
Základní škola,  Nové Město,  okres Hradec Králové   

V Ý R O Č N Í     Z P R Á V A

     školní  rok  2020 - 2021                  

Základní škola v Novém Městě byla organizována jako pětitřídní s pěti ročníky, v září
se 75 žáky a  třemi  odděleními  školní  družiny,  která  je  zavedena  na žádost  rodičů  i  ráno.
Druhé a třetí  oddělení bylo zřízeno při  počtu nad 27 žáků a převážně v době odpoledního
vyučování,  plánovaných  kroužků  (Tělovýchovný,  Anglický  jazyk  –  1.  a  2.  ročník,  Klub
zábavné logiky, Informatika, Dovedné ruce). Vyučovalo se ve všech ročnících podle Školního
vzdělávacího  programu  pro  základní  vzdělávání  ZŠ  Nové  Město,  č.  j.  143/08,  ze  dne
13. 8. 2007.

Na  škole  bylo  osm  pedagogických  pracovníků  -  5  třídních  učitelek  (z  toho
1 vychovatelka  na DPČ),  2  paní  učitelky   a  zároveň vychovatelky  ve ŠD se zkrácenými
úvazky ( z toho též jedna na DPČ), asistentka pedagoga, dále nepedagogičtí pracovníci – 2
školní  asistentky z  řad učitelek,  školník  a  zároveň  pracovník  vydávající  obědy a  obsluha
plynových kotlů.

Vzdělání ped. pracovníků: 
           
               Mgr. Hana  Pacáková     Učitelství pro 1. st. ZŠ + spec. Tv        vysokoškolské

   Mgr. Jana Kuřinová     Učitelství pro 1. st. ZŠ + spec. Tv         vysokoškolské
   Mgr. Kateřina Dušková           Učitelství pro 1. st. ZŠ + spec. Tv         vysokoškolské
   Mgr. Kateřina Horáková     Učitelství pro 1. st. ZŠ + spec.ped.        vysokoškolské

               Mgr. Gabriela Jansová             Učitelství pro 1. st. ZŠ + spec. Tv         vysokoškolské
               Mgr. Naděžda Horáková         Učitelství pro 1. st. ZŠ + spec. Vv         vysokoškolské

   Mgr. Irena Pedro Hladečková  Speciální pedagogika                    vysokoškolské
           Markéta Horáková, Dis.   Vychovatelství a asistent pedag.           vyšší odborné

Třídní   učitelky,  asistentka pedagoga (prodloužena prac.  smlouva na dobu určitou)
a školník měli úvazek  100%, vychovatelka ve ŠD s jedním úvazkem 80%, s druhým jako
učitelka 41% , další paní učitelka s úvazkem 46% pracovala jako vychovatelka ve ŠD na DPČ
a ještě  jako  nepedagog  –  školní  asistentka  na  50% v  rámci  projektu  „Šablony  II“  spolu
s druhou paní učitelkou, která měla jako školní asistentka úvazek 20% na DPP, pracovník
v provozu – výdej obědů 50% a obsluha plynových kotlů 10%.  Kromě jedné paní učitelky
s úvazkem 41% měly všechny ostatní učitelky včetně vychovatelky požadovanou kvalifikaci
pro vyučování na 1. stupni ZŠ. Ve dvou odděleních školní družiny pracovaly jako externí
vychovatelky  dvě  paní  učitelky  na  dohodu  o  pracovní  činnosti  dle  potřeb  organizace,



a to v ranní a odpolední družině. 

