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Úvod
Školní rok 2014 – 2015
Naše práce v tomto školním roce vycházela z platné legislativy a také z dokumentu
Plán rozvoje školy na období 2013 – 2016, který jsme konkretizovali pro školní rok 2014 –
2015.
Během prázdnin 2014 a prázdnin 2015 byla rekonstruována sociální zařízení
v budovách U1 a U2 (pavilony 1. a 2. stupně), moderní a kulturní prostředí se určitě odrazí i
v tom, jak žáci budou vnímat svoji školní práci. K 30. září 2015 bude dokončena
rekonstrukce tělocvičny (zateplení, okna, osvětlení, podlaha), i toto je modernizace, na kterou
jsme čekali a která zkvalitní a zpříjemní sportování žákům školy i veřejnosti. V modernizaci
školy bude potřeba pokračovat i v příštím období; čekáme na opravu podlahové krytiny ve
třídách, výměnu dveří a zárubní, opravu WC v objektu MVD (ŠD). Dožitý je také umělý
trávník na sportovním stadionu školy. Zpracováváme projekt na vybudování odpočinkové
zóny zejména pro žáky 1.stupně a ŠD v prostorách za budovou U1 v areálu školy. Na tento
záměr bychom chtěli získat finanční prostředky a projekt zrealizovat v roce 2016.
V oblasti výchovně vzdělávací práce jsme splnili vše, co jsme splnit chtěli. Neklesl
nám počet žáků, což je vždy základní předpoklad pro to, abychom mohli ve škole
systematicky a plánovitě pracovat. V lednu 2015 jsme zapsali 45 budoucích žáků prvních
tříd, a tak i příští školní rok 2015-2016 budeme pracovat s cca 370 žáky. I přes tuto současnou
situaci chodí do plhovské školy o cca 50 žáků méně, než by bylo potřebné zejména kvůli
bezproblémovému personálnímu zabezpečení chodu školy. V roce 2014 – 2015 neměli téměř
žádní zaměstnanci stanovené osobní ohodnocení své práce, protože to finanční situace
řediteli školy neumožňovala.
Během školního roku 2014 – 2015 klesl počet žáků ve třídách 3.A a 3.B na 30, proto
k termínu 1.září 2015 rozhodl ředitel školy o jejich sloučení do jedné třídy. Plhovskou školu
opustilo 47 žáků 9. tříd, kteří byli vesměs přijati ke studiu na středních školách, pouze 19
procent si vybralo k dalšímu studiu učební obor. Z pátých tříd odešlo pět dětí studovat na
gymnázium.
Ve školním roce 2014 – 2015 jsme pracovali s 41 dětmi, kterým je některým
z odborných pracovišť diagnostikován nějaký zdravotní nebo výukový handicap. Do naší
školy chodí více než třicet romských dětí, které povětšinou zvládají svoji školní práci
s obtížemi, přicházejí k nám žáci, kteří se svou matkou bydlí přechodně v azylovém domě.
Pracujeme se 4 dětmi s diagnózou autismus, od 1. září 2015 je v 1. třídě žák na vozíku. Ve
školním roce 2014 – 2015 se nám dařilo zajišťovat kvalitní výuku a výchovu všech dětí díky
kvalitní práci pedagogického sboru, díky neustálému vzdělávání se v metodách práce, díky
práci 3 asistentek pedagoga. Přesto situaci vnímáme jako stále obtížnější. Z tohoto pohledu
