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Úvod
Školní rok 2007-2008 plynul podle našeho vlastního školního vzdělávacího programu
nazvaného Klíče k životu a v některých ročnících podle vzdělávacího programu Základní
škola. Celým rokem prolínalo pozorování, zda jsme si svůj školní vzdělávací program napsali
dobře, jestli vyhovuje ve všech ohledech, jestli nepotřebuje změny. Shromažďovali jsme
připomínky k případným korekcím.
Základem naší činnosti ve škole je práce na rozvoji těchto oblastí:
•

Klima školy (estetické a neohrožující prostředí)

•

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

•

Zvyšování počítačové gramotnosti učitelů i žáků

•

Zařazování metod osobnostní a sociální výchovy do vyučování, do třídnických hodin

•

Osvojování a využívání nových trendů v pedagogice (kooperativní učení, kritické
myšlení, projektové vyučování)

•

Vytváření týmů, tréninku v týmové spolupráci žáků i učitelů

•

Spolupráce s rodiči

Mezi pozitiva školního roku 2007/2008 patří bezproblémové zajištění celého školního roku.
V 5. a 6. ročníku se vyučovalo předmětu Informatika, což by mělo přispět k počítačové
gramotnosti žáků, ke zkvalitnění využití ICT technologií ve výuce. V 6.třídě vyučujeme
předmětu Mladý vědec, je jakousi praktickou ukázkou toho, co vše lze zkoumat
v předmětech chemie, fyzika, přírodověda. Dále pracujeme na náplni a metodice předmětu
Osobnostní a etická výchova, který byl v tomto školním roce zařazen do vyučovacího plánu
2. – 9.tříd. Pracujeme s novým žákovským diářem, jeho nedílnou součástí je i vlastní
hodnocení práce samotnými žáky a hodnocení vyučujícího.
Toto vše se nám dařilo zejména díky kvalitní práci pedagogického sboru a také díky
spolupráci s rodiči dětí a trenéry sportovních oddílů.
Mgr.Vladimír Honzů

-3-

1

Základní údaje o škole – rok 2007/2008
Základní škola Náchod – Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod
Zřizovatel: Město Náchod
450 žáků, 21 třída
Vedení školy: Mgr. Ladislava Simonová, ředitelka
Mgr. Vladimír Honzů, zástupce ředitele
e-mail: zsplhov@zsplhov.cz

