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Úvod
Školní rok 2009-2010 byl rokem rekonstrukce školy. Bylo dokončeno zateplení školy,
výměna oken a výměna osvětlovacích zařízení. Tyto změny by měly v budoucnu zefektivnit
provoz školy, snížit náklady na teplo a elektrickou energii. Již v červnu 2010 začala
rekonstrukce jídelny, hlavní práce byly naplánovány na prázdniny. Rekonstrukce jídelny
zahrnuje dokončení zateplení školy (vnitřní prostory jídelny) a generální rekonstrukci varny a
skladových prostor (odpady, rozvody tepla a vody, podlahy, vnitřní zařízení, částečně i
vybavení kuchyně). Stavební práce ovlivnily chod školy v roce 2009 – 2010, museli jsme
několik měsíců pracovat ve ztížených podmínkách, hlavní výchovně - vzdělávací cíle roku
2009-2010 však byly splněny.
Naše škola učí podle svého vzdělávacího programu Klíče k životu, v roce 2009-2010
jsme učili podle tohoto programu v 1. – 4.třídách a na celém 2.stupni. V 5.třídách dobíhal
vzdělávací program Základní škola.
Specifikem našeho vzdělávacího programu je existence tříd s rozšířenou výukou
tělesné výchovy. V roce 2009/2010 jsme nově zorganizovali výuku rozšířené tělesné
výchovy v 5.třídách.
Dále klademe v našem vzdělávacím programu na osobnostní a etickou výchovu. Jsme
přesvědčení, že to je cesta k tomu, aby naši žáci úspěšně zvládali školu, zároveň se i vyznali
v tomto nejednoduchém světě. Kromě zařazení předmětu Osobnostní a etická výchova do
učebního plánu 2. – 9.tříd, slouží těmto cílům i spolupráce se školní psycholožkou,
Mgr.Hanou Zajícovou, účast v projektu Rubikon, který ověřujeme společně s dalšími 12
pilotními školami našeho regionu.
V naší školní práci máme stanoveno několik priorit:
• Stanovit a v práci s žáky klást důraz na zvládnutí základního učiva
• Klást důraz na výuku cizích jazyků
• Počítačová gramotnost
• Prolnout celou školní práci prvky etické a osobnostní výchovy.
Tyto cíle se snažíme naplňovat, zaměřovat se na ně v každodenní školní práci, ve
vzdělávání pedagogického sboru, v personálním a materiálním zabezpečení školy. Abychom
podpořili výuku cizích jazyků, využili jsme možnosti zapojit se do mezinárodního projektu,
v rámci kterého u nás celý školní rok působila dívka z Norska. K poznání, jak se nám tyto
cíle daří naplňovat, sloužilo Vlastní hodnocení školy za roky 2007/2008 a 2008/2009,
v letošním roce i účast v projektu Mapa školy, dotazníkovém šetření společnosti SCIO, které
přinese vedení školy i pedagogickému sboru informace od rodičů, žáků, pedagogů na to,
jakou školu děláme, jakou bychom ji měli mít.
Dalším velkým cílem školního roku 2009/2010 bylo zastavit úbytek žáků. Věnovali jsme
hodně úsilí propagaci naší školy, abychom co nejvíce naplnili budoucí 1.třídy. Nově jsme
uspořádali sobotní den otevřených dveří, aby se rodiče a děti mohli bez problémů přijít
podívat do školy. Dále jsme se ve spolupráci s fotbalovým oddílem zaměřili na získání žáků
do sportovních tříd. Třetím zdrojem příchodu nových žáků je skutečnost, že umíme pracovat
s dětmi s výukovými nebo výchovnými problémy, na doporučení PPP k nám přišlo několik
dětí z jiných škol z okolí. Výsledkem našeho snažení je skutečnost, že ačkoli nám odešly tři
deváté třídy a zapsali jsme dvě třídy prvňáků, celkový počet žáků v začínajícím školním roce
2010/2011 je o 7 žáků vyšší, než v předešlém školním roce.
Největším problémem školního roku 2009/2010 bylo financování chodu školy. Oproti
rokům nedávno minulým jsme hospodařili s rozpočtem téměř o milion nižším, což se odrazilo
zejména v tom, že musela být odložena veškerá snaha o modernizaci vnitřních prostorů školy
a vybavení školy o moderní didaktickou techniku (interaktivní tabule, jazyková učebna,

