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I.  CÍLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018    
 

- Realizace výzvy 32 IROP „Infrastruktura středních škol“. V budově školy budou 

vybudovány dvě nové učebny, přírodovědná laboratoř (učebna č. 107) a jazyková učebna 

(učebna č. 112). 

 

- K 1. 9. 2016 byla škole schválena žádost v projektu ERASMUS+ spolupráce mezi 

školami. Projekt se týká vedení žáků k podnikavosti. Zkušenosti si předávají hlavně 

vyučující odborných předmětů a vedoucí odborných praxí. Ti se také účastní 

mezinárodních schůzek a pracují na výstupech projektu. V tomto školním roce se 

vyučující setkají ve škole v Litvě a Španělsku. Projekt bude zakončen schůzkou na naší 

škole. Pro žáky všech 3 škol bude připraven online video přenos, kde i žáci si vymění své 

zkušenosti a praktické znalosti. 

 

- K 1. 6. 2017 byla škole schválena žádost v projektu ERASMUS+ Klíčová akce 1: 

Vzdělávací mobilita jednotlivců. Projekt nese název Rozvoj kompetencí učitelů – start 

k evropské spolupráci. V tomto projektu se realizují výjezdy učitelů na jazykové kurzy a 

stínování do zahraničních škol. 

 

- Škola podala žádost do projektu ERASMUS+ Klíčová akce 2, spolupráce mezi školami. 

Název projektu je „Moving waters – how water shapes us“ česky: Voda v pohybu – jak 

nás voda formuje. Na projektu budou pracovat jak žáci tak učitelé a budou vyjíždět i na 

mezinárodní setkání do partnerských škol v Německu, Itílii, UK a Nizozemí. 

 

- Uskutečnění již pátého výměnného pobytu žáků s holandským gymnáziem. 

 

- Výchovný poradce a metodik prevence budou pracovat podle nových pokynů 

stanovených novými vyhláškami. Tento školní rok bude Mgr. Ivana Šimková novou 

výchovnou poradkyní a bude se zabývat i kariérovým poradenstvím. 

 

- Snížení absence žáků 

 

- Lépe nahrazovat neodučené hodiny důsledným suplováním 

 

- Příprava školních kol soutěží, snaha o přípravu našich žáků tak, aby obstáli v kolech 

okresních a krajských. Účast v SOČ. 

 

- Zvýšit účast učitelů na školeních, které povedou k využívání digitální technologie při 

výuce. 

 

- Modernizace učebny 208 a relaxačních zón pro žáky v přízemí. 

 

 

II. HLAVNÍ  CÍLE  ŠKOLY      
            

 

- příprava žáků do regionálních i celostátních soutěží (CR – „Svět patří nám“, TOP 

GUIDE junior, PROFI GO, ČJ, CZ, Junior Achievement, atd.) 

 



- ve všech předmětech dle možností aplikovat ekologické poznatky do tematických celků, 

rozvíjet u žáků úvahy o dopadech na naše životní prostředí  

 

- ve výuce matematiky, ale i dalších předmětech, využívat příkladů z reálného prostředí 

 

-    rozvíjet politické, sociální a státoprávní cítění žáků 

 

- rozvíjet názornou metodiku výuky s pomocí IT s cílem zvýšení zájmu o vyučování 

 

- zapojovat se do projektů ERASMUS9+, UNESCO, KEV, Fiktivní firmy, Junior 

Achievement a výzev Ministerstva školství  



III. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE  2017/2018  
             

 

a) Zaměřit se na:  

- větší kooperaci žáků při hodinách, tak aby nebyli pouze pasivními příjemci informací 

 

- zvýšení žákovských interaktivních činností 

 

- průběžnou zpětnou vazbu o míře zvládnutí probíraného učiva 

 

- zařazování formativního a motivačního hodnocení do výuky 

 

- zařazení individuálního ústního zkoušení do hodiny 

 

- využívání aktivizačních a motivačních metod 

 

- poskytnutí prostoru pro vlastní hodnocení žáků a vzájemné hodnocení výkonu 

 

- shrnutí hodin, zhodnocení práce žáků závěry hodin 

 

- podporu výuky využitím didaktické techniky a učebních pomůcek 

 

- práci se slovníkem a dalšími názornými materiály při výuce jazyků a vytvoření prostoru pro 

realizování přirozených dialogů 

 

- správné používání termínů: téma hodiny x cíl hodiny 
 

b) Zaměřit výchovné působení na boj proti drogám, toxikomanií a šikaně, pořádat besedy na 

toto téma, účastnit se osvětových akcí, spolupracovat se zákonnými zástupci žáků při 

přípravě a realizaci těchto akcí. 
 

