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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  

IČ:    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:  Žákovský parlament 

    Základní odborová organizace ČMOS  

    Rada sdružení rodičů - předsedkyně Petra Hradecká  

    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. 

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

navzájem propojené budovy a prostorná tělocvična.  

V hlavní budově jsou 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. Atrium 

prošlo úplnou rekonstrukcí a nově ho lze použít díky mobilní akustické příčce také jako 

jazykovou učebnu a počítačovou učebnu zaměřenou na zpracování multimédií. Žákům 

slouží zrekonstruované šatny, ve kterých mají žáci k dispozici šatní skříňky. Pro 

převlékání na hodiny tělesné výchovy mohou žáci využívat převlékárny.  

V budově MVD jsou 1. třídy a jedna třída mateřské školy (odloučené 

pracoviště). Dále zde jsou čtyři oddělení školní družiny, keramická dílna a učebna 

pracovních činností, která v tomto školním roce prošla kompletní rekonstrukcí. 

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 se nachází hřiště s umělým povrchem a přírodní hřiště, které vyžaduje 

rekonstrukci, nově je otevřen i krytý bazén, který škola pravidelně využívá pro výuku 

tělesné výchovy, ve kterém zpravidla probíhá také plavecký kurz pro 3. a 4. ročníky. 

Kapacita školy je 540 žáků, školní družiny 120 dětí. K 30. 9. 2020 navštěvovalo 

školu 305 žáků, školní družinu 92 žáků, kteří byli rozděleni ve čtyřech odděleních. 

 Z okolních obcí dojíždělo celkem 30 žáků. 

Škola je 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.  

            

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. V tomto školním roce se tak podařilo 

pokračovat v instalaci venkovních žaluzií. Ve druhém a třetím patře významně 

pomáhají řešit velký problém s přehříváním budovy. V plánu je dokončení této akce 

i do zbylých částí budovy. Město 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 2020, a také zástupci z řad 

Rady sdružení rodičů. 

Pro snížení administrativní zátěže a pro efektivní komunikaci s rodiči využíváme 

elektronickou žákovskou knížku a elektronickou třídní knihu. Stejně jako ostatní školy 



i naše škola byla postavena před velkou výzvu při distanční výuce během koronakrize. 

V této situaci jsme obstáli se ctí, jak nám potvrdili rodiče i žáci ve zpětnovazebních 

dotaznících. 

 

b) Přehled učebních plánů 

 Ve školním roce 2020/2021 se vyučovalo podle školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání Ianua scholae reserata (Brána školy otevřená), 

č. j. 256/2009, který byl konkretizován pro školní rok 2020/2021. Škola byla rozdělena 

na 1. stupeň (1. - 5. ročník) – 10 tříd a 2. stupeň (6. - 9. ročník) – 7 tříd. 

 Výuka byla významně ovlivněna epidemiologickou situací. Z tohoto důvodu 

probíhala po většinu školního roku distanční nebo kombinovaná výuka. Dětem, které 

potřebovaly speciální podporu, poskytla škola individuální konzultace ve škole. Žákům, 

kteří doma neměli potřebnou techniku, škola zapůjčila notebooky, kamery nebo 

mikrofony a sluchátka. 

 

 

1. stupeň:       2. stupeň: 
 

    
 



c) Personální zabezpečení školy -  seznam pedagogických 
pracovníků 

  Praxe Aprobace, kurzy 

1. 37 let 1. stupeň, logopedická asistentka, dyslektická asistentka                       

2. 18 let 1. stupeň, dyslektická asistentka 

3. 18 let asistentka pedagoga 

4. 2 roky výtvarná výchova 

5. 29 let 
zeměpis, tělesná výchova, EVVO, instruktor lyžování a 
snowboardingu 

6. 32 let 1. stupeň, dyslektická asistentka  

7. 17 let 1. stupeň 

8. 4 roky vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga 

9. 42 let 1. stupeň, kurz Nj, logopedie, kurz kineziologie, kurz VPU  

10. 14 let 1. stupeň, výtvarná výchova 

11. 13 let anglický jazyk 

12. 18 let německý jazyk, anglický jazyk pro 1. stupeň 

13. 24 let anglický jazyk 

14. 37 let 
fyzika, základy techniky, výchovný poradce, instruktor 
školního lyžování, zdravotník  

