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Úvod
Školní rok 2016 – 2017
Naše práce v tomto školním roce vycházela z platné legislativy a také z dokumentu
Plán rozvoje školy na období roku 2016 a roky následující.
V srpnu 2016 se sešli všichni pedagogičtí pracovníci a vytvářeli

společně

pod

vedením lektorky Jany Kazíkové dokument, ve kterém jsme pojmenovali priority své práce
při rozvíjení školy pro roky 2016 – 2019. Výsledkem jsou změny ve školním řádu (pravidla
pro užívání mobilních telefonů, pohyb rodičů po škole),

pojmenované

změny, které

zavádíme nebo budeme zavádět (elektronický žákovský diář, elektronická třídnice (od roku
2017), budování školského poradenského pracoviště, stanovené priority pro rozvíjení kvality
samotné výuky (vzdělávání pdg. sboru)…
Školní rok 2016 – 17 byl úspěšný. Měřeno počtem žáků, zvýšil se počet dětí, které
navštěvují naši školu. V dubnu 2017 jsme zapsali 45 budoucích prvňáků, otevřeme dvě první
třídy. Přihlásily se více než tři desítky dětí z jiných škol, které budou chodit v roce 2017 – 18
do 6. tříd naší školy. Naši žáci uspěli u přijímacích zkoušek na střední školy, nastoupí do
gymnázií, středních škol našeho regionu. Trendem zůstává, že jen málo z nich se hlásí na
učební obor. Žáci 5.,7.,8. tříd také pracovali s testy Kalibro. Ve srovnání s dalšími žáky,
školami ČR vyšli naši žáci dobře, v některých ročnících v některých předmětech i výborně.
Pedagogický sbor je kvalitní, stabilizovaný.

Předností je ochota se vzdělávat,

modernizovat výuku. Týká se to zejména výuky matematiky (metodika Dr. Hejného) a
českého jazyka (rozvoj čtenářství). Komplikací byly dva odchody během školního roku. K
pololetí školního roku odešla na mateřskou dovolenou paní učitelka Klára Šofrová, nahradila
ji paní učitelka Hana Pavlištová. Ke stejnému datu odešla paní Kateřina Vachová, nahradila ji
paní učitelka Simona Kuhnová. Při hledání nových pedagogů jsme i my zaznamenali, že
učitelé nejsou, z vysokých škol nevycházejí nebo nejdou učit. Ještě výrazněji se to ukázalo při
přípravě školního roku 2017 – 2018, za odcházející vyučující Hanu Gajduškovou (M-Ch)
jsme nedokázali během měsíců května – srpna najít kvalifikovanou náhradu. V současné
době tak učí v plhovském sboru tři paní učitelky bez kvalifikace.
Se začátkem účinnosti nové legislativy jsme v naší škole reagovali na změny. Zřídili
jsme školské pedagogické pracoviště, které zajišťuje a koordinuje péči o děti se speciálními
vzdělávacími potřebami. Práci řídí speciální pedagožka školy Magda Kulovaná. Spolupracuje
s vedením školy, se školním psychologem, metodikem prevence Naďou Králíčkovou, řídí
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práci asistentek pedagoga. Těch bylo ve škole v roce 2016 – 2017 celkem osm. Proto jsme
začleňování dětí (inkluze) zvládli dobře. To však nic nemění skutečnost, že je to náročné. Po
stránce odborné i stránce administrativní.
Jednou z priorit naší práce v roce 2016 – 2017 je budování pozitivního klimatu školy.
Přispívá tomu práce Rady žáků, hodiny osobnostní a etické výchovy, vzdělávání
pedagogického sboru v této oblasti. Etické výchově byla věnována velká část dvoudenního
pracovního výjezdu pedagogického sboru v srpnu 2017.
Naše škola dále zůstává školou sportu. Pokračujeme v projektu sportovních tříd,
nabízíme širokou nabídku sportovních mimoškolních aktivit, naši žáci jsou úspěšní ve
sportovních soutěžích okresního i krajského formátu.
Školní družina a školní klub se stará o děti v době mimo vyučování. Kapacita školní
družiny (115 dětí) je nedostačující a již druhým rokem nelze přijmout do družiny všechny
děti, které se hlásí. Činnost družiny doplňuje práce školního klubu (děti 2. stupně, jednotlivé
zájmové kroužky) a spolupráce se sportovním klubem SK Plhov.
Mezi úspěchy řadíme i kvalitu fungování školní kuchyně. Získala titul „Zdravá školní
jídelna“, od 1.2. 2016 připravuje pro zájemce školní svačiny. Nahrazuje tak služby školního
bufetu, který nájemce po nové právní úpravě uzavřel a již neobnovil se školou smlouvu.
Ve školním roce 2016 – 2017 se nepodařilo vylepšit školu po stránce vybavení,
modernizace. V minulé výroční zprávě (2015 – 2016) jsem uvedl, že si dávám jako prioritu
své práce získat od města prostředky do rozpočtu na modernizaci školy a další prostředky na
investice na rekonstrukci vnitřního zařízení. V tomto bodu byla moje práce neúspěšná, Město
Náchod si stanovilo jiné priority, a tak naše škola na tolik potřebnou modernizaci dále čeká.
Vladimír Honzů
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Školní budovy, prostorové podmínky, nutnost rekonstrukce vnitřních prostorů
Tuto část výroční zprávy začínám tím, že kopíruji z VZ 2015 – 2016: „Pro práci
využíváme areál školy a školního hřiště. Pro školní práci máme výborné prostorové
podmínky, dostatek odborných učeben i místa pro sportovní a mimoškolní činnost.
V minulých letech byla škola zateplena, byly rekonstruovány záchody v budovách U2, U1,
MVD, byla zrekonstruována tělocvična školy. Nyní již bezodkladně čeká na rekonstrukci
interiér školy. Topení, rozvody vody a elektřiny, podlahy, dveře, to vše je po více než třech
desítkách let dožité.