 Změny pracovníků školy:

 Paní učitelce Mgr. Naděždě Horákové byl prodloužen pracovní poměr zatím ještě
na dobu určitou, ukončila ale na vlastní žádost smlouvu na místo vychovatelky. Na toto místo
byla přijata Markéta Horáková, Dis. na zástup za paní vychovatelku Bc. Kláru Smetanovou,
která stále čerpá rodičovskou dovolenou. Jako nekvalifikovaná učitelka pracovala Markéta
Horáková  s úvazkem 41%.
             Paní učitelce Mgr. Janě Junkové nebyl prodloužen pracovní poměr též na její žádost.
Na její  místo  nastoupila  Mgr.  Kateřina  Horáková na dobu určitou  (zástup  za  Mgr.  Lucii
Kohoutovou – rodičovská dovolená). Místo Ing. Andrey Maxové, která pracovala na dohodu
na dobu určitou jako zástup za Mgr. Alenu Főrstlovou, nastoupila Mgr. Kateřina Dušková
na dobu určitou.      
             Během školního roku absolvovali jen někteří pedagogičtí pracovníci akce pořádané
NIDV v Hradci  Králové  a   dále  vzdělávací  akce  Školského  zařízení  pro  DVPP v Hradci
Králové. Semináře, které by paní učitelky zajímaly a byly pro jejich práci přínosem, se konaly
v dopoledních  hodinách,  kdy  probíhala  on-line  výuka  žáků,  kteří  z důvodu  uzavření  škol
v souvislosti  s Covid-19 nemohli  být  přítomni  na  prezenční  výuce.  Zabezpečení  distanční
výuky za chybějícího pedagoga by bylo komplikované, účast na on-line seminářích připadal
v úvahu spíš v odpoledních hodinách, některé byly také přesouvány nebo zrušeny. Pracovník
v provozu se každoročně účastní školení o hygieně a normách ve školní jídelně.  Všechny
semináře  byly  hrazeny  z finančních  prostředků  MŠMT  (ONIV),  pro  školní  jídelnu
z provozních prostředků.  
 
                                           Konkrétní akce a jména vyučujících:

25.08.20                     Školení pracovníků  BOZP                                                  všichni
23.09.20                     Jak na angličtinu bez knížky                                                G. Jansová
18.02.21                     Jak na nežádoucí chování dětí s autismem                          G. Jansová
12.06.21 - 26.06.21    Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě                   G. Jansová
12.06.21 - 26.06.21    Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě                   A. Főrstlová
25.08.21                     Hygienické minimum pro pracovníky ŠJ                            M. Kopřiva
09.03.21                     Wocabee – Slovíčka s aplikací Wocabee                            G. Jansová
24.03.21                     Bezpečně v kyber! – Rozšířená verze                                  A. Főrstlová
26.05.21                     Setkání speciálních pedagogů s PPP HK                             K. Horáková
26.06.21                     Setkání speciálních pedagogů s PPP HK                             A. Főrstlová
06/21 – 05/22             kurz Koordinátor ŠVP                                                         K. Horáková  
06/21 – 09/21             kurz Logopedická asistentka                                               A. Főrstlová   

  



Výchova a vzdělávání žáků. 
        
            Ve školním roce se  ve  3., 4. a 5. ročníku vyučoval anglický jazyk s tříhodinovou
dotací  –  v  5.  ročníku  pí  uč.  K.  Horáková,  ve  4.  ročníku  J.  Kuřinová  a  ve  3.  ročníku
G. Jansová.           

