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Úvod
Školní rok 2013 – 2014 jsme zvládli úspěšně, nebyl to však rok jednoduchý a
bezproblémový. Ve školní i mimoškolní práci jsme zvládli vše, co jsme si před začátkem
roku 2013 – 2014 naplánovali. Obstáli jsme v hodnocení školní inspekce, uspořádali jsme
několik akcí připomínajících skutečnost, že plhovská škola byla otevřena již před třiceti lety.
Plhovská škola v současnosti řeší dva problémy, které ovlivňují její činnost. První
skutečností je malý počet žáků, který školu navštěvuje. Ve školním roce 2013 – 2014 jsme
měli v 17 třídách 359 žáků, bylo to o cca 20 žáků méně než v roce předešlém. Malá
naplněnost tříd a skutečnost, že v 5. ročníku máme jen jednu třídu, přináší v organizaci školní
práce mnoho problémů. Je ohrožena aprobovanost výuky některých předmětů, snižujeme na
minimum nabídku volitelných předmětů, zvyšuje se počet žáků ve skupinách výuky cizích
jazyků. Ředitel školy v současnosti nedisponuje téměř žádnými finančními prostředky,
kterými by formou nenárokových složek platu motivoval své kolegy a také ocenil
nadstandardní práci některých členů pedagogického sboru. Protože výše mzdových
prostředků na nepedagogické pracovníky i vychovatelky ŠD je také odvislá od počtu žáků ve
škole, ocitáme se v problémech i v těchto oblastech. V ostatních oblastech materiálního
zabezpečení chodu školy (provozní náklady, pomůcky, učebnice, vzdělávání pedagogického
sboru) jsme fungovali standardně bez velkých problémů a omezení. O opatřeních, jak přivést
do školy více žáků, jsme opětovně diskutovali v rámci pedagogického sboru, školské rady, se
zástupci rady a zastupitelstva Města Náchod během celého školního roku. Pro další období
jsme připravili několik konkrétních opatření, bez pomoci zřizovatele a bez spolupráce s ním
se toto vše neobejde.
Další oblastí, která nás trápí, je oprava a rekonstrukce interiérů školy. V letech 2013 a
2014 došlo k rekonstrukci sociálních zařízení v budově U1 (1.stupeň ZŠ), ale vše další
(sociálky na U2 (2.stupeň) a MVD (ŠD), oprava a zateplení tělocvičny, modernizace el.
rozvodů…) na uskutečnění stále čeká. V roce 2010 byl schválen Městem Náchod plán
rekonstrukce plhovské školy a opravy a rekonstrukce byly vyčísleny částkou 24miliónů Kč.
Za toto období byly proinvestovány ve škole cca 2 milióny, vše další je teprve potřeba
uskutečnit.
I přes výše uvedené skutečnosti se nám školní práce v roce 2013 – 2014 dařila.
Učíme ve třídách, které jsou vybaveny moderní didaktickou technikou, máme dobré
prostorové podmínky pro plnění výchovně vzdělávacích cílů školy. Ve škole učí odborně i
lidsky kvalitní pedagogičtí pracovníci. Přesto jsme v roce 2013 – 2014 řešili personální
problém. Po odchodu paní učitelky Kalfusové (M, Př) na mateřskou dovolenou jsme
opakovaně přijímali na zástup vyučující matematiky a přírodopisu, střídání vyučujících
během školního roku nepřispělo k systematické práci zejména v 6.ročnících, které střídaní
vyučujících pocítily nejvíce.
Školní práce v roce 2013 – 2014 vycházela z Plánu rozvoje školy na roky 2013 –
2016, který jsme sestavili společně s celým pedagogickým sborem na konci školního roku
