž součástí je školní družina. Jako příspěvková organizace byla 

zřízena k 1. 1. 2002. 

 V těsné blízkosti budovy jsou terasy vybavené stoly na stolní tenis, školní zahrada, 

na které je altán a pískoviště. Především pro činnost školní družiny. Poblíž školy je hřiště 

s umělým povrchem a přírodní hřiště, které je v současnosti před rekonstrukcí.  

Kapacita školy je 540 žáků, školní družiny 120 dětí. 

 K 30. 9. 2013 navštěvovalo školu 293 žáků, z toho 15 v přípravné třídě. Školní 

družina byla zaplněna 120 dětmi. 
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 Z okolních obcí dojíždělo celkem 96 žáků. 

Ve škole je dodržován pitný režim. Škola odebírá státem dotované školní mléko  

a mléčné výrobky, je také zapojena v programu „Ovoce do škol“ pro 1. stupeň. 

           Pedagogický sbor rozvíjí vzájemnou spolupráci a dobré vztahy se žáky i s jejich 

rodiči. Učitelé jsou přiměřeně nároční, individuálně pečují o žáky s vývojovými poruchami 

učení a chování, případně o žáky nadané.  

           Prostorové podmínky pro výuku jsou vyhovující. Objekt základní školy tvoří dvě 

navzájem propojené budovy a prostorná tělocvična.  

V budově MVD byly 1. třídy, přípravná třída a jedna třída mateřské školy 

(odloučené pracoviště). Dále zde byly čtyři oddělení školní družiny. Jedno oddělení jsme 

nově vytvořili.  

V hlavní budově jsou ostatní kmenové třídy, odborné učebny a kabinety. Ve škole 

jsou tyto odborné učebny: učebna přírodopisu, zeměpisu a dějepisu, fyziky a chemie, 

počítačová učebna a učebna cizích jazyků, hudebna, dílna a cvičná kuchyňka. Koncerty 

a ostatní kulturní akce se pořádají v Atriu, do kterého se vejde okolo 100 diváků.  

 
 
Spolupráce s městským úřadem je velmi dobrá, město jako zřizovatel školy má 

zájem o naši činnost, podporuje různé aktivity žáků a pomáhá řešit problémy týkající se 

provozu. Ze svého rozpočtu uvolňuje značné finanční prostředky na investiční výdaje 

týkající se oprav a modernizace školy.  

 

Vedení školy pomáhají i členové školské rady, která byla nově zvolena na další 

3leté období z řad učitelů, zastupitelů obce a rodičů v roce 2011, a také zástupci z řad 

SRPŠ. 

 

b) Přehled učebních plánů 

 

 Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání Ianua scholae reserata (Brána školy otevřená), č. j. 256/2009, 

který byl průběžně doplňován a aktualizován dle potřeb školy a pedagogů.  

 

  Učební plán vzdělávacího programu Ianua scholae reserata (Brána školy 

otevřená) byl konkretizován pro školní rok 2013/2014. Škola byla rozdělena na 1. stupeň 

(1. - 5. ročník) a 2. stupeň (6. - 9. ročník). Využili jsme možnosti, kterou nám umožňuje 

školský zákon, a zřídili jsme i v tomto školním roce přípravnou třídu pro žáky s odkladem 

školní docházky. V této třídě pracovala kvalifikovaná učitelka pro 1. stupeň i mateřskou 
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školu. Výsledky potvrdily správnost tohoto rozhodnutí nejen v adaptační a vzdělávací 

oblasti, ale i ve spokojenosti rodičů.  

 Učební plán vzdělávacího programu Ianua scholae reserata (Brána školy 

otevřená) byl takto konkretizován pro jednotlivé stupně. 

1. stupeň: 

 

    
 
2. stupeň: 
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c) Personální zabezpečení činnosti školy 
 
Seznam pedagogických pracovníků 
 

 
Titul 

 
Jméno 

 
Praxe 

 
Aprobace, kurzy 

Mgr.  Milena Bezstarostová 30 let 1. stupeň, logopedická asistentka                         

Mgr. Zdeněk Burkert 22 let zeměpis, tělesná výchova, EVVO 

Mgr.  Ilona Burkertová 25 let 1. stupeň, dyslektická asistentka  

Mgr.  Břetislava Dixová 35 let 
1. stupeň, kurz Nj, logopedie, kurz 
kineziologie, kurz VPU  

PhDr. Štěpánka Hetfleischová 11 let německý jazyk 

Mgr.  Zdeňka Holá 37 let matematika, výtvarná výchova  

Mgr.  Josef Horák 30 let 
fyzika, základy techniky, výchovný 
poradce, instruktor školního lyžování, 
zdravotník  

Mgr.  Soňa Chocholáčová 27 let ruský jazyk, anglický jazyk, zeměpis  

 Klára Kavková 13 let 
vychovatelka ŠD, pedagogická 
asistentce 

 Iryna Klimovich 10 let vychovatelka ŠD 

Mgr.  Václav Kužel 27 let 
vychovatelství, tělesná výchova, 
instruktor fitcentra, instruktor školního 
lyžování  

 Veronika Macháčková 13 let 
vychovatelka ŠD, pedagogická 
asistence 

Mgr.  Petra Menčíková 14 let 
matematika, tělesná výchova, instruktor 
snowboardingu  

Mgr.  Helena Mesnerová 34 let 
1. stupeň, logopedie, přípravná třída, 
dyslektická asistentka                         

Mgr. Eva Mládková 23 let 
matematika, výpočetní technika, 
pedagogika a psychologie 