Již dlouhé roky je zpracovaná stavební dokumentace rekonstrukce

vnitřních prostorů školy, doposud byla uskutečněna jen menší část potřebných prací.“ (konec
citace)
V létě 2016 bylo vybudováno dětské hřiště v areálu školy, využívá ho školní družina a
další děti 1. stupně. Nyní na konci roku 2017 máme přislíbenou rekonstrukci umělé trávy
v roce 2018.

Interiéry školy (včetně nábytku do tříd) však na modernizaci a obnovu dál

čekají. Na jaře 2017 podal MU v Náchodě žádost o přidělení dotace pro ZŠ Náchod – Plhov
v rámci výzvy IROP, kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Do projektu je zařazena
rekonstrukce pěti odborných učeben školy, stavba výtahu pro vozíčkáře, dobudování Wi – fi
ve škole, úprava vnitřního atria školy. Do termínu napsání této výroční zprávy (9.10.2017)
není znám výsledek, doposud neznáme rozhodnutí, zda nám bude dotace přidělena.
Tělocvičny i sportovní stadion jsou využívány celoročně. Zejména tělocvičny jsou
v provozu od rána do pozdního večera. Hodiny tělesné výchovy naší školy, výuka tělesné
výchovy ZŠ Babí, taneční kroužky Déčka, tréninky fotbalových oddílů FK Náchod, Babí,
Zábrodí, tréninky sportovního oddílu SK Plhov, rekreační sportování veřejnosti – toto vše se
vejde do celotýdenního rozvrhu.

Naše sportoviště a zázemí jsme též pronajali k pořádání
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dalších akcí – okresní soutěž mládeže v hasičském sportu, celorepublikové setkání otužilců,
školení trenérů kopaní OFS Náchod, Český pohár v korfbalu mládežnických družstev.
Škola též provozuje sportovní stadion. Od dubna 2017 platí revizní zpráva, podle
které je umělá tráva ve stavu, že by na ní nemělo být sportováno. Potrhaná tráva a narušené
podkladové vrstvy mohou vést ke zranění sportovců.

Problémem provozování hřiště,

zejména rozšíření hodin, kdy může hřiště využívat veřejnost, je financování správce hřiště.
Správce by měl být placen z pronájmů stadionu veřejnosti a organizacím. Protože jich není
mnoho, je správce stadionu placen z pronájmů tělocvičny veřejnosti.

Výchovně vzdělávací proces
Přehled učebních plánů (viz příloha výroční zprávy)
Školní vzdělávací program Klíče k životu
Ve školním roce 2016/2017 jsme vyučovali podle školního vzdělávacího programu
Klíče k životu. Každým rokem svůj vzdělávací program doplňujeme, inovujeme. V letošním
školním roce

byla nově zapracována část věnovaná

vzdělávání dětí se speciálními

vzdělávacími potřebami.
I nadále pokračujeme v organizování výuky ve třídách s rozšířenou výukou tělesné
výchovy. V tomto režimu se učily ve školním roce 2016 – 2017 třídy 9.B, 7.B a skupiny
žáků ve třídách 5.AB, 6.AB, 8.A.
Vzdělávací program Klíče k životu popisuje i volitelné předměty a nepovinné předměty.
Náprava poruch SPU byla zajišťována v 7 skupinách žáků.

