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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.: 493 723 322  

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  

REDIZO:  600092437  

 

Kapacita školy:  Škola 540 žáků  

   Družina 120 žáků 

 

Vedení školy  

Ředitel školy:   Mgr. Zdeněk Burkert 

Zástupkyně ředitele:  Mgr. Eva Mládková 

Samosprávné orgány:  Žákovská samospráva  

    Základní odborová organizace ČMOS  

    Rodičovské sdružení - předsedkyně Jana Ježková  

    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 prošlo rekonstrukcí, nově je otevřen i krytý 
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bazén, který škola pravidelně využívá pro výuku tělesné výchovy, probíhá zde také 

plavecký kurz pro 3. a 4. ročníky. 

Kapacita školy je 540 žáků, školní družiny 120 dětí. 

 K 30. 9. 2017 navštěvovalo školu 320 žáků. Školní družina byla zaplněna 120 

dětmi ve čtyřech odděleních. 

 Z okolních obcí dojíždělo celkem 18 žáků. 

Ve škole je dodržován pitný režim. Škola je také stále zapojena v programu „Ovoce 

do škol“ a „Mléko do škol“. 

           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 jsou 1. třídy a jedna třída mateřské školy (odloučené pracoviště). 

Dále zde byly čtyři oddělení školní družiny, učebna pracovních činností a keramická dílna. 

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 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. Také přispívá na pořádání různých školních akcí 

prostřednictvím školského výboru. 

 

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

3leté období z řad učitelů, zastupitelů obce a rodičů v roce 2017, a také zástupci z řad 

SRPŠ. 

 

b) Přehled učebních plánů 

 Ve školním roce 2017/2018 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.  
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  Učební plán vzdělávacího programu Ianua scholae reserata (Brána školy 

otevřená) byl konkretizován pro školní rok 2017/2018. Škola byla rozdělena na 1. stupeň 

(1. - 5. ročník) – 10 tříd a 2. stupeň (6. - 9. ročník) – 4 třídy.  

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 školy - seznam pedagogických pracovníků 

 
Titul 

 
Jméno 

 
Praxe 

 
Aprobace, kurzy 

Mgr.  Milena Bezstarostová 34 let 
1. stupeň, logopedická asistentka, 
dyslektická asistentka                       

Mgr. Petra Bílková 15 let 1. stupeň, dyslektická asistentka 

DiS. Naděžda Brendlová 15 let pedagogická asistentka 

Mgr. Zdeněk Burkert 26 let 
zeměpis, tělesná výchova, EVVO, instruktor 
lyžování a snowboardingu 

Mgr.  Ilona Burkertová  29 let 1. stupeň, dyslektická asistentka  

Mgr.  Břetislava Dixová 39 let 
1. stupeň, kurz Nj, logopedie, kurz 
kineziologie, kurz VPU  

Mgr. Jitka Dolenská 11 let 1. stupeň, výtvarná výchova 

PhDr. Štěpánka Hetfleischová 15 let německý jazyk, anglický jazyk pro 1. stupeň 

Mgr.  Josef Horák 34 let 
fyzika, základy techniky, výchovný poradce, 
instruktor školního lyžování, zdravotník  

Mgr.  Soňa Chocholáčová 31 let ruský jazyk, anglický jazyk, zeměpis  

Bc. Irina Klimovičová 14 let vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga 

Mgr.  Václav Kužel 31 let 
vychovatelství, tělesná výchova, instruktor 
fitcentra, instruktor školního lyžování, školní 
metodik prevence 

 Veronika Macháčková 16 let vychovatelka ŠD 

Mgr.  Helena Mesnerová 38 let 
1. stupeň, logopedie, přípravná třída, 
dyslektická asistentka                         

Mgr. Eva Mládková 27 let 
matematika, výpočetní technika, pedagogika 
a psychologie 

 Ilona Nápravníková 32 let vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga 

Mgr.  Marcela Nožičková 35 let 1. stupeň, tělesná výchova  

Mgr.  Dagmar Pilná 27 let 
1. stupeň, hudební výchova, dyslektická 
asistentka  

Mgr.  Ivana Pourová 29 let 
1. stupeň, speciální pedagogika, logopedie, 
dyslektická asistentka                         

Mgr.  Lukáš Rambousek 13 let biologie, chemie, EVVO 

Mgr.  Šárka Polmanová 13 let český jazyk a literatura, občanská výchova  

Mgr. Daneta Svobodová 20 let český jazyk a literatura, občanská výchova 

 Marika Svobodová 14 let školní asistentka 

 Věra Šámalová 29 let vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga 

Mgr. Tomáš Veber 18 let matematika, zeměpis 

Mgr.  Petra Tauchmanová 13 let 
1. stupeň, německý jazyk, anglický jazyk, 
instruktor školního lyžování  
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celkem pedagogických pracovníků                             

                                      fyzické                    přepočtené   

       32   28,85 

   Učitelé    20    20,00 

   I. stupeň    17   12,14 

   II. stupeň    13     7,19  

   Vychovatelé      4      2,52 

   Asistent pedagoga    4     1,50 

   Správní zaměstnanci    6     5  

   Školní asistent    1     0,5   

 
 Seznam správních zaměstnanců  

 Marie Manová - účetní  

 Eva Landfeldová – administrativní pracovnice  

 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 2017/2018 nastoupilo do 1. tříd 33 žáků. 

 V dubnu 2018 přišlo k zápisu do 1. třídy pro následující školní rok 43 dětí. 