15. 34 let ruský jazyk, anglický jazyk, zeměpis  

16. 3 roky školní asistentka 

17. 40 let 1. stupeň 

18. 27 let informatika 

19. 16 let vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga 

20. 8 let speciální pedagog 

21. 18 let matematika, občanská nauka, zeměpis 

22. 30 let 
matematika, výpočetní technika, pedagogika a 
psychologie 

23. 34 let vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga 

24. 30 let 1. stupeň, hudební výchova, dyslektická asistentka  

25. 16 let český jazyk a literatura, občanská výchova  

26. 32 let 
1. stupeň, speciální pedagogika, logopedie, dyslektická 
asistentka                         

27. 16 let biologie, chemie, EVVO 

28. 13 let anglický jazyk 



 
Celkem pedagogických pracovníků                             

                                      Fyzické   přepočtené  

       41   39,04 

   Učitelé    27   24,91 

   I. stupeň    19   12,45 

   II. stupeň    17   12,46  

   Vychovatelé      6      3,01 

   Asistent pedagoga    8     4,37 

   Správní zaměstnanci    6     5,5  

   Školní asistent    1     0,5   

 
 Seznam nepedagogických zaměstnanců  

 Marie Manová - účetní  

 Ivana Jelínková – administrativní pracovnice 

 Ing. Jan Kejval -  správce ICT 

 Miroslav Dunda - školník  

 Věra Ježková - uklízečka  

 Eva Kánská - uklízečka  

 Jana Monaciová – uklízečka 

 

 

 

 

29. 7 let vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga 

30. 3 roky anglický jazyk 

31. 3 roky dějepis, občanská výchova 

32. 23 let český jazyk a literatura, občanská výchova 

33. 2 roky asistentka pedagoga 

34. 16 let 
1. stupeň, německý jazyk, anglický jazyk, instruktor 
školního lyžování  

35. 8 let 1. stupeň 

36. 19 let hudební výchova 

37. 2 roky tělesná výchova 

38. 2 roky asistentka pedagoga 



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

 Ve školním roce 2020/2021 nastoupilo do 1. tříd 26 žáků. 

 Na jaře 2021 zapsali rodiče do 1. třídy pro následující školní rok 39 dětí. 

Přijato jich bylo 28. 11 dětem byl na základě žádosti rodičů, potvrzení lékaře 

o fyzické nezralosti a na základě vyšetření PPP o předškolní zralosti udělen 

ve správním řízení odklad školní docházky. 

              

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Ve školním roce 2020/2021 dosáhlo vynikajícího prospěchu na naší škole 

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

111 žáků, za 2. pololetí 92 žáků. Vyznamenání na druhém stupni v 1. pololetí 

dosáhlo 63 žáků a ve 2. pololetí 54 žáků.  

Nedostatečným prospěchem nebyl hodnocen v 1. pololetí žádný žák. 

V 2. pololetí byla nedostatečným prospěchem hodnocena jedna žákyně. 

  

Přehled prospěchu je umístěn v příloze č. 5 
 
 

Sumář přijetí žáků 9. ročníku a vycházejících z nižšího ročníku 
ve školním roce 2020/2021 

 
Gymnázium a střední odborná škola pedagogická 

Předškolní a mimoškolní pedagogika 1 

Gymnázium čtyřleté                                    3 

Gymnázium osmileté 9 

 

Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka: 

Hotelnictví                                                   2 

Kuchař číšník 2 

Cukrář                                                         1 

Pekař                                                          1 

 

 



Střední škola strojírenská a elektrotechnická Nová Paka 

Mechanik elektronik 2 

     

VOŠ a SPŠ Jičín 

Strojírenství 1  

 

Masarykova obchodní akademie Jičín 

Obchodní akademie                            1 

Informační technologie                               2 

 

Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem 

Informační technologie 1 

 

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov 

Mechanik opravář motorových vozidel       1 

Autoelektrikář 1 

Dopravní prostředky                                   1 

 

SZŠ a VOŠ zdravotnická Mladá Boleslav 

Praktická sestra                                               1 

 

SOŠ a SOU Hradec Králové 

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení           1 

 

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice 

Opravář zemědělských strojů                         1 

 

SPŠ , SOŠ a SOU Hradec Králové 

Informační technologie                                  1 

 

SPŠ Trutnov 

Strojírenství                                                   1 

 

 



Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie Trutnov 

Instalatér                                                       1 

 

Boleslavská soukromá střední škola a základní škola, s.r.o. Mladá Boleslav 

Kadeřník                                                       1 

 