2012 – 2013. Vycházíme z toho, že prioritami výuky je rozvoj matematické, čtenářské a
počítačové gramotnosti, výuka cizích jazyků, důraz na etický rozměr veškeré školní práce a
také důraz na sportovní vyžití žáků v rámci školní i mimoškolní činnosti. Z těchto priorit
vychází aktualizace školního vzdělávacího programu, modernizace učeben, vzdělávání se
pedagogického sboru. Zmodernizovali jsme školní počítačovou síť (investice do serveru a
programového vybavení), vybavili jsme další třídy moderní didaktickou technikou.
Pedagogický sbor se vzdělával zejména v oblasti metodiky práce v oblasti počítačové,
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matematické a finanční gramotnosti, všichni pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v oblasti
metodiky aplikování etické výchovy.
Abychom toto vše zvládli, pomáhá nám finančně i metodicky účast v několika
projektech. K 31.1.2013 jsme dokončili dvouletý projekt vzdělávání se v oblasti finanční
gramotnosti, spolupracujeme s dalšími školami v oblasti rozvoje metodiky matematiky,
usilujeme o získání prostředků na rozvoj etické výchovy ve škole.
Zmodernizovali jsme orientační plán školy a od září 2013 jsme ustanovili funkci
recepční, která zajišťuje první kontakt s návštěvami ve škole a eviduje příchozí do budovy
školy. Obě tato opatření se v rámci práce školy osvědčila.
Počátek školního roku 2013 – 2014 byl také ve znamení připomenutí si 30. výročí
otevření plhovské školy. V městské knihovně jsme uspořádali výstavu, která připomněla
uplynulá tři desetiletí školy, zorganizovali jsme setkání pedagogických i nepedagogických
pracovníků školy, kteří v minulých desetiletích na Plhově pracovali. Protože se profilujeme
jako škola, ve které se sportuje, uspořádali jsme atletické dopoledne pro rodiče a děti a také
volejbalový turnaj, jehož se zúčastnila družstva ze škol náchodského regionu.
V prosinci 2013 uskutečnil v naší škole kontrolní činnost tým České školní inspekce.
V hodnocení jsme obstáli velmi dobře. ČŠI ocenila zejména pozitivní klima ve škole, kvalitní
výuku v jednotlivých vzdělávacích oblastech, vybavení tříd didaktickou technikou a využití
této techniky ve výuce. S členy inspekčního týmu jsme diskutovali zejména o tom, jak dále
rozvíjet školní práci, jakými metodami dále zkvalitňovat výuku.
V diskusích nad tím, co je omezujícím činitelem kvalitní školní práce, se dostáváme
opakovaně k tomu, že do školy chodí řada dětí, které nejsou motivované k tomu, aby úspěšně
zvládli školní docházku. Ve školním roce 2013 – 2014 se to aktuálně týkalo jednotlivých žáků
ve třídách na 1. stupni a dále žáků v 6.A. Tam se sešlo hodně dětí romských i dalších žáků,
kteří školu a školní pravidla akceptují jen obtížně. Za pomoci systematické práce pedagogů,
asistentů pedagogů, školního psychologa, výchovných poradců školy se snažíme umožnit
těmto žákům docházku zvládnout. Toto je však oblast, kterou bez pomoci sama škola jen
těžko zvládne. Jakou pomoc škola potřebuje a kdo škole fakticky může pomoci, to jsou
otázky, které řešíme a budeme řešit se zástupci města i odborných pedagogických a sociálních
pracovišť.