Zapsáno jich bylo 36, 7 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 2017/2018  bylo 18 žáků 9. ročníku přijato na střední školy nebo 

na střední odborná učiliště, na víceleté gymnázium odešlo z 5. ročníku 13 žáků.  

  

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Ve školním roce 2017/2018 dosáhlo vynikajícího prospěchu na naší škole velké 

množství žáků. Samé jedničky na prvním stupni za 1. pololetí získalo 109 žáků, za 
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2. pololetí 85 žáků. Vyznamenání na druhém stupni v 1. pololetí dosáhlo 22 žáci a ve 2. 

pololetí 25 žáků.  

Nedostatečným prospěchem byl v 1. pololetí ze tří předmětů hodnocen jeden 

žák. Ve 2. pololetí byl známkou nedostatečná z jednoho předmětu ten jeden žák, který 

bude v příštím školním roce opakovat ročník.  

Přehled prospěchu je umístěn v příloze č. 5 
 
 

Sumář přijetí žáků 9. ročníku a vycházejících z nižšího ročníku ve 
školním roce 2017/2018 

 
 

Gymnázium a střední odborná škola pedagogická 
Gymnázium 1 
 
Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka 
Cukrář 2 
 
Integrovaná střední škola Nová Paka 
Mechanik elektronik 1 
Elektrikář 6  
 
Lepařovo gymnázium Jičín 
Gymnázium 1 
 
Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem 
Bezpečnostně právní činnost 1 
 
Střední škola řemesel a Základní škola Hořice v Podkrkonoší 
Pečovatelské služby 1 
 
SPŠ  stavební Hradec Králové 
Stavebnictví 1 
 
OA, SOŠ a JŠ s právem SJZ Hradec Králové 
Obchodní akademie 1 
 
VOŠ zdravotnická a Střední zdravotní škola Trutnov 
 Zdravotnický asistent 1 
 
Střední umělecká škola v Liberci s.r.o. Liberec 
Grafický design 1  
 
SPŠ stavební Josefa Gočára Praha 
Stavebnictví 1 
 
Michael- SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby Praha 
Užitá fotografie a media 1 
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Celková statistika    

    

Oblast studijní obory učební obory celkem 

 počet/procenta počet/procenta počet/procenta 

Nová Paka 2 / 11 %           8 / 42 % 10 / 53 % 

okres 3 / 16 % 9 / 47 % 12 / 63 % 

Mimo okres 7 / 37 % - 7 / 37 % 

 

  V tomto školním roce bylo na osmileté gymnázium přijato 13 žáků 5. ročníku. 
 
 
 

Výchova k volbě povolání 
 
     Tematický plán stanovil způsob začlenění výchovy k volbě povolání do odpovídajících 

vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících.  V rámci získávání dostatku informací 

škola umožnila jednotlivým žákům individuální návštěvu středních škol v rámci dnů 

otevřených dveří. V průběhu školního roku navštívili žáci 9. ročníku IPS na Úřadě práce 

v Jičíně, firmu KOBIT Jičín a vybraní žáci soutěže na podporu zájmu o učení obory „Já už 

to znám, umím...“ v Hlušicích či soutěže „Zručný pekař“ v dílnách Střední školy 

gastronomie a služeb v Nové Pace. Žáci 7. A a 8. A jeli na exkurzi do IQ LANDIE 

v Liberci. 

 

 Speciální vzdělávací potřeby 
 
       

Statistika žáků s SPU a dalším znevýhodněním  

    

Samostatné SPU 1. stupeň 2. stupeň celkem 

Dysortografie 1 7 8 

Dyslexie 1 1 2 

Hypokalkulie - 1 1 

Dysgrafie 1 - 1 

Dyspraxie 1 - 1 

Vývojová dysfázie 1 - 1 

Kombinace poruch    

Dyslexie, dysortografie - 2 2 

Dysortografie, dysgrafie - - - 
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Dysortografie, dyskalkulie - - - 

Dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie - - - 

Celkem žáků 5 11 16 

     

Ostatní druhy znevýhodnění    

     

Tendence 4 4 8 

Vady řeči 2 - 2 

Zdravotní postižení - 1 1 

ADHD, ADD 3 1 4 

Autismus 1 2 3 

    

    

Zastoupení jednotlivých poruch    

    

Celkový počet SPU 
 

5 11 16 

Dyslexie 1 3 4 

Dysortografie 1 9 10 

Dysgrafie  1 - 1 

Hypokalkulie  -  1 1 

    
 
    

    

Procentuální zastoupení poruch       

Dyslexie  25 %  

Dysortografie  63 %  

Dysgrafie  6 %  

Hypokalkulie  6 %  

 

 

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

umožňuje plnohodnotně se začlenit do života školy. Rodiče žáků s SPU byli na začátku 

školního roku informováni o možnosti požádat o slovní hodnocení. 

     Zvýšenou pozornost jsme věnovali žákům s kombinovanými poruchami. Na 1. stupni 

zajišťovaly reedukaci formou intervence Mgr. Milena Bezstarostová, Mgr. Helena 

Mesnerová, Mgr. Ivana Pourová, Mgr. Ilona Burkertová, Mgr. Petra Bílková a Mgr. D. 
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Pilná. Kromě toho 4 žáci 1. stupně docházeli na předmět Hodina speciálně pedagogické 

péče. 

     Na 2. stupni prováděli reedukaci formou intervence vyučující českého jazyka Mgr. 