3

nábytek do tříd, vymalování tříd…) Podobně nám chyběly prostředky na vzdělávání
pedagogických pracovníků, nákup programového vybavení PC a interaktivních tabulí.
Rok 2009/2010 i tak považuji za rok úspěšný, děkuji tímto za spolupráci všem
pedagogickým pracovníkům, ale i všem dalším , kteří se podílejí na chodu školy, jídelny,
školního hřiště. Zároveň děkuji za spolupráci MÚ v Náchodě, protože vše, co jsme
potřebovali domluvit a dojednat, proběhlo v klidné a vstřícné atmosféře, a Radě školy, se
kterou jsem se sešel dvakrát a vždy našel u zástupců města i rodičů podporu pro naši práci.
Mgr. Vladimír Honzů
ředitel školy
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Základní údaje o škole – rok 2009/2010
Základní škola Náchod – Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod
Zřizovatel: Město Náchod
420 žáků, 19 tříd
Vedení školy: Mgr. Vladimír Honzů, ředitel školy
Mgr. Martina Olejáková, zástupkyně ředitele školy
e-mail: zsplhov@zsplhov.cz

1.1

www.zsplhov.cz

Charakteristika školy

Základní škola Náchod – Plhov je moderní pavilonovou bezbariérovou školou, která
v současné době prochází rekonstrukcí - bylo provedeno zateplení školy, výměna oken,
v současnosti se dokončuje rekonstrukce školní jídelny. Škola však i po této rekonstrukci
bude se stále většími obtížemi vyhovovat zejména hygienickým požadavkům. V nejbližší
době bude muset proběhnout rekonstrukce zejména záchodů na budovách U1,U2 a MVD.
Tento požadavek se objevuje ve výroční zprávě již poněkolikáté a je opravdu aktuální.
Zejména stav sociálních zařízení je nevyhovující, na rekonstrukci čekají po 26 letech provozu
i třídy a odborné pracovny (dveře, podlahy, topení…).
Škola nabízí pro výuku vynikající prostorové podmínky. Kromě kmenových tříd
máme odborné pracovny pro vyučování Př,Ch,F,Vv,Z,PC, Hv, A a N . V srpnu 2009 jsme
vybavili učebnu MVD 21 interaktivní tabulí, na jaře 2010 jsme zakoupili interaktivní tabuli
do třídy na 1.stupni. Školní práce a mimoškolní činnost probíhá také ve školní knihovně,
společenské místnosti, keramické dílně, cvičné kuchyni, školní dílně, v tanečním zrcadlovém
sálu, posilovně, dvou tělocvičnách. Estetické prostředí školy vytváří

řada prostorných

zákoutí s květinami, tato místa slouží jako odpočinkové kouty. Příjemné prostředí školy
zdobí žákovské práce z hodin výtvarné výchovy, kreativní výtvory aktivit školní družiny a
výstupy z projektů.