Mgr. Vladimír Honzů
ředitel školy
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Základní údaje o škole – rok 2013/2014
Základní škola Náchod – Plhov, Příkopy 1186
Zřizovatel: Město Náchod
359 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

Školní budovy, materiální zabezpečení
Materiální a prostorové podmínky
V Základní škole Náchod – Plhov máme výborné prostorové podmínky pro školní

práci. Využíváme mnoho učeben ke specializované výuce (učebny F,Př,Ch,Hv,Z,If,D, školní
kuchyňka, Aj,Nj,Vv,keramika ), podařilo se nám školu vybavit moderní počítačovou
technikou (třídy 1.stupně vybavené interaktivní tabulí, odborné učebny 2.stupně vybavené
interaktivními tabulemi a interaktivními dataprojektory, dvě počítačové učebny, čítárna,
společenská místnost). Máme nadstandardní prostorové podmínky pro sportovní výuku a
sportovní mimoškolní aktivity. Zaměstnanci školy spolu s dětmi vytvářejí estetické prostředí.
V průběhu letních prázdnin

byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení na

1.stupni. Většina oprav však školu teprve čeká. Budova, která nabízí výborné zázemí školní i
mimoškolní práci, zároveň

několik let čeká na rozsáhlejší opravy. Jedná se zejména o

sociální zařízení pro žáky 2.stupně a v prostorách školní družiny. Řešili jsme též havárii
vodovodního řádu, je předpoklad, že i tato část (stejně jako elektroinstalace a topení) bude
nutné v nejbližších letech rekonstruovat.
Tělesná výchova, sport, zázemí pro školní a rekreační 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. Tělocvičny jsou však již ve stavu, kdy nutně potřebují rekonstrukci,
zejména rekonstrukci podlah, a také opravu pláště, zejména kvůli energetické náročnosti
vytápění budovy. Školní stadion funguje dobře, ale i tam bude v příštích letech potřeba
zásadnější údržba. Umělá tráva již dosluhuje a v horizontu několika málo let bude třeba
povrch hřiště vyměnit.

2

Přehled učebních plánů (viz příloha výroční zprávy)

2.1

Školní vzdělávací program Klíče k životu
Ve školním roce 2013/2014 jsme vyučovali podle školního vzdělávacího programu

Klíče k životu.

Každým rokem svůj vzdělávací program doplňujeme, inovujeme.

Nejzávažnější změnou v roce 2013 – 2014 bylo zavedení druhého cizího jazyka pro žáky 7. –
8.tříd.
V rámci vzdělávacího programu Klíče k životu organizujeme výuku ve třídách
s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V tomto režimu se učily ve školním roce 2013 – 2014
třídy 9.B, 8.B, 6.B a skupiny žáků ve třídách 5.A, 7.A, 7.B.
Učební plány 1. a 2. stupně – viz příloha výroční zprávy
Vzdělávací program Klíče k životu popisuje i volitelné předměty a nepovinné předměty.
Náprava poruch SPU byla zajišťována v 10 skupinách žáků.

Volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmová činnost

2.2

Počet hodin v týdnu

Počet skupin

7.ročník


Cvičení z přírodopisu

1

2



Cvičení ze zeměpisu

1

2

1

1

8.ročník


Ochrana přírody

6

9.ročník


Cvičení z fyziky

1

2



Cvičení z českého jazyka

1

2



Cvičení z matematiky

1

2



Cvičení z přírodopisu

1

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



Basketbal

1

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. Školní družina úzce spolupracuje s SK Plhov.
Sportovní aktivity


Plavání, bruslení



Gymnastika



Atletika



Korfbal



Florbal

Estetické aktivity


Dívčí klub – paličkování, textilní, výtvarné techniky
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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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Personální zabezpečení školy

3.1.

Pedagogický sbor

Pedagogický sbor naší školy je zkušený a odborně zdatný, ve škole pracují převážně
kvalifikovaní učitelé. Ve školním roce jsme řešili problém vyučujícího předmětu M – Př.
Paní učitelka Kalfusová odešla v říjnu na mateřskou, zbytek roku jsme situaci řešili
dlouhodobými zástupy.

Na škole pracují tři nekvalifikovaní učitelé, kteří si příslušnou

kvalifikaci doplňují studiem. S koncem roku 2013 – 2014 odešly do důchodu paní učitelky
Alena Ducháčová, Marcela Klapková a Ladislava Simonová.