Daneta Svobodová, Mgr. Šárka Polmanová, vyučující matematiky Mgr. Tomáš Veber a 

vyučující cizích jazyků Mgr. Soňa Chocholáčová, PaeDr. Štěpánka Hetfleischová  a Mgr. 

Lukáš Rambousek. 

Na škole působily jako asistentky pedagoga Naděžda Brendlová, Bc. Irina Klimovičová, 

Ilona Nápravníková, Věra Šámalová a Tereza Brádlová. Na pozici školní asistentky 

Marika Svobodová a Bc. Barbora Pavlatová. 

 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Prevence rizikového chování 

V oblasti prevence rizikového chování jsme se ve školním roce 2017 - 2018 

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 v 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.  

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. V šesté třídě proběhla 

sociometrická sonda. Pokračovali jsme ve spolupráci s Nízkoprahovým klubem Relax 

v Nové Pace. 

V minimálním preventivním programu školy byla využita primární prevence 

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

s PPP Jičín a Semiramis - 6. až 9. třída). Během těchto programů uskutečňovaných v 

jednotlivých ročnících žáci postupně absolvovali tematické bloky týkající se komunikace 
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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 byly sledovány podmínky a situace ve škole z hlediska rizika výskytu 

sociálně patologických jevů, zvýšená pozornost je věnována žákům s rizikovým 

chováním. Pro tyto osoby byly vyčleněny konzultační hodiny metodika primární 

prevence.  

 

Přehled akcí podporujících prevenci rizikového chování: 

- celoškolní projekty  

- kulturní akce  

- besídky  

- návštěvy divadelních a filmových představení 

- pěvecké soutěže v rámci školy 

- sportovní akce a soutěže pořádané AŠSK 

- sportovní dny v rámci školy 

- 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. Rodiče byli 

také seznámeni s jednotlivými akcemi, které byly zaměřeny nebo podporovaly svým 

charakterem primární prevenci.  
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Práce školního poradenského pracoviště 

1. 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 

2. 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 

- prohloubení spolupráce se Semiramis. Posláním Semiramis o.s. je poskytovat 

kvalitní a odborné služby mimo jiné osobám ohroženým užíváním návykových látek 

formou terénních, ambulantních a poradenských programů s cílem minimalizovat 

negativní dopady užívání drog. Semiramis o.s. vytváří podmínky a poskytuje 

zázemí pro stabilní chod a rozvoj všech odborných programů 

- pravidelné konzultace jak s žáky, tak i jejich rodiči. V případě potřeby poskytnutí 

kontaktů na odbornou pomoc 

 

     g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
DVPP září 2017  -  leden 2018 

 

  Jméno Příjmení Číslo a název akce Datum 

Mgr. Eva Mládková Učíce učíme se, aneb jak rozvíjet sebe i žáky … 9. - 10. 9. 

Mgr. Petra  Tauchmanová Učíce učíme se, aneb jak rozvíjet sebe i žáky …  9. - 10. 9. 

Mgr. Ivana Pourová Výživa ve výchově ke zdraví 16. 10. 

Mgr. Eva Mládková 1-00-1-04 Vzdělávací program pro ZŘ 18. 10. 

Mgr. Petra  Bílková 4-10-1-02 Hudební výchova na 1. stupni 19. 10. 

PhDr. Štěpánka Hetfleischová 1-04-1-03 Let"s  Celebrate! 20. 10. 

Mgr. Břetislava Dixová 1-10-1-11 Kouzlo mramorování 1. 11. 

Mgr. Ilona Burkertová Rozvoj matematické gramotnosti v praxi 8. 11. 

Mgr. Helena Mesnerová Rozvoj matematické gramotnosti v praxi 8. 11. 

Mgr. Josef Horák 1-06-1-03 Laboratorní práce z fyziky 22. 11. 

Mgr. Petra  Tauchmanová Učíce učíme se... 10. - 12. 11. 
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Mgr.  Eva  Mládková Učíce učíme se... 10. - 12. 11. 

  Marie Manová 1-00-1-10 Aktuální problémy v oblasti účetnictví 27. 11. 

  Marie Manová 1-00-1-13 Roční zaúčtování daní z příjmu 25. 12. 

Mgr. Petra  Tauchmanová 1-03-1-03 Herní činnost … 7. 12. 

Mgr. Daneta Svobodová 4-05-1-01 Jak mluvit s dívkami … 11. 12. 

PhDr. Štěpánka Hetfleischová 4-04-1-01 30 aktivit pro zač…… 11. 1. 

Mgr.  Eva  Mládková Učíce učíme se... 1. - 3. 12. 

Mgr. Petra  Tauchmanová Učíce učíme se... 1. - 3. 12. 

 
DVPP 2017 únor  -  červen 2018 

 

 
 

Jméno Příjmení Číslo a název akce Datum 

Mgr. Tomáš Veber Nebojme se učit jinak 10. - 11.2. 

Mgr. Eva Mládková Nebojme se učit jinak 10. - 11.2. 

Mgr. Petra  Bílková Nebojme se učit jinak 10. - 11.2. 

Mgr. Jitka Dolenská Nebojme se učit jinak 10. - 11.2. 

Mgr. Eva Mládková 4-00-2-01 Řešení akt. problémů... 13. 2. 

Mgr. Ilona Burkertová 4-03-2-01 Nápadník do češtiny… 14. 2. 