 
Celková statistika přijetí žáků 9. ročníku 
    

Oblast studijní obory učební obory celkem 

 počet/procenta počet/procenta počet/procenta 

Nová Paka 8 / 30,7 % 3/ 11,5 % 11 / 42,2 % 

okres 12 / 46,2 % 4/ 15,4 % 16/ 61,6 % 

Mimo okres  6/ 23,1 %  4 / 15,4 %  10 / 38,4 % 

 

     V tomto školním roce bylo na osmileté gymnázium přijato 9 žáků z 5. ročníku 

a povinnou školní docházku ukončil 1 žák 7. ročníku, který nastoupil na Střední školu 

gastronomie a služeb v Nové Pace na obor pekař. 

 

 

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 poskytovala žákům i rodičům informace ohledně konání 

online burz středních škol a online dnů otevřených dveří na jednotlivých středních 

školách..  

 

 Speciální vzdělávací potřeby 
 

      Statistika žáků s podpůrným opatřením  

    

 Stupeň PO 1. stupeň 2. stupeň celkem 

     1 1 2 3 

     2 14 19 33 

     3 6 3 9 

     4 1 1 2 



      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. 

Dagmar Pilná, Bc. Barbora Seifertová a Mgr. Lea Cilerová. Kromě toho 12 žáků 

1. stupně docházelo na Předmět speciálně pedagogické péče. Na 2.stupni to byli 

2 žáci. 

Logopedii zajišťovala Mgr. Ivana Pourová pro 7 žáků 1. tříd a 1 žáka 2. třídy. 

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

Daneta Svobodová a Mgr. Šárka Polmanová, vyučující matematiky Mgr. Veronika 

Kubelová a vyučující cizích jazyků Mgr. Soňa Chocholáčová, a PhDr. Štěpánka 

Hetfleischová. 

   Na škole působily jako asistentky pedagoga DiS. Naděžda Brendlová, Bc. Petra 

Černá, Bc. Irina Klimovičová, Petra Sedláčková, Jaroslava Zvěřinová, Eva Šejnová 

a Zuzana Jirutková (Holubcová). Na pozici školní asistentky pracovala Zuzana 

Jirutková (Holubcová). 

Ve třídě 6. B působila jako další pedagog Vendula Kolářová a v 9. A Mgr. Břetislava 

Dixová, PhDr. Štěpánka Hetfleischová a Mgr. Monika Salmon. 

 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Prevence rizikového chování 

V oblasti prevence rizikového chování jsme se ve školním roce 2020/2021 

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 rizikového chování v 6. ročníku. V září se opět uskutečnil 

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



na problematiku kouření a užívání 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. 

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 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 byla věnována žákům s rizikovým chováním. Pro tyto žáky 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.  

 

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 tematikou 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 se žáky, tak i jejich rodiči. V případě potřeby 

poskytnutí kontaktů na odbornou pomoc 

     

 

 



g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
DVPP září 2020 - leden 2021 

 

Titul Jméno Příjmení Číslo a název akce Datum 

Mgr. Šárka Polmanová 1-031-02 Podpora výuky Čj 18. 09. 2020 

DiS. Naděžda                    Brendlová 
4-01-2-01 Efekt. spolupráce učitele s 
AP              

30. 09. 2020 

Mgr. Josef                    Soviar 
4-01-2-01 Efekt. spolupráce učitele s 
AP              

30. 09. 2020 

Mgr. Daneta Svobodová 
4-03-2-01 Exkurze do moderní 
literatury              

05. 10. 2020 

Mgr. Lea  Cilerová 4-01-2-02 Proč dítě zlobí              08. 10. 2020 

 Eva Šejnová 4-01-2-02 Proč dítě zlobí              08. 10. 2020 

DiS. Naděžda Brendlová 
Celostní přístup v inkluzivní ZŠ a MŠ 
jako prevence poruch učení i chování 

18. a 19. 01. 
2021 

Mgr.  Lea Cilerová webináře 
listopad – leden 
2020/2021 

Ing. 
Bc. 

