Střední průmyslová škola,
Odborná škola a Základní škola,
Nové Město nad Metují
„Tvoje škola“

Základní škola

Informace o základní škole
Poskytujeme základní vzdělání, které je diferencované podle typu postižení, mentální
úrovně či individuálních možností jednotlivých žáků. Především dětem, u nichž je
dominantní specifická vývojová porucha chování a také dětem s lehkým mentálním
postižením. Nabízíme těmto žákům a jejich rodičům pomoc při překonávání složité
životní situace. Zajišťujeme spolupráci s výchovným týmem školy, sociální pracovnicí
a nabízíme psychologickou péči v podobě konzultací u školní psycholožky. Žáci ze
vzdálenějších míst mohou být v pracovním týdnu ubytováni v internátě školy.






ZŠ je zřízena podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.
naši ZŠ navštěvují žáci, pro které není vhodné se vzdělávat na běžném typu
základní školy
nabízíme žákům a jejich rodičům pomoc při překonávání složité životní
situace
zajišťujeme spolupráci s výchovným týmem školy, sociální pracovnicí
nabízíme psychologickou péči v podobě konzultací u školní psycholožky

Jsme zapojeni v projektech

Informace o internátu
Objekt internátu základní školy se nachází pod historickým centrem Nového Města
nad Metují směrem k Orlickým horám. Internát je umístěn v podkroví budovy.
Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových a trojlůžkových pokojích. Každý pokoj je
vybaven vlastním sociálním zařízením (WC, umyvadlo a sprchový kout). Každý
ubytovaný má své lůžko s úložným prostorem, noční stolek, skříň s nástavcem
a polici. V budově jsou umístěny čajové kuchyňky, klubovny a vychovatelny.
Klubovny slouží k setkávání žáků jednotlivých skupin při zájmové činnosti, při
přípravě na vyučování, relaxaci a odpočinku, hraní společenských her.
K posezení slouží ohniště, které se taktéž nachází na zahradě internátu. Pro rozvíjení
fyzické zdatnosti žáků bylo instalováno workoutové hřiště. Poblíž objektu internátu
se nachází tělocvična, která je vybavena pro provozované sportovní činnosti
(florbalové hokejky, volejbalové, basketbalové, fotbalové a jiné míče, běžky, žíněnky
a různé sportovní náčiní).

Školní družina Králíček
Nachází se v budově Králíčku v Novém Městě nad Metují, má kapacitu 24 žáků. Její
zázemí tvoří herna a pracovní klubovna. K zvyšování fyzických sil, otužilosti a rozvoji
zdraví žáků slouží venkovní zahrada a tělocvična. Vnitřní prostor družiny je vybaven
hracím koutkem, pracovními stoly a televizí. Náplň aktivit vychází ze ŠVP pro školní
družinu.
Činnost družiny probíhá před vyučováním v časovém rozmezí 6:40 - 7:40 hodin.
Dále plynule navazuje plynule na konec vyučování žáků prvního stupně. Provozní
doba školní družiny je ve dnech školního vyučování do 15:30 hodin. Činnost je
ukončena odchodem žáků na autobus, případně s rodinným doprovodem. Poplatek
za školní družinu je 30,- Kč/měsíc.

Základní škola a internát Králíček,
Nové Město nad Metují

KONTAKTY:
www.skolynome.cz
Ředitelství školy
•
•
•
•
•

Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují
e-mail: sekretariat@skolynome.cz
telefon kancelář: 491 474 195
ředitelka školy: Mgr. Klára Barešová
telefon: 736 771 386, e-mail: klara.baresova@skolynome.cz

Základní škola, Nové Město nad Metují
•
•
•
•

Českých Bratří 1035, 549 01 Nové Město nad Metují
e-mail: sekretariat@skolynome.cz
zástupkyně pro ZŠ: Ing. Bc. Kateřina Hrochová
telefon: 734 314 502, e-mail: katerina.hrochova@skolynome.cz

Internát
• Českých Bratří 1035, 549 01 Nové Město nad Metují
• zástupkyně pro mimoškolní činnost: Kamila Košnar Valterová
• telefon: 731 443 912, e-mail: kamila.valterova@skolynome.cz

Školní poradenský tým
• Mgr. Lenka Krausová, školní psycholog, výchovný poradce
•
•

tel.: 731 449 586, e-mail: lenka.krausova@skolynome.cz
Petra Syrovátková, sociální pracovnice
tel.: 601 590 455, e-mail: petra.syrovatkova@skolynome.cz
Petra Babicová, metodik prevence pro ZŠ
tel.: 731 443 918, e-mail: petra.babicova@skolynome.cz

Mapa

Stravování
• Školní kuchyně v Novém Městě nad Metují
zajišťuje celodenní stravu pro žáky ZŠ, kteří
jsou ubytováni v internátu, a také obědy pro
místní a dojíždějící žáky ZŠ.