Tělesná výchova, sport
Naše škola již tradičně vykazuje úspěšnou práci v oblasti sportovní výchovy a sportu.
Dlouholetou tradici má rozšířené vyučování tělesné výchovy, část chlapců 5.-9. sportovních
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tříd se 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. V dubnu 2009 proběhly testy do
sportovních tříd a nově jsme do 5. – 8. sportovní třídy získali 25 nových žáků, kteří přišli
z jiných škol, nepatří do obvodu naší školy.
Pro oblast tělesné výchovy má naše škola vynikající prostorové podmínky, ovšem
obě tělocvičny již čekají na zásadní rekonstrukci. V současnosti probíhá zpracování projektu
zateplení a rekonstrukce podlah tělocvičny, věřím, že rok 2011 bude rokem, kdy toto vše
proběhne a naše zařízení bude znovu splňovat podmínky pro bezpečný provoz. Zároveň by se
mělo vyřešit nehospodárné provozování tělocvičny z hlediska nákladů na energie.
Školní stadion opustili stavebníci a opět fungoval ke spokojenosti školy a veřejnosti.
Zápolíme s financováním provozu, po pěti letech provozu bude potřeba větších finančních
prostředků na opravy a úpravy (fotbalové sítě, sítě za brankami, opravy umělého trávníku,
každoročně složitější (a dražší) opravy a údržba techniky na sekání trávy a údržbu umělých
povrchů). Na školním hřišti probíhá výuka,mimoškolní zájmová činnost, soutěže. Chodí
k nám sportovat i jiné náchodské školy a veřejnost. Hřiště je pro veřejnost ve středu
odpoledne a v sobotu dopoledne otevřeno zdarma, v ostatních časech vybíráme vstupné.
Fotbalového hřiště využívá i FK Náchod k tréninku mladších i starších žáků. Konala se zde
5.olympiáda dětí 1.stupně, okresní přebory hasičského sportu, okresní kola školních soutěží
v atletice, kopané, okresní přebor školních družin.
Problém stromů podél umělé dráhy trvá, eskaloval nyní v září 2010, kdy kořeny
stromů zvedly dráhu a probíhají jednání o jejich pokácení. Nakolik bude drahá následná
oprava dráhy se teprve uvidí.

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 V rámci
SRPDŠ pracuje Rada rodičů, zástupci rodičů jednotlivých tříd se dvakrát ročně scházejí
s vedením školy. Každoročně se ptáme rodičů na jejich názory, letos jsme tak učinili v rámci
projektu Mapa školy, který dotazníkovou metodou zkoumá práci školy, vyjadřují se učitelé,
žáci, rodiče.
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Přehled učebních plánů
1.2

Školní vzdělávací program Klíče k životu, školní vzdělávací program
Základní škola
Ve školním roce 2009/2010 jsme vyučovali podle vlastního školního vzdělávacího

programu Klíče k životu v 1.- 4. ročníku a v 6 - 9. ročníku. V 5.ročníku se učili žáci podle
programu Základní škola.
Předměty, které vycházejí z ŠVP Klíče k životu:
•

Informatika (3. a 6.ročník)

•

Mladý vědec (6.ročník)

•

Osobnostní a etická výchova (2.-9.ročník)

Náprava poruch SPU byla zajišťována v 11 skupinách žáků.
Žáci celé školy pracují s naším vlastním Žákovským diářem. ŽD obsahuje místo pro žákovo
sebehodnocení a pro hodnocení průběžné úrovně osvojení klíčových kompetencí.

1.3

Volitelné předměty
Počet hodin v týdnu

Počet skupin

•

Sportovní výchova - chlapci

6

3

•

Informatika

1

1

•

Konverzace v angličtině

2

1

•

Vedení domácnosti a vaření

2

1

•

Výtvarná výchova

2

1

•

Německý jazyk

3

6

•

Ruský jazyk

2

1

•

Zdravotní výchova

2

1

•

Cvičení z Př,Ch

2

1

•

Cvičení z českého jazyka

1

1

•

Cvičení z matematiky

1

1

•

Dramatická výchova

2

1

•

Digitální fotografie

2

1

•

Tvorba časopisu

2

1
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•

Psaní na počítači

1

1

•

Ochrana přírody

2

1

1.4

Nepovinné předměty

•

Plavání

2

2

•

Sportovní výchova

2

2

1.5

Kroužky

•

Basketbal

3

2

•

Atletika

2

1

•

Keramika mladší

2

1

•

Keramika starší

2

1

•

Keramika dospělí

4

2

1.6

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
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Praktické aktivity
•