Volitelné předměty, nepovinné předměty
Počet hodin v týdnu

Počet skupin

6. ročník


Konverzace v angličtině

1

1



Cvičení z českého jazyka

1

1

7.ročník

6



Cvičení z českého jazyka

1

1

8.ročník


Ochrana přírody

1

1



Cvičení z českého jazyka

1

1

1

1

9,ročník


Cvičení z matematiky

Nepovinné předměty


Plavání (5.,6.ročník)

1

2



Sportovní výchova

1

2

Školní družina a Školní klub
Letošní školní rok byl velmi náročný – do školní družiny a školního klubu jsme přijali 49
prvňáčků, 37 druháků a 37 třeťáků, 15 čtvrťáků a dokonce 12 páťáků. Ve školní družině bylo
zapsáno 115 dětí, ve školním klubu 35 dětí. Díky dobré organizaci, nadšení vychovatelek,
ukázněnosti a pomoci nejstarších dětí to byl rok plný krásných zážitků.
Letošní prvňáci pod vedením vychovatelek Karly Mlezivové a Adély Vrátné ve dvou
odděleních spolupracovali během roku v několika projektech.
Oddělení druháků vedla vychovatelka Lenka Vrátná, nejstarší oddělení Věra Rýdlová.
Paní vychovatelka Jaroslava Pavlovičová se tradičně věnovala sportovcům v gymnastice,
korfbale a lehké atletice.
Náš pobyt na školním hřišti zpestřila nově instalovaná lanová sestava na školním
hřišti, kde lze procvičovat svoji obratnost při lezení a spolupráci při chůzi po lajně.
Vědomosti získané ve škole ověřujeme v praxi.
Na podzim nás navštívil „Geomag na cestách“, magnetická stavebnice nás na celé
odpoledne uchvátila. Na jaře jsme navštívili kino Vesmír- cestopisná beseda s cestovatelkou
Kateřinou Motani o Brazilii. Na výletě v Korálkárně v Červeném Kostelci jsme si ověřili
svoji zručnost při výrobě drobného šperku.
Tradiční akce
Letošním hlavním tématem Vánočního setkání byly nejen naše české Vánoce, ale i
zvyklosti

z

rodin

našich

spolužáků,
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jejichž

rodiny

pocházejí

odjinud.

Děti i dospělí měli tak možnost poznat tradice na Ukrajině, ve Vietnamu, v Italii a Makedonii,
díky vydatné pomoci rodičů při přípravě vystoupení. České děti na oplátku předvedly
štědrovečení tradice, které se ještě někde v rodinách dodržují.
Zima letos byla dlouho bílá, užili jsme si hodně radovánek na sněhu. Eskymácké
hrátky se vyvedly. Karneval jsme zvládli uspořádat až po Masopustu.
Oslavu Svatojakubské noci letos naši prvňáci zahájili týdenním čarodějnickým
projektem - soutěžily v týmech, sbíraly body. Páni kluci i děvčata s Dovedných rukou
vyráběli čarodějnice ze sena. Hravý sportovní slet našich čarodějů a čarodějnic proběhl ve
čtvrtek 27. dubna na školním hřišti. Soutěžilo se ve čtyřčlenných týmech v těchto disciplínách
„štafeta se smetáčkem, 50m letu čtveřice na koštěti, slalom se šátky, shazování plechovek s
jedy, sběr jedovatých semen ponožkou, jízda zvířecích mazlíčků na lopatě.“ Nechyběla
výtvarná část - letos na téma čarodějnické obydlí. Čarodějné sportování mělo pokračování ve
Sportovních aktivitách - běhalo se v sukních, zavazoval se a přeskakoval šátek, míček se
popoháněl smetáčkem.
Aktivity zájmového vzdělávání
Vybíjená
Asi nejraději hrajeme vybíjenou, hrajeme ji všude. V Broumově – na okresním
turnaji školních družin se naši hráči umístili druzí.
Jaro ve Sportovních aktivitách přivítali letos nově malí zajíčci - házelo se do koše,
přenášelo se z pelechu do pelechu, provozovaly se různé typy skoků.
Plavání a Bruslení
Celý rok jsme jezdili do bazénu s paní vychovatelkou Karlou Mlezivovou a Adélou
Vrátnou. Bruslit nás učila paní vychovatelka Jaroslava Pavlovičová.
Organizovali jsme okresní turnaj v malé kopané a atletický čtyřboj pro školní družiny.
Estetické aktivity Páni kluci s vychovatelkou Věrou Rýdlovou a děvčata z Dovedných rukou
s Vychovatelkou Lenkou Vrátnou zkoušely nové výtvarné a pracovní techniky. Páni kluci se
v zimě vydali pomyslně po stopě Yettiho. Téma je zaujalo natolik, že sami vymysleli a sepsali
dobrodružný příběh.
Flétny vyučovaly vychovatelky Karla Mlezivová a Adéla Vrátná. Během roku se malí
muzikanti připravovali na různá vystoupení.
Věra Rýdlová, vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK
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Personální zabezpečení školy
Pedagogický sbor
Pedagogický sbor plhovské školy je stabilizovaný a kvalitní. Pro školní rok 2016 –
2017 jsme řešili zejména výuku cizích jazyků a výuku předmětu Přírodopis. K pololetí 2016
– 2017 odešla na mateřskou dovolenou Klára Šofrová, vystřídala ji jako třídní učitelka 3.A
paní učitelka Hana Pavlištová. K tomuto datu odešla ze školy paní učitelka Kateřina Vachová,
místo ní nastoupila do školy paní učitelka Simona Kuhnová. Ve škole učily v roce 2016 –
2017