Po odchodu 6 žáků do 6. ročníku ZŠ Chlumec n. C. a  nástupu 12 žáků do 1. ročníku
bylo 1. 9. 2020 ve škole 75 žáků.   
 Průměrný  prospěch  žáků  jednotlivých  tříd  v jednotlivých  předmětech  na  konci
školního roku je uveden v příloze č. 1. Průměrný prospěch žáků celé školy v jednotlivých
předmětech  na  konci  školního  roku  je  uveden  v příloze  č.  2.  Žádný  žák  neměl  2.  nebo
3. stupeň z chování.
            „Vánoční turnaj“ a „Velikonoční turnaj“ ve vybíjené ani přebory v lehké atletice
se nekonaly z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s Covid-19.      
            Ze stejného důvodu nebylo možné otevřít plánované kroužky, protože se žáci nesměli
mísit.  Zůstaly jen homogenní  kroužky anglického jazyka pro 1.  a 2.  ročník.  V 1.  ročníku
navštěvovalo  tento  kroužek  12 žáků v oddělení  pí  učitelky  Jana  Kuřinové,  ve  2.  ročníku
ho navštěvovalo 13 žáků v oddělení pí učitelky Gabriely Jansové.  
           Ostatní kroužky zůstaly naplánovány a byly by otevřeny v případě povolení MŠMT
a MZ, ale to se nestalo.                                                                                          
           Klub zábavé logiky – deskové hry (aktivita projektu Šablony II) navštěvovalo 9 žáků
2. ročníku, vedla jej pí uč. Gabriela Jansová.
           Speciálně pedagogická péče byla poskytována 3 žákům u K. Horákové. Všichni tito
žáci byli integrováni na základě vyšetření v PPP a dva z nich měli individuální plán. Další
žáci byli doučováni dle potřeby.                                                            
           „Den otevřených dveří“ pro budoucí prvňáčky, jejich rodiče a širokou veřejnost
se  z důvodu  mimořádných  opatření  Covid-19  neuskutečnil.  Ze  stejného  důvodu  další
plánované  akce  -  „Velikonoční  tvořivé  dílny“  a  besídka  ke  Dni  matek  nebylo  možné
uspořádat.   
           Plavecký výcvik měl proběhnout ve III. cyklu od 7.4. do 23.6.2021, ale bohužel ani
tato výuka se neuskutečnila. Podle možností a při příznivém epidemiologickém vývoji bude
plavání nahrazeno pro 3., 4. a 5. ročník v dalším školním roce. 
           V průběhu celého roku  byly plánovány besedy, např. výchova ke zdraví (besedy
o zdravém životním stylu, ekologická výchova, beseda o třídění odpadu, výchova k ochraně
zdraví při požáru,  první pomoc při úrazech, chování při dopravních nehodách. Podařily se jen
2 on-line besedy s organizací Semiramis k primární prevenci rizikových jevů.  
           Žáci se účastnili výtvarných soutěží, které pořádal DDM v Chlumci n. C. a DDM
v Novém Bydžově. V Chlumci n. C. získali 1. a 2. místo žáci 5. ročníku, v Novém Bydžově
1. místo žák 2. ročníku a 3. místo opět žák 5. ročníku. Zvláštní ocenění za kreativitu získala
žákyně 5. ročníku.       
         Během školního roku se ve 3. - 5. ročníku vyučovala dopravní výchova, která v tomto



školním roce  nebyla  zakončena  výcvikem na  novém dopravním hřišti  v  Třebši  v  Hradci
Králové z důvodu mimořádných opatření. 
          Projektu „Šablony II“ probíhá od 1.11.2019 a měl být ukončen 30.6.2021. Z důvodu
mimořádných opatření a opětovného uzavření školy byl prodloužen termín ukončení do února
2022, protože nebylo možné plnit dané aktivity.                      
          V červnu se neuskutečnila ani Škola v přírodě. Žákům 5. ročníku bylo umožněno
za  dodržení  přísných  hygienických  opatření   navštívit  stejně  jako  v minulých  letech  ZŠ
Chlumec  n.  C.,  aby  se  seznámili  s prostředím  školy  a  jejími  zvyklostmi  před  nástupem
do 6. ročníku.
           Po celý školní rok učitelé organizovali  sběr starého papíru, víček, pomerančové
a  citronové kůry.  Na podzim žáci  sbírali  šípek,  kaštany  a  žaludy,  na  jaře  léčivé  byliny.
Získané prostředky byly poukázány na podúčet „Rodičovský příspěvek“ a jsou využívány pro
žáky na úhradu vstupného na různé akce. Za dobré výsledky jsou žáci pravidelně 2x ročně
vyhodnocováni a odměňováni /Vánoce, konec škol. roku/. Nejlepší žáci 5. ročníku obdrželi na
konci školního roku knižní odměnu za vzorný prospěch.
             Žáci dodržovali pitný režim. Z domova si nosili své nápoje. Pít mohli o každé
přestávce a dle potřeby i během vyučování. V odpoledních hodinách a během pobytu ve ŠD
dostali  čaj  v jídelně.  Ve  škole  byla  organizována  akce  "Školní  mléko",  kterou  využívalo
75  žáků školy. Žáci odebírali dotované mléko 1x týdně. Všichni si mohli zakoupit ke svačině
i nedotované výrobky a pití podle pamlskové vyhlášky. Škola byla i nadále zapojena do akce
„Ovoce do škol“, kdy jednou týdně byl každému žákovi dodán jeden kus ovoce, zeleniny,
nebo dalšího ovocného či zeleninového produktu. O velké přestávce (za předpokladu pěkného
počasí) chodili žáci všech ročníků svačit na školní dvůr.