Páni kluci

•

Dovedné ruce

•

Vaření

•

Klubové činnosti

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

3 Personální zabezpečení školy
3.1

Přehled pracovníků školy
funkce

vzdělání, vyučované předměty

praxe

Honzů Vladimír

ředitel školy

VŠ , Mgr., 5.-12., Č-Ov

24

Olejáková Martina

zástupce řed.školy

VŠ, Mgr. 2.stupeň, M-Z

21

Fléglová Jana

učitelka

VŠ, Mgr. 1.stupeň

25

Kulovaná Magda

učitelka,vých.porad. VŠ, Mgr. 1.stupeň, spec.ped. 16

Smrček Jaroslav

učitel

VŠ, 1.stupeň

26

Dostálová Renata

učitelka

VŠ, PaedDr., 1.stupeň

26

Goliášová Alena

učitelka

VŠ, 1.stupeň

11

Kábrtová Ivana

učitelka

VŠ, Mgr., 1.stupeň

27

Košvancová Jitka

učitelka

VŠ, Mgr., 1.stupeň

27

Müller Václav

učitel

VŠ, Mgr., 1.stupeň

23

Nováková Irena

učitelka

VŠ, Mgr., 1.stupeň

27

Kejzlarová Eva

učitelka

VŠ, Mgr., 2.stupeň, M-F

34

Kolářová Adriana

učitelka

VŠ, Mgr., 2.stupeň, Tv

17

Kuhnová Simona

učitelka

SŠ, 1.st., 2.st. A, IF

8

Kubišová Pavla

učitelka

VŠ, Mgr. 1.st.,2.st, Hv,Ov,Rv

5

Felklová Alexandra

učitelka

VŠ, Mgr., 2.stupeň, Č-Vv

Ducháčová Alena

učitelka, vých.porad. VŠ, 2.stupeň, Ch-Pp

33

Klapková Marcela

učitelka

VŠ, 2.stupeň, Z-Tv

27

Králíčková Naďa

učitelka

VŠ, Mgr., 2.stupeň, D-Rv

24

Nováková Ilona

učitelka

SŠ, 2.stupeň, N

22

Horák David

učitel

VŠ, Mgr., 2.stupeň, Tv- Ov

7

Pavlovičová Klára

učitelka

VŠ, Mgr. 1.st., 2.st. A

2

9

36

Pražáková Eva

učitelka

VŠ, Mgr. 2.st. M,Př

Simonová Ladislava

učitelka

VŠ, Mgr., 2.st. Č

Kubečková Lenka

učitelka

VŠ, Mgr. 2.st. Č,A,Vv

Langenbergerová Renáta

učitelka,

VŠ, Mgr., 1.stupeň, spec.ped. 26

Smolíková Klára

učitelka

SŠ, 2.st., M, Př, F

1

Štěpán Jaroslav

učitel

VŠ, Mgr., 2.stupeň, Z-TV

10

Pavlovičová Jaroslava

ved.vychovatelka ŠD VŠ, vychovatelství

38

Rýdlová Věra

vychovatelka ŠD

SŠ, vychovatelství

28

Mlezivová Karla

vychovatelka ŠD

SŠ, vychovatelství

29

Vrátná Lenka

vychovatelka ŠD

SŠ, vychovatelství

26

Macková Naďa

hospodářka

SŠ

30

Sobotka Rudolf

školník

SŠ

36

Bryksí Jana

uklizečka

16

Spilková Jana

uklizečka

34

Ansorgová

uklizečka

8

Přibylová Alice

vedoucí ŠJ

Jirásková Jaroslava

vedoucí kuchařka

40

Součková Marika

kuchařka

11

Kutheilová Iveta

kuchařka

23

Tomková Helena

kuchařka

18

Třešňáková Hana

kuchařka

Petřík Vratislav

údržbář

Rompotl Miroslav

správce hřiště

SŠ

8
44
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Před začátkem školního roku jsme řešili zejména problém výuky angličtiny, matematiky a
češtiny. Nově nastoupily p.uč. Kubečková (Č,A,Vv) a p.uč. Smolíková (M,Př, F). Obě byly
začínající učitelky a obě se zhostily práce s dětmi dobře. Paní učitelky nastoupily jako zástup
za mateřskou dovolenou. V červnu 2010 skončila p.uč. Kubečkové smlouva a na naší škole
skončila, protože se po prázdninách z mateřské dovolené vrátí p.uč.Horáková; p.uč.Smolíková
dál pokračuje v práci na naší škole. Během školního roku 2009/2010 odešla do důchodu p.uč.
Kejzlarová, místo ní nastoupil jako uč. fyziky p.uč. Robert Martinec. Pokračuje v práci ve
10