Mgr. Dagmar Pilná 4-03-2-01 Nápadník do češtiny… 14. 2. 

Mgr. Zdeněk Burkert 1-00-2-02 Jak se připravit…. 15. 2. 

Mgr. Eva Mládková 1-00-2-06 Vzdělávací program pro ZŘ 13. 3. 

Mgr. Helena Mesnerová Výuka matematiky podle Hejného 13. 3. 

Mgr. Milena Bezstarostová Výuka matematiky podle Hejného 13. 3. 

Mgr. Ivana Pourová Výuka matematiky podle Hejného 13. 3. 

Mgr. Ilona Burkertová Výuka matematiky podle Hejného 13. 3. 

Mgr. Petra Bílková 4-10-2-02  Boobmhackers 20. 3. 

Mgr. Jitka Dolenská 4-04-2-02 Angličtina s dětmi s SPU 4. 4. 

Mgr. Petra Bílková Vyučování a hodnocení žáků v rámci spol. vzdělávání 17. 4. 

Mgr. Ivana Pourová Vyučování a hodnocení žáků v rámci spol. vzdělávání 17. 4. 

Mgr. Josef Horák Vyučování a hodnocení žáků v rámci spol. vzdělávání 17. 4. 

Mgr. Václav Kužel 1-01-2-11 Komunikace a hra …. 19. - 20. 4. 

Mgr. Milena Bezstarostová 4-06-2-02 Nápadník Ma 25. 4. 

Mgr. Helena Mesnerová 4-06-2-02 Nápadník Ma 25. 4. 

PhDr. Štěpánka Hetfleischová 1-04-02-03  Orig. hry v AJ 4. 5. 

Mgr. Břetislava Dixová 1-10-2-10 Hv - příprava na vystoupení 9. 5. 

Mgr. " " 1-10-2-11 Vv - lapače snů 16. 5. 

DiS. Naděžda Brendlová 4-01-2-03 Náročné a zátěžové situace 17. 5. 

Mgr. Daneta Svobodová 4-01-2-04 Učitelé v kyber. Ohrožení 24. 5. 
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Mgr. Zdeněk Burkert Letní škola pro řídící pracovníky - mentoring 2. 7. – 4. 7. 

Mgr. Eva Mládková Letní škola pro řídící pracovníky - mentoring 2. 7. – 4. 7. 

Mgr. Helena  Mesnerová Učíce učíme se... 16. - 19. 7. 

Mgr. Milena Bezstarostová Učíce učíme se... 16. - 19. 7. 

Mgr. Jitka Dolenská Učíce učíme se... 16. - 19. 7. 

Mgr. Petra Tauchmanová Učíce učíme se... 16. - 19. 7. 

Mgr. Ilona Burkertová Učíce učíme se... 16. - 19. 7. 

Mgr. Petra Bílková Učíce učíme se... 16. - 19. 7. 

Mgr. Dagmar Pilná Učíce učíme se... 16. - 19. 7. 

  
Celý pedagogický sbor absolvoval ve dnech 28. – 29. 8. seminář na téma „Bezpečná 

třída“, který pro nás připravila společnost Semiramis. Dále jsme se také v kompletním 

složení zúčastnili semináře na téma „Efektivní komunikace mezi školou a rodinou“, který 

vedl Doc. Pavel Vacek dne 30. 3. 2018. Tento program byl součástí MAP. 

 

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 
 

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, tak jako v předchozích létech, 

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

škol.  

 

V roce 2017/2018 škola nabízela tyto kroužky: 

- pěvecký sbor 

- logopedie 

- keramika 

- matematika 

- angličtina hrou 

- angličtina – dramatický kroužek 

- vybíjená 
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Dále v rámci AŠSK při naší škole pracuje Centrum sportu, které nabízelo kroužky: 

- florbal 

- fotbal 

- kondiční cvičení  

- volejbal 

- kondiční plavání 

 

Téměř všechny zájmové kroužky vedli učitelé ve svém volném čase. Využili jsme i 

externí vedoucí. Celkem bylo do kroužků zájmové činnosti přihlášeno více než 180 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 zasloužené ocenění. 

 
 
Akce třídních kolektivů a jednotlivců: 

1. stupeň 

ZÁŘÍ 

Slavnostní zahájení školního roku (1. tř.) 

Knihovna (2. až 4. tř.) 

Exkurze – Pecka (3. tř.) 

Fotografování žáků 1. tř. 

Exkurze – Všestary – pravěk (4. tř.) 

Divadelní představení v MKS „Čtyřlístek v pohádce“ (1., 2. tř.) 

 

ŘÍJEN 

Sběrový den 

Projekt - Poznáváme náš kraj – Planetárium Hradec Králové, elektrárna Hučák HK, Loreta 

Chlumec – (5. tř.) 

 „Život bez bariér“ – beseda s postiženými lidmi (4. tř.) 

Exkurze – Perníková chaloupka (1. tř.) 

Knihovna (2., 3. tř., 5. B) 

Sazka Olympijský víceboj 

Basketbalový turnaj 
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Projekt - Poznáváme náš kraj - Krkonoše Pramen Labe (5. tř.) 

 

LISTOPAD  

Bruslení 

Bazar sportovních potřeb 

Basketbalový turnaj 

Knihovna (3. tř.) 

Vánoční trhy v DDM (4. tř.) 

OF ve florbalu – (4. a 5. tř.) 

Vítání občánků  

Dílna v DDM (1. tř.) 