1.1

www.zsplhov.cz

Charakteristika školy

Základní škola Náchod – Plhov je moderní pavilonovou bezbariérovou školou.
Postavena byla před 25 lety. Škola stále vyhovuje náročným požadavkům hygienickým a
estetickým., přesto ji v nejbližších letech bude čekat rekonstrukce, pokud chce dál plnit vše,
co moderní škola plnit má. Třídy jsou světlé, řada prostorných zákoutí s květinami slouží
jako odpočinkové kouty. Příjemné prostředí zdobí žákovské práce z hodin výtvarné výchovy,
kreativní výtvory aktivit školní družiny a výstupy z projektů.
V průběhu kalendářního roku 2007 byla zpracována projektová dokumentace
k zahájení zásadní rekonstrukce budovy školy a jejího vnitřního členění. Důvodem jsou
hlavně velké energetické ztráty (okna nedoléhají a jsou ve špatném stavu), velké problémy
jsou s kanalizací a se svody dešťové vody ze střech. Výměna oken a zateplení budovy by
mělo být realizováno v letech 2008 -2010.
Kromě kmenových tříd se žáci učí v odborných pracovnách na výuku fyziky,
chemie, zeměpisu, přírodopisu, výtvarné výchovy, pracovních činností. Využíváme cvičnou
kuchyni, jazykovou učebnu pro angličtinu, jazykovou učebnu pro němčinu, společenskou
místnost pro větší skupinové projekty a setkání rodičů, vhodnou pro dramatickou a hudební
výchovu, teprve rok starou počítačovou učebnu s 18 novými počítači. Knihovna s 13 počítači
slouží jako školní informační centrum. Všechny počítače mají rychlé připojení k Internetu.
Tradičně vynikající je vybavení pro sport – 2 tělocvičny, gymnastický sál, taneční sál,
posilovna, ze dvou třetin zrekonstruované víceúčelové hřiště. Hřiště slouží celoročně (je
vybaveno pro odstraňování sněhu). Vybavení školy však již ohrožuje permanentní provoz
v šatnách u tělocvičny. Hřiště slouží již 3 roky, dosud se nepodařilo dokončit rekonstrukci
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dostavbou šaten, hygienického zázemí a prostor pro správce včetně rekonstrukce tří
volejbalových kurtů.
Dlouholetou tradici má rozšířené vyučování tělesné výchovy, šestým rokem se část
chlapců 5.-9. sportovních tříd zaměřuje na fotbal. Trénují na umělém povrchu po celý rok,
využívají tělocvičny, posilovny i tanečního sálu. Škola vytváří rozvrhové podmínky, aby
všechny činnosti pokud možno navazovaly. Hlavní trenér – pan Jaroslav Panenka – úzce
spolupracuje s třídními učiteli i učiteli Tv, podílí se na výchovně vzdělávacím procesu.
Malí atleti trénují několikrát v týdnu na krásném hřišti.
V závěru školního roku pořádala ZŠ Náchod - Plhov ve spolupráci s Odborem
školství, kultury a sportu při MěÚ v Náchodě „Dětskou olympiádu pro 1.stupeň
náchodských škol“. Byl to velmi zdařilý projekt a v příštím roce chystáme její další
pokračování.
Řadu krásných projektů vytvořili žáci a pedagogové ve dvou projektových dnech, viz.
přiložené Štěbetání.
V letošním školním roce skončil cyklus projektu mezinárodní spolupráce Comenius.
Projekt dalšího pokračování česká národní centrála nepodpořila, pokračování naší účasti
v projektu bude závislé především na zajištění výuky cizích jazyků kvalitními a
aprobovanými pedagogy.
Během školního roku se žáci zúčastnili řady vědomostních a sportovních soutěží. Byli
úspěšní (viz dále). Obrazové zpravodajství z tradičních událostí ve škole najdete ve Školním
štěbetání.

Spolupráce s rodiči
Pravidelně se s rodiči setkáváme čtyřikrát v roce. Dvakrát při třídních schůzkách
(listopad, duben), dvakrát při schůzkách konzultačních, na nichž jsou přítomny i děti (leden,
květen). Nejméně jednou ročně se zajímáme o názory rodičů na dění ve škole.
Multikulturní škola
Školu navštěvují 23 žáci z cizích zemí – 11 z Vietnamu, 2 ze Slovenska, 2
z Makedonie, 2 z Filipín, 2 z Itálie, 1 z Ukrajiny, 1 z Kuby, 1 z Bulharska, 1 z Mongolska.
Chceme-li poskytnout těmto žákům kvalitní výuku, musíme nejprve pracovat na odstranění
jazykových bariér. Je však cenné, že se naše děti mohou dovídat mnoho zajímavého o jiných
kulturách, učit se žít dětmi, které jsou jiné, oceňovat jejich úsilí při překonávání velkých
problémů.
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2

Přehled učebních plánů

2.1

Školní vzdělávací program Klíče k životu, školní vzdělávací program
Základní škola
Ve školním roce 2007 - 2008 se učily podle vlastního školního vzdělávacích programu

1.-7.třídy. V 8.a 9.ročníku se učili žáci podle programu Základní škola. Třídy s rozšířeným
vyučováním tělesné výchovy v 8., 9. ročníku podle programu základní škola, čj. 16847/962, rozšířené vyučování tělesné výchovy.

Nové předměty:
•

Informatika (5. a 6.ročník)

•

Mladý vědec (6.ročník)

•

Osobnostní a etická výchova (2.-7.ročník)

Náprava poruch SPU byla zajišťována ve 12 skupinách žáků.
Žáci celé školy pracují s novým Žákovským diářem. ŽD obsahuje místo pro žákovo
sebehodnocení a pro hodnocení průběžné úrovně osvojení klíčových kompetencí.