Jan Kejval webináře 
listopad – leden 
2020/2021 

Mgr. Eva Mládková webináře 
listopad – leden 
2020/2021 

Mgr. Soňa Chocholáčová webináře 
listopad – leden 
2020/2021 

 
 

DVPP únor 2021 - červen 2021 
 

Titul Jméno Příjmení Číslo a název akce Datum 

 Eva Šejnová Rodiče dnešní doby 19. 03. 2021 

 Ivana Jelínková Bakaláři – pracujeme se sestavami 04. 05. 2021 

Mgr.  Lea Cilerová webináře únor – květen 2021 

Mgr. Šárka Polmanová webináře únor – květen 2021 

Ing. 
Bc. 

Jan Kejval webináře únor – květen 2021 

Mgr. Ivana Pourová 

Hodina matematiky v distanční 

výuce a Když na matiku nemám 

buňky. Pořádalo nakl. Fraus. 

9. 2. 2021 
22. 3. 2021 

PhDr. Štěpánka Hetfleischová NJ – gramatika kreativně - webinář 21. 06. 2021 

Mgr. Eva Mládková webináře únor – květen 2021 

Mgr. Soňa Chocholáčová webináře únor – květen 2021 

 Simona Gernatová webináře únor – květen 2021 

 



Celý pedagogický sbor absolvoval seminář Škola v době covidu.  

V rámci projektu EU se naše škola zapojila do projektu “Síťování základních 

škol v oblasti čtenářské gramotnosti“. Projekt vede Mgr. Milena Bezstarostová 

a Mgr. Ivana Pourová. Projekt probíhal formou čtenářských dílen pro 4 okolní základní 

školy. Učitelé pracují na společných projektech, které rozvíjejí a podporují čtenářskou 

gramotnost.  Vzájemně si také sdílí zkušenosti a dovednosti ze svých odučených 

hodin. Ve školním roce se uskutečnilo 10 setkání. Většina setkání na základě 

hygienických opatření proběhla online. V červenci se obě /Be, Po/ zúčastnily letní školy 

13.- 17. 7. 2021 v Koutech u Jihlavy. Projekt bude pokračovat i dalším školním roce. 

 

Ředitel naživo 

Vedení školy v tomto školním roce ukončilo studium ve dvouletém programu „Ředitel 

naživo“, který je od samého začátku velmi inspirativní. 

 

Vedení školy také podporuje další vzdělávání pedagogů. Účast na vzdělávacích 

akcích je závislá nejen na potřebách a zájmu pracovníků, ale také na finančních 

možnostech školy. Především v období distanční výuky se celá řada pedagogů 

zúčastnila mnoha různých webinářů. 

 

Vize školy 

Celý pedagogický sbor se zúčastnil pracovního výjezdu, kde pod vedením lektorky 

formou workshopů novou vizi školy, která je zpracovaná v podobě profilu deváťáka. 

V následujícím období se zaměříme na uvedení této vize do každodenního života 

školy.  

 

 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Mimoškolní aktivity, které škola žákům poskytovala, byly 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 tomto školním roce působilo na základní 

škole, tak jako v předchozích letech, Centrum sportu, které nabízelo sportovní vyžití 

nejen žákům naší školy, ale i žákům okolních škol.  

 



V roce 2020/2021 škola nabízela tyto zájmové kroužky: 

- pěvecký sbor 

- logopedie 

- keramika 

- taneční kroužek 

- dopravní 

- vybíjená 

- Věda nás baví 

- Sportuj ve škole - ŠD 

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

- florbal 

- fotbal 

- volejbal 

 

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

i externí vedoucí. Kroužek logopedie neproběhl z důvodu epidemiologických opatření. 

Celkem bylo do kroužků zájmové činnosti přihlášeno více než 200 žáků především 

1. stupně, někteří ve dvou i více kroužcích. 

     Kromě této pravidelné činnosti jsme nezapomínali ani na účast ve vědomostních 

soutěžích a olympiádách, žáci se účastnili 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. Kvůli 

epidemiologické situaci však byla nabídka těchto aktivit velmi silně zredukována. 

 

Akce třídních kolektivů a jednotlivců: 

1. stupeň 

ZÁŘÍ 

Slavnostní zahájení školního roku (1. tř.) 

Loutkové divadlo „Kozlíček“ 

Pasování na čtenáře 2. třídy 

Knihovna (1. - 4. tř.) 

Exkurze Boskovice a Valdštejn – 3.tř 

Exkurze – Vrchlabí, Černá hora (5. tř.) 



Exkurze – Vrchlabí, Černá hora (4. tř.) 

Třídní schůzky (1. tř.) 

Třídní schůzky (2. tř.) 

Fotografování žáků (1. tř.) 