Logopedická dílnička s MŠ 

Návštěva předškoláků MŠ Husitská v 1. třídách 

Den otevřených dveří – ukázková hodina českého jazyka a matematiky (1. tř., 2. tř.) 

Vánoční Nechanice – „Vánoce na zámku“ (2. tř.) 

Přednáška „Tonda obal“ 

Beseda s J. Vítovou (3. tř.) 

Vítání občánků 

Třídní schůzky 

 

PROSINEC 

Bruslení 

Vystoupení sboru na vánočních trzích 

Ukázka plazů (3. tř.) 

Knihovna (2. tř.) 

Vánoční trhy ve škole  

Vánoční trhy v DDM (2. tř.) 

Třídní vánoční besídky (1. – 5. tř.) 

Mikulášská besídka na gymnáziu (1., 2. tř.) 

Mikuláš ve škole (1. a 2. tř.) 

Vánoční besídka pro rodiče (1. tř.) 

Vánoční koncert atrium 

Matematická dílna pro rodiče 
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LEDEN  

Knihovna (1., 2., 3. tř.) 

Hry na sněhu (1. tř.) 

Okresní kolo matematické olympiády 5. tř. 

Plavecký výcvik (3. a 4. tř.) 

Plavání 5. tř. 

Konzultace (3. tř.) 

 

ÚNOR 

Přednáška s Danem Polmanem (4. a 5. tř.) 

Lyžařský kurz (2. tř.) 

Recitační soutěž – školní kolo 

Návštěva předškoláků MŠ Husitská v 1. třídách 

Knihovna (1. tř. a 3. B) 

Plavecký výcvik (3. a 4. tř.) 

Plavání 5. tř. 

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

Poznávání živočichů - školní kolo 

Grafomotorická dílnička s MŠ Husitská 

Lyžařské závody – školní i meziškolní 

Matematická dílna pro rodiče (2. tř.) 

Zdravá pětka 

Prevence úrazů (2. a 4. tř.) 

 

BŘEZEN 

Knihovna (1. tř., 3. A) 

Plavecký výcvik (3. a 4. tř.) 

Recitační soutěž (1. tř.) 

Matematický Klokan (2. až 5. tř.) 

Velikonoční trhy v DDM (2., 4. tř.) 

Turnaj ve vybíjené – (4. a 5. tř.) 

Plavecké závody 

Poznávání živočichů – okrskové kolo 

Zpěváček – školní kolo pěvecké soutěže  
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Školička pro budoucí školáky 

Pořad „Pospolu u stolu“  

Divadlo v MKS „Káťa a Škubánek“ (1. a 2. třídy) 

Recitační soutěž – okresní kolo 

 

DUBEN  

Knihovna (2., 3. tř.) 

Sběrový den 

Zápis do 1. tříd 

Vybíjená (3. – 5. tř.) 

Exkurze – třídírna odpadů Nová Paka (3. tř.) 

Čarodějnický rej (1. stupeň) – akce školního parlamentu 

Novopacký slavíček (1. – 5. tř.) 

Dílnička v DDM (1. tř., 2. tř.) 

McDonald´s cup (2. až 5. tř.) 

Den Země – celoškolní projekt 

Dopravní výchova – teorie (4. tř.) 

Dopravní soutěž o Pohár starosty (4. a 5. tř.) 

Exkurze Praha – Technické muzeum,  Botanicus – Ostrá (5. tř.) 

Krajské kolo Klokan (5. tř.) 

Matematická dílna pro rodiče 

Okresní kolo ve vybíjené 

Projekt Hasík 1. část (2. tř.) 

Plavecké závody  

Divadelní představení v MKS „Povídejme si, děti“ (2. až 4. tř.) 

Dílnička s MŠ 

Matematická dílna pro rodiče (3. ročníky) 

Třídní schůzky 

 

KVĚTEN 

Divadelní představení v angl. jazyce (3. až 5. tř.) 

Knihovna (1., 2., 3. tř.) 

Tělovýchovná akademie KSPV v MKS (1., 2. tř.) 

Exkurze Praha – Královská cesta (4. tř.) 
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Dopravní výchova – teoretická část (4. tř.) 

Exkurze – Šestajovice (3. tř.) 

Štafetový pohár – okresní i krajské kolo (4. a 5. tř.) 

Návštěva předškoláků MŠ Husitská v 1. třídách 

Fotografování 

Vybíjená (4. – 5. tř.) – krajské kolo 

Projekt Hasík 2. a 3. část (2. tř.) 

Návštěva hasičské zbrojnice– (2. tř.) 

Poznávání rostlin – školní kolo 

Ekologický kurz ve středisku SEVER v Horním Maršově (5. tř.) 

Vítání občánků – MěÚ Nová Paka 

Okresní kolo dopravní soutěže  

Krajské kolo dopravní soutěže 

Májová výstava drobného zvířectva (1.tř) 

Poznávání rostlin – okrskové kolo 

McDonald´s Cup (2. až 5. tř.) – okresní kolo 

Volejbalový turnaj (2. až 5. tř.) 

Den Novopacka – celoškolní projekt 

Pasování na čtenáře (1. tř.), Městská knihovna Nová Paka 

Školní výlet ZOO Liberec (1. tř.) 

 

ČERVEN 

Exkurze – hrad Pecka Jak žili naši předkové (3. tř.) 

Školní výlet - Bozkovské jeskyně, Valdštejn, Hrubá Skála (2. tř.) 