2.2

Volitelné předměty
Počet hodin v týdnu

Počet skupin

•

Sportovní výchova - chlapci

6

3

•

Sportovní výchova - dívky

4

2

•

Informatika

1

1

•

Vedení domácnosti a vaření

2

1

•

Výtvarná výchova

2

1

•

Dramatická výchova, školní časopis

1

1

•

Psaní na PC

1

1

•

Německý jazyk

1

1

•

Zdravotní výchova

2

1

2

2

2.3
•

Nepovinné předměty
Plavání
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2.4

Kroužky

•

Basketbal

3

2

•

Atletika

2

1

•

Keramika mladší

2

1

•

Keramika starší

2

1

•

Keramika dospělí

4

2

2.5

Mimoškolní činnost
Školní družina a školní klub se starají o naplnění volného času a času stráveného ve

školní družině. Po skončení školního vyučování následuje relaxační pobyt venku (hřiště, les).
Do školy se děti vracejí po 15.00 a věnují se estetickým, praktickým, sportovním a klubovým
aktivitám podle vlastního výběru.
Sportovní aktivity
•

Plavání, bruslení

•

Gymnastika

•

Atletika

•

Vybíjená

•

Korfbal

•

Florbal

Estetické aktivity
•

Dívčí klub – paličkování, textilní, výtvarné techniky

•

Flétny

•

Kytary

•

Sborový zpěv

Praktické aktivity
•

Páni kluci

•

Dovedné ruce

•

Vaření

•

Klubové činnosti

Školní družina a školní klub pořádají soutěže, výstavy, veřejná vystoupení, koncerty.
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3

Přehled pracovníků školy
Funkce

Kvalifikace,aprobace

Simonová Ladislava

ŘŠ

VŠ, Mgr., 5.-12., Č-Tv

42

Honzů Vladimír

ZŘ

V , Mgr., 5.-12., Č-Ov

22

Fléglová Jana

učitelka

VŠ, Mgr. 1.stupeň

23

Kulovaná Magda

učitelka,vých.porad. VŠ, Mgr. 1.stupeň, spec.ped. 14

Smrček Jaroslav

učitel

VŠ, 1.stupeň

24

Dostálová Renata

učitelka

VŠ, PaedDr., 1.stupeň

24

Kábrtová Ivana

učitelka

VŠ, Mgr., 1.stupeň

25

Košvancová Jitka

učitelka

VŠ, Mgr., 1.stupeň

25

Müller Václav

učitel

VŠ, Mgr., 1.stupeň

21

Nováková Irena

učitelka

VŠ, Mgr., 1.stupeň

25

Kejzlarová Eva

učitelka

VŠ, Mgr., 2.stupeň, M-F

32

Kolářová Adriana

učitelka

VŠ, Mgr., 2.stupeň, Tv

15

Felklová Alexandra

učitelka

VŠ, Mgr., 2.stupeň, Č-Vv

34

Maršík Miloš

učitel, vých. porad.