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. V letošním školním roce koordinovala i
spolupráci s

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

koordinace práce pedagogických asistentů, zejména asistenta pro děti ze sociálně slabých
rodin. Tuto funkci plnila paní Petra Lochmanová, mzdové prostředky na toto místo jsme
získali v rámci projektu MŠMT.
Výchovným poradcem na 2.stupni ZŠ byla v roce 2013 - 2014 Mgr. Alena Ducháčová.
Byla poradcem pro volbu povolání, spolupracovala s třídními učiteli 5. a 9.tříd při odchodu
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dětí na střední školy. Vyučovala v rámci pracovních činností přípravu k volbě povolání –
předmět Svět práce. S koncem školního roku 2013 – 2014 odešla do důchodu, funkci
výchovného poradce pro volbu povolání převezme zástupkyně ředitele Mgr. Martina
Olejáková.
Koordinátor protidrogové prevence a prevence rizikového chování dětí

3.3

Základem školní práce v oblasti prevence ve školním roce 2013 – 2014 byl Minimální
preventivní program. Jeho tvorbu, koordinaci práce pdg.pracovníků školy, spolupráci
s jinými institucemi má na starosti paní učitelka Mgr. 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 2013 – 2014:


Policie ČR – Trestně právní odpovědnost



Adaptační pobyt žáků 6.tříd (září 2013), se třídami pracovali TU a školní psycholog



OSPOD – sociálně právní ochrana dětí



Policie ČR – Nebezpečí kyberšikany (8.ročník)



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



PHDr. Jana Hofmanová – Holocaust a antisemitismus (9.ročník)



Jeden svět na školách – lidsko - právní témata (tolerance, práva dětí…)
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 2013 -2014 spolupracoval s vyučujícími, žáky a rodiči Mgr. Martin
Macháč, školní psycholog. Psycholog má pro naši školu vyhrazenou každou středu. Na
konci roku 2013 – 2014 jsme na setkání širšího vedení školy domlouvali, jakým
způsobem zefektivnit práci školního psychologa. Jak ho ještě více zapojit do
preventivních programů připravovaných pro třídy 1. a 2. stupně naší školy. Práci
psychologa ve škole koordinuje zástupkyně ředitele Martina Olejáková.
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4

Přijímací řízení

4.1

Do budoucího prvního ročníku nastoupí v září 2014 46 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 a ze 4.B se

přihlásilo 24 zájemců. Žáci s programem rozšířené tělesné výchovy budoucích pátých tříd
nebudou v jedné třídě, ale budou se učit ve třídách 5.A,5.B společně s ostatními dětmi.
Do vyšších ročníků tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy přijde 6 žáků z jiných škol.
4.3

Ze spádových škol do 6. ročníku přijde 19 dětí, ze ZŠ Babí 10 žáků, ze ZŠ Dolní

Radechová 6 žáků, ze ZŠ Běloves 3 žáci.
4.4

Na víceleté gymnázium odešlo 5 žáků

4.5

Povinnou devítiletou školní docházku ukončilo 43 žáků 9.tříd a 1 žák z nižšího

ročníku.
Na střední školu s maturitním oborem bylo přijato

36 žáků (85 %)

Do učebních oborů

7 žáků (15 %)

5.1

Výsledky vzdělávání

2013 - 2014

ročník vyznamenání
1. pol
2.pol

prospěli
1. pol
2.pol

1.

29

28

5

4

2.

30

33

6

4

3.

24

20

9

12

4.

29

30

12

10

1

5.

14

14

5

6

1

6.

19

20

17

20

3

7.

21

23

31

32

8.

9

9

38

41

9.

13

7

29

36

Celkem

188

184

152

165

Snížené známky z chování
Uspokojivé
Neuspokojivé

celkem
15
1

10

neprospěli
1. pol
2.pol

1

1

6

1.pol
10
0

1

2.pol
5
1

Celkový počet neomluvených hodin:
1.pololetí - 59 hodin

2.pololetí – 113 hodin

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 2014, 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.