stále platí to, že odchod vyššího počtu dětí do výběrových škol (např. na gymnázium) je
problém. Odporuje to zejména celospolečenské snaze o posílení inkluzivního vzdělávání, to
znamená o vytvoření podmínek pro společné vzdělávání všech dětí. Pokud budou rodiče žáků
vnímat skutečnost, že do vybraných škol odchází vysoké procento žáků a zároveň do tříd
základních škol přicházejí v rámci inkluze další děti s nějakým handicapem, povede to
zákonitě k posilování tendence vzniku škol soukromých, exkluzivních. Tím se situace
„obyčejných“ základních škol v budoucnu ještě ztíží.
V rámci rozvoje plhovské školy jsme se ve školním roce věnovali prioritně několika
oblastem. Bylo to zavádění nové metodiky výuky matematiky. Metodika je pojmenována po
panu Milanu Hejném. Jeho metodou jsme učili v prvních třídách, prvky této metody jsme
zařazovali do práce zejména 3., 6. tříd. Pokračujeme v implementaci problematiky finanční
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gramotnosti do vzdělávacího programu naší školy, téma financí jsme zařazovali do projektů,
hodin matematiky, výchovy občanství, v 9. ročnících pak do předmětu Pracovní činnosti,
volba povolání. Další výraznou oblastí našeho zájmu je rozvoj čtenářství. Vybudovali jsme
čítárnu na 1. stupni, ve třídách prvního stupně byly pravidelně zařazovány čtenářské chvilky a
čtenářské hodiny. Na jaře 2015 jsme v rámci výzvy 56 MŠMT požádali o prostředky na
rozvoj čtenářské gramotnosti, v dalším období budeme rozvíjet čtenářství v rámci čtenářských
dílen, dobudujeme a dovybavíme čítárnu pro žáky 2. stupně. Dalšími prioritami naší práce je
výuka cizích jazyků a sport. Ve škole pracoval dobrovolník z Německa, který přispěl ke
kvalitní jazykové výuce žáků. Sportovní rozvoj dětí probíhá v rámci tříd s rozšířenou výukou
tělesné výchovy (5.-9. ročník), v rámci tradičních akcí školy (olympiáda, ledová slavnost) a
nabídky mimoškolních aktivit školní družiny a školního klubu. Tradičně se věnujeme etické
výchově. Z dotačního projektu Královéhradeckého kraje jsme získali prostředky na
vzdělávání se celého pedagogického sboru, seminář byl zaměřen na plánovací model etické
výchovy a na výchovný styl učitele. Naše škola obdržela titul „ Etická škola zlatého stupně“,
toto ocenění uděluje Etická výchova o.p.s., pod záštitou MŠMT a v ČR na něj dosáhly čtyři
školy.
Pedagogický sbor naší školy je stabilizovaný. Na konci roku 2014 – 2015 odešly paní
učitelka Petra Knoulichová (M,Př) a paní učitelka Alena Goliášová (1.stupeň), nově
nastoupila paní učitelka Hana Gajdušková (M, Ch).
V rámci vlastního hodnocení školní práce jsme si objednali u společnosti SCIO
dotazníkové šetření Mapa školy. Práci školy hodnotili rodiče, žáci, pedagogický sbor i
nepedagogičtí pracovníci. Se závěry šetření pracujeme a budeme nadále pracovat, výstupy
jsou k dispozici na stránkách plhovské školy.
Vladimír Honzů