Školní výlet – Hradec Králové (UHK), Hrajme si i hlavou (3. tř.) 

Knihovna (1., 2., 3. tř.) 

Dopravní výchova (1. tř.) 

Dopravní výchova – praktická část na dopravním hřišti (4. tř.) 

Atletické závody 

Školní výlet – Harrachov (5. tř.) 

RF vybíjená Pecka (5. tř.) 

Dětský den v Bohuslavicích 

Vystoupení folklorních souborů z různých zemí v MKS (3. tř.) 

Fotbalový turnaj 1. tříd 
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Fotbalový turnaj (2. tř. – 5. tř.) 

Závěrečné rozloučení (2. B) 

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

Školní akademie (2. – 9. tř.) 

Filmová projekce „Česko“ (2. – 5. tř.) 

Rozloučení se školním rokem v Heřmanicích (5. A) 

 

2. stupeň 

ZÁŘÍ 

Preventivní kurz – Pecka (6. A) 

Exkurze „Poznej svůj kraj” (9. tř.) 

Časostroj (8. A) 

Atletický čtyřboj  

Přespolní běh 

 

ŘÍJEN 

Sazka Olympijský víceboj  

Natáčení ČT pro pořad Olympijský magazín (7. A)  

Semiramis „Táhneme za jeden provaz“ (7. A) 

Semiramis „žijeme on – line“ (8. A) 

Semiramis „Na tělo“ (9. A) 

Přednáška na úřadě (9. A) 

Exkurze „Poznej svůj kraj” (6. až 8. tř.) 

Literární exkurze – K. J. Erben – Miletín (6. A) 

Fotbalový turnaj  

Knihovna 6. A 

Basketbalový turnaj 

Sběrový den 

Úřad práce Jičín, exkurze Kobit (9. A) 

 

LISTOPAD  

Den válečných veteránů (9. A) 

Tonda obal 

Okrskové i okrasní kolo ve florbalu dívek (6. A, 7. A) 



 22 

Okrskové i okrasní kolo ve florbalu chlapců (6. A, 7. A) 

Okrskové i okrasní kolo ve florbalu dívek (8. A, 9. A) 

Okrskové i okrasní kolo ve florbalu chlapců (8. A, 9. A) 

Krajské finále v basketbalu 

Den otevřených dveří na ISŠ (9. A) 

Knihovna (7. A) 

Beseda k 17. listopadu (8. a 9. A) 

Testování Mediální gramotnost (9. A) 

Školní kolo olympiády v českém jazyce  

Školní kolo dějepisné olympiády  

Komiksový workshop 6. A 

 

PROSINEC 

Mikuláš ve škole (9. A) 

Vánoční trhy ve škole 

Vánoční zpívání ve škole 

Střední škola techniky a řemesel Nový Bydžov – pracoviště Hlušice: Soutěž „Já už to 

znám, umím…“ (9. A) 

 

LEDEN  

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce 

Školní kolo zeměpisné olympiády 

Okresní kolo olympiády v českém jazyce 

Okresní kolo dějepisné olympiády 

Matematická olympiáda 5+9 – okresní kolo 

Plavání 

 

ÚNOR 

Přednáška s Danem Polmanem (6. – 9. třída) 

Školní lyžařské závody 

Meziškolní lyžařské závody 

Beseda s Ing. M. Pačesným – „Prevence kriminality“ (9. A) 

Okresní finále v basketbalu 

Školní kolo v poznávání živočichů  
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Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 

Okresní kolo zeměpisné olympiády  

Projekt „Hasík“ (6. A) 

Plavání 

 

BŘEZEN 

Lyžařský výcvik (7. A) 

Exkurze Praha (9. A) 

Praktické dílny na ISŠ Nová Paka 

Matematický klokan 

Okresní kolo v basketbalu 

Krajské finále v basketbalu 

Okrskové kolo v poznávání živočichů  

Semiramis „Nebezpečné bezpečně“ (9. A) 

Semiramis „ Nebezpečné bezpečně“ (8. A) 

Krajské kolo dějepisné olympiády 

Krajské kolo olympiády v anglickém jazyce 

Krajské kolo matematické olympiády 

Krajské kolo zeměpisné olympiády 

Školní kolo matematické olympiády 6. až 8. ročník 

 

DUBEN  

Plavecké závody 

Přednáška o kyberšikaně (6. A, 7. A) 

Semiramis „Když se někdo topí“ (7. A) 

Divadlo jednoho herce „Založení ČSR, aneb z deníku pradědečka“ 

Projektový den – Den Země 

Školní kolo chemické olympiády 

Celostátní kolo zeměpisné olympiády 

Británie s Britem (4. – 9. tř.) 

Zručný pekař (8. A) 

Sběrový den 

Kvalifikace na republikové finále v basketbalu 

Okresní kolo matematické olympiády 6. a 7. ročník 
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Semiramis „Na jedné lodi“ (6. A)  

 

KVĚTEN 

Projektový den – Den Novopacka (celoškolní projekt) 

Dějepisná exkurze Josefov – Kuks (8. A) 

Kyberšikana (8. A) 

Ekologický kurz – Jizerské hory (8. A) 

Fotografování 

Exkurze IQ Landia Liberec (7. A) 

Školní kolo v poznávání rostlin  

Vietnam – Od čínské hranice až do delty Mekongu (2. stupeň) 

Okresní kolo dopravní soutěže  

PSK Sýkornice, Mostek (8. A) 

PSK Tábor (9. A) 

Projekt Hasík – (6. A) 

Pythagoriáda – okresní kolo (6. a 7. tř.) 