Sazka Olympijský víceboj  

Fotografování 1. tříd 

 

ŘÍJEN 

Exkurze – hrad Kumburk (2. tř.) 

 

ÚNOR 

Preventivní program Kočičí zahrada 2. třídy 

 

DUBEN 

Tonda obal – 2. A  a 3. třídy – online 

Vesmír – 2. A a 3. třídy online 

Matematický klokan (2. – 5. tř.) 

Den Země online (5. tř.) 

Den Země (4. tř.) 

Den Země 2. B 

Den Země 1. A 

Třídní schůzky online 

Preventivní program Kočičí zahrada 2. třídy 

 

KVĚTEN 

Preventivní program Kočičí zahrada 2. třídy 

Dopravní výchova (5. tř.) 

Dopravní výchova – teorie (4. tř.) 

Projektový den – Den s fotografem (5. tř.) 

Projektový den – IT (4. tř.) 

Knihovna 1.třídy 

 

 

 



ČERVEN 

Preventivní program Kočičí zahrada 2. třídy 

Školní výlet 1.třídy ZOO Liberec 

Školní výlet 2. třídy (hrad Pecka, Javorský mlýn) 

Exkurze Šestajovice a Ostrá nad Labem – 3. tř. 

Výlet – Lázně Bělohrad – Pardoubek – stezka (3. tř.) 

Fotosoutěž - 5., 6. a 8. třídy 

Rizikové chování na internetu, kyberšikana (4., 5. tř.) 

Rizikové chování na internetu 2. a 3. třídy 

Dopravní výchova (4., 5. tř.) 

Den dětí 

Knihovna (1.třídy,4. tř.) 

Výlet – Přerov nad Labem, Loučeň (4. tř.) 

Výlet – Loučeň, Poděbrady (5. tř.) 

Závěrečné rozloučení (4. B, 5. B) 

Výstava v Suchardově domě (3., 4. tř.) 

Fotografování tříd 

Zakončení školního roku 2020/2021 

 

2. stupeň 

 

ZÁŘÍ 

Preventivní kurz – Pecka (6. A, 6. B) 

PSK Prachovské skály (6. A, 6. B) 

PSK Kumburk (7. AB) 

PSK Hruboskalsko (8. AB) 

PSK Kozákov (9. A) 

Sazka Olympijský víceboj  

Malá Skála (školní výlet 8. A, B) 

V síti (filmové představení) 

Semiramis „Já a ty“ (9. A) 

 

ŘÍJEN 

Zeměpisný pořad (Špillarovi) 



PROSINEC 

Sběrové dny 

Školní kolo matematické olympiády (9. A) 

Semiramis „Vyplouváme“ (6. A, 6. B) 

Semiramis (8. A, B) 

Semiramis „Na tělo“ (9. A) 

 

LEDEN  

Okresní kolo matematické olympiády, online (9. A) 

 

ÚNOR 

Okresní kolo zeměpisné olympiády  

 

BŘEZEN 

Krajské kolo zeměpisné olympiády 

Školní kolo matematické olympiády (6. - 8. tř.) 

 

KVĚTEN 

Den s fotografem (6. A, 6. B, 8. A, 8. B) 

Okresní kolo matematické olympiády, online (6. - 8. tř.) 

 

ČERVEN 

Fotografování tříd 

Semiramis „Na jedné lodi“ (6. A, 6. B) 

PSK 6. třídy – Byšičky, Lázně Bělohrad 

Školní výlet 6. tříd – Mokřice, Rumchalpa 

Den TU – Rumchalpa (7. tř.) 

Beseda s paní Broulovou (9. A, 8. A, 8. B)  

Ekokurz Jizerské hory (8. AB) 

Semiramis (8. A, B) 

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

Den TU – 8. A, B (Lázně Bělohrad) 

Spaní ve škole (9. A) 

Slavnostní rozloučení s 9. A, zakončení školního roku 2020/2021 



ŠKOLNÍ PARLAMENT 

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

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

ZÁŘÍ  - Stavíme domečky pro podzimní skřítky (hry s přírodninami) 

KVĚTEN       - Návštěva školních dílen 

ČERVEN       - Den dětí 

- Sportovní odpoledne s deváťáky 

 

 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 2020/2021 proběhla v každé třídě nejméně jedna třídní 

schůzka zaměřená na prospěch a chování žáků. 