dvě

paní učitelky, které nesplňují podmínku kvalifikace. Monika Hovádková si

pedagogické vzdělání aktuálně studiem doplňuje.

Školské poradenské pracoviště
Se začátkem školního roku 2016 – 2017 jsme zřídili školské poradenské pracoviště.
Jeho práci řídí speciální pedagog Magda Kulovaná, na půl úvazku pracuje jako speciální
pedagog, dále byla třídní učitelkou v 5. třídě. Dalšími členy ŠPP je výchovná poradkyně a
zároveň zástupkyně ředitele Martina Olejáková, metodik prevence Naďa Králíčková, školní
psycholožka

Viktorie Maixnerová. Pracoviště slouží k organizaci práce s dětmi s SPU,

poskytuje metodickou podporu pedagogům při identifikaci dětí, kterým je pak poskytován
1. stupeň podpory. Speciální pedagožka Magda Kulovaná dále koordinuje a metodicky vede
práci asistentek pedagoga (v roce 2016 – 2017 8 asistentů). Stále využíváme rozvojový
program MŠMT, který dovoluje zřídit funkci asistenta pro děti ze sociálně vyloučeného
prostředí.
Vedoucí ŠPP komunikuje s PPP, SPC a dalšími odbornými pracovišti, jedná s rodiči.
Do činnosti vedoucí ŠPP patří i hospitace v hodinách pro zjišťování potřeb jednotlivých dětí,
pro poskytnutí metodické podpory učitelům. Úvazek speciálního pedagoga je v letech 2016 –
2018 hrazen z projektu MŠMT „Šablony“, pro další období od roku 2018 -2019 bude muset
škola najít finanční prostředky na tuto pozici, bez které již škola za současné legislativní situace
nemůže existovat. V dubnu 2017 odešla školní psycholožka Viktoria Maixnerová, nová paní
psycholožka Markéta Vyšatová začala ve škole působit se začátkem školního roku 2017 –
2018.
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Koordinátor protidrogové prevence a prevence rizikového chování dětí
Koordinátorem této oblasti je paní učitelka Naďa Králíčková, řídí tvorbu a naplňování
minimálního preventivního programu.
Ve školním roce 2016 – 2017 jsme pracovali v oblasti prevence rizikového chování podle
Minimálního preventivního programu. V letošním roce jsme se v primární prevenci zaměřili
na kyberšikanu, nebezpečí facebooku, internetu a na zdravé vztahy v třídních kolektivech.
Spolupracovali jsme s těmito subjekty – OSPOD, Policie ČR, Městská Policie, Kompas,
PPP, Archa, městská knihovna, probační a mediační služba.
V letošním roce jsme zahájili pilotní projekt Policie ČR, který obsáhl všechny ročníky
naší školy. Jedním z úkolů tohoto projektu je, aby se děti seznámily s policistou v uniformě,
nebály se ho, prakticky se naučily, jak ho požádat o pomoc.
V 6. ročníku proběhla přednáška OSPOD – Sociálně právní ochrana dětí. V měsíci
září se žáci zúčastnili společného několikadenního pobytu. Cílem bylo posílit a upevnit
vztahy v nově vzniklých třídních kolektivech. Program připravili třídní učitel s metodikem
prevence a školním psychologem. V 7. ročníku proběhla přednáška OSPOD – Základy trestní
odpovědnosti a přednáška Probační a mediační služba..
Pro rodiče žáků jsme připravili přednášku pana Mgr. Petra Voženílka, ze střediska
výchovné péče Kompas.
Od 2. do 9. ročníku pracují třídní učitelé se svými žáky v hodinách osobnostní a etické
výchovy. Zabývají se společně otázkami, které žáci vnímají jako problematické, učitel vytváří
bezpečné prostředí, aby se děti nebály zeptat a svěřit, co je trápí nebo čemu nerozumí.
Procházejí zde všemi stupni programu etická výchova, od komunikace k prosociálnosti.
Od měsíce září do března jsme spolupracovali se školní psycholožkou. Pravidelně se s
ní scházely zástupkyně ředitele Martina Olejáková, metodik prevence Naďa Králíčková,
speciální pedagog Magda Kulovaná.
Přijímací řízení
Do prvního ročníku nastoupilo v září 2017 45 dětí.
Rozhodnutím pedagogicko - psychologické poradny a dětského lékaře bylo doloženo 16
odkladů povinné školní docházky.
Projekt tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy – Ze třídy 4.A se přihlásilo 16 zájemců.
Žáci s programem rozšířené tělesné výchovy budoucí páté třídy se budou učit ve třídě 5.A
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společně s ostatními dětmi. Do vyšších ročníků tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy
přišlo 27 žáků z jiných škol.
Ze spádových škol do 6. ročníku přijde 36 dětí: ze ZŠ Babí 11 žáků, ze ZŠ Dolní Radechová
2 žáci, ze ZŠ Běloves 12 žáků, ze ZŠ Staré Město 1 žák, z dalších škol našeho regionu
dalších 10 žáků.
Na víceleté gymnázium odešli 4 žáci
Povinnou devítiletou školní docházku ukončilo 26 žáků 9. tříd.
Na střední školu s maturitním oborem bylo přijato 22 žáků
Do učebních oborů

