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Úvod
Školní rok 2010 – 2011 jsme zahájili otevřením zrekonstruované školní jídelny a
technických prostor školy. Přibyly nám sklady, nově jsme vybudovali učebnu pracovních
činností. Kolaudací a slavnostním otevřením jsme zakončili rozsáhlou rekonstrukci školy,
která probíhala v předešlých třech letech a do určité míry ovlivňovala fungování školy.
V příštích letech tedy čeká školu zbytek rekonstrukcí zejména v interiérech školy. Na opravu
čekají sociální zařízení, interiéry tříd, rozvody elektrického proudu, podlaha tělocvičny,
zateplení tělocvičny.
V samotném výchovně – vzdělávacím procesu jsme splnili téměř vše, co jsme si
naplánovali. Naše práce vychází ze vzdělávacího programu Klíče k životu, na začátku
školního roku jsme vypracovali Plán rozvoje školy na roky 2010 – 2013 a tento dokument se
stal osnovou naší školní práce ve školním roce 2010-2011.
Již v letech předešlých jsme pojmenovali priority naší školní práce:
zvládnutí základního učiva, důraz na výuku cizích jazyků a rozvoj počítačové gramotnosti,
zahrnutí prvků etické a osobnostní výchovy do práce s dětmi. V letošním školním roce jsme
přidali ještě jeden opěrný bod vzdělávacího procesu – důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti
všech žáků ve všech předmětech.
Velkou úlohu v plnění našich cílů hraje a bude v příštích dvou letech hrát zahájení
projektu „EU peníze do škol“. Od 1.2.2011 čerpáme prostředky na vzdělávání pedagogického
sboru, individualizaci výuky, modernizaci vybavení školy zejména počítačovou technikou.
Na jaře 2011 bylo ve škole nainstalováno 5 nových interaktivních tabulí (celkově jich máme
7), postupně zkvalitňujeme počítačovou síť. Část prostředků z projektu „EU peníze do škol“
jsme již věnovali vzdělávání pdg.sboru v oblasti čtenářské gramotnosti a kritického myšlení a
v oblasti počítačové gramotnosti.
Pokračujeme v účasti v evropském projektu „dobrovolnictví“, ve školním roce 2010
-2011 působil v naší škole Lucas Lamrecht, student z Německa, který pracoval jako asistent
zejména v hodinách angličtiny a němčiny, pomáhal při práci s dětmi v rámci školní družiny. I
ve školním roce 2011-2012 bude v naší školy působit „dobrovolník“ a doufáme, že stejně
úspěšně.
Základní škola Náchod – Plhov pokračuje i nadále v projektu zřizování tříd
s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Učební plán, ve kterém je 5 hodin tělesné výchovy
týdně, nabízíme žákům 5. – 9.tříd a můžeme tvrdit, že sportovní třídy pracují úspěšně.
Nejvýrazněji spolupracujeme s fotbalových oddílem FK Náchod, díky spolupráci s trenérem
mládeže panem Jaroslavem Panenkou přicházejí k nám do školy noví žáci z celého regionu.
V loňské výroční zprávě jsem vyslovil obavu, zda se nám podaří udržet počty žáků
alespoň na úrovni předešlého roku. Zápis do 1.tříd, který proběhl v únoru 2011, ukázal, že
v obvodu ZŠ Náchod – Plhov žije jen málo rodin, které mají děti školou povinné. Do
budoucích prvních tříd jsme zapsali 28 dětí, z obvodu, který škole patří, pouze 15 dětí. (V
současné době se rozbíhá školní rok 2011-2012 a podařilo se nám doplnit počet prvňáků na
34.) Z celkového počtu 424 dětí, které chodily v roce 2010-2011 do ZŠ Náchod – Plhov, jich
bylo z obvodu plhovské školy méně než 250, ostatní jsme „nalákali“ z jiných obvodů a jiných
měst na projekt sportovních tříd, na kvalitní práci celého pedagogického sboru. Zejména ve
spolupráci s PPP umísťujeme v naší škole děti, které přicházejí z jiných škol s tím, že tam
školní práci díky různým okolnostem nezvládají. S koncem školního roku 2010-2011 odešel
poslední ročník, ve kterém jsme měli tři deváté třídy. Nyní máme v ročnících třídy dvě,
v současném třetím ročníku jen třídu jednu. (Školní rok 2011-2012 jsme zahájili s 394 žáky).
