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Úvod
Ve školním roce 2012 – 2013 jsme splnili vše, co jsme si naplánovali v oblasti
vzdělávání a výchovy. K tomuto přispěla zejména skutečnost, že ve škole pracuje odborně
zdatný pedagogický sbor a že i všichni nepedagogičtí pracovníci zodpovědně plnili své
povinnosti. K práci školy patří i spolupráce se zřizovatelem, rodičovskou veřejností,
prezentace práce v médiích. I tyto oblasti práce plhovské školy hodnotím ve školním roce
2012 – 2013 kladně.
V Základní škole Náchod – Plhov, Příkopy 1186 učíme podle školního vzdělávacího
programu Klíče k životu, důraz klademe zejména na vymezení základního učiva
v jednotlivých předmětech, na výuku cizích jazyků, počítačové gramotnosti. Rozvíjíme
čtenářské dovednosti, aplikujeme etickou výchovu v předmětu Osobnostní a etická výchova i
ve všech dalších aktivitách spojených s prací s dětmi. Nově se věnujeme zavedení výuky
finanční gramotnosti do vzdělávacího programu školy. K práci s dětmi s individuálními
potřebami přispěly i dvě pedagogické asistentky, které letos ve škole působily.
Školní práce probíhá v budovách, které velmi dobře splňují nároky na prostředí
základní školy. Pavilon U1, ve kterém sídlí třídy 1.stupně, se o prázdninách 2013 dočkal
rekonstrukce části sociálních zařízení (WC dívky 1.,2.patro). Všechny třídy jsou vybaveny
moderní didaktickou technikou (interaktivní tabule), v přízemí U1 jsme ze třídy bývalých
dílen vybudovali čítárnu, která slouží zejména žákům 1.stupně a je jednou z podmínek
k dalšímu rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků. Pavilon U2 je určen zejména třídám 2.stupně.
Kromě kmenových tříd (8) máme 11 odborných pracoven (Z,Hv,Ch,D,Př, PC, F, Aj, Nj, Vv,
kuchyňka). O prázdninách 2013 jsme nainstalovali didaktickou techniku (interaktivní tabule
a interaktivní dataprojektory) do učeben Hv, Ch, nyní je touto moderní didaktickou technikou
vybaveno osm odborných učeben. Zároveň jsme obměnili PC v počítačové pracovně, aby i ta
splňovala požadavky na moderní a kvalitní výuku. Pavilon U2 však stále čeká na rekonstrukci
sociálních zařízení a rekonstrukci elektrických rozvodů a dalšího vnitřního vybavení (dveře,
topení, podlahy). Podobně čekají na rekonstrukci obě tělocvičny a také šatny v části MVD. I
tak lze ale říci, že školní práce probíhá v nadstandardních prostorových podmínkách a
v moderně vybavených třídách.
Finanční zabezpečení školy ze strany zřizovatele i státu je standardní a umožňuje nám
plnit povinnosti základní školy. Zároveň také využíváme prostředky z projektů, které jsou
školám nabízeny. Ve školním roce 2012 – 2013 jsme získali prostředky z projektů EU peníze
do škol, V Náchodě rozumíme penězům, Etická výchova. Peníze z těchto projektů slouží
zejména k materiálnímu vybavení školy (didaktická technika, knihy) a k dalšímu vzdělávání
pedagogických pracovníků (zejména oblasti – finanční gramotnost, čtenářská gramotnost,
etická výchova)
Opravdu limitujícím prvkem v práci Základní školy Náchod – Plhov, Příkopy 1186 je
ale počet žáků, který školu navštěvuje. Opakovaně jsme zapsali do budoucích 1.tříd méně něž
čtyřicet dětí, a i když otevřeme ve školním roce 2013 – 2014 dvě první třídy, je dlouhodobě
ekonomicky neúnosné provozovat školu, kde řada tříd má méně než dvacet žáků. Ani do