Pohár rozhlasu – Lázně Bělohrad  

Poznávání rostlin – okrskové kolo 

Výměnný pobyt s maďarskou školou (žáci z Maďarska v Nové Pace) 

 

ČERVEN 

Hvězdárna Jičín (9. A) 

PSK Staropacké hory – exkurze (7. A) 

Školní výlet – Chlumec nad Cidlinou (7. A) 

Exkurze IQ Landia  Liberec (8. A) 

Knihovna -  Workshop s ilustrátorem P. Čechem (6. A) 

Klicperovo divadlo Hradec Králové – Kytice (9. A) 

Školní výlet (6. A)  

Vodácký kurz (9. A) 

Absolventské práce (9. A) 

Semiramis „Jedno končí, druhé začíná“ (9. A) 

PSK Byšička, Lázně Bělohrad (6. A) 

Školní akademie 

Filmová projekce „Česko“ (6. – 9. třída) 
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Zakončení školního roku 2017/2018 

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT 

Projekt „Když děti pomáhají (nejen) dětem – „Dobrý anděl“ 

Projekt „Pomáháme zvířatům“  - útulek pro psy „OS Místo“ Nová Paka 

Schránka pro tipy, nápady - anketa mezi žáky 1. a 2. stupně  

Projekt: „Halloween ve škole“ 

Beseda ve školní jídelně 

Projekt: „Valentýnky“ 

Projekt: „Den učitelů“ 

Projekt: „Čarodějnický rej“ 

Slavnostní rozloučení se členy parlamentu 2017/2018 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Září  - Stavíme domečky pro skřítky 

Říjen  - Dýňovaná  

- Podzimní bazar 

Listopad - Bodovaná 

Prosinec - Vánoční trhy 

Leden - Hry na sněhu, soutěž o nejkrásnější stavbu ze sněhu 

Únor  - Masopustní karneval  

Březen - Velikonoční dovádění 

Duben - IBOCCIA. Předání výtěžku z vánočních trhů    

Květen - Malování na asfalt 

Červen         - Projekt: Kultura a sport v polsko-českých barvách  

- Pohádkové odpoledne 

 

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. 
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Spolupráce s rodiči: 

 

Ve školním roce proběhly v každé třídě nejméně 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 2017/2018 proběhla inspekční činnost ČŠI následující formou. 

Korespondenční šetření pomocí informačního portálu ČŠI 

1. INEZ – Mediální výchova 

2. Výběrové zjišťování výsledků žáků 2017/18 

 

j) Základní údaje o hospodaření školy 

 

viz. příloha č. 1 až 4  

 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola není zapojena 

 

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

         V tomto školním roce škola nerealizovala 
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m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 

Škola realizovala ve školním roce tyto projekty: 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání prostřednictvím projektu 

CZ.01.3.68/0.0/0.0/16_022/0001135 Zlepšení kvality výuky na ZŠ Nová Paka. V tomto 

projektu škola řeší tyto aktivity: 

 školní asistent 

 matematická gramotnost (matematika prof. Hejného – školení pedagogů, sdílení 

pedagogů) 

 doučování žáků ohrožených neúspěchem 

 mentoring (školení) 

 

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

plnění úkolů ve vzdělávání 

 

 Na škole pracuje odborová organizace, která měla k 31. 8. 2018 8 členů. Vedení 

školy má s touto organizací uzavřenou kolektivní smlouvu, kterou aktualizuje dle dohody 

s vedením odborové organizace. 

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 

DDM Stonožka Nová Paka – dílničky pro děti 

Knihovna Nová Paka – podpora čtenářství 
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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 

SEVER Středisko ekologické výchovy Horní Maršov – ekokurzy pro 5. třídy  

 

Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne 12. 9. 2018 a schválena 

školskou radou dne 

 

 

            
 Věra Mechová       Mgr. Zdeněk Burkert 
předsedkyně školské rady                   ředitel školy 
 
 
Přílohy: 

 
 
1. Přehled hospodaření školy v r. 2017 
2. FKSP – čerpání v r. 2017 
3. Pravidla pro čerpání FKSP v r. 2018 
4. FKSP – rozpočet v r. 2018 
5. Přehled prospěchu 
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Rozbor hospodaření - ZŠ Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín 
                                                     za rok 2017 

       
    

státní 
rozpočet     

zřizovatel 
(MÚ)     

doplňková 
činnost   celkem   

  
 

rozpočet čerpání čerp.dot. rozpočet čerpání čerp.dot. rozpočet čerpání rozpočet čerpání 

Příspěv, dotace, 
výnosy                       

Neinvestiční příspěvky   13933885,00     5185000,00         19118885,00   

UZ33052+UZ33073   318553,00               318553,00   

UZ33122-bezp.klima   78000,00               78000,00   

Doplňková činnost               335010,00   335010,00   

Použití z fondů         2510,00         2510,00   

Ostatní výnosy         163875,00         163875,00   

Výdaje a náklady   
      

  
 

    

Materiál 501   141373,50     490003,14     8619,91   639996,55 

Teplo,voda 503         982234,55     86573,45   1068808,00 

Opravy a údržba  511         396622,05         396622,05 

Cestovné 512   25860,64     19236,36         45097,00 

Náklady na reprezentaci 513         628,00         628,00 

Služby 518   69880,00     524765,49     1224,44   595869,93 

Mzdové prostředky 521   10003804,00 234223,00   10188,00     85182,00   10333397,00 