Dále proběhly dvě 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 2020/2021 inspekční činnost ČŠI proběhla formou 

telefonického dotazování, které bylo zaměřeno na průběh distanční výuky. 

 

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. 

 

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech       

financovaných z cizích zdrojů 

Škola realizovala ve školním roce tyto projekty: 

1. Program rozvoje venkova registrační číslo 20/007/19210/452/173/001116 

V tomto projektu škola řeší tyto aktivity: 

• zateplení části budovy MVD 

• vybavení ZŠ Nová Paka, Husitská (interaktivní dotykové displaye 

s pojezdem) 

 

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. 2020 6 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: 

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

podpora 

- DDM Stonožka Nová Paka – dílničky pro děti 

- Knihovna Nová Paka – podpora čtenářství 

- Muzeum – poznávání Nové Paky a okolí 



- 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 

- Kino a MKS Nová Paka – kulturní a poznávací pořady  

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

- Život bez bariér 

- Sportem proti bariérám 

- Semiramis, Laxus 

 

Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne 27. 9. 2021 a schválena 

školskou radou dne 13. 10. 2021. 

    
 
 

           
 

                                                         
Věra Machová       Mgr. Zdeněk Burkert 

předsedkyně školské rady                   ředitel školy 
 

Přílohy: 
 

 
1. Přehled hospodaření školy v r. 2020 
2. FKSP – čerpání v r. 2020 
3. Pravidla pro čerpání FKSP v r. 2021 
4. FKSP – rozpočet v r. 2021 
5. Přehled prospěchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 
 

Rozbor hospodaření - ZŠ Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín  
                                                za rok 2020     

         
V roce 2020 naše škola hospodařila 
následovně:      

         
1) Příděl prostředků na přímé výdaje na vzdělávání činil 22649484,00 Kč + 446228,00 Přidělené finanční 

    prostředky byly vyčerpány dle rozpisu KÚ, tj.: 16394498,00 Kč mzdové prostředky  

    5536913,00 Kč zákonné odvody   

    329727,70 Kř fksp    

    589483,78 Kč učební pomůcky   

    19942,00 Kč další vzdělávání   

    104987,00 Kč náhrady za nemoc  

    120160,52 Kč ostatní neinvestiční výdaje  

          

         

         
2) Příspěvky zřizovatele na provoz činily   2751000,00 Kč    
    Ostatní výnosy (nájem,ŠD,úroky,ostatní) 121085,58 Kč    
    Použití fondů   161092,81 Kč    
    Přidělené prostředky byly čerpány následovně:     

    842596,59 Kč dodávka tepla a vody  

    324315,00 Kč opravy a udržování  

    707242,32 Kč DKP a materiál   

    1150976,48 
Kč 
služby,revize,spoje,strav.ost  

    8400,00 
Kč mzdové prostředky a 
odvody  

    Ve výčtu uvedených příspěvků a jejich čerpání  jsou obsaženy i prostředky přidělené   
    školským výborem na projekty jednotlivých tříd, , a to ve výši 51000,00 Kč.    
              
3) Provozní dotace na odpisy činily 2428000,00 Kč a byly vyčerpány.    

         
4) Projekt vybud.odbor.učeben a bezbariér. 2855727,05 Kč    
5) Šablony    591437,5     
6) Výnosy z doplňkové činnosti činily 121017,50 Kč. Po odečtu nákladů ve výši 97392,05 Kč bylo  

     dosaženo zisku ve výši 23625,45 Kč.      

         
Z hospodářského výsledku bylo schváleno a přiděleno do fondu odměn 5000,00 Kč a    
do rezervního fondu 18625,45 Kč.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                za rok 2020
státní rozpočet zřizovatel (MÚ) doplňková činnost celkem