Klesající počet žáků, který nejsme schopni kompenzovat ani sebeusilovnější prací, ani
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sebelepší prezentací školy, ohrožuje celý výchovně vzdělávací proces. Tato skutečnost má
vliv na aprobovanost, na šíři nabídky toho, co by škola chtěla a mohla dělat, v horizontu dvou
až tří let ohrožuje nízký počet dětí i fungování a existenci sportovních tříd.
Financování provozu školy je problematické v tom, že si dovedeme představit více
prostředků, které bychom pro chod školy a rozvoj školy měli k dispozici. Zejména pro
zkvalitnění úrovně prostředí, ve kterém děti pracují, bychom potřebovali financí více
(malování, vybavení zejména školní družiny nábytkem…). Pozitivně se projevuje zateplení
školy a výměna oken, úspora energie byla v minulých dvou letech vždy v řádu statisíců oproti
letům před rekonstrukcí.
Přes některé vyjmenované problémy považuji školní rok 2010-2011 za úspěšný.
Poděkování patří všem učitelům, vychovatelkám školní družiny, nepedagogickým
zaměstnancům. Děkuji za spolupráci MÚ v Náchodě, protože u představitelů města
nacházíme podporu. Chci poděkovat těm zaměstnancům MÚ, kteří mají naši školu „na
starosti“. Jmenovitě děkuji p.Jirmanové, p.Podstavcové, p. C.Šourkovi, p. Balcarové,
p.Petrovi, to jsou pracovníci, se kterými řešíme konkrétní problémy, a vždy se snaží škole
pomoci a najít pro nás schůdná řešení.
Mgr. Vladimír Honzů
ředitel školy
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Základní údaje o škole – rok 2010/2011
Základní škola Náchod – Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod
Zřizovatel: Město Náchod
424 žáků, 18 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 minulých letech prošla rekonstrukcí. Přesto na některé vylepšení škola ještě čeká.
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. Z prostředků projektu
EU Peníze do škol čerpáme od 1.2.2011 více než dva miliony korun. Na jaře 2011 byly
učebny vybaveny pěti interaktivními tabulemi, celkem vyučující a žáci využívají již sedm
těchto moderních učebních pomůcek. Postupně modernizujeme i počítačovou síť. 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
tříd se zaměřuje na fotbal. Trénují na umělém povrchu po celý rok, využívají tělocvičny,
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posilovny i tanečního sálu. Škola vytváří rozvrhové podmínky, aby všechny činnosti pokud
možno navazovaly. Pro oblast tělesné výchovy má naše škola vynikající prostorové
podmínky, ovšem obě tělocvičny již čekají na zásadní rekonstrukci. Zejména palubovka je po
27 letech provozu opotřebovaná a na několika místech i ohrožuje zdraví žáků.
Školní stadion funguje dobře, v příštích letech i tam bude potřeba zásadnější údržba
(umělý trávník, sítě za brankami). Celý školní rok 2010-2011 jsme řešili zejména poškození
části běžecké dráhy kořeny stromů. Ve školním roce jsme tedy na atletické dráze provozovali
pouze hodiny tělesné výchovy, z důvodu bezpečnosti jsme neorganizovali žádné oficiální
atletické závody. (V současnosti je stav takový, že je vybrána firma, která v termínu říjen –
listopad 2011 provede opravu dráhy, náklady se budou pohybovat mezi 400 000 – 450 000
Kč). Při přípravě rozpočtu na rok 2012 budu požadovat, aby na provoz hřiště byly přiděleny
finanční prostředky, které nebudou součástí rozpočtu na provoz školy.
Spolupráce s rodiči
Pravidelně se s rodiči setkáváme čtyřikrát v roce. Dvakrát při třídních schůzkách
(listopad, květen), dvakrát při schůzkách konzultačních, na nichž jsou přítomny i děti (leden,
duben). 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.
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Přehled učebních plánů