Mgr.  Marcela Nožičková 31 let 1. stupeň, tělesná výchova  

 Věra Neumannová 38 let vychovatelka ŠD 

Mgr.  Dagmar Pilná 23 let 1. stupeň, hudební výchova  

Mgr.  Ivana Pourová 25 let 
1. stupeň, speciální pedagogika, 
logopedie, dyslektická asistentka                         

Mgr.  Lukáš Rambousek 9 let biologie, chemie 

Mgr.  Jiřina Rešová 17 let biologie, chemie  

 Petra Sedláčková 2 roky 
vychovatelka ŠD, pedagogická 
asistence 

Mgr. Daneta Svobodová 16 let 
český jazyk a literatura, občanská 
výchova 

Mgr.  Kamila Šabatová 19 let 
1. stupeň, německý jazyk pro 4. a 5. 
třídu, logopedie, dyslektická asistentka                         

 Petra Tauchmanová 9 let 
německý jazyk, anglický jazyk, 
instruktor školního lyžování  
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celkem                             fyzické       přepočtené   

       30   27,63 

   Učitelé    20    19,63 

   I. stupeň    14   12,14 

   II. stupeň    10     7,49  

   Vychovatelé      4      2,50 

   Asistent pedagoga    2     0,50 

   Správní zaměstnanci    6     5  

  

 
 Seznam správních zaměstnanců  

 Marie Manová - účetní  

 Lucie Schovánková - administrativní pracovnice do konce září 2013 

 Eva Landfeldová – administrativní pracovnice od října 2013 

 Miroslav Dunda - školník  

 

 Věra Ježková - uklízečka  

 Eva Kánská - uklízečka  

 Jana Špringrová - uklízečka 

 
 

d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do 
školy 

 

 Ve školním roce 2013/2014 nastoupilo do 1. tříd 45 žáků. 

 V lednu 2014 přišlo k zápisu do 1. třídy pro následující školní rok 60 dětí. Zapsáno jich 

bylo 60, 12 dětem byl na základě žádosti rodičů, potvrzení lékaře o fyzické nezralosti 

nebo na základě vyšetření PPP o předškolní zralosti udělen ve správním řízení odklad 

školní docházky. 

            Ve školním roce 2013/2014 bylo 17 žáků 9. ročníku přijato na střední školy nebo 

na střední odborná učiliště, na víceleté gymnázium odešlo z 5. ročníku 7 žáků.  

 

Sumář přijetí žáků 9. ročníku ve školním roce 2013/2014. 

Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka: 

kuchař- číšník 2 

pekař 1 

truhlář 1 

cukrář 1 
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Integrovaná střední škola Nová Paka 

nástrojař 2 

mechanik elektronik 1 

 

Masarykova obchodní akademie Jičín   

obchodní akademie 1  

 

Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem 

informační technologie 1 

cestovní ruch 1 

 

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové 

zdravotnické lyceum 2 

 

Střední odborná škola veterinární Hradec Králové-Kukleny 

veterinářství 1 

 

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Nová Paka 

gymnázium 2 

předškolní a mimoškolní pedagogika 1 

 
  

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Ve školním roce 2013/2014 dosáhlo vynikajícího prospěchu na naší škole velké 

množství žáků. Samé jedničky na prvním stupni za 1. pololetí získalo 93 žáků, za 

2. pololetí 80 žáků. Vyznamenání na druhém stupni v 1. pololetí dosáhlo 10 žáků a ve 

2. pololetí 7 žáků.  

I přes toto velké množství pěkných známek jsou na naší škole žáci, jejichž 

prospěch není ideální. Nedostatečným prospěchem byl v 1. pololetí v jednom předmětu 

jeden žák. Ve 2. pololetí byl známkou nedostatečná z jednoho předmětu hodnocen 

také jeden žák. 
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Speciální vzdělávací potřeby 

 

      Žákům se specifickými poruchami učení byla věnována pozornost a péče, která 

jim umožňuje plnohodnotně se začlenit do života školy. Na 1. i 2. stupni pracují učitelé 

s těmito žáky na základě individuálních vzdělávacích plánů. Rodiče žáků s SPU byli na 

začátku školního roku informováni o možnosti požádat o slovní hodnocení. 

 

 

Statistika žáků s SPU a dalším znevýhodněním  

    

Samostatné SPU 
1. 

stupeň 

2. 

stupeň 

celke

m 

Dysortografie 5 7 12 

Dyslexie - - - 

Dyskalkulie - - - 

Dysgrafie - 1 1 

Kombinace poruch    

Dyslexie, dysortografie - - - 

Dysortografie, dysgrafie - 1 1 

Dysortografie, dyskalkulie - 2 2 

Dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie - - - 

celkem 5 11 16 

 

Procentuální zastoupení poruch    

Dyslexie  -  

Dysortografie  83,3 %  

Dysgrafie   5,6 %  

Dyskalkulie  11,1 %  

 

     Zvýšenou pozornost jsme věnovali žákům s kombinovanými poruchami. 
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f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Prevence rizikového chování 

V oblasti prevence rizikového chování jsme se ve školním roce 2013 - 2014 

cíleně zaměřili na děti všech věkových skupin s důrazem na seznamování dětí 

s možnými riziky a jejich dopady na zdravotní stav. Cíle preventivního působení jsou 

zakomponovány ve Školních vzdělávacích programech a následně realizovány ve 

třídách při běžných každodenních činnostech nebo v tematicky řízených aktivitách 

a třídních hodinách. 

Nosným prvkem minimálního preventivního programu je preventivní kurz 

zaměřený na prevenci drogové závislosti a rizikového chování. 6. ročníku. V září se 

opět uskutečnil v autokempu Pecka. Zde se žáci se svými pedagogy detailně zaměřili 

na problematiku kouření, užívání drog a alkoholu. V rámci třídního kolektivu se žáci 

učili vzájemné spolupráci a toleranci. Dělo se tak pomocí různých aktivit a her. Každý 

účastník absolvoval 3 bloky. Blok číslo jedna vedl Mgr. Lukáš Rambousek. Žáci byli 

seznámeni s problematikou kouření a jeho negativními účinky na lidský organismus. 