Kulturní a sportovní akce, projekty, exkurze, kurzy:
02.09.20                     Nábor žáků do kroužků DDM Chlumec nad Cidlinou
22.09.20                     Vánoční fotografování, 1. roč. do Mladé fronty
14.09.20                     Exotická zvířata pro 3. - 5. ročník
15.09.20                     Exotická zvířata pro 1. a 2. ročník
18.12.20                     Třídní vánoční besídky a besídka ŠD
03.03.21                     Semiramis - on-line primární prevence pro 5. ročník „Vztahy ve třídě“
07.04.21                     Semiramis - on-line primární prevence pro 5. ročník „Emoce“
08.04. a 09.04.21        Zápis do 1. ročníku
30.04.21                      „Čarodějnický den“ pro 1. - 3. ročník (aktivity po třídách)
01.06.21                      „Dětský den“ pro 1. - 5. ročník (aktivity po třídách)
01.06.21                      Přípravka pro budoucí prvňáčky s dodatečným předání dárků a 

pamětních listů k zápisu, vzájemného představení dětí                            
23.06.21                      Exkurze 1. a 2. ročníku do Městské knihovny v Chlumci n.C.
24.06.21                      Výlet ŠD v rámci Šablon II na zámek Loučeň - interaktivní program
29.06.21                      Exkurze žáků 5. roč. do ZŠ Chlumec n. C. - seznámení s prostředím
29.06.21                      Exkurze 1. a 2. ročníku do zooparku Stěžery                    
29.06.21                      Exkurze 3. 4. ročníku do Muzea Loreta v Chlumci n. C.



         
          K zápisu do 1.  ročníku se dne 8.4.  a  9.4.2021 dostavilo  celkem 24 dětí,  které
navštěvovaly mateřské školy  v  okolí (Chudeřice, Kosice, Chlumec n. C. a Žiželice). Rodiče
1 dítěte požádali o odklad povinné školní docházky, takže do 1. ročníku bylo přijato 23 žáků.
Rodiče všech prvňáčků obdrželi 1.9.2020 od Obce Nové Město příspěvek na školní potřeby
v částce  4 000  Kč.  Budoucí  prvňáčci  mohou  navštívit  se  svými  rodiči  nebo  učitelkami
z mateřských  škol  dle  svých  možností  naši  ZŠ,  aby  se  seznámili  s prostředím  školy.
K návštěvě využívají  „Den otevřených dveří“,  kdy se mohou zúčastnit  i  výuky v 1.  třídě,
ale  mimořádná opatření v souvislosti s Covid-19 dětem tuto příležitost znemožnila.
           V září zajišťovali tradičně podle potřeby všichni vyučující bezpečnost žáků naší školy
při přecházení silnice ve směru Pardubice - Hradec Králové, kde pokračoval  zvýšený provoz.
Žáci byli znovu seznámeni s ovládáním semaforu na přechodu na této trase. 
            Dne 1. 6. 2021 se uskutečnila třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků.
            Od ledna byla opět plánována přípravka pro budoucí prvňáčky, a to vždy první úterý
v měsíci, tzn. celkem šest setkání. Děti se takto seznamují s chodem a zvyklostmi školy již
před zahájením školní docházky, zbaví se ostychu, seznámí se s pedagogy. V tomto školním
roce  však  z důvodu  mimořádných  opatření  v souvislosti  s Covid-19  se  uskutečnilo  pouze
jedno  setkání  na  konci  školního  roku  1.6.2021  jako  závěrečná  přípravka,  na  které  byly
budoucím prvňáčkům předány dárky a pamětní list k zápisu do 1. třídy.
            Třídní schůzky  o prospěchu a chování žáků proběhly z důvodu mimořádných opatření
on-line v listopadu a v květnu, konzultace telefonicky  v červnu a v lednu,  třídní schůzka
rodičů žáků 1. ročníku v září.
            Schůze Školské rady se ve školním roce konala  16.11.2020 za účasti Mgr. Aleny 
Főrstlové, Lenky Rezové a Martiny Jandové.