c) Rozvoj odborných a všeobecných znalostí – účast na soutěžích, porovnání připravenosti 

našich žáků. 
 

d) Rozvoj pohybových aktivit – sportovní akce. 
 

e) Soutěž ve finanční gramotnosti 
 

f) Prezentace studentských firem (JA, FF) - pozvání rodičů a veřejnosti 
 

g) Výměnný pobyt žáků se žáky holandského gymnázia CSG Willem van Oranje  
 

h) Využití rodilých mluvčích na hodinách cizích jazyků – spolupráce s „Déčkem“ Náchod 
 

i) Maturity Nanečisto pro žáky 4. ročníků 
 

j) Exkurze ČNB, Ministerstva zahraničí, Černínského paláce (přednáška: OSN, UNESCO), 

historického centra Prahy 

k) Projektový týden UNESCO 

 

l) Návštěva divadelních představení  

 

m) Obhajoby Závěrečných prací žáků EL z odborné praxe – pozvání rodičů a veřejnosti 



IV. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 
 

1. pololetí .........................................................  4. 9. 2017 – 31. 1. 2018 

2. pololetí  ........................................................  1. 2. 2018 – 29. 6. 2018 

 

- podzimní prázdniny .......................................  26. 10. a  27. 10. 2017 

- vánoční prázdniny ..........................................  23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 

- pololetní prázdniny ........................................  2. 2. 2018 

- jarní prázdniny  ..............................................  26. 2. –  4. 3. 2018 

- velikonoční prázdniny  ...................................  29. 3. a  30. 3. 2018 

- hlavní prázdniny  ............................................  2. 7. 2018  – 31. 8. 2017 

 

Opravné maturitní zkoušky školní rok 2016/2017:                                    

- státní MZ (didaktické testy a písemné práce) …..  1.- 7. 9. 2016  (OA Náchod)     

- písemná MZ (praktická)                  ………………    31. 8. 2017   (AM)        

- ústní MZ        …………………………………… se nekoná (AM)       
 

Maturitní zkoušky 2017/2018: 

státní MZ (didaktické testy a písemné práce) …… od 2.5. do 15.5.2018- bude upřesněno  

písemná MZ (praktická)       ........................................ od 3.4.2018 – bude upřesněno 

ústní MZ        ………………………………………..od 16.5. do 10.6.2018– bude upřesněno                

              

Přijímací zkoušky (jednotné) v 1.kole přijímacího řízení se konají: od 12. 4. do 28. 4. 2018  

Jednotná zkouška se koná ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. 9. 2017 

Jednotné testy budou vyhodnoceny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání do 28.4. 

 

Dny otevřených dveří: 24. 10. 2017, 29. 11. 2017, 10. 1. 2018, 6. 2. 2018 

 vždy od 8:00 do 18:00 hodin 

Termíny porad:  

Zahajovací porada: 28. 8. 2017            

Klasifikační a čtvrtletní porady:  

22. 11. 2017;   24. 1. 2018;   18. 4. 2018;   25. 6. 2018                                               

Klasifikační porada pro 4. ročníky:  14. 3. 2018  - 3. čtvrtletí         

                                                          25. 4. 2018 - závěrečná  

                                 

Sportovní kurz  pro 3. ročník:   1. 9. – 10. 9. 2017 Chorvatsko 

Adaptační kurz pro 1. ročník: 11. 9 – 15. 9. 2017 Desná v Jizerských horách  

Lyžařský kurz pro 2. ročník: bude upřesněno 

 

Pracovní porady budou svolávány na poslední středu v měsíci a dle potřeby.     

Schůzky s rodiči:         

11. 10. 2017 - od 16:30 hodin – pro 1. ročník                   

22. 11. 2017 - od 16:30 hodin – pro všechny ročníky            

14. 3. 2018 - od 16:30 hodin – pro 4. ročník     

25. 4. 2018           - od 16:30 hodin – pro 1. - 3. ročník   

         

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. 