Ve školním roce 2013 – 2014 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.A Alma Kudrnáčová se

umístěním v okresním kole (2.místo)

nominovala do kola krajského, ve kterém

obsadila 9. 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 2013 – 2014 patří:
9. místo v republikovém finále přespolního běhu v kategorii mladší žáci (po vítězství
v okresním a regionálním kole)
4. místo v krajském finále basketbalu v kategorii starších žáků
4. místo v krajském finále v plavání v kategorii starších dívek
2. místo v krajském kole Poháru rozhlasu v atletice v kategorii starší žáci
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2. místo v krajském kole atletického čtyřboje v kategorii starší žáci
1. místo v Běhu do zámeckých schodů v kategorii starší žáci
2. místo v Běhu do zámeckých schodů v kategorii mladší žáci

5.2.3 Závěrečné práce žáků 9.tříd
I ve školním roce 2013 – 2014

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 2013 – duben 2014. 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 2014. Pro žáky 9.tříd i jejich rodiče to
bylo slavnostní a důstojné rozloučení se se školou.

6

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Ve školním roce 2013 – 2014 jsme končili s projektem „V Náchodě rozumíme
penězům“, v rámci tohoto projektu dobíhaly semináře zaměřené na vzdělávání se v oblasti
finanční gramotnosti.
V souvislosti s přípravou školního roku 2014 – 2015, kdy budeme učit na 1.stupni
podle jiné metodiky matematiky, jsme se zaměřili na osvojování si metodiky výuky dle pana
Hejného. Součástí vzdělávání byly i návštěvy hodin v ZŠ Červený Kostelec a ZŠ Na Ostrově
v Jaroměři. Další semináře byly navštěvovány jednotlivými členy pedagogického sboru,
výběr vycházel z aktuálních potřeb práce ve škole. Kolegyně a kolegové se vzdělávali
v oblasti řízení školy, prevence rizikového chování žáků, práce s moderní didaktickou
technikou, práce s dětmi s SVP.
jméno
Olejáková
Honzů
Honzů

seminář
Nevšední
matematika
všedního dne
Učíme
se
s iPadem
Jak dále pracovat

organizace
Gymnázium
Mělník

akreditace
ano

cena
-

datum
28.
29.8.2013

TOŠ o.s.

ano

2 900

TOŠ o.s.

ano

-

21.23.8.2013
21.-
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s ŠVP
Honzů,
Finanční
Horák,
gramotnost
–
Králíčková
V Náchodě
rozumíme
penězům
Smrček,
Práce
s IAT
Kábrtová
Smart board
Knoulichová Tradiční
podzimní
geolog.exkurze
Vrátná
Psychomotorická
cvičení
Vyuč. 1.st. + Výuková metoda
vyuč. M
profesora
Hejného
Králíčková
Prevence
kriminality Vrátná,
Výtvarná dílna
Rýdlová,
Fléglová
Olejáková,
Finanční
Košvancová gramotnost
Honzů
Zkušenosti
ved.prac.školství
Pedagogický Windows 8
sbor
Králíčková
Prevence
kriminality Králíčková
Prevence
kriminality
Olejáková
Lyžařský
instruktor
doškolení
Olejáková
Mat.
podle
M.Hejného – 2.st.
Knoulichová Mat.
podle
M.Hejného – 2.st.
Pražáková
Mat.
podle
M.Hejného – 2.st.
Králíčková
Sexuální výchova
Štěpán
Regionálmí
geografie ČR
Celý
Poskytnutí
pdg.sbor
1.pomoci
Kulovaná
Práce s dětmi s
SVP
Honzů
Kariérní řád pdgHonzů
Školská

