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1. Základní údaje o škole 

1.1. Škola 

název školy:  Základní škola Nová Paka  

adresa školy:  Komenského 555, 509 01 Nová Paka 

právní forma:  příspěvková organizace 

IČO:  49305620 

IZO: 049305620 

identifikátor školy:  600092127 

vedení školy 

ředitel:  Mgr. Milan Schlögl 

zástupkyně ředitele:  PaedDr. Jarmila Tázlarová 

kontakty 

tel.:  493722420 

fax: 493723700 

mail:  skola@zsnovapaka.cz 

web:  www.zsnovapaka.cz 

1.2. zřizovatel  

název zřizovatele:  Město Nová Paka 

adresa zřizovatele: Dukelské nám. 39, 509 01 Nová Paka 

kontakty 

tel.:  493760111 

fax:  493760120 

mail:  posta@munovapaka.cz 

web: www.munovapaka.cz 

1.3. součásti školy 

kapacity 

Základní škola:  750 žáků 

Školní družina:  175 žáků 

základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd oddělení Počet dětí žáků 

1. stupeň ZŠ 11 256 

2. stupeň ZŠ 6 129 

Školní družina 5 145 

1.4. Materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 25 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna 5 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště zahrada se školním dvorem 

Sportovní zařízení 1 (tělocvična) 

Dílny   2 

1.5. Údaje o školské radě 

Datum zřízení:  2004 

Počet členů školské rady: 9 

Kontakt: Bc. Olga Viková 

mailto:skola@zsnovapaka.cz
http://www.zsnovapaka.cz/
mailto:posta@munovapaka.cz
http://www.munovapaka.cz/


2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací 

programy 

2.1. Přehled oborů základního vzdělávání 

 nová soustava 

Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola ŠVP 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 

3.B, 4.A, 4.B, 5.A,5.B, 

6.A 6.B, 7.A,  8.A,  9.A  

79-01-B/01 Základní škola speciální ŠVP 3.S,3.Z,4.S,5.Z,6.S, 

6.Z,7.S, 7.S, 8.S,8.Z,9.Z 

2.2. Vzdělávací programy 

 I my jsme součástí školy – ŠD 

  



3. Přehled pracovníků školy 

3.1. Zaměstnanci školy ve školním roce 2016/17 

Ve školním roce 2016/17 zaměstnávala naše organizace 38 zaměstnanců. 4 pedagogické 

pracovnice na MD nejsou v následujících přehledech uváděny. Z celkového počtu zaměstnanců 

pracovalo na škole 5 nepedagogických pracovníků, + školní asistent, 4 pedagogičtí asistenti a 

29 pedagogických pracovníků. 