HODNOCENÍ  KVALITY  VZDĚLÁVÁNÍ

           Učitelé se pravidelně připravovali  na výuku. Měli vypracované tématické plány
ve  všech  předmětech.  Prováděli  pravidelnou  kontrolu   probraného  učiva  a  nedostatky
odstraňovali. Kontrolami ředitelkou školy bylo zjištěno, že třídní knihy a třídní výkazy byly
pravidelně  doplňovány.  Do  třídních  knih  učitelé  zapisovali  konkrétní  učivo.  Po  kontrole
žákovských  knížek  bylo  konstatováno,  že  do  nich  učitelé  průběžně  zapisovali  známky
ze všech předmětů, t.j. i výchovy  pracovní, výtvarné, hudební i tělesné.

Personální  i  materiální  podmínky výuky jsou velmi  dobré a  stále  se  dle  možností
zlepšují. Žáci všech ročníků dostávají  každoročně zdarma první sešity na všechny předměty,
1. ročník i většinu pracovních sešitů,  čtvrtky,  tužky, pera, 1. ročník dostává navíc balíček
pomůcek za 200 Kč z dotace Obce Nové Město, dále pomůcky k dopravní výchově z KÚ
Hradec Králové. Všem žákům jsou bezplatně zapůjčeny učebnice. 

V době  on-line  výuky  byly  možnosti  zařazování  forem  práce  omezené,  ale  paní
učitelky  se  vždy  snažily  o  co  nejpřijatelněší  způsob,  aby  žáky  zaujaly  a  aby  všichni



probíranou  látku  pochopili.  Organizace  vyučování,  používané  metody  a  formy  práce
při prezenční výuce jsou efektivní, umožňují žákům získávat vědomosti, dovednosti a návyky
přiměřeným tempem vzhledem k jejich předpokladům. Učitelé jsou na poradách pravidelně
seznamováni s informacemi z porad ředitelů. Velký důraz je kladen na zprávy ČŠI /výsledky
kontrolní  činnosti  kladů  a  záporů  ve vyučovacím  a  výchovném  procesu  na  školách
Královéhradeckého kraje/.