4

1

Základní údaje o škole – rok 2014/2015
Základní škola Náchod – Plhov, Příkopy 1186
Zřizovatel: Město Náchod
367 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, prostorové podmínky

Pracujeme ve škole, která má výborné dispoziční podmínky pro naplňování
výchovných i vzdělávacích cílů. Využíváme mnoho učeben ke specializované výuce. V roce
2014 – 2015 jsme dovybavili čítárnu pro 1.stupeň v objektu U1. Během prázdnin 2015 jsme
přemístili počítačovou učebnu, která byla původně součástí školní knihovny v části MVD.
Vytvořili jsme novou počítačovou učebnu na U2, čítárnu napříště budeme využívat jen pro
rozvoj čtenářství, výuku českého jazyka. V části U2 bylo vytvořeno wifi prostředí, abychom
mohli dál modernizovat výuku smysluplným využíváním didaktické techniky. Dokončení
zavedení wifi v prostorách U1,U2 plánujeme na rok 2016.
V průběhu letních prázdnin

byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení na

2.stupni, k 30.září bude dokončena rekonstrukce tělocvičny.
1.2. Tělesná výchova, sport, zázemí pro školní a rekreační sport
Mezi priority naší práce patří školní i mimoškolní sportování našich žáků. Naši
sportovci trénují na umělém povrchu po celý rok, využívají tělocvičny, posilovny i tanečního
sálu. Škola vytváří rozvrhové podmínky, aby všechny činnosti pokud možno navazovaly.
Prostory tělocvičny pronajímáme jiným školám, sportovním oddílům a veřejnosti. V roce
2014 – 2015 sportovala v naší škole ZŠ Babí, umožnili jsme činnost tanečním kroužkům
Déčka, své tréninky mají v tělocvičně nebo na hřišti týmy FK Náchod, FK Babí, FK Zábrodí.
Zejména večerních hodin využívá ke sportování veřejnost.
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Školní stadion funguje dobře, vytváří nám vynikající prostor pro školní sportování.
Ovšem umělá tráva je již po téměř deseti letech provozu dožitá a potřebuje výměnu. Stav
umělé trávy byl konzultován s panem Zdeňkem Phillipem, v rozpočtu na rok 2016 budeme
mít požadavek na financování nové umělé trávy na hřišti.
Jako velký nedostatek pociťujeme již několik let neexistenci vybavení pro
volnočasové aktivity školní družiny a tříd 1. stupně. Na jaře 2015 jsme ve spolupráci s MU
v Náchodě vypracovali projekt na vybavení prostorů za objektem U1 (1.stupeň) hracími a
sportovacími prvky, rádi bychom vše realizovali v rámci roku 2016.

2

Přehled učebních plánů (viz příloha výroční zprávy)

2.1

Školní vzdělávací program Klíče k životu
Ve školním roce 2014/2015 jsme vyučovali podle školního vzdělávacího programu

Klíče k životu. Každým rokem svůj vzdělávací program doplňujeme, inovujeme.
V rámci vzdělávacího programu Klíče k životu organizujeme výuku ve třídách
s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V tomto režimu se učily ve školním roce 2014 – 2015
třídy 9.B, 7.B a skupiny žáků ve třídách 5.AB, 6.A, 8.AB.
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 11 skupinách žáků.

Volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmová činnost

2.2

Počet hodin v týdnu

Počet skupin

7.ročník


Cvičení z přírodopisu

1

1

8.ročník


Ochrana přírody

1

2



Cvičení z českého jazyka

1

2
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2.3

Nepovinné předměty



Plavání (5.,6.ročník)

1

2



Sportovní výchova

1

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 v době před

vyučováním a po skončení výuky. Výchovně vzdělávací činnost oddělení školní družiny
nezahrnuje v sobě jen relaxační část, ale ve specializovaných zaměstnáních se děti věnují
výtvarným, hudebním činnostem. Školní družina prezentuje svoji práci v rámci
vystoupení pro rodiče (Vánoce, konec školního roku), reprezentuje školu na veřejnosti
(Kuronské slavnosti, vystoupení v domově důchodců), účastní se soutěží školních družin.
Vychovatelky školní družiny se podílejí na akcích školy, při kterých prezentujeme
výsledky své práce, zveme do školy budoucí žáky ( Den otevřených dveří, vánoční a jarní
výstava, sportovní soutěže…) Snažíme se přijmout do školní družiny všechny děti, které
rodiče přihlásí, v roce 2014 -2015 (a zejména letos 2015 – 2016) se nám to s obtížemi
podařilo. Pro příští období počítáme s tím, že z kapacitních důvodů budeme muset některé
zájemce (zejména 4.,5. třída) odmítat.
Pro zkvalitnění práce školní družiny plánujeme vybavení části sportovního stadionu
hracími prvky pro činnost tříd 1. stupně a školní družiny. Toto bychom chtěli realizovat
v roce 2016.
Sportovní aktivity


Plavání, bruslení
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Gymnastika



Atletika



Korfbal



Florbal

Estetické aktivity


Flétny



Sborový zpěv

Praktické aktivity


Páni kluci



Vaření



Klubové činnosti

3. Personální zabezpečení školy
Pedagogický sbor

3.1.