3.2. Údaje o pedagogických pracovnících 

p.č. příjmení a jméno pracovní zařazení třídnictví 

1. Antošová Radmila ped. asistentka ZŠ praktická,  vychovatelka ŠD   

2. Mgr.Bendlová Alena učitelka ZŠ praktická 2.Z 

3. Mgr.Bílková Marie učitelka ZŠ praktická 3.B 

5. Mgr. Čepelková Věra učitelka ZŠ praktická 1.Z 

6. Mgr. Lánská Jana učitelka 1.stupeň ZŠ 1.A 

7. Mgr. Ferklová Marcela učitelka 1.stupeň ZŠ 2.A 

8. Fišarová Karla učitelka 1.stupeň 3.A 

9. Mgr. Holan Martin učitel 2.stupeň ZŠ 6.A 

10. Mgr. Hykyšová Ivona učitelka 2.stupeň ZŠ 8.A  

11.  Mgr.Lucie Suchardová učitelka 1. a 2.stupeň ZŠ 5.B  

12. Mgr. Kaplanová Zdeňka učitelka 1.stupeň ZŠ 4.B 

13. Ing. Kašpar Ondřej učitel 2.stupeň ZŠ   

14. Mgr. Komárková Jana učitelka 1.stupeň ZŠ 4.A 

15. Mgr. Kulhánková Dagmar učitelka 1.stupeň ZŠ 2.B 

16. PaedDr.Tázlarová Jarmila zástupkyně ředitele   

17. Mgr. Kalita Pavel učitel náboženství   

18. Kusáková Jitka ped. asistentka ZŠ praktická, vychovatelka ŠD   

19. Mgr. Macák Lukáš učitel 2.stupeň ZŠ 7.A 

20.  Mgr.Macáková Monika učitelka 2.stupeň ZŠ 6.B  

21. Mgr. Tauchmanová Věra učitelka 2.stupeň ZŠ   

22. Mgr. Rejmontová Dana učitelka 1.stupeň ZŠ 1.B 

23. Mgr. Krsková Kateřina učitelka 2. stupeň   

24. Mgr. Schlögl Milan ředitel   

25. Drašarová Kateřina ped. asistentka ZŠ praktická, vychovatelka ŠD   

26. Mgr. Šmidrkalová Věra učitelka 2.stupeň ZŠ   

27. Štryncl Martin ped asistent ZŠ praktická, vychovatel ŠD   

28. Štrynclová Jana vedoucí vychovatelka ŠD    

29. Mgr. Tůmová Ivana učitelka 2. stupeň ZŠ, výchovná poradkyně 9.A 

30. Vágenknechtová Iveta učitelka 2. stupeň ZŠ, vychovatelka ŠD   

31.  Mgr. Iveta Musilová učitelka 1. stupeň ZŠ 5.A  



3.3. Údaje o nepedagogických pracovnících 

Bucková Dana, rozpočtářka 

Čmuchal Miroslav, technický pracovník 

Barková Lenka, uklízečka 

Podlipná Pavla, uklízečka 

Šulcová Milada, uklízečka 

Anna Holecec, uklízečka 

  



4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do 

středních škol 

4.1. Zápis  

7. - 8.  4.  2017 

1. třída  -  šk. rok  2017/18 (stav k 8. 4. 2017) 

  celkem chlapci dívky 

od 1. 9. 2017 do 1. tř. - řádný termín 32 17 15 

od 1. 9. 2017 do 1. tř. - po odkladu 12 7 5 

žádost o odklad školní docházky 14 11 3 

žádost o předčasný nástup šk. doch. 1 1 0 

potvrzený odklad 0 0 0 

ZŠSp - 1. tř. - po odkladu 0 0 0 

celkem u zápisu  59 36 23 

4.2. Žáci podle data narození 

Žáci zapsaní do 1. tř. podle data narození včetně žádostí o předčasný nástup a odklad 

  celkem chlapci dívky 

1. 1. 2012  a později 1 1 0 

1. 9. 2011 - 31. 12. 2011 0 0 0 

1. 9. 2010 - 31. 8. 2011 46 28 18 

1. 9. 2009 - 31. 8. 2010 12 7 5 

1. 9. 2008 - 31. 8. 2009 0 0 0 

31. 8. 2008  a dříve 0 0 0 

4.3. Výsledky přijímacího řízení 

Třída Celkem žáků Výuční list Kód oboru Maturita Kód oboru 

5. 18 - - 18 K 

8. 4 4 H - - 

9. 32 7 H 25 
4x  K 

21x M 

Speciální třídy 1 0 0 - - 

 Celkem odcházející: 55    
Vysvětlivky: 

H - Střední odborné vzdělání s výučním listem (Jde o profesní přípravu v tradičních učebních 

oborech středních odborných učilišť. Absolventi získají výuční list a mohou pokračovat v 

nástavbovém studiu k získání maturity. Délka vzdělání je 3 roky). 

K - Úplné střední všeobecné vzdělání (na gymnáziu) Příprava má všeobecný neprofesní 

charakter. Absolventi získají maturitu a jsou připraveni pro vysokoškolské nebo vyšší odborné 

vzdělávání. 

M - Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Jde o vzdělávání s profesním 

charakterem, které připravuje žáky pro střední odborné činnosti a nižší řídicí funkce. 

Absolventi získají maturitní vysvědčení a mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším 

odborném vzdělávání. Délka studia je 4 roky. 