2.1

Školní vzdělávací program Klíče k životu
Ve školním roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vlastního školního vzdělávacího

programu Klíče k životu. Každým rokem svůj vzdělávací program doplňujeme, inovujeme.
Předměty, které vycházejí z ŠVP Klíče k životu:
•

Informatika (3., 6., 9.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.
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2.2

Volitelné předměty
Počet hodin v týdnu

Počet skupin

•

Sportovní výchova - chlapci

2

1

•

Vedení domácnosti a vaření

2

1

•

Výtvarná výchova

2

1

•

Německý jazyk

6

3

•

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

•

Ochrana přírody

2

1

2.3

Nepovinné předměty

•

Plavání

2

2

•

Sportovní výchova

2

2

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
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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.
3

Personální zabezpečení školy

3.1.

Pedagogický sbor

V ZŠ Náchod – Plhov pracují odborně zdatní a zapálení učitelé. Ve školním roce 2010 –
2011 došlo pouze k jedné změně v pedagogickém sboru. Na mateřskou dovolenou odešla
Mgr. Eva Pražáková (M,Př), nahradil ji Mgr. Ladislav Nývlt (M). Protože ve školním roce
2010 – 2011 jsme měli o jednu třídu méně než v roce předešlém, pracoval jen na částečný
úvazek. Největším nebezpečím pro kvalitní personální zabezpečení práce školy je úbytek
žáků a tříd. V současnosti pracují ve škole tři důchodci, který učí na částečný úvazek.
V situaci, kdy se pdg.sbor spíše zeštíhluje, je složité přijmout nové učitele potřebných
aprobací (M,F,Aj).
8

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 Mgr. 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. V celém školním roce
2010-2011 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. Její služby po roční zkušenosti považujeme za kvalitní, školní
psycholožka dává rodičům a žákům možnost, jak zvládnout školní práci, problémy školní i
mimoškolní.
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Přijímací řízení

4.1

Do budoucího prvního ročníku nastoupí 34 dětí.

Rozhodnutím pedagogicko - psychologické poradny nebo dětského lékaře bylo doloženo 5
odkladů povinné školní docházky.
4.2

Pokračujeme v projektu tříd s rozšířenou výukou sportovní výchovy.

Ze tříd 4.A

a 4.B se přihlásilo 11 zájemců, 3 žáci přišli z jiných škol . Žáci budoucích pátých tříd
zůstanou ve svých kmenových třídách, společně absolvují pět hodin tělesné výchovy a také
9

podzimní a zimní tréninkové soustředění. Do vyšších ročníků tříd s rozšířenou výukou tělesné
výchovy přijde z jiných škol 14 žáků.
4.3

Ze spádových škol do 6. ročníku přijdou 3 děti ze ZŠ Babí, ze ZŠ Dolní Radechová

4, ze ZŠ Běloves 2 žáci.
4.4

Na víceleté gymnázium odešli 4 žáci.

4.5

Povinnou devítiletou školní docházku ukončilo 68 žáků 9.tříd a 2 žáci z nižších

ročníků. Od některých žáků nemáme informaci, zda studují na SŠ.

5.1

Na střední školu s maturitním oborem bylo přijato

54 žáků

Do učebních oborů

16 žáků.

Výsledky vzdělávání

20102011

Ročník Počet žáků
1. pol 2.pol

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

Neprospěli
1. pol 2.pol

1.

47

48

42

42

5

4

0

0

2.

19

18

16

15

3

3

0

0

3.