     

 

 



V. ŘÍZENÍ A KONTROLA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE       
                
Vedení a kontrola pedagogické dokumentace:            

dokument vede kontroluje  archivuje 

třídní kniha tř. uč. Mgr. Jarolímová Stanislavová 

třídní výkaz a list žáka tř. uč. Mgr. Jarolímová Stanislavová 

protokol o opravné zkoušce zkoušející Mgr. Jarolímová tř. uč. 

dohoda o zajištění praxe tř. uč. + žák Mgr. Jarolímová tř. uč. 

zpráva o praxi žák Chmelař, Ing.Teuberová   tř.uč. 

studijní průkaz  žák tř. učitel  

protokol o přijímacím řízení Stanislavová Mgr. Jarolímová         Stanislavová 

evidence školních úrazů Stanislavová Mgr. Jarolímová Stanislavová       

kniha úrazů Stanislavová Mgr. Jarolímová Stanislavová 

učební plány vedoucí sekcí předmětů Mgr. Jarolímová Mgr. Jarolímová 

zápisy z porad Šárka Rudolfová Mgr. Jarolímová  Mgr. Jarolímová 

zápisy z porad předm. komisí vedoucí předm. komise Mgr. Jarolímová Mgr. Jarolímová 

zápisy z jednání ŠR Igor Chmelař Mgr. Jarolímová Mgr. Jarolímová  

DVPP Šárka Rudolfová Mgr. Jarolímová Mgr. Jarolímová 

plán vzdělávání žáků s SVP Mgr. Ivana Šimková Mgr. Jarolímová Stanislavová 

rozvrh hodin Ing. Jan Sršeň Mgr. Jarolímová Ing. Jan Sršeň 

výroční zprávy Stanislavová + Mgr. Jarolímová       Stanislavová 

školní matrika Ing. Jan Sršeň Mgr. Jarolímová Ing. Jan Sršeň  

 

Ve školním roce 2017 – 2018 zajišťujeme výuku v těchto oborech: 

Ekonomické lyceum - čtyřletý studijní obor (1.,2.,3.,4. roč.) kód: 78-42-M/02 RVP 

Cestovní ruch - čtyřletý studijní obor (1.,2.,3.,4. roč.) kód: 65-42-M/02 RVP 

Gymnázium - čtyřletý studijní obor (3.,4. roč.) kód: 79-41-K/41 RVP 

 

Všichni pracovníci školy jsou povinni řídit se ve své práci školskými zákony, jejichž právní a 

prováděcí předpisy jsou obsaženy ve Sbírkách zákonů ČR, Věstnících MŠMT, organizačním 

řádem a směrnicemi školy. 

Termínované úkoly jsou všichni učitelé povinni včas splnit, je bezpodmínečně nutné jednotné a 

pečlivé vedení pedagogické dokumentace a podle pokynů tuto dokumentaci předkládat ke 

kontrole. 

 

Kontrolní činnost budou zajišťovat: 

- ředitelka školy: Mgr. Dana Jarolímová 

- předsedové předmětových a oborových komisí  

- vyučující 

Metodik prevence: Mgr. Michaela Hanzlová 

Výchovný poradce: Mgr. Ivana Šimková 

Metodik IKT: Ing. Jan Sršeň  

 

Oblast bezpečnosti a hygieny při práci:  

Základní zodpovědnost má ředitelka školy, dbá o dodržování předpisů bezpečnostních, 

požárních a hygienických a včasné proškolení pracovníků. V případě školního úrazu řídí jeho 

ošetření a provedení včasného zápisu o úrazu vyučující. Záznam o školním úrazu předá vyučující 

Mgr. Martinu Vrabcovi (zdravotníku AM), který vše postoupí A. Stanislavové. Vyučující mají 

povinnost, dle potřeby, na začátku výuky, vyvětrat prostor, kde bude probíhat výuka.  

   



VI. PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018    

           

 
Ekonomický úsek: 

 

- Uzávěrka účetnictví se provádí měsíčně do 15 dne následujícího měsíce 

- Kontrola pokladny se provádí 1x v měsíci (fyzická) 

- Kontrola rozpočtu se provádí čtvrtletně 

- Plánování materiálně-technického vybavení se provádí 2x ročně (únor, září) 

- Inventarizace každoročně v prosinci 

- Zpráva o hospodaření v rámci hodnocení školního roku a účetní závěrky k 31.12.  

- Seznámení veřejnosti se Zprávou o hospodaření se koná na slavnostním zahájení nového 

školního roku  

 

Zodpovídá: Ing. Anna Ptáčková 

 

 

Hospitační činnost: 

 

Začínající učitelé          

- minimálně 2x do prosince školního roku, 2x do března školního roku, konzultace během týdne 

se svým přiděleným kolegou s příslušným odborným zaměřením, poradenská činnost 

v předmětových komisích, hospitace/ náslechy hodin  

Začínající učitelé:  

Bc. Brůžová Zuzana – odborné a metodické vedení Mgr. Věra Bartošová     

Mgr. Pechová Hana – odborné a metodické vedení Mgr. Šárka Pášmová 

Mgr. Tomek Jaromír - odborné a metodické vedení Mgr. Věra Bartošová, Mgr. Marie 

Chmelařová    

 