4.4. Hodnocení prospěchu a chování žáků 

 

Vysvětlivky: 

PV  -  prospěl s vyznamenáním 

P     -  prospěl 

N    -  neprospěl 

NTU  -  napomenutí třídního učitele 

DTU  -  důtka třídního učitele 

DŘŠ  -  důtka ředitele školy 

pochvaly - formou pochvalných listů (většinou za pomoc při zápisu dětí do 1. třídy, 

reprezentaci školy ve vědomostních a sportovních soutěžích, účast na projektech, …) 

4.5. Údaje o zameškaných hodinách 

  

Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených  

hodin na žáka 

Počet  

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 13595 64,43 5 0,023 

2. stupeň 14663 93,39 263 1,67 

Spec.třídy 3055 127,29 13 0,54 

Celkem 31313 79,88 281 0,71 

4.6. Údaje o integrovaných žácích: 

Základní škola 

Druh postižení Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení  0 

Zrakové postižení  0 

S vadami řeči  0 

Tělesné postižení  0 

Zdravotní znevýhodnění 8. 1 

S kombinací postižení 8. 1 

S vývojovými poruchami učení 

  

  

    

6. 8 

7. 5 

8. 8 

9. 8 

Tourettův syndrom 6. 1 



Základní škola praktická 

Druh postižení Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení 0 0 

Zrakové postižení 0 0 

S vadami řeči 
9. 

2 (mají ještě mentální retardaci a 

jsou zahrnuti i v kombinaci 

postižení) 

  

Tělesné postižení  9. 1 

S kombinací postižení 

4. 1 

7. 1 

9. 2 

  

S vývojovými poruchami 

učení (i mentální retardací) 

8. 1 

    

Autismus 

4. 
1 + mentální retardace, je zahrnut 

v kombinaci postižení 

 

1 (Dětský autismus, ADHD, 

Tourettův syndrom, LMR, Vada 

řeči, je zahrnut ve vadách řeči i v 

kombinaci postižení)  

  

Mentální retardace 

7. 4 

8. 2 

9. 1 

  

   

v pásmu podprůměru 0 0 
 

  



5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

(DVPP) a ostatních pracovníků školy ve školním roce  
1. stupeň 

 Metodika pro třídní učitele 1. stupně ZŠ - Kočičí zahrady 

 Efektivní formy a metody pro rozvoj matematické gramotnosti 

Učitelé speciálních tříd 

 Přístup k dětem s autismem 

 Efektivní formy a metody pro rozvoj matematické gramotnosti 

2. stupeň 

 Studium - Školní metodik prevence 

 Změny v právních předpisech a jejich vliv na vedení školy 

 Setkání metodiků prevence 

 Řešení aktuálních problémů řízení školy  

 Efektivní formy a metody pro rozvoj matematické gramotnosti 

 Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně 

  



6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

6.1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

Většina projektů, kterých se žáci školy účastnili, byla realizována s finančním přispěním 

školského výboru. 

Aktivity, na které se zaměřujeme, jsou již tradiční, roky prověřené, 

samozřejměpřizpůsobené věku a schopnostem žáků. Jejich konání má často 

několikaletou návaznost. Účast žáků podporuje jejich rozvoj po stránce duševní i 

tělesné. 

Projektové dny, které jsou zaměřeny na tradice, znalost historie našeho města, regionu i 

státu, environmentální výchovu a tělesnou zdatnost žáků, pomáhají také rozvoji dobrých 

vztahů mezi žáky v jejich kmenových třídách, ale i mezi žáky různého věku, kteří se na 

projektech setkávají. 

datum Název třídy 

22. 9. 

Krkonoše - zeměpisně-geologická exkurze 

9. trasa: Horní Mísečky, Kotelní a Sněžné jámy,  

 -pramen Labe, Dvoračky, Horní Mísečky 

22. 10. 
Poznáváme matičku Prahu 

8. 
 -Technické muzeum - Kbely 

16. 12. 
Poznáváme matičku Prahu 

9. 
Židovské muzeum - Židé v Praze, 2. sv. válka 

18. 12. 
České Vánoce ve škole - vánoční dílničky  PT, spec. 

 - soutěže, hry, besídky, vánoční koledy a zvyky 1. - 9. 

29. 2. 
Lyžařské závody žáků školy  

1. - 9. 
 -sjezdovka v N. Pace 

leden-únor Netradiční sportovní pětiboj pro nejmladší žáky 1. - 3. 

22. 4. Den Země 
celá 

škola 

26. 4. 
Poznáváme matičku Prahu 

6. 
 - Vyšehrad, významná místa Prahy 

24. 5. 
Poznáváme matičku Prahu  

7. 
 - Výstava Karel IV. - korunovační klenoty 

28. 5. 
Kultura a sport v polsko-českých barvách 

4. 
 - Den soutěží a her v Bohuslavicích 

21. 6. Atletické závody žáků 1. stupně novopackých škol 1. - 5. 