44

43

30

27

13

15

0

0

4.

45

44

28

29

16

14

1

1

5.

40

39

18

16

22

23

0

0

6.

50

50

15

13

31

29

1

3

7.

54

51

17

14

33

35

1

2

8.

53

50

11

10

36

38

4

2

9.

70

69

17

13

47

54

3

1

422

412

194

179

206

215

10

9

Celkem

Snížené známky z chování
Uspokojivé
Neuspokojivé

1.pol

2.pol
13
3

14
1

Celkový počet neomluvených hodin:
1.pololetí

2.pololetí

111

184

10

5.2

Soutěže

5.2.1

Účast v okresních kolech vědomostních soutěží

•

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

•
5.2.2

V rámci soutěže Prima sezóna - účast našich žáků v literární soutěži
Sportovní soutěže – okresní, krajská kola, republiková kola

•

1.místo v okresním finále v přespolním běhu – mladší žáci

•

Běh do zámeckých schodů – 1.místo v kategorii A,C, 2.místo v kategorii B

•

Plavání – 1.místo v krajském finále – starší žákyně

•

Atletický čtyřboj – 1.místo v okresním finále – starší žákyně, 2.místo –starší žáci

•

Volejbal – 2.místo – okresní 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 okresním kole ml.žáků – Orion florbal cup

•

Fotbal – 2.místo v regionálním kole v minikopané starších žáků

5.2.3

Závěrečné práce žáků 9.tříd

Počtvrté 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 2011. 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 2011. Pro žáky 9.tříd i jejich rodiče to bylo slavnostní a
důstojné rozloučení se se školou.
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6

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

6.1.

Osobnostní a etická výchova
a) OEV je již několik let pevnou součástí učebního plánu naší školy. V rámci
vzdělávání v oblasti etické výchovy dokončila p.uč. Pavla Kubišová čtyř semestrový
cyklus Etická výchova.
b) Etické fórum – konference – zúčastnila se Mgr.Naďa Králíčková

6.2

Vzdělávání v oblasti komunikačních technologií
K současným prioritám naší práce ve škole patří oblast ICT. Vzdělávání
pedagogického sboru probíhá ve dvou liniích.
a) Práce s interaktivní tabulí, tvorba programů. V současnosti máme ve škole 7 IAT,
Mgr.M.Kulovaná absolvovala kurz práce s tabulí Smart board, ve školním roce
2010-2011 již sama školila členy našeho pdg.sboru. V práci s tabulemi Activ board
(2.stupeň) se vzdělává pdg.sbor formou seminářů, které přímo v naší škole
organizuje dodavatel IAT firma TEV Pardubice. Vzdělávání v této oblasti bude
pokračovat i v dalším období.
b) Práce s digitální fotografií – pro potřeby práce učitele, dokumentace akcí, vkládání
aktuálních informací na stránky školy jsme zorganizovali proškolení v práci
s digitální fotografií, zúčastnilo se 8 členů pdg.sboru, školila Mgr. Alena
Goliášová, členka našeho pdg.sboru. Toto vzdělávání bude pokračovat i roce 20112012.
c) Informační systém školy, elektronická pošta - další proškolení celého pdg.sboru,
vzdělávání vedl člen našeho pdg.sboru Mgr. Luboš Čepa
6.3.BOZP, vzdělávání vedoucích pracovníků
a) Proškolení vedoucích pracovníků absolvovali V.Honzů, M.Olejáková,
A.Přibylová – 3.11.2010
b) vzdělávání pro ZŘŠ absolvovala Mgr.Martina Olejáková – čtyřmodulový kurz
v období 9/2010 – 12/2010
c) Zdravotník školních vzdělávacích akcí – kurz absolvovaly a osvědčení získaly
vychovatelky ŠD K.Mlezivová a V.Rýdlová - 3/201
6.5.