VŠ,2.stupeň, M-Tech.práce

41

Ducháčová Alena

učitelka

VŠ, 2.stupeň, Ch-Pp

31

Knoulich Jan

učitel

VŠ, Mgr., 6.-12., Z-Př

Klapková Marcela

učitelka

VŠ, 2.stupeň, Z-Tv

Uždilová Petra

učitelka

VŠ, Mgr., 2.stupeň, Č-D

8

Králíčková Naďa

učitelka

VŠ, Mgr., 2.stupeň, D-Rv

22

Olejáková Martina

učitelka

VŠ, 2.stupeň, M-Z

19

Dusílek Michal

učitel

VŠ, Mgr., Pedagogika

8

Nováková Ilona

učitelka

SŠ, 2.stupeň, N

20

Havlíčková Šárka

učitelka

VŠ, Mgr., 2.stupeň, M-Ch

14

Jandová Prokešová Lenka

učitelka

VŠ, Mgr., 2.stupeň, Č-Vv

9

Horák David

učitel

VŠ, Mgr., 2.stupeň, Tv- Ov

5

Langenbergerová Renáta

učitelka,

VŠ, Mgr., 1.stupeň, spec.ped. 24

Knoulichová Petra

učitelka

VŠ, Mgr., 2.stupeň, M-Z

5

Štěpán Jaroslav

učitel

VŠ, Mgr., 2.stupeň, Z-TV

8

Štelzig Mojmír

učitel

SŠ, 2.stupeň, A

Štelzigová Denisa

učitelka

SŠ, 1.stupeň
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Praxe

6
25

2
2

Pavlovičová Jaroslava

ved.vychovatelka ŠD VŠ, vychovatelství

36

Rýdlová Věra

vychovatelka ŠD

SŠ, vychovatelství

26

Mlezivová Karla

vychovatelka ŠD

SŠ, vychovatelství

27

Vrátná Lenka

vychovatelka ŠD

SŠ, vychovatelství

24

Macková Naďa

hospodářka

SŠ

28

Sobotka Rudolf

školník

SŠ

34

Bryksí Jana

uklizečka

14

Spilková Jana

uklizečka

32

Tylšová Miloslava

uklizečka

40

Lamková Renáta

uklizečka

12

Kaválková Zdeňka

uklizečka

52

Sobotková Věra

uklizečka

24

Přibylová Alice

vedoucí ŠJ

Jirásková Jaroslava

vedoucí kuchařka

38

Součková Marika

kuchařka

37

Kutheilová Iveta

kuchařka

21

Tomková Helena

kuchařka

16

Třešňáková Hana

kuchařka

Petřík Vratislav

údržbář

Rompotl Miroslav

správce hřiště

SŠ

16

Ve školním roce 2007/2008 nastoupili nově do naší školy pan učitel Mojmír Štelzig a paní
učitelka Denisa Štelzigová. Jejich příchodem jsme řešili problém s výukou angličtiny po
odchodu paní učitelky Khomové v červnu 2007 a zajištění výuky ve 4.třídě po odchodu paní
učitelky Cupalové v srpnu 2007. Jednalo se o řešení dočasné, provizorní.

Celkem

ženy

%

muži

%

28

21

70

9

30

Vychovatelky ŠD

4

4

100

0

0

Správní zaměstnanci

10

7

70

3

30

Školní jídelna

6

6

100

0

0

Učitelé
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THP:

2

Dělnická povolání:

14

Věkové složení pedagogických pracovníků:
26 –30 let

2

31 – 35 let

7

36 – 40 let

3

41 –45 let

5

46 – 50 let

79

51 –55 let

5

56 – 60 let

1

61 – 65 let

2

3.2

Výchovní poradci
Výchovným poradcem pro 1.stupeň ZŠ je Mgr. Magda Kulovaná (speciální pedagog).

Koordinuje spolupráci PPP v Náchodě s jednotlivými třídními učiteli, kteří se 1 x v měsíci
scházejí nad plněním individuálních výchovných plánů, řeší problematiku dětí s poruchami
učení a chování. Vede nápravu SPU na 1.stupni.
Výchovným poradcem na 2.stupni ZŠ je Miloš Maršík. Je poradcem pro volbu
povolání, spolupracuje s třídními učiteli 5. a 9.tříd při zpracovávání výstupních hodnocení.
Vyučuje v rámci pracovních činností přípravě k volbě povolání – Svět práce.

3.3

Koordinátor protidrogové prevence a prevence rizikového chování dětí
Prevence rizikového chování mládeže je obsažena každoročně v Minimálním

preventivním programu, který zpracovává Mgr. Naďa Králíčková. Spolupracuje s třídními
učiteli při řešení problémů s příznaky šikany, se zaváděním metod osobnostní a etické
výchovy do vyučování. Dokončila studium Kurzu etické výchovy na Pedagogické fakultě
Univerzity Hradec Králové.
Koordinuje besedy odborníků s touž problematikou, spolupracuje s Policií ČR.
Vypracovává projekty, jejichž prostřednictvím a finančními prostředky takto získanými
vybavuje školu pro nejrůznější tvořivé aktivity pro děti.
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4