24. 6. Putování na Sněžku - geologie, historie, sport 8. - 9. 

29. 6. Den v přírodě - sport, soutěže 1. - 8. 

6.2.  Prevence rizikového chování 

Programu se účastnili žáci 6. - 8. ročníku. 

Žáci 4. - 9. ročníku se zapojili v rámci předmětů informatika, občanská a rodinná 

výchova do internetové soutěže Kraje pro bezpečný internet.Úkolem pro žáky bylo 



vypracování testu na počítači, jehož splnění bylopodmínkou pro zařazení žáka do 

soutěže. Soutěž je pořádána Národním centrem kybernetické bezpečnosti. (Více 

informací o soutěži na www.kpbi.cz) 

Pokračovali jsme také v osvětě týkající se zdravé výživy a stolování. Nově probíhaly 

besedy a interaktivní programy pod vedením poradkyně a lektorky v oblasti výživy a 

zdraví Mgr. Radky Drobné. S velkým ohlasem u učitelů i žáků se setkal projekt Hasík, 

kterého se pod vedením pracovníků HZS Nová Paka zúčastnili žáci 2. a 6. ročníku. 

V dalších programech jsme se soustředili na problematiku volby povolání, zdravovědu, 

dopravní a environmentální výchovu. Součástí všech programů je zaměření na budování 

zdravých vztahů v třídních kolektivech a rozvíjení schopnosti vzájemné spolupráce za 

současného podporování individuality a sebevědomí jednotlivých žáků. 

6.3. Spolupráce s Mateřskou školkou Nad Poštou 

Mateřská škola provozovala již druhým rokem v prostorách školy jednu třídu pro dvacet 

předškolních dětí. Ty se stravují ve školní jídelně, využívají ke cvičení halu školy a mají 

tak příležitost zžít se s prostředím školy ještě před jejich nástupem do 1. třídy.  

Pro všechny děti, které navštěvují MŠ posledním rokem, pořádáme již tradičně na podzim 

sportovní odpoledne a v lednu výtvarné dílničky. Obě akce umožňují našim budoucím 

žáčkům a jejich rodičům seznámit se s atmosférou školy a učiteli.  

Samotný zápis dětí k plnění povinné školní docházky probíhal jako každý rok za vítané 

pomoci žáků 2. stupně, kteří se osvědčili jako průvodci budoucích školáků a jejich rodičů 

školou. Paní učitelky budoucích prvních tříd se zúčastnily slavnostního vyřazení žáků z 

mateřské školy na závěr školního roku. 

Všechny děti z mateřské školy a jejich paní učitelky jsme i tento rok pozvali na projektové 

dny školy - České Vánoce a Den Země. Děti se mohly zapojit do různých soutěží a her, 

případně si vyrobit vánoční přáníčko nebo drobný dárek. Dětem byli nápomocni v jejich 

snažení žáci 2. stupně školy. 

Den Země se konal, kromě prostor parku nad halou ZŠ, také v prostorách zahrady MŠ. 

datum název  

11. 11. Sportovní odpoledne pro předškoláky - hala ZŠ  

8. 12. 
Vánoční koncert sboru ZŠ  

                          vystoupení pro rodiče a žáky -  aula 

18. 12. 
České Vánoce ve škole - předvánoční dílny  

                            soutěže, hry, besídky, vánoční koledy a zvyky 

20. 1. Výtvarné dílničky pro předškoláky před zápisem dětí do 1. třídy 

25. 1. 
Budoucí školáci na návštěvě v prvních třídách 

27. 1. 

22. 4. Den Země - zahrada MŠ a prostory nad halou ZŠ 

7. 6.  Koncert sboru ZŠ - vystoupení před prázdninami        aula 

22. 6. Rozloučení s předškoláky v MŠ Nad Poštou  

 



6.4. Účast žáků školy v soutěžích 

 Podrobně uvedeno v příloze   

6.5. Účast žáků ve sportovních soutěžích 

Podrobně uvedeno v příloze   

7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 

školní inspekcí 
Ve školním roce 2016/17 neproběhla ve škole inspekce ČŠI.   

8. Základní údaje o hospodaření školy 
Podrobně uvedeno v příloze. 