škole i v roce 2010/2011, učí na částečný úvazek hodiny fyziky. S koncem roku 2009/2010
odchází na mateřskou p.uč. Pražáková, nahradí ji učitel matematiky pan Ladislav Nývlt. Na
1.stupni je situace stabilizovaná, protože jsme v roce 2009/2010 otevřeli jen jednu 1.třídu,
zůstane p.uč.Müller v příštím školním roce jako netřídní učitel.
Základem naší dobré práce je výborný pedagogický sbor. V budoucnu ale budeme muset
řešit aprobovanou výuku angličtiny a výuku matematiky a fyziky. Učitelé těchto aprobací
v současnosti na trhu nejsou.

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 Alena Ducháčová. 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. 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. Od dubna 2010
spolupracuje s vyučujícími, žáky a rodiči Mgr. Hana Zajícová, školní psycholog. Pro naši
školu má vyhrazenou každou středu, s rodiči se domlouvá i na jiných termínech, kdy mohou
využít jejich služeb. Ze zatím dvouměsíční zkušenosti můžeme říci, že je to prospěšná a
užitečná služba.
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4

Přijímací řízení

4.1

Do budoucího prvního ročníku bylo zapsáno 58 dětí. Pedagogicko psychologická

poradna doporučila 11 odkladů povinné školní docházky, které byly doloženy i dalším
doporučujícím rozhodnutím od lékaře.
4.2

Pokračujeme v projektu tříd s rozšířenou výukou sportovní výchovy.

Ze tříd 4.A

a 4.B se přihlásilo 18 zájemců, 5 žáků přišlo z jiných škol . Žáci budoucích pátých tříd
zůstanou ve svých kmenových třídách, společně absolvují pět hodin tělesné výchovy a také
podzimní a zimní tréninkové soustředění. Do vyšších ročníků tříd s rozšířenou výukou tělesné
výchovy přijde z jiných škol 20 žáků.
4.3 Ze spádových škol do 6. ročníku přijdou 2 děti ze ZŠ Babí, ze ZŠ Dolní Radechová
5, ze ZŠ Běloves 1 žák.
4.4

Na víceleté gymnázium odešli 2 žáci.

4.5

Povinnou devítiletou školní docházku ukončilo 60 žáků 9.tříd a 3 žáci z nižších

ročníků. Od některých žáků nemáme informaci, zda studují na SŠ.
Na střední školu s maturitním oborem bylo přijato

39 žáků

Do učebních oborů

21 žáků.
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5

Výsledky vzdělávání

5.1
20092010

Ročník Počet žáků
1. pol 2.pol

Vyznamenání Prospěli
1. pol 2.pol 1. pol 2.pol

Neprospěli
1. pol 2.pol

1.

23

23

18

16

3

3

0

2

2.

41

44

34

34

7

10

0

0

3.

42

42

33

31

9

11

0

0

4.

37

38

24

23

11

13

2

2

5.

35

34

23

19

12

15

0

0

6.

48

50

18

14

25

31

4

4

7.

51

51

11

9

40

41

0

0

8.

74

71

16

17

55

53

2

3

9.

62

60

14

10

47

50

1

0

413

416

191

173

209

227

9

11

Celkem

Snížené známky z chování
Uspokojivé
Neuspokojivé

1.pol

2.pol
12
5

15
7

Celkový počet neomluvených hodin:
1.pololetí

2.pololetí

156

385

Vysoký počet neomluvených hodin v 2.pololetí vznikl záškoláctvím žákyně 8.třídy, která
měla 303 neomluvených hodin. Záškoláctví jsme řešili ve spolupráci s odpovědnými
pracovníky MÚ v Náchodě.
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5.2

Soutěže

5.2.1

Účast v okresních kolech vědomostních soutěží

•

Karlovarský skřivánek - celostátní pěvecká soutěž, Diana Demeterová, jako vítězka
krajského kola postoupila do celostátní přehlídky.