Rovněž si každý teoreticky i prakticky vyzkoušel různě odstupňované asertivní techniky 

odmítání návykových látek. Získané poznatky žáci uplatnili při skupinové dramatizaci 

vybrané pohádky se začleněním některé z technik odmítání. Další část bloku byla 

orientována na vyjádření svých současných pocitů a emocí prostřednictvím práce 

s mandalami. Následně proběhlo vysvětlení a charakteristika současné nálady žáků. 

Druhý blok byl přímo zaměřen na návykové látky, vznik závislosti a na rizika vyplývající 

ze zneužívání široké škály legálních či nelegálních drog. Žáci spolu s lektorem na 

základě svých znalostí a poskytnutých podpůrných materiálů postupně probrali 

nejčastěji zneužívané drogy, jejich účinky a negativní vliv na zdraví a psychiku jim 

podléhajících jedinců. V posledním bloku se Mgr. Josef Horák zaměřil na 

sebepoznávání, hodnocení spolužáků, spolupráci při řešení problémů a zjišťování 

vztahů ve třídě. Blok byl rozdělen do dvou samostatných částí. První část byla 

zaměřena na vzájemné poznávání, hledání svého místa ve třídě a hodnocení 

spolužáků. Žáci si navzájem ve dvojicích zjistili co nejvíce informací o druhém a potom 

své poznatky prezentovali před ostatními ve skupině. Na závěr potom vyplnili 

sociometrický dotazník. V druhé části se orientovali na rozvoj spolupráce, vzájemnou 

domluvu a společné řešení problémů. Skupiny absolvovaly dvě motivační soutěže, při 

kterých se všichni museli zapojit do hledání nejlepšího řešení. Na závěr všechny 

skupiny řešily problém ostrova, na kterém ztroskotaly, a členové skupiny se museli 

domluvit, co by na tomto ostrově chtěli mít. Základem úspěšného preventivního 

působení školy je i dobrá znalost třídního kolektivu. V mimoškolním prostředí učitelé 
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posuzovali sociální klima třídy, vztahy mezi žáky, komunikativnost, ochotu pomáhat 

druhým, popřípadě patologické chování.  

Dále během školního roku byl veden monitoring rizikového chování ve 

spolupráci s třídními učiteli a výchovným poradcem, následné šetření žáků s rizikem či 

projevy těchto jevů a poskytování poradenských služeb jejich zákonným zástupcům, 

případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště. Ve čtvrtých a pátých 

třídách proběhly sociometrické sondy. 

V minimálním preventivním programu školy byla využita primární prevence 

formou kontinuálních a komplexních programů (některé byly vedeny odborníky - např. 

s PPP Jičín). Během těchto programů uskutečňovaných v jednotlivých ročnících žáci 

postupně absolvovali tematické bloky týkající se komunikace v kolektivu, stanovování 

pravidel ve skupině, typů jednání, kompromisů, zodpovědnosti, stereotypů 

a předsudků. Dále se žáci učili kriticky zhodnotit a vysvětlit důvody užívání návykových 

látek, uvědomit si svůj postoj k návykovým látkám a rizika s tím související. Průběžně 

jsou sledovány podmínky a situace ve škole z hlediska rizika výskytu sociálně 

patologických jevů, zvýšená pozornost je věnována žákům s rizikovým chováním. Pro 

tyto osoby jsou vyčleněny konzultační hodiny metodika primární prevence. 

Dále následoval intervenční program ve třetích, čtvrtých třídách a v 7. A. Šetření 

situace na škole formou dotazníků. Výchova a vzdělávání k zdravému životnímu stylu 

a k odolnosti vůči negativním společenským jevům. Zapojení dětí do soutěží 

a olympiád. Spolupráce s Policií ČR. Kulturní představení – v době vyučování i ve 

volném čase, návštěvy divadla, kina. Navštěvování městské knihovny. Nácvik 

kulturních a sportovních vystoupení žáků. Besedy dětí, přednášky a semináře pro žáky. 

Dokumenty s drogovou tematikou. Exkurze s dějepisným, zeměpisným, přírodovědným 

(ZOO) a uměleckým zaměřením. Zájmové kroužky. Výlety. „Poznej svůj kraj“. Den 

země. Den Novopacka. 

 

Přehled akcí zaměřených na prevenci rizikového chování: 

- celoškolní projekty  

- kulturní akce – vystoupení pro seniory 

- besídky  

- divadelní představení 

- pěvecké soutěže v rámci školy 

- sportovní akce  

- sportovní dny v rámci školy 

- McDonalds CUP 
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- Preventan - CUP 

- tematické bloky s dětmi – vztahy mezi lidmi, vrstevnické vztahy mezi spolužáky 

- hodnoty člověka 

- sebedůvěra – sebepoznání, sebeúcta - sebekritika 

- zdravý životní styl – negativní vliv reklamy 

- nebezpečí tabákových výrobků a alkoholu 

- účinky přírodních látek, co je droga 

- šikana, kyberšikana  – tolerance 

- kriminalita 

- besedy  

- dopravní výchova 

 

 

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

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

  

 