5.1

byli přijati

Výsledky vzdělávání

4 žáci

2016 - 2017

ročník vyznamenání
1. pol
2.pol

prospěli
1. pol
2.pol

neprospěli
1. pol
2.pol

1.

50

45

1

5

-

1

2.

42

37

3

8

-

-

3.

38

40

8

8

-

-

4.

23

22

6

7

-

-

5.

26

27

12

11

-

-

6.

24

29

19

16

1

-

7.

22

20

28

32

1

-

8.

15

16

14

14

-

-

9.

15

14

19

22

1

-

Celkem

255

250

110

123

3

1

Snížené známky z chování
Uspokojivé
Neuspokojivé

celkem
10
3

1.pol
3
1

2.pol
7
2

Celkový počet neomluvených hodin:
1.pololetí – 211 hodin

2.pololetí – 208 hodin

Záškoláctví jsme řešili ve spolupráci se zákonnými zástupci
sociálních věcí.

11

a s pracovníky odboru

Soutěže
Podrobné informace o všech akcích, soutěžích, umístěních žáků, tradičních akcích školy jsou
v ročence Štěbetání 2017, která je přílohou této výroční zprávy.
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 2016 – 2017 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, zeměpisná olympiáda (A. Machová – 3.místo v okresním kole)
Sportovní soutěže – školní, okresní, krajská kola
Sport patří k prioritám naší školní i mimoškolní činnosti dětí. Důraz klademe na atletiku a
všeobecnou tělesnou přípravu. Účastníme se okresních závodů, pravidelně postupujeme do
regionálních kol v přespolním běhu a atletickém čtyřboji.
K největším úspěchům našich žáků na sportovním poli v roce 2016 – 2017 patří:
-

2 .místo družstva starších žákyň v regionálním kole přespolního běhu, chlapci

obsadili místo 4.
-

3.místo družstva chlapců na regionálním kole atletického čtyřboje.

-

Odznak všestrannosti olympijských vítězů – 3. místo v okresní soutěži, 1. místo
Vendula Maršíková, 2. místo Lucie Šrůtová – starší žákyně

-

2. místo týmu dívek v okresním kole ve florbalu

-

2. místo družstva mladších dívek v Běhu do zámeckých schodů, chlapci obsadili
místo 3.

-

1. místo nejmladších žáků v Lize házené náchodských škol, účast dalších týmů 1.
stupně školy

-

Štafetový pohár s Lídou Formanovou – 1. místo v okresním kole, 6. místo
v krajském finále