Motivace  i  hodnocení  žáků  je  prováděno  v různé  míře  v  každé  hodině.  Celkové
prostředí  příznivě  formuje  osobnost  žáků.  Žáci  jsou  vedeni  k ohleduplnosti,  k  vzájemné
spolupráci a pomoci. Menší výkyvy v chování, které se v průběhu roku objevily, byly učiteli
ihned  řešeny.  Žáci  jsou  seznamováni  s řešením  projevů  šikanování  a agresivity  nejen
při vyučování, ale i vhodnými propagačními materiály na nástěnkách. Vzájemná komunikace
mezi učiteli a žáky je na dobré úrovni. Šikana zatím nemusela být na škole řešena.   
       Dne 14.10.2020 bylo v souvislosti  s Covid-19 vyhlášeno uzavření škol,  které trvalo
pro 1. a 2. ročník do 16.11.2020 a pro 3. - 5. ročník do 27.11.2020. Další fáze uzavření škol
pro  3.-  5.  ročník  nastala  4.1.2021,  pro  1.  a  2.  ročník  pak  od  1.3.2021.  Distanční  výuka
pro všechny ročníky skončila  9.4.2021.Všechny třídní  učitelky  vyučovaly  formou on-line.
Po  počátečních  nesnázích  v předešlém školním roce  s připojováním ze  strany  žáků  došlo
ke  zlepšení  a  distanční  výuka  probíhala  bez  problémů,  zapojili  se  nakonec  všichni  žáci.
Někteří  slabší  žáci  z nižších  ročníků,  hlavně  prvňáčci,  byli  vyučováni  ještě  odpoledne
za přítomnosti rodičů. Touto formou byly vyučovány zejména hlavní předměty, výchovy jen
sporadicky.  S rodiči  si  paní  učitelky  domluvili  efektivní  výměnu  zadávaných
a vypracovaných písemných úkolů, což probíhalo, až na výjimky, bez větších problémů.
       V poslední době do naší školy dojíždějí nebo docházejí žáci z 8 obcí: Nové Město, Písek,
Mlékosrby, Chudeřice, Káranice, Stará Voda, 2 žákyně z Chlumce n.C., 2 žáci z Chlumce
n. C.- Kladrub. Děti z Klamoše a některé i z Nového Města přechází i nadále z MŠ Chlumec
nad Cidlinou do ZŠ Chlumec n. C. Jejich rodiče stále zdůvodňují tento postup tím, že děti
jsou sžité s kolektivem.                                                                                            
             Žáci z okolních obcí jsou přiváženi linkovými autobusy přímo k budově školy
a  odpoledne  pod  dohledem  učitelů  odjíždějí  opět  od  školy,  takže  je  zajištěna  jejich
bezpečnost.  Žáci  z Nového  Města,  kteří  odcházejí  ze  školy  sami,  využívají  k přecházení
frekventovaných  silnic  světelně  řízený  přechod  pro  chodce  a  jsou  neustále  nabádáni
k opatrnosti.         
        Řada žáků je členem zájmových útvarů, které organizuje naše škola /zájmové kroužky/
a část žáků dojíždí do Chlumce n. C. do Domu dětí a mládeže nebo do ZUŠ tamtéž.



OPRAVY,  ÚDRŽBA  A  VYBAVENÍ  BUDOVY

         V průběhu školního roku byly ve třídách průběžně opravovány žaluzie, které se zřejmě
uvolňují únavou materiálu. Ze stejného důvodu dochází občas k poruchám zářivek ve třídách,
které jsou vždy také neprodleně opraveny.                  
        Byly vyčištěny odpady pomocí bioenzymů, členové místního hasičského sboru odstranili
nečistoty  z okapů na budově.  Na obou chlapeckých WC byly opět  zprůchodněny přívody
vody k pisoárům a odpady. Došlo k výměně některých neopravitelných baterií u umyvadel.
Vybavenost  a  modernizace  školy  se  díky  pochopení  a  vstřícnosti  obce  i  nadále  zlepšuje,
což  má  velký  význam  při  vzdělávání  žáků.  Byla  provedena  rekonstrukce  pískoviště
a  vyměněn  veškerý  písek.  K zakrytí  bude  používána  nová  síť.  Doskočiště  bylo  též
přebudováno s novými rozměry, byl vyměněn písek a budou instalovány obruby kolem něj.
Spodní část u pískoviště i doskočiště byla opatřena textilií proti prorůstání trávy. Vzhledem
k plánované rekonstrukci sociálního zařízení v celé budově nebyly prováděny větší opravy.   
          Opět byly opraveny venkovní stoly a lavice, některé byly znovu natřeny.
          Proběhla pravidelná revize tělocvičného nářadí,  čištění a kontrola kotlů, revize hasicích
přístrojů a elektrických spotřebičů,  revize komínů,  elektrorevize  kotelny,  revire  plynových
kotlů. 
           Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti  s Covid-19 a nutnosti  dodržování
zvýšené hygieny byly značné finanční prostředky použity na nákup dezinfekčních prostředků
pro  úklid  ve  ŠJ  a  ZŠ,  na  dezinfekci  rukou  do  tříd  a  WC,  ochranné  pomůcky  –  roušky
a rukavice pro zaměstnance školy.

V Novém  Městě dne 23. září 2021.                  Mgr. Hana Pacáková, ředitelka ZŠ Nové Město
                                                                                                           

Schváleno pedagogickou radou dne 16.11.2021.
Schváleno Školskou radou dne 16.11.2021.