• Jídelníček je vždy sestavován a dodržován
podle zásad zdravé výživy, spotřebního koše
skladovaných potravin a Vyhlášky č.272/2021
Sb. o školním stravování.

• Ve školní jídelně dáváme přednost bezhotovostní platbě za stravování:
trvalý měsíční příkaz k úhradě nebo jednorázový příkaz k úhradě na příslušnou
částku zadáte vždy do 25. dne předchozího měsíce. Tento trvalý příkaz
k úhradě nebo jednorázový příkaz k úhradě musí zadat strávník (zákonný
zástupce) sám v peněžním ústavu, ve kterém má zřízen účet.
číslo účtu školy: 8254200287/0100
variabilní symbol: bude přiřazen na začátku školního roku (u první platby
uveďte jméno žáka do zprávy pro příjemce)

• Objednávání a rušení stravy probíhá den předem do 13:00 hodin formou:
elektronickou na www.skolynome.cz, ikona vidličky a nože. Přihlašovací jméno
a heslo bude zákonným zástupcům přiřazeno na začátku školního roku.

Ceny stravného a ubytování pro školní rok 2022/2023
Žáci ZŠ 7 – 10 let:

Snídaně + přesnídávka
Oběd
Večeře + svačina
Celkem
Obědy
Ubytování
Stravné + ubytování

33,- Kč
39,- Kč
42,- Kč
114,- Kč/den
780,- Kč/měsíc
700,- Kč/měsíc
2 980,- Kč/měsíc

Žáci ZŠ 11 – 14 let:

Snídaně + přesnídávka
Oběd
Večeře + svačina
Celkem
Obědy
Ubytování

Žáci ZŠ 15 a více let:

35,- Kč
41,- Kč
44,- Kč
120,- Kč/den
820,- Kč/měsíc
700,- Kč/měsíc

Stravné + ubytování

3 100,- Kč/měsíc

Snídaně + přesnídávka
Oběd
Večeře + svačina
Celkem

35,- Kč
44,- Kč
47,- Kč
126,- Kč/den

Obědy
Ubytování
Stravné + ubytování

880,- Kč/měsíc
700,- Kč/měsíc
3 220,- Kč/měsíc

Spolupráce školy a zákonných zástupců
Madlena, z. s.
Spolek Madlena pracuje při Střední průmyslové škole, Odborné škole a Základní škole
Nové Město nad Metují od roku 2004. Zakladateli a členy jsou zaměstnanci školy.
Důvodem založení spolku byla myšlenka podpořit školu a její žáky formou finančních
projektů a realizovat aktivity podporující dlouhodobé zapojení dětí a mládeže
s omezenými finančními možnostmi do pravidelných aktivit. Zdrojem příjmů Madleny
je například prodej produktů školy, poskytování služeb, výroba nebo zprostředkování
výroby drobných předmětů a jejich prodej, případně zisk z pořádání různých akcí,
dodávání občerstvení na kulturní a společenské akce, příprava rautů. Pravidelný
příspěvek ve výši 300,- Kč je vybírán na začátku školního roku.

Organizace školního roku 2022/2023









Zahájení školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Konec 1. pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Konec 2. pololetí

1. 9. 2022
26. a 27. 10. 2022
23. – 30. 12. 2022
31. 1. 2023
3. 2. 2023
20. – 24. 2. 2023
6. 4. 2023
30. 6. 2023




Hlavní prázdniny
Zahájení školního roku 2023/2024

1. 7. – 31. 08. 2023
4. 9. 2023

Organizační pokyny pro žáky Základní školy
Vzhledem k nutnosti vyřízení některých formálních
záležitostí je účast alespoň jednoho z rodičů či
zákonných zástupců na zahájení školního roku
povinná.
Přijetí na internát předchází příjímací řízení.
Kapacita internátu je omezená a umístění žáka není
samozřejmostí. Při nástupu na internát je vždy
nutné vyplnit se zákonnými zástupci dokumentaci
a dodat formulář Informace o užívání léků.

V den nástupu do školy s sebou přineste:







přezůvky
kartičku zdravotní pojišťovny
vyplněný formulář Informace o užívání léků (užívá-li dítě pravidelně léky, je nutné
dodat potvrzené vyjádření dětského/dorostového lékaře), pokud je žák ubytován
v internátě, stačí jeden vyplněný formulář
pomůcky na výtvarnou a tělesnou výchovu
psací potřeby a sešity dle zaslaného seznamu pomůcek

Sledujte, prosím, naše webové stránky www.skolynome.cz, na kterých pro Vás
průběžně doplňujeme informace. Pokud byste přece jen nenašli odpověď na Vaši
otázku, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese: sekretariat@skolynome.cz,
telefonicky 491 474 195.

V den nástupu na internát s sebou přineste:






podepsaný formulář Informace o užívání léků
v případě předepsané medikace léky v originálním balení
dostatek oblečení pro týdenní pobyt v internátě
hygienické potřeby, ručník a osušku
přezůvky a vhodnou obuv na sportovní a venkovní aktivity