-

1. místo - Atletická soutěž škol náchodského okresu – otevírání stadionu Hamra

Závěrečné práce žáků 9.tříd
Mezi akce, které již roky máme zařazené v rubrice – Tradiční akce školy – patří
závěrečné práce žáků devátých tříd. V listopadu si vyberou téma z nabídky, kterou vytvářejí
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jednotliví vyučující. Do Vánoc mají za úkol poskládat osnovu celé práce, do dubna pak mají
čas na to, aby práci sepsali, pomoci jim mají konzultace s vedoucím práce.
Dlouhodobě opakovaně motivujeme deváťáky k tomu, aby tvorbu závěrečné práce
brali vážně a zodpovědně. Za letošní deváťáky lze říci, že se to podařilo. Ve dnech 9. a 10.
května 2017 žáci 9.A a 9.B představili své seminární práce vyučujícím i svým spolužákům.
Měli nachystané prezentace, zodpovídali dotazy vyučujících, měli za povinnost zvládnout
představit stručně svoji práci i v angličtině.
Témata, ze kterých si žáci vybírali, byla různá. Tradičně se hodně věnovali historii,
jednotlivé práce představily několik významných osobností nebo událostí světových dějin.
Někteří si vybrali sportovní osobnost, potěšilo nás, že více než v jiném roce psali žáci práce i
z oblasti fyziky, chemie, ochrany přírody.
Završením dlouhodobé práce bylo předání osvědčení o sepsání a obhajobě práce
na Akademii 2017 v Městském divadle v Náchodě.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2016 – 2017 jsme se věnovali zejména vzdělávání v oblasti metod
práce v hodinách (matematika, český jazyk)

Aplikujeme Hejnémo metodu výuky

matematiky. Ve spolupráci se vzdělávací institucí „H – mat“ a občanským sdružením „Trvalá
obnova školy“ jsme v naší škole uspořádali dva semináře, zúčastnili se 3 pedagogové naší
školy a několik desítek pedagogů škol našeho regionu.

Dále jsme se věnovali oblasti

mentorské podpory práce učitelů. Paní učitelky Línková, Jasanská, Olejáková, Králíčková,
Walterová, Vachová

se dlouhodobě vzdělávali v této oblasti, nebo jim byla mentorská

podpora ve škole věnována.
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).
S novelou školského zákona, který upravuje vzdělávání dětí s individuálními
vzdělávacími potřebami v hlavním proudu vzdělávání (inkluze) vyvstala potřeba vzdělávat se
i v této oblasti. Vzdělávání proběhlo v rovině kurzů pro celý pdg. sbor, do školy jsme si
pozvali odborníky, kteří v rámci semináře, přednášky pracovali s celým sborem. Jednotlivých
seminářů se účastnila zejména paní učitelka Magda Kulovaná, která od počátku 2016 – 2017
pracuje na 0,5 úvazku jako speciální pedagog. V rámci školského poradenského pracoviště
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se podílí na vzdělávání asistentek pedagoga – pravidelná setkání s nimi, metodické vedení
jejich práce, poskytnutí studijních materiálů pro jejich samostudium.
Finančně zajistit široké vzdělávání pdg. sboru pomáhá v letech 2016 – 2018 projekt
MŠMT „Šablony“.

2016 – 2017, přehled DVPP
jméno
Pdg.sbor
Vachová, Walterová,
Králíčková,
Olejáková
Smrček
Olejáková,
Králíčková
Štěpán
Honzů, Olejáková
Pdg.sbor
Olejáková,
Králíčková
Králíčková
Línková
Cícha, Honzů
Štěpán, Hovádková
Olejáková
Olejáková, Přibylová,
Honzů
Pdg.sbor
Olejáková,
Králíčková,
Walterová
Olejáková, Jasanská
Horák,
Štěpán,
Smrček,
Kolářová,
Fléglová, Košvancová
Honzů, Olejáková
Línková
Olejáková,
Králíčková,
Walterová
Línková, Jasanská
Línková
Línková, Jasanská
Línková, Jasanská
Cícha

seminář
Výchovný styl učitele v hodinách EtV
Mentorská podpora učitelů EtV

datum
25., 26.8.2016
6.9.2016

AŠSK
Učitel mentorem

7.9.2016
14.9. 2016

Projekt Duke of Edinborough
Konference TOŠ
Podpůrná opatření ve škole
Učitel mentorem

26. ,27.9.2016
6.10.2016
3.10.2016
19.10. 2016

Prevence rizikových jevů ve škole
Čtenářská gramotnost
Rozvoj ICT ve škole
Projekt Duke of Edinborough
Mentorská podpora ve škole – projekt EFFECT
BOZP, PO

20.10.2016
20.10.2016
20.10.2016
21.10.2016
3.11.2016
8.11.2016

Zásady pdg. práce ve škole
Mentorská podpora učitelů EtV

14.11.2016
15.11. 2016

Mentorská podpora ve škole – projekt EFFECT
První pomoc - doškolení

3.11.2016
2016, 2017

Finanční gramotnost
Čtenářská gramotnost
Mentorská podpora učitelů EtV

29.,30. 11.2016
9.12. 2016
14.12. 2016

Mentorská podpora ve škole – projekt EFFECT
Čtenářská gramotnost
Mentorská podpora ve škole – projekt EFFECT
Mentorská podpora ve škole – projekt EFFECT
Projekt Věda má budoucnost