Vlastní projekt

ano

-

23.8.2013
13.
–
15.10.2013

AV Média

ano

-

20.9.2013

CV HK

ano

500

20.9.2013

CV HK

ano

500

5.11.2013

3 600

30.10.2011

PhDr.
Bomerová

Eva ano

PPP Náchod

ano

-

7.11.2013

CV HK

ano

1500

11.11.2013

AISIS Kladno

ano

-

TOŠ o.s.

ne

-

7.8.11.2013
8.11.2013

Vlastní
vzdělávání, Čepa
PPP Náchod

ne

-

11.11.2013

ano

-

2.12.2013

PPP Náchod

ano

-

10.12.2013

CV HK

ano

1600

3.
–
5.1.2014

CV HK

ano

600

14.1.2014

CV HK

ano

600

14.1.2014

CV HK

ano

600

14.1.2014

NIDV
CV HK

ano
ano

600

17.1.2014
23.1.2014

J.Šimek

ne

-

31.1.2014

-

20.2.2014

500

26.2.2014
27.2.2014

ZŠ Na Králíčku ano
N.M.
NIDV HK
ano
Dr. Zeman
ano
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Macková
Rosová
Olejáková,
Dostálová,
Kulovaná,
Košvancová
Čepa

legislativa
novinky
Aj

-

Matematika
metodika
p.Hejného

– ZŠ
Červený Ne
Kostelec
(hospitace)

-

Únor 2014

-

Březen
2014

ZŠ Na Ostrově ano
Jaroměř
ČŠI
ano

-

2.4.2014

-

3.4.2014

Microsoft, HK
NIDV HK

-

8.4.2014
22.4.2014

-

29.4.2014

ZŠ
Červený (návštěva Kostelec
v hodinách)
KÚ KHK
ano
-

9.5. 2014

NIDV

22.5.2014

CV HK

Produkty
Microsoft
Honzů
Národní systém
inspekčního
hodnocení
Cícha
Microsoft
Králíčková
EtV – pilotáž
učebnic
Kulovaná,
Matematika
–
Langenb.,
metodika
Gol., Košv., p.Hejného
Olejáková
Vyuč. 1.st. Metamatika
–
(10) ZŘŠ
metodika
Králíčková, Etická výchova
Honzů
ve škole
Olejáková
p. Veselá

ano

ano
ano

ZŠ Na Ostrově Ne
Jaroměř
(hospitace)

ano

600

22.5.2014
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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 pracovala

v plhovské škole s dětmi slečna Katharina Othmer. Spolupracovala s vyučujícími
v hodinách německého a anglického jazyka, pomáhala v práci hudebního souboru
Sboreček, asistovala jako plavčík při pravidelných návštěvách dětí školní družiny
v náchodském bazénu.
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.
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7.4

V Náchodě rozumíme penězům – v srpnu 2014 jsme zakončili projekt zaměřený na
rozvoj finanční gramotnosti. Projekt podala naše škola, spolupracovali jsme 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. Výsledkem projektu je zpracovaná metodika výuky finanční gramotnosti pro
celou školu, problematika FG se stala součástí našeho vzdělávacího programu. Děti
se s problematikou peněz a hospodaření s nimi setkávají v rámci předmětů prvouka,
občanská a rodinná výchova, pracovní činnosti. Téma FG je pravidelně zařazováno do
programů projektových dní (8.ročník).

7.5

Nevšední matematika všedního dne – projekt zabývající se metodikou výuky
matematiky na 2.stupni, do projektu se zapojila Mgr. Martina Olejáková.

8. Spolupráce s rodiči, školská rada
8.1. Sdružení rodičů a přátel školy
V rámci schůzek SRPDŠ se s rodiči setkáváme čtyřikrát v roce. Dvakrát při třídních
schůzkách (listopad, květen), dvakrát při schůzkách konzultačních, na nichž jsou často spolu
s rodičem přítomny i děti (leden, duben). Ve škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy.
Zástupci rodičů se scházejí s vedením školy dvakrát ročně, vždy při příležitosti společných
rodičovských schůzek.