Práce školního poradenského pracoviště 

a) Výchovný poradce 

- evidence dětí s SPU, evidence integrovaných žáků 

- pomoc při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů  

- spolupráce s PPP 

- spolupráce s IPS – volba povolání 

- poradenské konzultace s cílem volby optimálního směru dalšího studia žáků 

 

b) Školní metodik prevence 

- nabídka programů a přednášek s tématikou primární prevence třídním učitelům 

a zabezpečení těchto programů 

- poskytnutí materiálů s odbornými informacemi o dané problematice učitelům 

a rodičům 
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
   

              DVPP  září 2013 - leden 2014   

  Jméno Příjmení Číslo a název akce Datum 

  Eva Landfeldová Podzimní sběr matrik 23. 9. 2013 

Mgr. Břetislava Dixová 1-10-1-03 Zněte, zvony vánoční 3. 10. 2013 

Mgr. Břetislava Dixová 1-10-1-04 Nastává koleda 3. 10. 2013 

Mgr.  Eva Mládková 4-00-1-04  Právo ve škole 23. 10. 2013 

Mgr. Petra Menčíková 
4-08-1-01 Využití zdravotní tělesné výchovy do 
hodin TV při oslabení pohybového systému Akce   

6. 11. 2013 

Mgr.  Eva Mládková Sestavy v programu Bakaláři 25. 11. 2013 

  Eva Landfeldová Sestavy v programu Bakaláři 25. 11. 2013 

Mgr.  Helena  Mesnerová 
4-06-1-02  Matematické inspirace podle  
M. Hejného pro 1. stupeň 

28. 11. 2013 

Mgr.  Dagmar  Pilná 
4-06-1-02  Matematické inspirace podle  
M. Hejného pro 1. stupeň 

28. 11.2013 

Mgr.  Ilona  Burkertová 
4-06-1-02  Matematické inspirace podle  
M. Hejného pro 1. stupeň 

28. 11.2013 

Mgr. Josef Horák 1-06-1-08 Hrátky se zvukem a světlem 3. 12. 2013 

Mgr. Milena  Bezstarostová 4-03-1-04 Jak na pravopis 13. 1. 2014 

Mgr. Kamila  Šabatová 4-03-1-04 Jak na pravopis 13. 1. 2014 

Mgr. Lukáš Rambousek 
Využití ICT v EVVO a výuce přírodovědných 
předmětů 

10. 1. 2014 

 
 

                                      DVPP  únor  -  červen 2014 

  Jméno Příjmení Číslo a název akce Datum 

  Petra Tauchmanová 3-04-2-03  Angličtina pro nejmenší IIa. 19. 2. 2014 

  Petra Tauchmanová 
Myšlení a chování lidí s poruchou autistického 
spektra 

28. 2. 2014 

  Klára Kavková 4-10-2-01    Velikonoce pro malé 6. 3. 2014 

  Klára Kavková 
4-01-2-01    Výběr psychomotorických her pro 
zklidnění,… 

17. 3. 2014 

Mgr. Milena Bezstarostová 
4-01-2-01    Výběr psychomotorických her pro 
zklidnění,… 

17. 3. 2014 

Mgr. Ilova Burkertová 4-03-2-01   Nápadník do hodin ČJ 20. 3. 2014 

Mgr. Daneta Svobodová Program primární prevence pro žáky 6. tříd 
3. 4. - 4. 4. 
2014 

Mgr. Jiřina  Rešová 
1-03-2-02  Jak rozvíjet čtenář. gramotnost u 
žáků 1. stupně 

9. 4. 2014 

Mgr. Břetislava Dixová 1-03-2-02  Jak rozvíjet čtenář. gramotnost...                  9. 4. 2014 

  Eva  Landfeldová 4-00-2-02 Správní řízení a spisová služba 23. 4. 2014 

Mgr. Daneta Svobodová 
4-03-2-02  Inspirace pro rozvíjení čtenářské 
gramotnosti 

28. 4. 2014 
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PhDr. Štěpánka Hetfleischová 
2-04-2-05  Metodický seminář k výuce AJ na 1. 
stupni 

21. 5. 2014 

  Marie  Manová 1-00-2-15  Vybrané kapitoly pro účetní 29. 5. 2014 

Mgr. Ivana Pourová 4-06-2-04  Začínáme s Hejného metodou 17. 6. 2014 

Mgr. Kamila Šabatová 4-06-2-04  Začínáme s Hejného metodou 17. 6. 2014 

 
 
  Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogů. Účast na vzdělávacích akcích 
je závislá nejen na potřebách a zájmu pracovníků, ale také na finančních možnostech 
školy. 
  

 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Základní škola 
 

Mimoškolní aktivity, které škola žákům nabízí, jsou rozvrženy tak, aby byly 

přístupné i dojíždějícím žákům. 

Žáci měli možnost se po vyučování věnovat zájmové činnosti, která je ve škole 

provozována formou zájmových kroužků. V uplynulém školním roce jich bylo celkem 

dvanáct. V tomto školním roce působilo na základní škole již osmým rokem také Centrum 

sportu, které nabízí sportovní vyžití nejen žákům naší školy, ale i žákům okolních škol.  

V roce 2013/2014 jsme nabízeli tyto kroužky: 

Centrum sportu nabízelo: fotbal, pohybové hry, volejbal, florbal, basketbal a stolní tenis. 

Dále škola nabídla kroužky: pěvecký sbor, hra na flétnu, logopedie, keramika, dopravní 

výchova, šikula, náboženství.  Téměř všechny zájmové kroužky vedli učitelé ve svém 

volném čase. Využili jsme i externí vedoucí. Celkem bylo do kroužků zájmové činnosti 

přihlášeno více než 150 žáků především 1. stupně žáků, někteří ve dvou i více kroužcích. 

     Kromě této pravidelné činnosti jsme nezapomínali ani na účast ve vědomostních 

soutěžích a olympiádách, žáci se zúčastňovali i různých tematicky zaměřených exkurzí, 

sportovních soutěží na úrovni okresu i kraje, literárních a výtvarných soutěží, a dalších 

výchovných a vzdělávacích akcí. Někteří získali i zasloužené ocenění. 