 

Běžné hospitace   

- ředitelka se zaměří na problémové předměty (studentské rady, ankety, schůzky rodičů) 

- Hodnocení hospitací vždy ústně co nejdříve po hospitaci + zápis 

- Hospitační činnost na sportovních akcích a praxi – příležitostně a při stížnostech 

- Hodnocení praxí požadovat z organizací písemně 

-předsedové předmětových komisí  

-vyučující z předmětových komisí chodí na náslechy hodin vzájemně mezi sebou 

 

 

Zodpovídá: Mgr. Dana Jarolímová, předsedové maturitních komisí: Mgr. Josef Sršeň, Mgr. Věra 

Bartošová, Mgr. Jan Šnajdr, Ing. Jaroslava Teuberová 

 

                     

                    

 

 

 

 

 

 



VII. VEDOUCÍ VYUČOVACÍCH SEKCÍ 
   
Předmětové komise  

Komise přírodovědných předmětů a výpočetní techniky 

Předseda: Mgr. Josef Sršeň 

Členové: Mgr. Martin Vrabec, Ing. Jan Sršeň, Mgr. Jiří Škop, PhD.      

Komise humanitních předmětů, českého jazyka 

Předseda: Mgr. Věra Bartošová 

Členové: Mgr. Dita Flejberk Jelínková, Mgr. Michaela Hanzlová, Mgr. Jaromír Tomek,  

 Bc. Zuzana Brůžová 

Komise cizích jazyků  

Předseda: Mgr. Jan Šnajdr 

Členové: Mgr. Michaela Hanzlová, Mgr. Marie Chmelařová, Mgr. Ivana Šimková,  

 Mgr. Šárka Pášmová, Mgr. Dita Flejberk Jelínková, Mgr. Hana Pechová, 

 Mgr. Jaromír Tomek 

Komise odborných předmětů 

Předseda: Ing. Jaroslava Teuberová 

Členové: Ing. Karla Pomezná, Igor Chmelař, Mgr. Dita Flejberk Jelínková 

 

Předmětové komise se budou scházet dle potřeby. Komisi může svolat předseda ze svého 

rozhodnutí, nebo na požadavek členů komise nebo vedení školy.  Ze svého jednání vypracuje 

komise písemnou zprávu. Počet schůzí – minimálně 3 x za školní rok. 

 
Třídnictví v jednotlivých třídách 

1. A (EL)   Mgr. Michaela Hanzlová  (uč. 108) 

1. B (CR)   Igor Chmelař   (uč. 109) 

2. AB (EL+CR)  Ing. Jan Sršeň   (uč. 209) 

3. ABC (EL+CR+GYM) Mgr. Martin Vrabec  (uč. 110) 

4. AC (EL+GYM)  Mgr. Jan Šnajdr   (uč. 111) 

4. B (CR)   Mgr. Josef Sršeň   (uč. 210)           

Povinnosti třídních učitelů: 

1) vést přesně a svědomitě veškerou pedagogickou 

dokumentaci a včas ji předkládat ke kontrole 

2) udržovat úzký kontakt s rodiči nebo zákonnými 

zástupci žáků a po dohodě s ostatními vyučujícími 

informovat neprodleně o zhoršujícím se prospěchu 

nebo chování (o těchto informacích je nutné vést 

doklady); prokazatelně je seznámit se školním řádem 

3) vést přesnou evidenci vydaných učebnic a na konci 

školního roku tyto učebnice od žáků vybrat 

4) dbát na přezouvání žáků 

5) ve spolupráci s ostatními vyučujícími vyplnit přehled 

plánovaných akcí své třídy na další školní rok 

6) sledovat chování žáků třídy zvláště jejich sklon 

k negativním jevům (kouření, drogy, šikana apod.) 