6.tříd nám z okolních malých škol nepřijde mnoho dětí, protože v některých byly letos málo
početné ročníky (Babí 6, Dolní Radechová 3). V tomto roce nám také odchází 8 žáků pátých
tříd na gymnázium. Můžeme to brát jako měřítko kvality naší práce, pro práci budoucích
šestých tříd je ale odchod dvaceti procent nejšikovnějších dětí problém. Regulace počtu
členů pdg. sboru probíhá postupně a využívá zejména odchodu pedagogů do starobního
důchodu. V budoucnu může snižování počtu pdg.pracovníků přinášet problémy
s aprobovaností výuky. Složitější je situace u nepedagogických pracovníků, jejich počty
nebude možné nadále snižovat, aby mohl být provoz školy řádně zabezpečen. S úbytkem dětí
však dál klesá množství finančních prostředků na jejich mzdy. V roce 2013 – 2014 nám ubude
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cca dvacet žáků, budeme tedy dál hledat cesty, zejména ve spolupráci se zřizovatelem, jak do
plhovské školy dostat více dětí.
Škola využívá ke své činnosti tělocvičny, taneční (zrcadlový) sál, posilovnu, atletický
stadion, keramickou dílnu. Tyto i další prostory využívá i veřejnost zejména v odpoledních
hodinách a o víkendech. V letošním roce jsme více než v minulosti řešili problém ničení plotů
a zařízení atletického stadionu. Hřiště otvíráme dvě odpoledne zdarma pro veřejnost,
v ostatní časy je třeba domluvit si pronájem. Často však „sportovní veřejnost“ leze přes plot,
který tak ničí. Na jaře 2013 došlo ke krádeži litinových kanálků (asi 40 ks), které ohraničují
atletickou dráhu. Otevřený kanálek okolo dráhy je nebezpečný pro zdraví dětí i sportovců.
Všechny tyto problémy jsme řešili ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR.
Ke školnímu roku patří nejen každodenní práce v hodinách, ale i jiné akce školy. Patří
mezi ně účast na závodech a soutěžích, naše škola využívá možností, aby žáci změřili své síly
s dětmi z jiných škol. Pravidelně se účastníme sportovních i vědomostních soutěží, zejména
v oblasti sportu jsme úspěšní nejen v okresním, ale i v regionálním měřítku. V oblasti sportu
spolupracujeme s SK Plhov, činnost tohoto oddílu přímo navazuje zejména na práci školní
družiny a školního klubu. Dále spolupracujeme s FK Náchod, tato symbióza je oboustranně
prospěšná. Na existenci fotbalového tréninkového střediska v Náchodě je do velké míry
závislá i budoucnost sportovních tříd naší školy. V kalendáři školy se nachází velké množství
tradičních akcí. Jsou to zejména sportovní soustředění sportovních tříd, adaptační pobyty
6.tříd, Čertoviny, závěrečné práce žáků 9.tříd, olympijské dny 1.a 2.stupně, akademie pro
žáky i rodičovskou veřejnost, vystoupení ŠD pro veřejnost (rodiče, domov důchodců…),
vánoční a velikonoční výstavy. Všechny naplánované akce jsme úspěšně splnili a počítáme
s nimi i v budoucích letech.
Školní rok 2012 – 2013 byl třicátým v životě plhovské školy. Na podzim 2013 si
několika akcemi toto jubileum připomeneme. Konec školního roku 2012 – 2013 byl zároveň
posledním rokem tříletého „Plánu rozvoje školy na roky 2010 – 2013“. Celý pedagogický
sbor se nad hodnocením sešel ve dnech 7. – 8.5.2013. Vyhodnotili jsme, co se nám podařilo,
co zůstalo třeba jen na půli cesty. Zároveň jsme tvořili výhled na další období 2013 – 2016.
Pevně věřím, že se nám v příštím období bude práce dařit stejně tak, jako byla úspěšná ve
školním roce 2012 – 2013.