Přijímací řízení

4.1

Do budoucího prvního ročníku byly zapsány 51 dítě. Pedagogicko psychologická

poradna doporučila 6 odkladů povinné školní docházky, které byly (kromě jednoho žáka,
jehož odklad rodiče doposud nedoložili) doloženy i dalším doporučujícím rozhodnutím od
lékaře. Do dvou prvních tříd bylo rozděleno 44 žáků. Na podzim 2007 rozhodla ředitelka
školy o dvou odkladech.
4.2

Na základě pohybových testů bylo s přihlédnutím k chování a prospěchu žáků přijato

do tříd s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy 27 žáků, z toho 15 z jiných škol
4.3

Ze spádových škol do 6. ročníku přišlo 7 dětí ze ZŠ Dolní Radechová a 1 dítě ze ZŠ

1.máje.
4.4

Na víceleté gymnázium odešly 8 žáků.

4.5

Povinnou devítiletou školní docházku ukončili 63 žáci 9.tříd a 2 žákyně z nižších

ročníků.

5

Do středních škol s maturitními obory bylo přijato

46 žáků

73%

Do učebních oborů

17 žáků.

27%

Výsledky vzdělávání

5.1
Ročník

Počet
Počet žáků

vyznamenání
1.pol.

Prospěli

Neprospěli

2. pol. 1.pol. 2.pol.

1.

42

39

38

3

3

1

2.

35

26

29

9

5

1

3.

31

22

23

9

6

2

4.

36

26

27

10

6

3

5.

45

35

29

10

16

0

6.

66

21

19

45

45

2

7.

70

14

19

56

48

3

8.

59

19

18

40

39

2

9.

66

9

12

57

51

3

450

201

214

Celkem:
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249

219

17

Snížené známky z chování:

1.pololetí

Uspokojivé

6

Neuspokojivé

2.pololetí
19

2

10

Celkový počet neomluvených hodin:
1.pololetí

2.pololetí

98

774

Výrazně zvýšený počet neomluvených hodin zapříčinily zvláště 4 děti (362, 157,87,80).
Všechny tyto případy byly opakovaně řešeny se sociálními pracovníky, případně s policií ČR.

5.2

Soutěže

5.2.1

Účast v okresních kolech vědomostních soutěží
Soutěžíme se spisovatelkou Petrou Braunovou – žáci VIII.A získali několik
vynikajících ocenění.
Kateřina Mlčochová

1.místo

Miroslav Balcar

1.místo

Michaela Vodehnalová

1. a 2.místo

Radim Nyč

2.místo

Lenka Ullwerová

3.místo

V projektu Klubu dětských knihoven SKIP Kde končí svět? Byla vyhlášena tři
soutěžní literární témata a téma výtvarné.
Miroslav Balcar

1.místo za ilustrovanou povídku

Michaela Cvejnová

3.místo

Lenka Ullwerová

1.místo ve výtvarné oblasti

Aneta Nývltová

2.místo

Kateřina Mlčochová

3.místo

Kateřina Štěpařová

4.místo – zeměpisná olympiáda 6.tř.

Daniel Bohuslav

5.místo – zeměpisná olympiáda 7.tř.

Jakub Hubka

6.místo – zeměpisná olympiáda 9.tř.

Jan Fenz

10.místo – Pythagoriáda 6.tř.

Dugong Tran Hoang

1.-5.místo – Pythagoriáda 7.tř.

Adam Hora

10.místo – chemická olympiáda
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5.2.2

Lucie Havlíčková

1.místo – GO HLAVOLAM, GO

Martina Rundštuková

2.místo – GO HLAVOLAM, GO

Josef Sichrovský

3.místo – GO HLAVOLAM, GO

Účast v krajských a republikových kolech vědomostních soutěží
Aneta Sedloňová

7.místo

MATEMATICO

Lucie Havlíčková

9.-11.místo

MATEMATICO

Kateřina Joštová

12.místo

MATEMATICO

Jan Plšek

16.místo

MATEMATICO

Pořadí škol – ZŠ Náchod – Plhov 5.místo (14 gymnázií, 2 ZŠ)

Miroslav Balcar

1.místo

ilustrovaná povídka, na festivalu Jičín –

město pohádky 12.9.2008 slavnostně pasován Klubem dětských knihoven Svazu
knihovníků a informačních pracovníků České republiky na Rytíře řádu krásného
slova.