V rámci autoevaluace se žáci, rodiče i pracovníci školy podrobili dotazníkovému 

šetření „Mapa školy“, které zpracovala společnost SCIO. 

 

Akce třídních kolektivů a jednotlivců: 

1. stupeň 

ZÁŘÍ 

Slavnostní zahájení školního roku (PT a 1. tř.) 

Pohádkový festival Jičín – město pohádek (PT až 2. tř.) 

Sportovní školička (PT) 
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Knihovna  

Pamětihodnosti města Nová Paka – projekt „Moje město Nová Paka“ (3. tř.) 

Projekt –„ Poznáváme náš kraj“, Krkonoše, pramen Labe (4. tř.) 

ŘÍJEN 

Knihovna (2. tř.) 

Exkurze – Vrchlabí, Jánské lázně, Černá hora – projekt „Poznej svůj kraj“ (3. tř.) 

Ekokurz (5. A) 

Pietní akt (4. B) 

LISTOPAD  

100. výročí narození O. Hrubého 

Bruslení  

Podzimní pásmo básniček a písniček pro rodiče (PT) 

Divadlo „Kterak Kačenka Honzu zachránila“ (PT až 2. tř.) 

Sportovní školička – závěr (PT) 

Plavecký výcvik – zahájení (PT) 

Výtvarná dílna v DDM (1. tř.) 

Knihovna – čtenářské pasy (2. tř.) 

Knihovna 

PROSINEC 

Mikulášská besídka na gymnáziu (PT a 1. tř.) 

Mikuláš ve škole (PT až 2. tř.) 

Čertovský den (PT) 

Plavecký výcvik (PT) 

Dílnička v DDM (PT a 3. tř.) 

Vánoční ZOO Dvůr Králové (PT a 1. tř.) 

Kouzelník ve škole (PT a 1. tř.) 

Vánoční besídka pro rodiče (1. tř.) 

Třídní vánoční besídky  

Exkurze Jilemnice (2. tř.) 

Vycházka ke krmelci – les v zimě (2. tř.) 

Pohádky našeho statku – divadelní představení (3. tř.) 

Vánoční trhy ve škole 

LEDEN  

Plavecký výcvik (PT) 

Knihovna  

Koncert v MKS - Když najdeš přítele, najdeš poklad 
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Divadlo „O pejskovi a kočičce“ (PT až 2. tř.) 

Zimní besídka pro rodiče (PT) 

OK matematické olympiády (1. místo) 

Krajské kolo ve florbalu chlapců (4. a 5. tř.) 

ÚNOR 

Lyžařský kurz (2. tř.) 

Školní lyžařské závody  

Dílnička v DDM (PT) 

Plavecký výcvik (PT, 3. a 4. tř.) 

Logopedické dílny (PT) 

Recitační soutěž 

Lyžařský kurz - projekt: Kultura a sport v polsko-českých barvách, vybraní žáci – 5. A 

Zahájení preventivního programu Kočičí zahrada (2. tř.) 

Knihovna – „Klíčování“ program čtenářské gramotnosti (2. tř.) 

Poznávání živočichů - školní kolo 

BŘEZEN 

Knihovna  

Plavecký výcvik – zakončení (PT) 

Plavecký výcvik (3. a 4. tř.) 

Jarní trhy a dílnička v DDM  

Logopedická dílnička (PT) 

Výtvarná dílna v DDM (1. A) 

Matematický Klokan 

Poznávání živočichů – okrskové kolo 

DUBEN  

Kino – pásmo pohádek (PT) 

Plavecký výcvik (3. a 4. tř.) 

Školička (PT) 

Den Země 

Logopedická dílna (PT) 

Novopacký slavíček (vybraní žáci) 

Projekt „Poznáváme náš kraj“, Všestary, Ostroměř (4. tř.) 

McDonald cup, utkání mezi třídami  

Dílna DDM (4. A) 

Exkurze Praha (4. tř. a 5. A) 

Krajská přehlídka pěveckých sborů 
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Jarní koncert 

Pohár starosty, dopravní soutěž (5. A) 

KVĚTEN 

Tělovýchovná akademie KSPV v MKS 

Školní výlet: Boskovské jeskyně, Valdštejn, Hrubá Skála (2. tř.) 

Poznávání rostlin - školní kolo 

Exkurze – Šestajovice, Přerov nad Labem, Ostrá (3. tř.) 

Besídka ke Dni matek (PT) 

Výstava drobného zvířectva (PT a 1. tř.) 

Beseda s policistou (1. tř.) 

Knihovna (PT a 1. tř.) 

Logopedická dílna (PT) 

Vystoupení dramatického kroužku ZUŠ (PT a 1. tř.) 

Den otevřených dveří (1. tř.) 

Divadelní představení Dášeňka v MKS (PT až 2. tř.) 

Dechové kvinteto „Jak šli muzikanti do světa“ (PT až 2. tř.) 

Projektový den Den Novopacka  

Okresní kolo vybíjená (4. tř. a 5. A) 

Projekt: Kultura a sport v polsko-českých barvách (5. A) 

Poznávání rostlin – okrskové kolo 

Dopravní výchova (4. tř.) 

Planetárium (5. A) 

Terezín – vzpomínková akce 

Exkurze – Kutná Hora, Sedlec (4. tř.) 

Žákovský parlament (volby), (4. a 5. tř.) 

Okresní kolo dopravní soutěže (5. A) 

Projekt: Kultura a sport v polsko-českých barvách, Bohuslavice (2.tř.) 