Mgr. Vladimír Honzů
ředitel školy
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Základní údaje o škole – rok 2012/2013
Základní škola Náchod – Plhov, Příkopy 1186
Zřizovatel: Město Náchod
381 žáků, 17 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
Budova školy nabízí žákům i pedagogům vynikající prostorové podmínky pro práci.

Máme 17 kmenových tříd, učíme v odborných pracovnách pro vyučování Př,Ch,F,Vv,Z,PC,
Hv, Aj, Nj, D. Dovybavili jsme třídy moderní didaktickou technikou, všechny třídy na
1.stupni jsou vybaveny interaktivními tabulemi, odborné učebny na 2.stupni jsou vybaveny
interaktivními tabulemi a interaktivními dataprojektory, o prázdninách jsme zmodernizovali
počítačovou pracovnu. Školní a mimoškolní činnost probíhá také ve školní knihovně,
společenské místnosti, keramické dílně, cvičné kuchyni, školní dílně, v tanečním zrcadlovém
sálu, posilovně, dvou tělocvičnách. Snažíme se vytvářet estetické prostředí, ve kterém se
všichni budou cítit dobře. V prostorách školy je hodně zeleně, na výzdobě školy se podílejí
zejména výtvarné práce našich žáků a výstupy žákovských prací v různých projektech.
V průběhu letních prázdnin proběhla rekonstrukce sociálního zařízení dívek v budově
U1. V příštích letech však bude potřeba zrekonstruovat zbylá sociální zařízení v budovách
U1,U2 a MVD. Tento požadavek se objevuje ve výroční zprávě již poněkolikáté a je opravdu
aktuální. Na rekonstrukci čekají i třídy a odborné pracovny (dveře, podlahy, topení,
elektroinstalace…).

Tělesná výchova, sport
Mezi priority naší práce patří školní i mimoškolní sportování našich žáků. Dlouholetou
tradici má rozšířené vyučování tělesné výchovy, část chlapců 5.-9. sportovních tříd se
zaměřuje na fotbal. Naši sportovci trénují na umělém povrchu po celý rok, využívají
tělocvičny, posilovny i tanečního sálu. Škola vytváří rozvrhové podmínky, aby všechny
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činnosti pokud možno navazovaly. Pro oblast tělesné výchovy má naše škola vynikající
prostorové podmínky, školní stadion funguje dobře, ale i tam bude v příštích letech potřeba
zásadnější údržba.
Spolupráce s rodiči
V rámci schůzek SRPDŠ se 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. Ve školním roce 2011-2012 jsme rodiče požádali o vyplnění anketního
lístku, mapovali jsme si jejich názory na domácí přípravu dětí, na jejich informovanost o tom,
jaké úkoly děti dostávají. Vyhodnotili jsme si názory rodičů a ve školním roce 2012 -2013
jsme se závěry pracovali. Jedním z úkolů na rok 2012 – 2013 bylo , že při naší práci se
pokusíme více věnovat individuálnímu přístupu v zadávání úkolů, také budeme dbát na to,
aby se pravidla, jaké úkoly a kdy budou žáci dostávat, rodiče dozvěděli prostřednictvím
žákovského diáře.
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Přehled učebních plánů

2.1

Školní vzdělávací program Klíče k životu
Ve školním roce 2012/2013 jsme vyučovali podle školního vzdělávacího programu

Klíče k životu. Každým rokem svůj vzdělávací program doplňujeme, inovujeme.
Učební plány 1. a 2. stupně – viz příloha výroční zprávy
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 10 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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Volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmová činnost

2.2

Počet hodin v týdnu

Počet skupin

7.ročník


Cvičení z přírodopisu

2

1



Dílny

2

1



Německý jazyk

2

1

8.ročník


Vedení domácnosti a vaření

2

1



Zdravotní výchova

2

1



Konverzace v anglickém jazyce

2

1



Ochrana přírody

2

1



Fyzikálně technická praktika

2

1

9.ročník


Cvičení z fyziky

1

1



Cvičení z českého jazyka

1

1



Cvičení z matematiky

1

1



Cvičení z chemie

1

1



Německý jazyk

2

1

2.3

Nepovinné předměty



Plavání (5.,6.ročník)

2

2



Sportovní výchova

2

2

2.4

Kroužky



Atletika

2

1



Keramika mladší

2

1



Keramika starší

2

1



Keramika dospělí

4

2



Kroužky ŠD

8

4

7

Mimoškolní činnost

2.5

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. Školní družina úzce spolupracuje s SK Plhov.
Sportovní aktivity


Plavání, bruslení



Gymnastika



Atletika



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

Pedagogický sbor naší školy je zkušený a odborně zdatný, ve škole pracují převážně
kvalifikovaní učitelé, nekvalifikovaní pracovníci učí zejména cizí jazyky. V letošním
školním roce jsme vyřešili problém předmětu Fyzika, do školy nastoupil nový kolega Petr
Cícha (aprobace M,F). Po mateřské dovolené se vrátila paní učitelka Jaroslava Litošová
(A,N), což přispělo ke stabilizaci výuky anglického jazyka. Dále se po mateřské dovolené

8

vrátila do školy paní učitelka Petra Knoulichová (M,Př). Po těchto změnách učili ve školním
roce 2012 – 2013 pedagogové důchodci pouze 0,75 úvazku.