Individuální návštěvy seminářů

Učitelé navštěvují semináře z oblasti pedagogiky, metodiky svých předmětů.
Návštěvy seminářů jsou ovlivňovány finančními možnostmi školy a také dostupností
12

těchto seminářů. Od 1.2.2011 čerpáme na DVPP prostředky z projektu EU peníze do
škol.
Ve školním roce 2010-2011 navštívilo semináře zaměřené zejména na metodiku
výuky v oblasti Aj, Tv, Čj, ICT více než 20 pedagogů naší školy
6.6

Typologie osobnosti, Hodnocení – cesta učení a růstu – vzdělávací program

v rozsahu 12 hodin absolvoval celý pedagogický sbor ve dnech 15.-16.4.2011
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Projekty, kterých se škola účastní

7.1

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…

7.2

Projekt Rubikon – pilotní projekt Královéhradeckého kraje, který se systematicky
věnuje osobnostní a etické výchově. Ve školním roce 2010-2011probíhal projekt ve
třídě 7.A. Vyučující p.Pavla Kubišová a p. David Horák absolvovali několik
seminářů, aby mohli s dětmi pracovat.

7.3

Evropská dobrovolnická služba – ve spolupráci s Déčkem v Náchodě jsme získali ve
školním roce 2009/2010 do školy studenta Lucase Lambrechta z Německa. Pomáhal
ve škole při práci s dětmi v rámci kroužků ŠD, jako asistent v hodinách angličtiny a
němčiny. Absolvoval jako asistent turistický i lyžařský kurz žáků naší školy Pro příští
školní rok počítáme s pokračováním v účasti v projektu, ve školním roce 2011/2012
přijde do naší školy studentka z Německa.

7.4

PEER program – přihlásili jsme se do projektu, jehož cílem je naučit se hodnotit
práci školy. V rámci partnerství se ZŠ Mnichovice pracoval tým naší školy ve složení
M.Olejáková, N.Králíčková, J.Fléglová, M.Kulovaná na hodnocení dvou oblastí práce
školy v Mnichovicích. Základem byla dvoudenní návštěva školy, možnost pozorovat
chod školy, mluvit s žáky a zaměstnanci školy. Výsledkem byla zpráva o stavu dvou
vybraných oblastí práce školy a návrh možných opatření k dalšímu rozvoji. Cílem
projektu bylo metodicky zvládnout proces hodnocení práce ve škole, získaných
zkušeností využijí kolegyně v budoucím období i v práci naší školy.

7.5

EU peníze do škol – od 1.2.2011 běží naše účast v projektu, v období 2/2011 –
8/2013 budeme moci čerpat více než 2 milióny Kč na vybavení školy, DVPP,
individualizaci výuky, rozvoj čtenářské gramotnosti žáků…
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8. 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 dětskou olympiádu, prezentujeme se při Dni
památek.
Ve školním roce 2010-2011 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.
Všechny důležité informace jsou na stránkách www.zsplhov.cz, přispívají k lepší
komunikaci s rodiči a veřejností, k prezentaci školy na veřejnosti.
9

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2010/2011 prověřovala ČŠI jednu stížnost na hodnocení chování

žáka. Po projednání označila ČŠI stížnost jako neopodstatněnou..
10

Pedagog roku
Ocenění Náchodský pedagog roku 2011 byl udělen paní učitelce Mgr. Aleně
Ducháčové. Paní učitelka učí na 2.stupni předměty Ch, Pč, je výchovnou poradkyní,
ve školním roce 2010-2011 byla třídní učitelkou v 8.B třídě.
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Ve škole pracuje základní organizace Českomoravského odborového svazu
pracovníků školství při ZŠ Náchod – Plhov, na rok 2011 byla podepsána kolektivní
smlouva, která upravuje vztahy zaměstnavatele ZŠ Náchod – Plhov a zaměstnanců.

Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2010 - 2011 schválila pedagogická rada dne:

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

Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2010-2011 schválila Školská rada ZŠ Náchod –
Plhov
Dne:……………………

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