Ve škole pracuje stabilizovaný pedagogický sbor. Na konci roku 2014 – 2015 skončily ve
škole paní učitelka Petra Knoulichová (M,Př), která přijala místo v místě svého bydliště
na Novém Hrádku, a paní učitelka Alena Goliášová (1.stupeň), která se odstěhovala do
Prahy. Od nového školního roku nastoupila paní Hana Gajdušková (M,Ch). Na škole
pracují dva nekvalifikovaní učitelé, kteří si příslušnou kvalifikaci doplňují studiem.

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. Koordinuje i spolupráci s
institucemi – SPC, Archa, azylový dům.

dalšími

Do náplně práce patří i koordinace práce

pedagogických asistentů, zejména asistenta pro děti ze sociálně slabých rodin. Tuto funkci
plnila slečna Adéla Vrátná, mzdové prostředky na toto místo jsme získali v rámci projektu
MŠMT.
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Výchovným poradcem na 2.stupni ZŠ byla v roce 2014 – 2015 Martina Olejáková.
Byla poradcem pro volbu povolání, spolupracovala s třídními učiteli 5. a 9.tříd při odchodu
dětí na střední školy.
Nad výchovnými problémy se scházejí výchovní poradci spolu s koordinátorem primární
prevence Naďou Králíčkovou, spolupracují s třídními učiteli, ředitelem školy, školním
psychologem, vedoucí školní družiny.

3.3

Koordinátor protidrogové prevence a prevence rizikového chování dětí
Základem práce v této oblasti je minimální preventivní program. Koordinátorem této
oblasti je paní učitelka Naďa Králíčková, jeho tvorbu a naplňování prostřednictvím
jednotlivých akcí a prací s dětmi v jednotlivých hodinách realizuje společně s celým
pedagogickým sborem. V oblasti prevence rizikového chování dětí jsme spolupracovali
s těmito subjekty: OSPOD, Policie ČR, Kompas, PPP, Archa, Městská knihovna
v Náchodě.
Akce uspořádané v 2014 – 2015:
6. ročník
OSPOD - Trestně právní odpovědnost
Čas proměn
Jeden svět na školách – lidská práva (filmový festival)
7. ročník
OSPOD – Sociálně právní ochrana dětí
PPP – kyberšikana
Jeden svět na školách – lidská práva (filmový festival)
8. ročník
Archa – Nebezpečí facebooku
PPP – kyberšikana
Jeden svět na školách – lidská práva (filmový festival)
Zdravá výživa
9. ročník
PPP – kyberšikana
Archa – Nebezpečí facebooku
Jeden svět na školách – lidská práva (filmový festival)
Projekt ICEJ, vzdělávací program - volba povolání
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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.
V roce 2014 – 2015 pracoval ve škole školní psycholog.

4

Přijímací řízení

4.1

Do budoucího prvního ročníku nastoupí v září 2015 46 dětí.

Rozhodnutím pedagogicko - psychologické poradny a dětského lékaře bylo doloženo 18
odkladů povinné školní docházky.
4.2. Projekt tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy – Ze tříd 4.A a 4.B se přihlásilo 16
zájemců a 1 žák z jiné školy. 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 přišlo 8 žáků z jiných škol.
4.3

Ze spádových škol do 6. ročníku přijde 13 dětí; ze ZŠ Babí 9 žáků, ze ZŠ Dolní

Radechová 3 žáci, ze ZŠ Běloves 1 žák.
4.4

Na víceleté gymnázium odešlo 5 žáků

4.5

Povinnou devítiletou školní docházku ukončilo 47 žáků 9.tříd.