Výchovní poradci

3.2

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. V letošním školním roce koordinovala i
spolupráci s

dalšími institucemi – SPU, Archa, azylový dům. Do náplně práce patří i

koordinace práce pedagogických asistentů, zejména asistenta pro děti ze sociálně slabých
rodin. Tuto funkci plní paní Petra Lochmanová, mzdové prostředky na toto místo jsme získali
v rámci projektu MŠMT.
Výchovným poradcem na 2.stupni ZŠ je Mgr. Alena Ducháčová. Je poradcem pro
volbu povolání, spolupracuje s třídními učiteli 5. a 9.tříd při odchodu dětí na střední školy.
Vyučuje v rámci pracovních činností přípravě k volbě povolání – Svět práce.
Koordinátor protidrogové prevence a prevence rizikového chování dětí

3.3

Ve školním roce 2012 – 2013 jsme pracovali v oblasti prevence rizikového chování podle
Minimálního preventivního programu. Tvorbu minimálního programu, koordinaci práce
pdg.pracovníků školy, spolupráci s jinými institucemi má na starosti paní učitelka Naďa
Králíčková. V oblasti prevence rizikového chování dětí jsme spolupracovali s těmito
subjekty: OSPOD, Policie ČR, Kompas, PPP, Archa, Městská knihovna v Náchodě.
Akce uspořádané v 2012 – 2013:


Policie ČR – Bezpečně v dopravě (6.ročník)



OSPOD – Sociálně právní ochrana dětí (6.ročník)



Adaptační pobyt žáků 6.tříd (září 2012), se třídami pracovali TU a školní psycholog



Kompas – Koheze třídního kolektivu (6.ročník)



OSPOD – základy trestní odpovědnosti (7.ročník)



Policie ČR – Nebezpečí kyberšikany (8.ročník)



OSPOD – Studentka, nebo maminka? (9.ročník)



PHDr. Jana Hofmanová – Holocaust a antisemitismus (9.ročník)
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Ve 2. – 9. třídách pracují se žáky třídní učitelé v hodinách Osobnostní a etické výchovy.
Zabývají se vztahy mezi žáky, jejich problémy, komunikací, sebepoznáním a dalšími
složkami etické výchovy.
Ve školním roce 2012-2013 spolupracoval s vyučujícími, žáky a rodiči Mgr. Martin
Macháč, školní psycholog. Psycholog má pro naši školu vyhrazenou každou středu,
s rodiči se domlouvá i na jiných termínech, kdy mohou využít jejich služeb. Školní
psycholog dává rodičům a žákům možnost, jak zvládnout školní práci, problémy školní i
mimoškolní. V červnu 2013 jsme na společném setkání, kterého se zúčastnila vedoucí
OSPOD paní Landová, školní psycholog Martin Macháč, preventista rizikového chování
Naďa Králíčková, výchovná poradkyně Magda Kulovaná a vedení školy, hodnotili
spolupráci školy s psychologem. Oceňujeme možnost aktuálně řešit zejména individuální
problémy žáků, ať školní nebo soukromé, zapojení školního psychologa do práce
s celými třídními kolektivy. Dále jsme plánovali rozvoj dalšího působení školního
psychologa.

4

Přijímací řízení

4.1

Do budoucího prvního ročníku nastoupí v září 2013 37 dětí.

Rozhodnutím pedagogicko - psychologické poradny nebo dětského lékaře bylo doloženo 7
odkladů povinné školní docházky.
4.2

Projekt tříd s rozšířenou výukou sportovní výchovy.

Ze třídy 4.A (v tomto

ročníku jsme měli pouze jednu třídu) se přihlásilo 10 zájemců. Žáci s programem rozšířené
tělesné výchovy budoucí páté třídy se budou učit společně v jedné třídě s ostatními dětmi.
Do vyšších ročníků tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy přijde 7 žáků z jiných škol.
4.3

Ze spádových škol do 6. ročníku přijde 6 dětí, ze ZŠ Babí 3 žáci, ze ZŠ Dolní

Radechová 0 žáků, ze ZŠ Běloves 3 žáci.
4.4

Na víceleté gymnázium odešlo 8 žáků

4.5

Povinnou devítiletou školní docházku ukončilo 48 žáků 9.tříd a 3 žáci z nižších

ročníků.
Na střední školu s maturitním oborem bylo přijato

38 žáků (76 %)

Do učebních oborů

13 žáků (14%)
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Výsledky vzdělávání

5.1
2012 2013

ročník vyznamenání
1. pol
2.pol

prospěli
1. pol
2.pol

neprospěli
1. pol
2.pol

1.