•

Naši žáci se pravidelně účastní okresních kol vědomostních soutěží (matematická
olympiáda, Pythagoriáda, chemická olympiáda, poznávání rostlin, olympiáda
z českého jazyka

•

V rámci soutěže Prima sezóna - účast našich žáků v literární soutěži

•

Okresní kolo soutěže k volbě povolání – Kateřina Vlčková, 9.B, 2. místo

5.2.2

Sportovní soutěže – okresní, krajská kola, republiková kola

•

1.místo v krajském finále v přespolním běhu – starší žáci, mladší žáci

•

Běh do zámeckých schodů – 1.místo v kategorii 6.-7.tříd, 2.místo v kategorii 8.-9. tříd

•

Atletika – Pohár rozhlasu- vítězství v okresním kole – starší žáci

•

Plavání – 2.místo v krajském kole - starší žákyně, mladší žákyně

•

Volejbal – 2.místo – okrskové kolo – starší žákyně

•

Minivolejbal – 2.místo v okresním kole - mladší žáci, 3.místo – mladší žákyně

•

Basketbal – 2.místo – krajské kolo – starší žáci

•

Florbal – 2.místo v republikové kvalifikaci mladších žáků, 4.místo v krajském finále
– starší žáci

•

5.2.3

Fotbal – 4.místo v republikovém finále v malé kopané – starší žáci

Závěrečné práce žáků 9.tříd

Potřetí končili žáci 9.tříd své působení na ZŠ Náchod - Plhov vypracováním závěrečné
práce. Každý si vybral téma, které zpracuje formou seminární práce. Obsah, formu, zdroje
konzultoval se svým vyučujícím. Práce byla vypracována v elektronické podobě v období
listopad – duben 2010.V květnu proběhly obhajoby prací, žáci před svými spolužáky a
komisí vyučujících promluvili o své práci, zodpověděli dotazy. Předání osvědčení proběhlo
na závěrečné akademii v červnu 2010. Pro žáky 9.tříd i jejich rodiče to bylo slavnostní a
důstojné rozloučení se školou.
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6

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

6.1

Trvalá obnova školy
Projekt TOŠ nabízí vedením škol možnost vzdělávání se v oblasti řízení školy,

hodnocení vlastní práce, vytváření vize školy. Ve školním roce dokončila ZŘŠ Martina
Olejáková pěti modulový kurz pro vedoucí pracovníky škol. Vedení školy se zúčastnilo
Letní školy TOŠ, ve dnech 1. – 2.7.2010, která byla zaměřena na moderní metody práce
s pdg. sborem.
6.2

Osobnostní a etická výchova
OEV je již několik let pevnou součástí učebního plánu naší školy. V rámci vzdělávání
v oblasti etické výchovy začala p.uč. Pavla Kubišová studovat čtyř semestrový obor
Etická výchova. Do této oblasti směřovalo i vzdělávání celého sboru - psychohygiena.

6.3

Vzdělávání v oblasti komunikačních technologií
K současným prioritám naší práce ve škole patří oblast ICT. V tomto školním roce
jsme dali do provozu dvě interaktivní tabule, práci s nimi bylo věnováno i vzdělávání
pdg.sboru. Věnovali jsme mu vzdělávání dne 16.11.2009, kdy žáci měli ředitelské
volno, dále seminář pro celý pdg.sbor dne 1.4.2010. Zkušenosti získávali někteří
členové pdg.sboru na hospitaci v ZŠ Na Ostrově v Jaroměři. ŘŠ se zúčastnil
konference Interaktivní výuka, která se konala 1.12.2009 v Praze, kde se na
celorepublikové úrovni řešily perspektivy využití ICT techniky ve výuce.
Během školního roku 2009/2010 se uskutečnila dvě setkání pdg.sboru, která sloužila
k rozvoji dovedností v práci s interaktivní tabulí. Své zkušenosti si vyměňovali
členové našeho pdg.sboru.