Na střední školu s maturitním oborem bylo přijato

38 žáků (81 %)

Do učebních oborů

5.1

9 žáků (19 %)

Výsledky vzdělávání

2014 - 2015

ročník vyznamenání
1. pol
2.pol

prospěli
1. pol
2.pol

1.

42

42

4

5

2.

27

26

4

5

3.

32

27

5

10

4.

19

18

15

16

5.

25

28

16

13

4

1

6.

20

22

11

9

1

1

7.

13

15

23

22

4

3

8.

18

21

36

33

9.

10

8

37

39

Celkem

206

207

151

152

9

6

10

neprospěli
1. pol
2.pol
1

Snížené známky z chování
Uspokojivé
Neuspokojivé

celkem
13
1

1.pol
4
0

2.pol
9
1

Celkový počet neomluvených hodin:
1.pololetí - 66 hodin

2.pololetí – 267 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 2015, která je přílohou této výroční zprávy.

5.2.1 Účast ve vědomostních soutěžích


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 2014 – 2015 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



Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce – Rosa Teresa Carlino obsadila 4. místo,
Vanesa Čisárová byla devátá.

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 2014 – 2015 patří:
3. místo v ČR – minikopaná starších žáků
3. místo v krajském kole Poháru rozhlasu v atletice v kategorii mladší žáci, 4. místo
mladší žákyně
2. místo – krajské kolo v přespolním běhu, kategorie mladších žáků
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4. místo - krajské kolo v přespolním běhu, kategorie mladší žákyně
1. místo – Běh do zámeckých schodů, kategorie žáků 1.stupně, chlapci a dívky
v kategorii 6.,7. tříd
1. místo – házená, turnaj náchodských škol, kategorie 1.-2.tříd a kategorie 3.-5. tříd
2. místo – Krajské kolo štafetového běhu „Běháme s Lídou Formanovou“, kategorie
1.-3. tříd a kategorie 4.-5. tříd
2. místo - okresní finále Volejbal starších žáků
5.2.3 Závěrečné práce žáků 9.tříd
Žáci 9.tříd završují své působení na ZŠ Náchod - Plhov vypracováním závěrečné
práce. Vybírají si téma, které zpracují formou seminární práce. Obsah, formu, zdroje
konzultují se svým vyučujícím. Na závěrečné práci pracují v období listopad – duben. V
květnu 2015 pak proběhly obhajoby prací. Žáci před svými spolužáky a komisí vyučujících
promluvili o své práci, zodpověděli dotazy. Každá práce a obhajoba byly doprovázeny
prezentací v elektronické podobě. Práce jsou hodnoceny čtyřstupňovou škálou – výborná,
chvalitebná, vyhovující, nevyhovující. V roce 2015 vypracoval jeden žák nevyhovující práci,
následně pak musí práci přepracovat, aby vyhověl a mohl dostat osvědčení.

Předání

osvědčení proběhlo na závěrečné akademii v červnu 2015. Pro žáky 9.tříd i jejich rodiče to
bylo slavnostní a důstojné rozloučení se se školou. Závěrečné práce prezentujeme ve
Štěbetání i v regionálním tisku.

6

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2014 – 2015 jsme jako spolupracující škola realizovali projekt

„Dotykem ke vzdělávání“. Cílem bylo vzdělávání se v oblasti moderních didaktických
technologií. V projektu bylo zařazeno 14 členů pedagogického sboru.
Další oblastí, na kterou jsme zaměřili vzdělávání se pedagogů, byla metodika výuky
matematiky. Již druhým rokem aplikujeme při výuce matematiky metodiku Dr. Hejného. Ve
spolupráci s TOŠ o.s. jsme v naší škole uspořádali čtyři semináře, kterých se spolu s členy
plhovského pedagogického sboru účastnili učitelé z celého našeho regionu. Nadále chceme
být školou, která bude v rámci spolupráce s TOŠ o.s. regionálním centrem vzdělávání
v oblasti metodiky matematiky a napříště i metod rozvíjení čtenářsví.
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V rámci implementace etické výchovy do školního programu jsme získali z grantu
KHK prostředky na vzdělávání se v oblasti etické výchovy. V rámci dvoudenního setkání
celého pedagogického sboru jsme se zabývali pod vedením lektora učebním stylem učitele a
zvládáním konfliktních situací ve třídě.
Další vzdělávání se pedagogického sboru bylo zaměřeno na metodiku tělesné
výchovy (kurzy lyžařských instruktorů), první pomoc (doškolení zdravotníků školních akcí),
školská legislativa (vedení školy), metodika výuky jednotlivých předmětů, řízení procesů ve
škole (vedení školy)