Ze setkání

je vždy vyhotoven zápis, zástupci tříd pak zapisují

připomínky rodičů a předávají informace třídním vyučujícím a také vedení školy. Každý rok
se nějakým způsobem zajímáme o to, jak rodiče hodnotí práci školy. V letošním roce (květen
2014) jsme se jich dotazníkovou formou ptali na to, jak využívají www.stránky školy a jaké
informace by odtud chtěli čerpat. Dále jsme se snažili získat informaci o tom, nakolik je
dostatečná nabídka mimoškolních aktivit. Součástí dotazníku (viz příloha výroční zprávy)
bylo i zjišťování, jaké jméno má podle rodičů plhovská škola na veřejnosti, čím si dobré
jméno získává, popř. co bychom měli napravit, aby povědomí o naší škole bylo ještě lepší.

8.2. Školská rada
Školská rada se sešla v roce 2013 – 2014 dvakrát. Na podzim 2013 schválila výroční
zprávu za školní rok 2012 – 2013, ředitel školy informoval členy rady o situaci ve škole, o
plánech a potřebách školy na další období. Na setkání v květnu 2014 schválila školská rada
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dodatek ke školnímu řádu, který byl vypracován na doporučení České školní inspekce, byla
doplněna část hodnocení práce žáků.

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Veškeré informace o tradičních událostech v životě školy jsou ve školní ročence Štěbetání.
Pedagogičtí pracovníci pořádají veřejná vystoupení, výstavy, soutěže, organizovali dětskou
olympiádu, prezentujeme se při Dni památek.
V tomto roce jsme si připomínali 30. výročí otevření plhovské školy. V rámci tohoto
výročí jsme uspořádali v prostorách Městské knihovny výstavu, zorganizovali jsme setkání
všech bývalých a současných zaměstnanců školy, připravili jsme atletické dopoledne pro
rodiče a děti, obnovili jsme tradici „učitelských“ volejbalových turnajů.
Ve školním roce 2013 - 2014

jsme informovali veřejnost o dění na naší škole

v regionálním tisku a v regionální televizi. Články

ze života školy vycházely zejména

v Deníku Náchodska a v Náchodském zpravodaji.
Stránky www.zsplhov.cz, jsme letos nově vybudovali, nová podoba stránek přispívá
k lepší komunikaci s rodiči a veřejností, k prezentaci školy na veřejnosti.
10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve dnech 2. – 4. prosince 2013 pracoval v naší škole inspekční tým České školní
inspekce. Hodnotila činnost za období 2011 – 2013 a předmětem inspekční činnosti bylo:
a) Získávání a analyzování informací o vzdělávání žáků
b) Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní
školou
c) Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů
ZŠ Náchod – Plhov v hodnocení ČŠI obstála. Byli jsme kladně hodnoceni ve všech
oblastech práce školy. Inspekční zpráva je k nahlédnutí v kanceláři školy a na
www.zsplhov.cz
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11. Pedagog roku
Ocenění

Náchodský pedagog roku 2014 bylo uděleno paní učitelce Renátě

Langenbergerové. Paní učitelka byla v roce 2013 – 2014 třídní učitelkou ve 2.B třídě.
Vede pěvecký soubor, organizuje Akademii školy, práce jejich dětí zdobí prostory
školy.

12. ČMOS
Ve škole pracuje základní organizace Českomoravského odborového svazu
pracovníků školství při ZŠ Náchod – Plhov, na rok 2014 byla podepsána kolektivní
smlouva, která upravuje vztahy zaměstnavatele ZŠ Náchod – Plhov, Příkopy 1186
a zaměstnanců.

Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2013 - 2014 schválila pedagogická rada dne
6.10. 2014

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

Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2013 - 2014 schválila Školská rada Základní
školy Náchod – Plhov

Dne:

Školská rada Základní školy Náchod – Plhov
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