6.4

Příprava na projekt EU peníze do škol
Na jaře roku 2009 začalo vedení školy plánovat zapojení se do projektu EU peníze do
škol. Projekt umožní čerpat finanční prostředky na rozvoj školy v oblasti zkvalitnění
pdg. procesu, materiálního vybavení školy, vzdělávání pedagogického sboru. V rámci
přípravy tohoto projektu se vedení školy zúčastnilo dvou seminářů, které byly
zaměřeny na metodiku vypracování projektu.
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6.5

Individuální návštěvy seminářů
Učitelé navštěvují semináře z oblasti pedagogiky, metodiky svých předmětů.
Návštěvy seminářů jsou ovlivňovány finančními možnostmi školy a také dostupností
těchto seminářů.

7

Projekty, kterých se škola účastní

7.1

5. olympiáda dětí 1.stupně náchodských základních škol - Olympiáda proběhla
v květnu 2010, na pořádání jsme získali prostředky z rozpočtu Sportovní a kulturní
nadace Města Náchoda.

7.2

Školní informační kanál – ve vestibulu školy je nainstalována obrazovka, na které
formou spotů, upoutávek, psaného textu, hudebních klipů běží program zabývající se
riziky v životě dětí, tématy jsou zdravý způsob života, prevence nebezpečí, zábava…

7.3

Projekt Rubikon – pilotní projekt, do kterého bylo přizváno 12 škol
Královéhradeckého kraje, které se systematicky věnují osobnostní a etické výchově.
Ve školním roce probíhal projekt ve třídách 7.A a 7.B. Vyučující p.Pavla Kubišová a
p. David Horák absolvovali několik seminářů, aby mohli s dětmi pracovat. Projekt,
který realizujeme formou zařazení nového vyučovacího předmětu, bude pokračovat i
v příštím školním roce. Součástí projektu je i dovybavení školy počítačovou
technikou.

7.4

Mapa školy – je projekt společnosti SCIO a slouží k získání informací k vlastnímu
hodnocení školy a ke stanovení oblastí dalšího rozvoje školy. Mapa školy získává
dotazníkovou metodou informace od žáků, rodičů a pedagogů. Mapa školy – výstupy
jsou k dispozici na www.zsplhov.cz, ve škole s nimi pracujeme v rámci přípravy
školního roku 2010/2011. Některé výstupy z dotazníkového šetření jsou přiloženy
k této výroční zprávě.

7.5

Evropská dobrovolnická služba – ve spolupráci s Déčkem v Náchodě jsme získali ve
školním roce 2009/2010 do školy studentku z Norska Kim Eirin Riise. Pomáhala ve
škole při práci se žákem s fyzickým handicapem, při práci s dětmi v rámci kroužků
ŠD, jako asistentka v hodinách angličtiny. Pro příští školní rok počítáme
s pokračováním v účasti v projektu, ve školním roce 2010/2011 přijde do naší školy
student z Německa.
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Veškeré informace o tradičních událostech v životě školy jsou v přiloženém
16

informačním letáku a ve školní ročence Štěbetání. Pedagogičtí pracovníci pořádají veřejná
vystoupení, výstavy, soutěže, organizovali dětskou olympiádu, prezentujeme se při Dni
památek.
Ve školním roce 2009/2010 jsme informovali veřejnost o dění na naší škole
v regionálním tisku a v regionální televizi. Články ze života školy vycházely zejména
v Deníku Náchodska, Echu, Náchodském zpravodaji. Spolupracujeme s Náchodskou
televizí
V červnu 2009 jsme otevřeli nové www stránky naší školy. Od září 2009 by už měly
být kompletně v provozu a přispějí k lepší komunikaci s rodiči a veřejností, k prezentaci školy
na veřejnosti.
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2009/2010 práci školy ČŠI neprověřovala.

10

Pedagog roku
Ocenění Náchodský pedagog roku 2009 byl udělen paní učitelce Mgr. Jitce
Košvancové. Paní učitelka učila ve školním roce 2009/2010 v 1.třídě, na naší škole
pracuje od jejího otevření v roce 1983.

Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2009 - 2010 schválila pedagogická rada dne
30.8.2010

…………………………………..
Mgr. Vladimír Honzů
ředitel školy

Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2009-2010 schválila Školská rada ZŠ Náchod –
Plhov

Dne:……………………

Školská rada ZŠ Náchod – Plhov…………………………….
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