Pískání pro zdraví – krajské kolo - ZŠ Náchod – Plhov

5.2.3

3.místo

Sportovní soutěže – okresní a krajská kola
Tomáš Bareš

1místo – přespolní běh, okr.kolo

Denisa Kolářová

1.místo – přespolní běh, okr.kolo

Ve všech kategoriích zvítězila ZŠ Náchod – Plhov, postup do krajského kola
V krajském kole družstvo mladších žáků
družstvo starších žáků

1.místo
1.místo

V tomto roce nebylo pořádáno republikové kolo.

Basketbal - okresní kolo – mladší žákyně

1.místo

mladší žáci

1.místo

starší žákyně

1.místo

Florbal – starší žákyně – v okresním kole 2.místo
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Běh do zámeckých schodů – ZŠ Plhov zvítězila ve všech kategoriích a získala pohár
starosty města.

MCDONALD’S CUP 2008 – postupně v okresním i krajském kole 1.místa,
v republikovém finále reprezentovali žáci ZŠ Náchod – Plhov Královéhradecký kraj
a obsadili 9.místo mezi 16 zúčastněnými týmy.

Atletický čtyřboj – okresní kolo ve všech čtyřech kategoriích 1.místa
V soutěži jednotlivců Kristýna Kolářová
Jan Plšek

1.místo
1.místo

5.2.3 Testy Kalibro, SCIO, CERMAT
Testování Kalibro, SCIO, případně CERMAT provádíme už řadu let. Zvláště vítáme
ty, které jsou zdarma.
Přestože je finanční náročnost testů SCIO značná, zadáváme je, protože nás zajímá,
jak si naši žáci vedou ve srovnání s jinými školami. Za peníze si nechávají školy testovat své
žáky tehdy, když chtějí obecný výsledek a když jsou si jisté, že svou práci dělají dobře.
Testovali jsme žáky 9.tříd v předmětech Č, M, Cj a v obecných studijních předpokladech.
Výsledky se pohybovaly nad celostátním průměrem, v 9.C výrazně nad průměrem,
v kategorii obecných předpokladů ke studiu se výsledky blížily v této třídě špičce celého
hodnocení.
Páté třídy byly testovány a hodnoceny celkově průměrně v rámci České republiky.
Velmi dobrých výsledků dosáhla 5.B třída s rozšířenou výukou Tv v předmětu Matematika a
Český jazyk. Navíc každý žák obdržel svou osobní hodnotící kartu.

5.2.4

Sportovní soutěže – okresní a krajská kola
Ladislav Pošepný, ml..žáci

1místo – přespolní běh, okr.kolo

Filip Brát, ml.žáci

2.místo – přespolní běh, okr.kolo

Ondřej Vrabec, ml. žáci

3.místo – přespolní běh, okr.kolo

Dominika Poláčková, ml. žákyně

1.místo – přespolní běh, okr.kolo

Dominik Pařízek, st.žáci

1. místo – přespolní běh, okr. kolo

Barbora Viesnerová, st.žákyně

1.místo – přespolní běh, okr. kolo
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Družstvo mladších žáků – Pošepný, Vejprava, Lokvenc, Moravec Mich., Moravec
Mar., Khun

1.místo – přespolní běh družstev, okr.kolo

Družstvo starších žáků – Pařízek, Poláček, Dobýval, Klapkovský, Ježek, Šoupal
1.místo – přespolní běh družstev, okr.kolo
1.místo – přespolní běh družstev, kraj.kolo
Republikové finále ČR v přespolním běhu družstev – ZŠ Náchod – Plhov
4.místo
Umístění vybojovali – Dobýval, Martínek, Poláček, Šoupal, Železov, Klapkovský,
Ježek, poděkování patří i učitelům Horákovi a Diviškovi