10.1.2017
16.1.2017
18.1.2017
1.2. .2017
2.2. 2017
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Gajdušková,
Pavlištová, Smrček
Línková, Jasanská
Cícha
Kulovaná
Honzů, Králíčková,
Olejáková
Králíčková,
Olejáková, Kulovaná
Olejáková, Honzů
Králíčková
Kulovaná
Cícha, Olejáková
Línková, Jasanská
Štěpán, Hovádková
Gajdušková,
Pavlištová, Smrček
Honzů
Olejáková,
Cícha,
Adamcová
Dostálová, Pavlištová,
Košvancová
Vítková, Kábrtová
Honzů
Celý pdg. sbor

Metodika Hejného matematiky

18.3.2017

Mentorská podpora ve škole – projekt EFFECT
Projekt Věda má budoucnost
Autismus
Konference Pozitivní škola, EtV, Velichovky

23.3. 2017
30. - 31. 3.
19.4. 2017
21.4.2017

Konference Pozitivní škola, EtV, Velichovky

22.4.2017

Úspěch pro každého žáka – pdg. konference
Prevence na školách
ADHD
Projekt Věda má budoucnost
Mentorská podpora ve škole – projekt EFFECT
Expedice DofE
Metodika Hejného matematiky

25.4. 2017
25.4.2017
26.4. 2017
27.4. 2017
27.4. 2017
5.5.2017
27.5. 2017

Mentorská podpora ve škole – projekt EFFECT
Metodika Hejného matematiky

7.6.2017
4. – 7.7. 2017

Metodika Hejného matematiky

4. – 7.7. 2017

Metodika Hejného matematiky
Letní škola TOŠ
Místo EtV ve škole

16. -19.7.2017
21. – 23.8.2017
23.8.2017

Projekty, kterých se škola účastní
Pedagogický asistent pro žáky ze sociálně vyloučeného prostředí – 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.
Etická výchova – Mentorská podpora –Finanční prostředky jsme získali jako dotaci KHK,
projekt vedl PhDr Libor Kyncl. Podpořeni byli 4 pedagogové naší školy v oblasti osvojení
si metod práce v hodinách Osobnostní a etické výchovy.
Adaptační pobyt žáků 6. tříd - každoročně se nově utváří šestá třída. Po přechodu z 1.
stupně přijímáme do školy i řadu žáků z malých náchodských škol. Na to, aby se děti poznaly,
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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. Žáci absolbvovali adaptační pobyt v rámci sportovního kurzu
v rekreačním středisku Astra Dlouhé Rzy.
Ovoce do škol – využíváme nabídky projektu a jednou týdně žáci 1.stupně dostávají 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. Letos
jsme změnili dodavatele s cílem ještě zlepšit nabídku dětem.
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.
Obědy dětem – celkem 10 dětem jsou placeny obědy ve školní jídelně. Jedná se o děti, které
žijí v sociálně slabých rodinách. Vnímáme tuto konkrétní pomoc dětem velmi pozitivně.
Zdravá školní jídelna – zapojili jsme se do projektu během školního roku 2015 – 2016, od
2016 jsme držiteli titulu – Zdravá školní jídelna. Vedoucí školní jídelny Alice Přibylová vedla
ŠJ tak, abychom splnili všechna kritéria. Jedná se o skladbu jídelníčku, plnění potravinového
koše, propagace zdravé výživy ve škole. K 1.1. 2016 přestal fungovat školní bufet. Místo toho
nabízí školní jídelna

dětem i zaměstnancům svačiny, které splňují zásady zdravého

stravování. Školní jídelna vaří i pro veřejnost, této služby využívá několik desítek lidí.
Evropská dobrovolnická služba - V rámci

projektu

Evropská dobrovolnická sužba

pracoval v tomto školním roce v naší škole Niklas Dangelmaier. Niklas pracoval s dětmi
v rámci výuky angličtiny a němčiny, pomáhal ve školní družině, chodil s nimi plavat do
bazénu, zúčastnil cyklistického a lyžařského kurzu. Oceňovali jsme na jeho práci zejména
pohodu a klid, které z něj vyzařovaly, byl zodpovědný, kamarádský. Dokázal s dětmi
komunikovat, i díky němu zvládá řada žáků cizí jazyk na velmi dobré úrovni. Každým rokem
se přesvědčujeme, že přítomnost dobrovolníka ve škole má zejména z důvodu užívání
angličtiny a němčiny smysl a chceme v tomto projektu pokračovat.
Šablony (projekt MŠMT) - projekt se rozběhl k 1.10. 2016, v rámci něj jsme získali finance na
obsazení místa speciální pedagog (0,5 úvazku, Mgr. Magda Kulovaná), školní asistent (Mgr. Alena
Pozděnová, asistentka v 7.B třídě), vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti, inkluze a rozvoje
polytechnického vzdělávání v letech 2016 – 2018.