2014 – 2015, DVPP
jméno
Honzů Vladimír

seminář
Nové trendy ve školství

organizace
TOŠ

akreditace cena
ano
3000

Línková Jana

Čtením a psaním ke
krit.myšlení pro
češtináře
Školní soutěže
Projekt Dotykem ke
vzdělávání, OPVK
Systém Niques Po stopách doby ledové
Čtením a psaním ke
krit.myšlení pro
češtináře
Čtením a psaním ke
krit.myšlení pro
češtináře
Prevence rizikových
jevů ve škole, práce
s integrovanými dětmi
Čtením a psaním ke
krit.myšlení pro
češtináře
Čtením a psaním ke
krit.myšlení pro
češtináře
Čtením a psaním ke
krit.myšlení pro
češtináře
Doškolovací kurz pro
instr.lyžování
Správní řízení

Kritické
myšlení o.s.

ano

ASPV
ZŠ TU V
Domcích
ČŠI
CVHK
Kritické
myšlení o.s.

-

-

11.9.2014
17.9.2014

ano
ano

600,-

25.9.2014
10.10.2014
10.10.2014

Kritické
myšlení o.s.

ano

PPP

ano

Kritické
myšlení o.s.

ano

19.11 .2014

Kritické
myšlení o.s.

ano

1.12.2014

Kritické
myšlení o.s.

ano

16.12. 2014

CVHK

ano

1600

8.-10.1.2015

CVHK

ano

500

9. 1. 2015

Smrček Jaroslav
Cícha, Olejáková,
Honzů
Olejáková, Cícha
Knoulichová Petra
Línková Jana
Línková Jana
Kulovaná,
Olejáková,
Králíčková
Línková Jana
Línková Jana
Línková Jana
Jaroslav Štěpán
Vladimír Honzů
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20. –
22.8.2014

30.10.2014

0

7.11.2014

Olejáková,
Šofrová,
Dostálová,
Fléglová
Martina Olejáková

Podpora učitelů ve
výuce matematiky
Hejného metodou

H – Mat, TOŠ

ano

1200

10.1.2015

Jednotné přij.zkouškypilotní testování

KHK

ano

-

26.1.2015

Celý pdg. Sbor
(33 pdg.prac.)

Sebereflexe vých.stylu
učitele, plánovací
model EtV
Změny v zákonech
2015
Práce s aplikací „ŠVP
školy“
Velikonoční výtvarná
dílna

Libor Kyncl

ano

14 000

29.,30.1.2015

CVHK,
p.Zeman
ČŠI

ano

600

19.2.2015

ano

-

26.2.2015

p. Matoušová

ne

1200

??

Podpora učitelů ve
výuce matematiky
Hejného metodou
Engage and motivate
your students
Jak pracovat
s autistickým dítětem
Doškolovací kurz pro
instr.lyžování - curving
Dotykem ke vzdělávání

H – Mat, TOŠ

ano

Bohemia
Ventures
p. Křovinová

ano

-

5.3.2015

ne

-

9.3.2015

BP Sport

Ano

2640

ZŠ TU V
Domcích

ano

-

20. –
24.3.2015
květen 2015

Podpora učitelů ve
výuce matematiky
Hejného metodou

H – Mat, TOŠ

ano

1200

16.5. 2015

Hejného matematika
pro 2. st.
Hejného matematika
pro 1. st.
Letní škola TOŠ
Dotykem ke vzdělávání