ČERVEN 

Pasování na čtenáře v knihovně (1. tř.) 

Školní akademie  

Olympiáda MŠ (PT) 

Projekt „Poznáváme náš kraj“, Bílá Třemešná, Dvůr Králové nad Labem (4. tř.) 

Dopravní výchova  - praktická část (4. tř.) 

Školní výlet Pěnčín (1. tř.) 

Knihovna  

Školní výlet Mirakulum (PT) 
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Projekt „Poznáváme náš kraj“, Lázně Bělohrad, Miletín, Byšička (4. tř.) 

Dopravní výchova (1. tř.) 

Atletické závody  

Fotbalový turnaj (1. tř.) 

Cesta za pokladem (1. A) 

Školní výlet – Adršpach, muzeum Merkur  

Projekt „Poznáváme náš kraj“, Turnov, Sedmihorky (4. tř.) 

Představení folklorních souborů (MKS)  

Den třídního učitele - Štikov, rozloučení se školním rokem (2. tř.) 

Den třídního učitele  - vycházka do přírody – Studénka (3. A), opékání-  Štikov (3. B) 

Minigolf Lázně Bělohrad (5. A) 

 

2. stupeň 

ZÁŘÍ 

Preventivní kurz 6. A (Pecka) 

„Kultura a sport v česko-polských barvách“ – Pieszyce, (6. A) 

Časostroj (9. A) 

Okresní kolo v přespolním běhu 

Exkurze “Poznej svůj kraj” (6. až 9. tř.) 

Projekt „Živá škola“ – anglické dopoledne na ZŠ Pecka 

ŘÍJEN 

Projekt „Živá škola“ – anglické dopoledne na ZŠ Pecka 

Módní přehlídka, Gymnázium a SOŠPg Nová Paka (8. a 9. tř.) 

Soutěž („plk. O. Hrubý a piloti RAF“) 

Krajské kolo v přespolním běhu 

Vzdělávací projekt Svět kolem nás, „Austrálie – tajemství rudého kontinentu“ 

Fotbalový turnaj (8. a 9. tř.) 

LISTOPAD  

100. výročí narození O. Hrubého 

Kino, Nebeští jezdci (7. až 9. tř.) 

„Prevence kriminality“ – přednáška ing. M. Pačesný (9. A) 

Turnaje ve florbalu okrsková a okresní kola (i jako pořadatelé) 

Burza středních škol 

Návštěva Úřadu práce v Jičíně (9. A) 

PROSINEC 

Mikuláš ve škole (9. A) 
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Třídní vánoční besídky 

Soutěž „Já už to znám, umím….“   (8. a 9. tř.)  

Vánoční trhy ve škole 

„Divadelní učebnice aneb české divadlo 20. století“ (6. až 9. tř.) 

Přednáška „Právní důsledky dosažení věku 15 let“ (8. a 9. tř.)  

Beseda „Jsem občan obce“ (9. A)  

Vánoční koncert ve škole 

Zpívání v domově důchodců 

Vánoční trhy SŠGS  

Vánoční turnaj ve stolním tenise 

LEDEN  

Koncert v MKS - Když najdeš přítele, najdeš poklad 

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce  

Olympiáda v českém jazyce (9. A) 

Soutěž Zručný pekař (9. A) 

Beseda s D. Polmanem – „Knock the Glock“ 

Školní kolo zeměpisné olympiády 

Školní kolo matematické Pythagoriády 

ÚNOR 

Školní lyžařské závody  

Školní kolo v poznávání živočichů  

Workshop SPŠ Jičín (8. a 9. tř.) 

Praktické dílny na ISŠT Nová Paka (8. A) 

Školní kolo matematické olympiády 

Okresní kolo olympiády v českém jazyce 

Bruslení 

BŘEZEN 

Jarní trhy v DDM  

Matematický Klokan 

Okrskové kolo v poznávání živočichů   

Divadlo jednoho herce – divadelní představení „Maryša“ (6. až 9. tř.) 

Praktické dílny na ISŠ Nová Paka (8. A) 

Lyžařský výcvik (7. A) 

„Kultura a sport v česko-polských barvách“ – Pieszyce, fotbalový turnaj 

DUBEN  

Projektový den - Den Země 
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Tvořivé psaní 

Výchovně-vzdělávací přednáška „Ochrana reprodukčního zdraví“ (6. až 9. tř.) 

Krajská přehlídka pěveckých sborů 

Turnaj v přehazované žákyň (6. a 7. tř.) 

Filmové představení Hořící keř 

Krajská přehlídka pěveckých sborů 

KVĚTEN 

Školní kolo v poznávání rostlin  

Projektový den  - Den Novopacka  

Poznávání rostlin – okrskové kolo 

Terezín – vzpomínková akce 

Žákovský parlament (volby) 

Pietní akt kladení věnců u příležitosti 69. výročí konce 2. světové války 

Exkurze “Poznej svůj kraj” (6. až 9. tř.) 

Ekokurz (8.A) 

Okresní kolo dopravní soutěže (9. A) 

Krajské kolo dopravní soutěže (9. A) 

Vítání občánků 

Pohár rozhlasu dívky (6. a 7. tř.) 

ČERVEN 

Školní akademie  

Dějepisně výtvarná exkurze Praha (8. a 9. tř.) 

Projekt „Živá škola“ – anglické dopoledne na ZŠ Pecka 

Exkurze do truhlárny (8.  A) 

Exkurze do NG – Veletržní palác (8. a 9. tř.) 