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

Příspěv, dotace, výnosy

Neinvestiční příspěvky 22649484,00 5179000,00 27828484,00

UZ33063 šabl 591437,50  591437,50

vybudování-výzva 46 2855727,05 2855727,05

mšmt technika 34107 446228,00 446228,00

Doplňková činnost 121017,50 121017,50

Použití z fondů 161092,81 161092,81

Ostatní výnosy 121085,58 121085,58

Výdaje a náklady   

Materiál 501 106055,78 69101,00 253821,70 63355,60 1548,75 493882,83

Teplo,voda 503  842596,59 23381,41 865978,00

Opravy a údržba 511 324315,00  324315,00

Cestovné 512 9609,00 8524,00 6085,00 24218,00

Náklady na reprezentaci 513   0,00

Služby 518 47952,00 128293,00 921383,93 115010,50 491,89 1213131,32

Mzdové prostředky 521 16394498,00 228069,00 8400,00  71970,00 16702937,00

Náhrady za prac.nesch. 521 104987,00 1222,00 106209,00

Odvody ze mzd.prostř. 524 5536913,00 37862,00   5574775,00

Jiné soc.pojištění 525 64658,52 363,48 59,00 65081,00

Sociální náklady 527 347610,70 105440,02 146455,85 599506,57

Ostatní náklady 549 76992,70 76992,70

Odpisy 551 2427648,00 2427648,00

Náklady z DDM 558 37200,00 458791,00 453420,62 ######### 3626772,57

Příspěvky a výnosy celk 22649484,00  5461178,39 121017,50 28231679,89

Účelové dotace celkem  1037665,50 2855727,05  3893392,55

Přísp,dotace,výnosy celk  23687149,50 8316905,44 121017,50 32125072,44

Výdaje a náklady celkem 22649484,00 1037665,50 5461178,39 ######### 97392,05 32101446,99

Zisk (+), ztráta (-)  0,00 0,00 0,00 0,00 23625,45 23625,45



Příloha č. 2 
 
 
 

 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín  

      

 Hospodaření FKSP za rok 2020    

      

Příjmy           

  412 počáteční stav k 1.1.2020 342556,59     

    příděly z HM 331992,72     

            

    příjmy celkem 674549,31     

            

Výdaje           

  41204 § 4 - kulturní a soc.rozvoj   41508,00   

  41207 § 7 - stravování   53942,00   

  41208 § 8 - rekreace   10000,00   

  41209 § 9 - kultura,tělových,sport   143266,61   

  41212 § 12 - penzijní připojištění   38400,00   

  41214 § 14 - dary   3500,00   

            

    výdaje celkem   290616,61   

            

Zůstatek 412 konečný stav ke 31.12.2020 383932,70     

        

Kontrola 243 konečný stav ke 31.12.2020     358313,64 

    k vrácení z vyúčtování HM     0,00 

    zbývá zaplatit faktury FK20021     -6000,00 

          0,00 

          0,00 

    penzijní připojištění 12/20     -3200,00 

    příděl z HM 12/20     34819,06 

    výsledný stav     383932,70 

            

    kontrolní součet 383932,70   383932,70 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 20 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 350 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 2.1.2020 
 
 
                                                                                             Mgr. Zdeněk Burkert 
                                                                                                    ředitel školy 
 

 

 



 

 

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 26 Kč 

    

3. dle § 8 příspěvek na rekreaci, dovolenou pro zaměstnance v pracovním 
poměru 

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 dle ceny 

  organizování kulturních a sportovních akcí  do 350 Kč 

  výjezdní kulturní a sportovní akce pro zaměstnance v pracovním 
poměru 

dle ceny 

    

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 1.7.2020 
 
 
                                                                                             Mgr. Zdeněk Burkert 
                                                                                                    ředitel školy 

 

 



Příloha č. 4 
 

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín   

FKSP - rozpočet na rok 2021    

Příjmy         

412 počáteční stav k 1.1.2021   383932,70   

  předpokládaný příjem 2021   340000,00   

          

  příjmy celkem   723932,70   

Výdaje    os/jedn     

41204 § 4 - přísp.na provoz zař.kult.a soc.rozvoj     120000,00 

                          - masáže.zdr.zař,bazén 1000,00     

                          - vitamíny 1000,00     

                          - vybavení  dle ceny     

  § 5        

  § 6        

41207 § 7 - stravování  20,00   206000,00 

41208 § 8 - rekreace      41000,00 

                         - zaměstnance 1000,00     

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

                         - student do 26 let 1000,00     

          

41209 § 9 - kultura, sport - pořádané akce     235000,00 

                         - vstupenky  500,00     

                         - doprava 15000,00     

                         - kultur.a sport.akce 350,00     

                         - výjezdní sportovní akce dle ceny     

  § 10       

  § 11 - vratné půjčky 10000,00     

41212 § 12 - penzijní připojištění 200,00   98400,00 

  § 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     720400,00 

          

  zůstatek - rezerva     3532,70 

 V Nové Pace dne 4.1.2021    

          

                                             Mgr. Zdeněk Burkert 

         ředitel školy 

 



Příloha č. 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 