H - Mat

ano

2800

1.- 3.7. 2015

H -Mat

ano

2800

TOŠ o.s.
ZŠ TU V
Domcích

ano
ano

3000
-

17.- 19.8.
2015
19.-21.8.2015
26.8. 2015

Vladimír Honzů
Vladimír Honzů,
Martina Olejáková
Vrátná Lenka,
Rýdlová, Vrátná
Adéla
Vítková, Kábrtová,
Kulovaná
Jaroslava Litošová
Celý pdg. sbor
Kolářová Adriana
14 členů pdg.
sboru
Šofrová,
Dostálová,
Fléglová,
Kábrtová,
Kulovaná, Vítková
Olejáková
Šofrová
Honzů
14 členů pdg.
sboru
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Projekty, kterých se škola účastní
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28.2.2015

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, který koordinuje
SVČ Déčko, pracoval v plhovské škole Tim Holz, student z Německa. Spolupracoval
s vyučujícími v hodinách německého a anglického jazyka, asistoval jako plavčík při
pravidelných návštěvách dětí školní družiny v náchodském bazénu. Tim

také

zpracoval projekt, v rámci kterého byl v červenci v Náchodě uspořádán pobyt
studentů z Německa, Polska, Slovenska a České republiky. Hlavní náplní byl sport,
čeští zástupci byli z naší školy.

Máme výborné reference jak na úroveň celého

mezinárodního setkání, tak i na účast žáků plhovské školy.
7.3

Čteme a cestujeme, výzva 56 MŠMT – v období

červen – prosinec 2015

připravujeme a realizujeme projekt zaměřený na rozvoj čtenářství a výuky angličtiny.
V rámci projektu absolvuje skupina 18 žáků devátých tříd výjezd do Velké Británie,
cílem je zdokonalení
poznávání

angličtiny v rámci výuky v anglické škole (3 dny výky),

reálií země, komunikace v rámci ubytování v rodinách. V rámci části

projektu zaměřeného na čtenářství absolvují vyučující 1.stupně a českého jazyka
seminář metodiky vedení čtenářské dílny, získali jsme také prostředky (cca 85 000 Kč)
na nákup knih do školní knihovny.
7.4

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.

7.5

Etická výchova - Dejte nám pevný bod a my pohneme školou – cílem bylo
vzdělávání

v oblasti metod práce etické výchovy. Projekt byl realizován jako

dvoudenní seminář pro celý pedagogický sbor, proběhl ve dnech 29. a 30. ledna 2015.
Finanční prostředky jsme získali jako dotaci KHK, projekt vedl PhDr Libor Kyncl.
7.6

Dotykem ke vzdělávání - jako spolupracující škola jsme se zapojili do projektu,
který si dal za cíl rozvíjet práci s moderní didaktickou technikou.

Získali jsme

prostředky na nákup bezdotykových zařízení, semináře pak byly zaměřeny na využití
této techniky ve výuce. Do projektu bylo zapojeno 14 pedagogů našeho
pedagogického sboru.
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Adaptační pobyta žáků 6. tříd - každoročně se nově utváří šestá třída. Po přechodu

7.7

z 1. stupně přijímáme do školy i řadu žáků z malých náchodských škol. Na to, aby se
děti poznaly, aby společně s TU si nastavily pravidla společného fungování ve škole,
slouží třídenní adaptační pobyt. Rodičům, kteří řeší , jak zaplatit náklady na pobyt,
přispíváme z prostředků, které poskytlo Město Náchod.
Víkendová výtvarná dílna pro rodiče, děti, učitele – projekt byl realizován pod

7.8

vedením paní Nadi Králíčkové v rámci dvou sobotních dílen. Ty proběhly v prosinci
2014 a v dubnu 2015. Projekt finančně podpořilo Město Náchod.
Ovoce do škol – využíváme nabídky projektu a jednou týdně žáci 1.stupně dostávají

7.9

ke svačině ovoce nebo zeleninu. Rozdávání ovoce, předávání informací o zdravé
výživě, praktické nakládání s ovocem a zeleninou mají na starosti třídní vyučující tříd
1. stupně.
7.10

Školní mléko – jsme účastníky projektu, v rámci kterého mají žáci možnost zakoupit
si dotované mléčné výrobky. Evidenci mají na starosti třídní vyučující, na distribuci
se podílí školní jídelna.