Školní výlet, Hradec Králové (7. A) 

Školní výlet, Malá Skála (6. A) 

Vodácký kurz (9. A) 

Absolventské práce (9. A) 

Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Září – Olympiáda  

Říjen – Drakiáda  

Listopad – Sportovní odpoledne  

Prosinec – Vánoční trhy  
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Leden – Vlaštovkiáda  

Únor – Masopustní karneval  

Březen – Bodovaná  

Duben – Stavíme domečky  

Květen – Stopovaná  

 

 

Většina z aktivit zasahuje do průběhu vyučování, některé probíhají díky ochotě 

pedagogických pracovníků po vyučování nebo o víkendech. Podrobnější informace 

o jednotlivých akcích jsou součástí školní kroniky, která je k nahlédnutí u ředitele školy. 

 

Spolupráce s rodiči: 

Ve školním roce proběhly dvě třídní schůzky zaměřené na prospěch a chování žáků. 

Dále proběhly tři schůzky s třídními důvěrníky zaměřené na: 

 organizaci vzdělávání  

 informace o stavu materiálních podmínek 

 náměty ze strany rodičovské veřejnosti 

Rodiče měli po celý školní rok možnost informovat se po dohodě s vyučujícími 

o výsledcích žáků i mimo schůzky. 

 

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

 

Ve školním roce 2013 / 2014 proběhlo týdenní komplexní hodnocení ČŠI. Nalezené 

závady a připomínky byly již odstraněny a napraveny. Protokol z kontroly je k nahlédnutí 

u ředitele školy. 

 

 

j) Základní údaje o hospodaření školy 

viz. příloha č.1 a 2  

 

 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola není zapojena. 
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l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

          

Školní metodik prevence absolvoval „Specializační studium pro školní metodiky prevence 

při Centru primární prevence Semiramis o. s.“ (č. j. MSMT 39523/2012-201-795) 

v rozsahu 283 hodin a splnil kvalifikační předpoklady pro výkon této specializované 

činnosti. 

 

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 

Škola podávala ve školním roce 2 projekty: 

„Cool pedagog“ – projekt na podporu užívání dotykových technologií – zahájení projektu, 

hlavní část proběhne ve školním roce 2013 - 2014 

„Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014“ – program 

byl zaměřen na podporu logopedické péče pro děti z přípravné třídy. Celkové náklady 

projektu činily 45.000,- Kč, z toho dotace přidělená MŠMT činila 20.000,- Kč. 

  

n) Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání 

  

Na škole pracuje odborová organizace, která má 8 členů. Vedení školy má s touto 

organizací uzavřenou kolektivní smlouvu, kterou aktualizuje 1x za 2 roky. 

Vedení školy projednává se všemi zaměstnanci, tedy i se zástupci odborové organizace 

všechny změny týkající se provozu školy a personalistiky dle zákoníku práce. 

 

Vnějšími partnery školy jsou: 

TJ Sokol Nová Paka – bezplatné užívání sportovního areálu, spolupráce při sportovních 

akcích 

Bruslařský klub Nová Paka - bezplatné užívání sportovního areálu 

Skiareál Máchovka Nová Paka – bezplatné užívání sportovního areálu, spolupráce při 

sportovních akcích 

ŠSK AŠSK – vedení sportovních kroužků, organizace sportovních soutěží 

ISŠ Nová Paka, SŠGS Nová Paka, VOŠ a SPŠ Jičín – spolupráce v oblasti volby 

povolání, technické kroužky 
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DDM Stonožka Nová Paka – dílničky pro děti 

Knihovna Nová Paka – podpora čtenářství 

Muzeum – poznávání Nové Paky a okolí 

Kino a MKS Nová Paka – kulturní a poznávací pořady  

MěÚ Nová Paka – investiční akce, grantová podpora, metodická a organizační podpora 

 

 

Výroční zpráva byla schválena na Pedagogické radě Základní školy dne 15. 10. 2014 

 

 

 

 

 
         Mgr. Zdeněk Burkert 
          ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

 
 
1. Přehled hospodaření školy v r. 2013 

 
2. FKSP – čerpání v r. 2013 

 
3. Pravidla pro čerpání FKSP v r. 2014 

 
4. FKSP – rozpočet v r. 2014 
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Příloha č. 1 

Rozbor hospodaření - ZŠ Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín 
      

za rok 2013   

státní 
rozpočet     

zřizovatel 
(MÚ)     

doplňková 
činnost   celkem   

   
 

rozpočet čerpání čerp.dot. rozpočet čerpání čerp.dot. rozpočet čerpání rozpočet čerpání 
 Příspěvky, dotace, výnosy                       
 Neinvestiční příspěvky   10747700,00     5049750,00         15797450,00   
 ESF-šablony UZ33123   429923,00               429923,00   
 Doplňková činnost               357162,50   357162,50   
 Použití z fondů         4652,00         4652,00   
 Ostatní výnosy         155921,39         155921,39   
 Výdaje a náklady   

      
  

 
    

 Materiál 501   91919,00 72905,00   404640,10     7042,52   576506,62 
 Teplo,voda 503         1070726,90     94373,10   1165100,00 
 Opravy a údržba  511         551256,50         551256,50 
 Cestovné 512   29187,00 323,00   0,00         29510,00 
 Náklady na reprezentaci 513         935,00         935,00 
 Služby 518   35200,00 53546,00   461494,01     3028,10   553268,11 
 Mzdové prostředky 521   7767300,00 231301,00   80340,00     91050,00   8169991,00 
 Náhrady za prac.nesch. 521   40339,00               40339,00 
 Odvody ze mzd.prostř. 524   2711951,00 13231,00   25903,00         2751085,00 
 Jiné soc.pojištění 525   32033,00     834,00         32867,00 
 Ostatní výdaje 528   27041,00 7100,00   38773,50         72914,50 
 Ostatní náklady 549         26452,00         26452,00 
 Odpisy 551         2396459,50         2396459,50 
 Náklady z DDM 558   12730,00 51517,00   182852,48         247099,48 
     