Duke of Edinborough (DofE) - Od roku 2016 je ZŠ Náchod - Plhov součástí
prestižní celosvětové Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). DofE je vzdělávací
program, který mladým lidem od 14let umožňuje rozvíjet své dovednosti a aktivně využívat
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volný čas ve čtyřech oblastech – rozvoj talentu, dobrovolnictví, sport a dobrodružná expedice.
Každý „dofík“ přemýšlí nad tím, jaké jsou jeho zájmy, ambice, schopnosti, sám si stanovuje
cíle. K nim ho dovedou jeho vytrvalost, talent, odhodlání. Naše škola se od září řadí mezi
organizace, které tímto způsobem podporují mládež v cestě za jejich cíli, které rozvíjejí
jejich schopnosti a dovednosti. Program DofE otevírá dětem nové obzory v oblasti trávení
volného času, cestování a vzdělávání.

Spolupráce s rodiči, školská rada
Sdružení rodičů a přátel školy
Ve škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy. Zástupci rodičů se scházejí s vedením
školy dvakrát ročně, vždy při příležitosti společných rodičovských schůzek.
Školská rada
Město Náchod zastupují pan Pavel Sokolář, pan Jan Řehák, paní Jana Celbová. Zástupci
pedagogického sboru ZŠ Náchod – Plhov jsou

zástupkyně ředitele Martina Olejáková a

paní učitelky Renata Dostálová a Ilona Nováková. Zástupci rodičů jsou paní Renata Šrůtová,
paní Šárka Posnarová, pan Petr Rousek, který je předsedou školské rady.
V roce 2016 – 2017 se Školská rada sešla, aby schválila výroční zprávu 2015 – 2016,
aktualizovaný školní řád a školní vzdělávací program. Součástí setkání byla vždy diskuse
s ředitelem školy o stavu školy, plánech rozvoje školy.
Přednáška pro rodiče

V rámci schůzek rodičů dne 15.11. 2016 jsme připravili pro rodiče přednášku,
kterou pan Voženílek, ředitel zařízení Kompas, nazval „Rady zkušeného vychovatele“. Název
byl myšlen trochu s nadsázkou, samotný obsah byl už opravdu „realita“. Téměř stovka rodičů,
která se ve školní jídelně sešla, pozorně naslouchala. „Neberte dětem dětství, usnadněte jim
život tím, že v předškolním a mladším školním věku za ně některé věci rozhodnete sami.
Naučte je rozeznávat a pojmenovávat – toto je dobře, toto je špatně, teprve ve starším věku
dojdou k tomu, že svět není černobílý. Pokud to jen trochu jde, nerozvádějte se. Pokud vás
vaše děti budou ctít, vy je k tomu povedete, budete se chovat tak, aby si vás mohli vážit, i jim
v jejich budoucích rodinách s velkou pravděpodobností toto bude fungovat.“ O takovýchto
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věcech se mluvilo, tyto základní kameny výchovy byly předmětem programu, který jsme pro
rodiče nachystali.

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 2016
– 2017 nám bylo otištěno v „papírových“ médiích 28 textů.
www.zsplhov.cz

– V roce 2016 – 2017 jsme informovali veřejnost o naší činnosti na

stránkách školy.
Závěrečná akademie 1. a 2. stupně – akademie se tradičně uskutečnila v prostorách
Městského divadla v Náchodě. Dopolední představení pro žáky školy, odpolední pro rodiče a
veřejnost. Jsme rádi, že hlediště bylo zaplněno do posledního místa, že obecenstvo ocenilo
vystoupení dětí a žáky, kteří byli v rámci akademie oceněni za celoroční školní práci.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2016 – 2017 nehodnotila naši práci ČŠI.

Pedagog roku
Ocenění Náchodský pedagog roku 2017 bylo uděleno paní učitelce Janě Línkové. Paní
učitelka byla v roce 2016 – 2017 třídní učitelkou v 9. A třídě.
ČMOS
Ve škole pracuje základní organizace Českomoravského odborového svazu
pracovníků školství

při ZŠ Náchod – Plhov. Na rok 2017 byla podepsána kolektivní

smlouva, která upravuje vztahy zaměstnavatele ZŠ Náchod – Plhov, Příkopy 1186
a zaměstnanců.
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Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2016 - 2017 schválila pedagogická rada dne
1.9.2017

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

Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2016 - 2017 schválila Školská rada Základní
školy Náchod – Plhov

Dne:

Školská rada Základní školy Náchod – Plhov, Příkopy 1186
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