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. V květnu 2015 byl zástupci rodičů zvolen předsedou SRPDŠ pan
Petr Rousek, místopředsedy paní Renata Šrůtová a paní Jana Horáková.

8.2. Školská rada
V roce 2014 – 2015 se obměnilo složení školské rady. Město Náchod zastupují pan Pavel
Sokolář, pan Jan Řehák, paní Jana Celbová. Zástupci pedagogického sboru ZŠ Náchod –
Plhov byly zvoleny dne 10. 11. 2014 zástupkyně ředitele Martina Olejáková a paní učitelky
Renata Dostálová a Ilona Nováková. Ve volbách, které proběhly 11.11.2014, byly jako
zástupci rodičů zvoleni paní Renata Šrůtová, paní Šárka Posnarová, pan Petr Rousek.
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Školská rada se sešla v roce 2014 – 2015 dvakrát. Na podzim 2014 schválila výroční
zprávu za školní rok 2013 – 2014, ředitel školy informoval členy rady o situaci ve škole, o
plánech a potřebách školy na další období.

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Štěbetání - Veškeré informace o tradičních událostech v životě školy jsou ve školní
ročence Štěbetání. Pedagogičtí pracovníci pořádají veřejná vystoupení, výstavy, soutěže,
organizovali dětskou olympiádu. Štěbetání je přílohou této výroční zprávy.
Noviny, Zpravodaj - O dění ve škole referujeme v místním tisku, ve zpravodaji.
V roce 2014 – 2015 nám bylo otištěno v „papírových“ médiích 26 textů.
Zveme vás k nám do školy Pro zvýšení povědomí o naší škole jsme si nechali
vytisknout propagační materiál „ Zveme vás k nám do školy“. Je určen zejména zájemcům
z řad rodičů, kteří chtějí k nám umístit své dítě. Obsahuje základní informace o škole, o tom,
jaké máme priority ve výchovně vzdělávací práci. Součástí materiálu je bohatá
fotodokumentace.
Stránky školy - se začátkem roku 2014 – 2015 jsme zcela nově vytvořili
www.stránky školy. Jsou moderní designem i obsahem. V roce 2014 – 2015 jsme pracovali i
na organizaci aktualizace stránek. Správcem stránek jsou pan učitel Petr Cícha, paní
zástupkyně ředitele Martina Olejáková, na aktualizaci se podílejí všichni vyučující i
pracovnice školní družiny.

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2014 – 2015 nehodnotila naši práci ČŠI.

11. Pedagog roku
Ocenění

Náchodský pedagog roku 2015 bylo uděleno panu učiteli Jaroslavu

Smrčkovi. Pan učitel byl v roce 2014 – 2015 třídním učitelem v 5.B třídě. Jeho
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specializací je sport, oceňujeme zejména jeho dlouholetou práci s dětmi při získávání
jejich zájmu o pravidelné sportování.
12. ČMOS
Ve škole pracuje základní organizace Českomoravského odborového svazu
pracovníků školství při ZŠ Náchod – Plhov. Na rok 2015 byla podepsána kolektivní
smlouva, která upravuje vztahy zaměstnavatele ZŠ Náchod – Plhov, Příkopy 1186
a zaměstnanců.
Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2014 - 2015 schválila pedagogická rada dne
28.8. 2015

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

Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2014 - 2015 schválila Školská rada Základní
školy Náchod – Plhov

Dne:

Školská rada Základní školy Náchod – Plhov
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