Náhrady za prac.nesch. 521   28822,00               28822,00 

Odvody ze mzd.prostř. 524   3593616,98 84330,00   1322,00         3679268,98 

Jiné soc.pojištění 525   41511,88     32,00         41543,88 

Ostatní výdaje 528   29016,00 78000,00   73492,00         180508,00 

Ostatní náklady 549         102970,09         102970,09 

Odpisy 551         2348352,00         2348352,00 

Náklady z DDM 558         463574,74         463574,74 

    
         

  

Příspěvky a výnosy celk   13933885,00     5351385,00     335010,00   19620280,00   

Účelové dotace celkem   396553,00   0,00 0,00         396553,00   

Přísp,dotace,výnosy celk   14330438,00     5351385,00     335010,00   20016833,00   

Výdaje a náklady celkem     13933885,00 396553,00   5413420,42 0,00   181599,80   19925458,22 

Zisk (+), ztráta (-)     0,00 0,00   -62035,42 0,00   153410,20   91374,78 
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Rozbor hospodaření - ZŠ Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín 

                                               za I-II/2018 
   

        Pro rok 2018 nám byly v prvním pololetí přiděleny finanční prostředky ve výši: 
 

        

15716493,00 
Kč na přímé výdaje na 
vzdělávání 

   

2700000,00 
Kč na provozní 
výdaje a 

    

2351000,00 
Kč na 
odpisy. 

     

        Ke 30.6.2018 bylo vyčerpáno na přímé výdaje 49,66 % přidělených prostředků a na provozní 

výdaje 49,37 % přidělených prostředků. 
    

        Mimo těchto prostředků nám byly přiděleny finanční prostředky z  programu OP VVV 
 CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-022/0001135 - Zlepšení kvality výuky 536726,40 Kč. 

  Prostředky jsou čerpány v souladu s danými metodickými pokyny. 
  

        Dále bylo schváleno a přiděleno 41500,00 Kč z finančních prostředků školského výboru 

na projekty tříd ( Ekologický kurz 8.třídy, Sportovně naukový program  
  "Na vlně", exkurze a absolventské práce). 
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Příloha č. 2 

     

 

Základní škola Nová Paka, Husitská 
1695, okres Jičín    

     

 

Hospodaření FKSP za rok 2017 
   

      Příjmy           

  412 počáteční stav k 1. 1. 2017 138145,49     

    příděly z HM 206920,94     

            

    příjmy celkem 345066,43     

            

Výdaje           

  41204 § 4 - kulturní a soc.rozvoj   0,00   

  41207 § 7 - stravování   39666,00   

  41208 § 8 - rekreace   0,00   

  41209 § 9 - kultura,tělových,sport   26090,00   

  41212 § 12 - penzijní připojištění   18500,00   

  41214 § 14 - dary   4000,00   

            

    výdaje celkem   88256,00   

            

Zůstatek 412 konečný stav k 31. 12. 2017 256810,43     

  
    

  

Kontrola 243 konečný stav k 31. 12. 2017     250056,93 

    k vrácení z vyúčtování HM     0,00 

    zbývá zaplatit faktury fk17015     -3014,00 

                                   fk17016     -7000,00 

                       dar Šá v170374     -500,00 

    penzijní připojištění 12/17     -1500,00 

    příděl z HM 12/17     18767,50 

    výsledný stav     256810,43 

            

    kontrolní součet 256810,43   256810,43 

 
 
 
 
 
  
V Nové Pace dne 4. 1. 2018 

                                                
 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  
 

 
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 do 17 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 200 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. 2018 
 
 
                                                                                                Mgr. Zdeněk Burkert 
                                                                                                        ředitel školy 
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Příloha č. 4 

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín 
  

     FKSP - rozpočet na rok 2018 
   

     Příjmy         

412 počáteční stav k 1. 1. 2018   256810,43   

          

          

  předpokládaný příjem 2018   210000,00   

          

  příjmy celkem   466810,43   

          

Výdaje    os/jedn     

41204 § 4 - přísp.na provoz zař.kult.a soc.rozvoj     130000,00 

                          - masáže,bazén,sauna 1000,00     

                          - vitamíny 1000,00     

                          - vybavení  dle ceny     

  § 5        

  § 6        

41207 § 7 - stravování  17,00   109000,00 

41208 § 8 - rekreace      30000,00 

                         - zaměstnance 1000,00     

                         - tábor, rekr.dítě do 18 let 1000,00     

                         - student do 26 let 1000,00     

          

41209 § 9 - kultura, sport - pořádané akce     80000,00 

                         - vstupenky  500,00     

                         - doprava 15000,00     

                         - kultur.a sport.akce 200,00     

  § 10       

  § 11 - vratné půjčky 10000,00     

41212 § 12 - penzijní připojištění 200,00   78000,00 

  § 13        

41214 § 14 - dary k výročím     20000,00 

                        - životní 50 let       2000,00     

                        - životní 55 let a každých 5 let 500,00     

  

                      - odch.do 
starob(inval)důchodu 3000,00     

                        - mimořádná aktivita pro zam. 0,00     

          

  výdaje celkem     447000,00 

          

  zůstatek     19810,43 

          

 
V Nové Pace dne 4. 1. 2018  

 

 
                                           Mgr. Zdeněk Burkert 

 

  
ředitel školy 
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 Příloha č. 5 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