34

31

1

4

0

2

2.

25

25

6

8

0

0

3.

36

34

11

11

0

0

4.

15

15

5

5

0

1

5.

22

23

15

14

3

2

6.

27

20

29

35

0

2

7.

9

12

37

34

0

0

8.

11

13

37

38

1

0

9.

10

11

37

38

1

0

189

184

177

183

7

8

Celkem

Snížené známky z chování
Uspokojivé
Neuspokojivé

celkem
29
2

1.pol

2.pol
15
0

14
2

Celkový počet neomluvených hodin:
1.pololetí - 75 hodin

2.pololetí - 225 hodin

Počet neomluvených hodin stoupl kvůli neomluvené absenci 4 dětí z 1.stupně. Záškoláctví
jsme řešili ve spolupráci se zákonnými zástupci a s pracovníky odboru sociálních věcí.

Soutěže

5.2


Podrobné informace o všech akcích, soutěžích, umístěních žáků, tradičních akcích
školy jsou v ročence Štěbetání 2013, která je přílohou této výroční zprávy.

5.2.1 Účast v okresních a krajských kolech vědomostních soutěží


Škola pravidelně organizuje školní kola vědomostních soutěží pro své žáky. Je to
jeden ze způsobů, jak dát nadaným žákům šanci rozvíjet své schopnosti nad rámec
základního učiva. Nejšikovnější žáci pak reprezentují školu v okresních soutěžích.

11



Ve školním roce 2012 – 2013 jsme se zúčastnili okresních kol vědomostních soutěží:
Matematický Klokan, Klokánek, matematická olympiáda, Pythagoriáda, chemická
olympiáda, poznávání rostlin, olympiáda z českého jazyka, soutěž v anglickém jazyce,
dějepisná olympiáda



Krajské kolo olympiády v českém jazyce – žákyně 9.B Marie Škrabková se
umístěním v okresním kole (3.místo) nominovala do kola krajského, ve kterém
obsadila 13.místo.

5.2.2 Sportovní soutěže – školní, okresní, krajská kola


Sport patří mezi priority naší práce. Kromě tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy
nabízíme i množství dalších sportovních aktivit všem žákům. Děti sportují ve
sportovních kroužcích, organizujeme tradiční sportovní akce. Pravidelně se účastníme
všech dostupných sportovních soutěží, které jsou pro žáky základních škol
organizovány v Náchodě nebo v okrese Náchod.



K největším úspěchům našich žáků na sportovním poli v roce 2012 – 2013 patří:

1. místo – krajské finále Pohár rozhlasu v atletice - družstvo mladších žáků
2. místo – krajské finále v minifotbalu – starší žáci
2. místo – Krajské finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů - Jaroslav Nývlt
v kategorii 2001
5. místo - Krajské finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů – mladší žáci

5.2.3 Závěrečné práce žáků 9.tříd
Popáté 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 2012 – duben 2013. 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 2013. Pro žáky 9.tříd i jejich rodiče to bylo
slavnostní a důstojné rozloučení se se školou.
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

jméno
Košvancová

seminář
Fin.gram. –
pilotáž učebnice
Horák, Štěpán,
Zdravotník
Smrček,
zotavovacích
Fléglová,Kolářová akcí - doškolení
Honzů,
Finanční
Košvancová
gramotnost
Honzů, Králíčková Etická výchova
v moderní době
Horák, Králíčková Finanční
gramotnost
Pdg.sbor
Dílna psaní
Macková,
Rozvíjení
Walterová,
jyzakových
Litošová,
dovedností
Kábrtová, Štěpán
v hodině Aj
Honzů
Novely
právních
předpisů
Honzů, Horák,
Finanční
Králíčková
gramotnost
Olejáková,
Žákovský
Goliášová
parlament konference
Goliášová
Zdravotník
zotavovacích
akcí - doškolení
Walterová
Evropská
dobrovolnická
služba koordinátor
Čepa
Aktuální
inovace Microsoft
Kulovaná
IT ve škole
Honzů, Horák,
Finanční
Králíčková
gramotnost
Olejáková
Mat. na ZŠ –
Dr. Hejný
Fraus,
Pdg.sbor
Finanční
gramotnost
Kulovaná
Smart
konference