Aneta Sedloňová, Dominika Poláčková – 1.místo – stolní tenis, okr.kolo

Basketbal – mladší žáci
starší žáci

1.místa v okr.kole

starší žákyně
V krajském kole starší žáci i starší žákyně shodně

4.místa

Florbal – mladší žáci – v okresním kole 1.místo, v krajském kole 3.místo
starší žákyně – v okresním kole 1.místo, v krajském kole 4.místo
Běh do zámeckých schodů – ZŠ Plhov zvítězila ve všech kategoriích
MCDONALD’S CUP 2007 – v okresním kole 1.místo, v kraj.kole 2.místo
Atletický čtyřboj – okresní kolo ve všech čtyřech kategoriích 1.místa
B družstvo mladších žáků
V soutěži jednotlivců Ladislav Pošepný
Lucie Žalská

2.místo

1.místo
1.místo

Dominika Vejpravová 1.místo
Krajských kol jsme se nezúčastnili, protože se termíny kryly se školními výlety.
Pohár rozhlasu 2007
ZŠ Náchod – Plhov zvítězila ve všech kategoriích

Korfbal – ZŠ Náchod – Plhov

Mistři ČR 2008
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Děti z naší školy jsou vynikající i v jiných sportovních odvětvích:
Jakub Novotný II.B

3.místo na MČR v motokárách, kat. Bambini

Aneta Sedloňová VII.C

stolní tenis, krajská přebornice v kategorii starších žákyň
ve dvouhře, čtyřhře i smíšené čtyřhře

Radovan Míl IX.C

1.místo na mezinárodním mistrovství Slovenska
v motokrosu

Jan Žďárek

short track – MČR

3.místo

Markéta Žďárová

short track – MČR

1.místo

6

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

6.1

Trvalá obnova školy
Stále sleduje nové trendy v pedagogice, učí se manažerským dovednostem jak vést

školu, jak řídit proces změny.
6.2

Kruh spolupracujících škol
Setkání, workshopy, dílny pro partnerské školy, předávání zkušeností s ŠVP … Je to

projekt spolufinancovaný EU. Zapojují se učitelé zvláště z 2.stupně ZŠ, sekce podle
vzdělávacích oblastí.
6.3

Etická výchova
Dvouletý kurz etické výchovy ukončili na podzim 2007 David Horák, Magda
Kulovaná, Ladislava Simonová.

6.4

Tréninková setkávání pedagogických pracovníků
2 celodenní a 6 půldenních pracovních setkání všech pedagogických pracovníků ,

hodnocení průběhu práce podle ŠVP, metody osobnostní a etické výchovy, hodnocení a
sebehodnocení.
6.5

Individuální návštěvy seminářů
Učitelé navštěvují semináře z oblasti pedagogiky, metodiky svých předmětů,

kreativní semináře – zvláště výtvarné.
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7

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Veškeré informace o tradičních událostech v životě školy jsou v přiloženém
informačním letáku a ve školní ročence Štěbetání. Pedagogičtí pracovníci pořádají veřejná

vystoupení, výstavy, soutěže, organizovali druhou dětskou olympiádu, prezentujeme se při
Dni památek.

8

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Inspekce osmičlenného týmu ČŠI se uskutečnila v ZŠ Náchod – Plhov v lednu 2005.

Průběh a výsledky vzdělávání byly hodnoceny jako velmi dobré. Vysoce byla hodnocena
bohatá činnost školy, péče o volný čas žáků, , spolupráce s jinými školami, prezentace na
veřejnosti, množství zajímavých projektů, prezentace ve školní ročence Štěbetání.

9

Pedagog roku
Ocenění Náchodský pedagog roku 2007 byl udělen paní učitelce Lence Jandové
Prokešové.

Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2007-2008 schválila pedagogická rada dne
298.2008.

…………………………………..

Mgr. Vladimír Honzů
ředitel školy
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Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2007-2008 schválila rada rodičů dne

……………………………….

Za radu rodičů:

Přílohy
Celkové výsledky v přiloženém Štěbetání 2008

- 18 -

………………………………………..