         
  

 Příspěvky a výnosy celkem   10747700,00     5210323,39     357162,50   16315185,89   
 Účelové dotace celkem   429923,00   0,00 0,00         429923,00   
 Přísp,dotace,výnosy celkem   11177623,00     5210323,39     357162,50   16745108,89   
 Výdaje a náklady celkem     10747700,00 429923,00   5240666,99 0,00   195493,72   16613783,71 

 Zisk (+), ztráta (-)     0,00 0,00   -30343,60 0,00   161668,78   131325,18 
 

                        
  + investiční pčíspěvek MÚ 180000,00 
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Rozbor hospodaření - ZŠ Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín 

                                               za I-II/2014 
   

        Pro rok 2014 nám byly v prvním pololetí přiděleny finanční prostředky ve výši: 
 

        10871000,00 Kč na přímé výdaje na vzdělávání 
   2700000,00 Kč na provozní výdaje a 

    0,00 Kč na odpisy. 
     

        K 30. 6. 2014 bylo vyčerpáno na přímé výdaje 49,1 % přidělených prostředků a na provozní 
výdaje 39,8 % přidělených prostředků. 

    

        Mimo těchto prostředků nám byly přiděleny finanční prostředky z OP VK - oblast 1.4 peníze 
školám: 

       

176516,00 
Kč (tvorba výukových materiálů, dělené hodiny, nákup 
techniky a učebních  

 
pomůcek) 

      Prostředky byly vyčerpány v souladu s danými metodickými pokyny. 
  

        Dále bylo schváleno a přiděleno 28000,00 Kč z finančních prostředků školského výboru 
na projekty tříd (Lidové zvyky a tradice, Ekologický kurz 8. třídy, Sportovně naukový program  
"Na vlně" a Poznej svůj kraj) a 10000,00 Kč na podporu přijetí žáka do přípravné třídy. 
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Příloha č. 2 
  

 

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín 
 

      

 

Hospodaření FKSP za rok 
2013 

   

      Příjmy           

  412 počáteční stav k 1. 1. 2013 74560,77     

    příděly z HM 78984,00     

            

    příjmy celkem 153544,77     

            

Výdaje           

  41204 § 4 - kulturní a soc.rozvoj   2460,00   

  41207 § 7 - stravování   34221,00   

  41208 § 8 - rekreace   0,00   

  41209 § 9 - kultura,tělových,sport   17976,00   

  41212 § 12 - penzijní připojištění   21500,00   

  41214 § 14 - dary   6000,00   

            

    výdaje celkem   82157,00   

            

Zůstatek 412 konečný stav k 31. 12. 2013 71387,77     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Nové Pace dne 2. 1. 2014 
                                                Mgr. Zdeněk Burkert 

                                                               ředitel školy 
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Příloha č. 3 

 
 

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín, IČO 70947384 
 
 
 

Pravidla pro čerpání FKSP 

– příloha směrnic a rozpočtu pro rok 2014 
 

 
1. dle § 4 dočasné užívání zařízení jiného subjektu - sauna, posilovna, 

bazén, masáž 
do 2000 Kč 

  vitamínové tablety do 2000 Kč 

  zlepšení prostředí zaměstnanců, vybavení dle ceny 

    

2. dle § 7 stravování ve školní jídelně – za 1 oběd 11 Kč 

    

3. dle § 8 příspěvek na rekreaci, dovolenou pro zaměstnance a důchodce do 1000 Kč 

  příspěvek na prázdninový tábor nebo rekreaci dítěte do 18 let do 1000 Kč 

  příspěvek na rekreaci studentů do 26 let do 1000 Kč 

    

4. dle § 9 vstupenky na kulturní představení do 1000 Kč 

  hrazení dopravy na společnou akci do 15000 
Kč 

  organizování kulturních a sportovních akcí pro zaměstnance do 250 Kč 

    

5. dle § 
11 

vratné půjčky do 10000 
Kč 

    

6. dle § 
12 

penzijní připojištění do 100 Kč 

    

7. dle § 
14 

dar k pracovnímu výročí 20 let a každých dalších 5 let do 500 Kč 

  dar k životnímu výročí 50 let do 4000 Kč 

  dar k životnímu výročí 55 a každých dalších 5 let do 500 Kč 

  dar u příležitosti odchodu do starobního nebo invalidního důchodu do 4000 Kč 

  dar za mimořádnou aktivitu pro spoluzaměstnance do 2000 Kč 

    

 
 

 
  
 

V Nové Pace dne 2. 1. 2014 
 
 
                                                                                             Mgr. Zdeněk Burkert 
                                                                                                    ředitel školy 
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Příloha č. 4 
 

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín 
 

    FKSP - rozpočet na rok 2014 
  

    Příjmy       

412 počáteční stav k 1. 1. 2014 71387,77   

        

        

  předpokládaný příjem 2014 78000,00   

        

  příjmy celkem 149387,77   

        

Výdaje       

  § 4 - kulturní a sociální rozvoj /vitam., DHM/   2000,00 

  § 5      

  § 6      

  § 7 - stravování   68000,00 

  § 8 - rekreace /rekr., zájezdy, tábory/     

  § 9 - kultura, tělovýchova, sport /vstup., akce/   35000,00 

  § 10     

  § 11      

  § 12 - penzijní připojištění   36000,00 

  § 13      

  § 14 - dary   6000,00 

        

  výdaje celkem   147000,00 

        

  zůstatek   2387,77 

        

    

    

 
V Nové Pace dne 2. 1. 2014 

  

    

    

 
                                           Mgr. Zdeněk Burkert 

  
      ředitel školy 

 