organizace
AISIS

akreditace
projekt

cena
-

datum
18.,19.10.2012

ČČK

ano

2500,-

1.11.2012

Vlastní
projekt
NIDV

ano

-

1.-2.11.2012

ano

-

24.11.2012

Vlastní
projekt
RWCT
ŠZ DVPP
HK

ano

-

28.-29.11.2012

3500,-

22.10.2012
29.11.2012

500,-

11.1.2013

ano
ano

Zeman Pavel
Vlastní
projekt
ZŠ Letohrad

ano

-

projekt

-

24. –
26.1.2013
6.2.2013

ČCK

ano

500,-

22.2.2013

EDS

ano

-

27.- 2.3.2013

Microsoft

ano

-

13.3.2013

ano

-

ano

400

9.4.2013
25. –
27.4.2013
30.4.2013

ano

-

7.,8.5.2013

-

12.5.2013

Boxed
Vlastní
projekt
CV HK
Vlastní
projekt
ZŠ BN
Jaroměř
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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

Evropská dobrovolnická služba – v rámci mezinárodního projektu pracovali v naší
škole Julie Benz z Německa. Asistovala v hodinách němčiny, angličtiny, v kroužcích
školní družiny. V programu budeme pokračovat i v dalším školním roce.

7.3

Pedagogický asistent pro žáky ze sociálně slabých rodin – ve třídách na 1.stupni
působí pdg.asistentka, která individuálně pracuje s dětmi, které z důvodu sociální
situace (časté stěhování, nedostatečné rodinné zázemí, pobyt v azylovém domě)
zaostávají ve výuce. Její práci koordinuje výchovná poradkyně a třídní učitelé na
1.stupni.

7.4

EU peníze do škol – v období 02/2011 – 07/2013 jsme realizovali projekt EU peníze
do škol. V rámci tohoto projektu jsme čerpali prostředky zejména na individualizaci
práce s dětmi (půlené hodiny v předmětech Č,A,If), materiální vybavení školy
(obměna PC v učebně počítačové techniky, nákup didaktické techniky), rozvoj
čtenářských dovedností ( vzdělávání pedagogického sboru, nákup knížek pro
mimoškolní četbu žáků, nákup učebnic)

7.5

V Náchodě rozumíme penězům – od 1.1. 2012 se rozběhl projekt zaměřený na
rozvoj finanční gramotnosti. Projekt podala naše škola, spolupracujeme v rámci
projektu s dalšími 10 školami regionu. Projekt je zaměřen na implementaci finanční
gramotnosti do učebního plánu školy. Projekt je realizován v rámci globálního grantu
CZ.1.07/1.3.43 v OPVK.
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 2012 - 2013 jsme informovali veřejnost o dění na naší škole
v regionálním tisku a v region1ální televizi. Články ze života školy vycházely zejména
v Deníku Náchodska a v Náchodském zpravodaji.
Všechny důležité informace jsou na stránkách www.zsplhov.cz, přispívají 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 2012-2013 nevykonala ČŠI v naší škole žádnou kontrolní činnost.

10

Pedagog roku
Ocenění Náchodský pedagog roku 2013 bylo uděleno paní učitelce Iloně Novákové.
Paní učitelka učí na 2.stupni předměty Nj, Vv,Hv, Pč, Rv, OEV, je třídní učitelkou ve
třídě 7.A. Na práci paní učitelky oceňují její kolegové zejména pracovní nasazení,
důslednost a zároveň otevřenost a vnímavost, které jsou samozřejmou součástí její
každodenní práce s dětmi.

11

Ve škole pracuje základní organizace Českomoravského odborového svazu
pracovníků školství při ZŠ Náchod – Plhov, na rok 2013 byla podepsána kolektivní
smlouva, která upravuje vztahy zaměstnavatele ZŠ Náchod – Plhov, Příkopy 1186 a
zaměstnanců.

Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2012 - 2013 schválila pedagogická rada dne:
29.8.2013

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

Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2012-2013 schválila Školská rada Základní
školy Náchod – Plhov

Dne: 12.9.2013

Školská rada Základní školy Náchod – Plhov
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