7) prokazatelně seznámit žáky se Školním řádem a BOZ 

(potvrdit zápisem v TK) 

8) prokazatelně seznámit zákonné zástupce žáků 

se Školním řádem, zákonní zástupci seznámení s ŠŘ 

podepíší 



Zodpovědnost pracovníků školy:  

učitelská knihovna  .............................................. Mgr. Šárka Pášmová 

správce skladu učebnic  ....................................... Mgr. Šárka Pášmová 

výpočetní technika  .............................................. Ing. Jan Sršeň 

audio  ................................................................... Mgr. Šárka Pášmová 

učebna obchodní korespondence  ........................ Mgr. Lenka Krulichová         

archiv  .................................................................. Alena Stanislavová 

sbírky pomůcek pro laboratorní cvičení……… .. Mgr. Josef Sršeň, Mgr. Martin Vrabec 

provoz tělocvičny a BOZP v tělocvičně……….. Mgr. Martin Vrabec 
                                                     

Dohled učitelů nad učebnami 

uč. 107 – Mgr. Vrabec uč. 112 – Ing. Jan Sršeň 

uč. 108 – Mgr. Hanzlová uč. 207 – Mgr. Vrabec  

uč. 109 – Igor Chmelař uč. 208 – Mgr. Krulichová     

uč. 110 – Mgr. Vrabec  uč. 209 – Ing. Jan Sršeň 

uč. 111 – Mgr. Jan Šnajdr uč. 210 – Mgr. Josef Sršeň 
 

Zodpovědnost za školní akce 
soutěž v ČJ  ......................................................  Mgr. Bartošová, Mgr. Brůžová    

soutěž v NJ  ......................................................  Mgr. Šnajdr 

soutěž v AJ  ......................................................  Mgr. Šnajdr, Mgr. Šimková, Mgr. Pášmová, Mgr.Pechová    

soutěž v ŠJ, FJ  .................................................  Mgr. Šimková, Mgr. Hanzlová 

soutěž v RJ ……………………………..…….  Mgr. Chmelařová, Mgr. Tomek                    

soutěž přírodních věd……………  …...….......  Mgr. Vrabec 

soutěž v CR  .....................................................  I. Chmelař, Mgr. Krulichová 

soutěž studentských firem v rámci  

aplikované ekonomie ........................................  Ing. Teuberová 

sportovní soutěže  .............................................  Mgr. Vrabec 

soutěž v matematice…………………….,……  Mgr. Sršeň Josef 

soutěž IKT  PEK ..............................................  Ing.Sršeň,Mgr.ŠkopPhD,Mgr. Krulichová, Ing. Teuberová 

soutěž fiktivních firem…………………….. ….Ing. Hrubá                                                                

soutěž ve finanční gramotnosti……………. ….Ing. Teuberová 
 

Všichni vyučující jsou povinni: 
- nastupovat vždy včas na vyučovací hodinu, pedagogický dozor začíná 15 minut před začátkem 

vyučování 

- před začátkem výuky vždy zapsat do třídní knihy žáky, kteří nejsou v době zahájení vyučovací 

hodiny ve třídě 

- před výukou vyvětrat třídu, po skončení výuky dbát na úklid ve třídách 

- vyplnit i všechny ostatní náležitosti v třídní knize (téma hodiny, číslo hodiny, domácí úkol v den 

výuky) a to v den výuky. 

- mít dostatečný počet známek za klasifikační období, aby výsledná známka byla skutečně 

objektivní (alespoň 2 za čtvrtletí) – dle klasifikačního řádu školy 

- včas seznámit třídní učitele s problémovými žáky (event. vedení školy) 

- oznámit v případě předem známé nepřítomnosti tuto skutečnost vedení a zadat pro žáky alespoň 

samostatnou práci 

- v případě nepředvídané nepřítomnosti neprodleně podat zprávu Šárce Rudolfové nebo na 

sekretariátu školy, aby bylo možné zajistit včas suplování 

- dodržovat předpisy bezpečnosti a hygieny při práci, nosit vhodnou obuv, aby se předešlo úrazům 

- vykonávat dohled nad žáky v prostorách školy o přestávkách dle rozpisu  

- vyučující tělesné výchovy seznámí 1. vyučující hodinu všechny žáky s BOZP a zapíší tuto 

skutečnost do TK  

- před začátkem školního roku odevzdat ředitelce školy tematické plány učiva 



VIII.  AUTOEVALUACE ŠKOLY       
             

Časový harmonogram pro školní rok: 

 

září : - plán dalšího vzdělávání učitelů:                Šárka Rudolfová  
- pohovory s žáky 1. ročníků M. Hanzlová 

 

říjen : - přehled umístění absolventů školy  I.Chmelař 

- hospitační činnost                        D. Jarolímová, předsedové předmětových komisí, vyučující 

- testy sledující rozvoj klíčových kompetencí učitelé 

- pohovory s žáky 2. - 3. ročníků M. Hanzlová 

 

listopad : - analýza prospěchu žáků formou přehledů tříd klasifikace 1. čtvrtletí 

- dotazníkové šetření třídní učitelé + vedení školy 

- hospitační činnosti   D. Jarolímová, předsedové předmětových komisí, vyučující 

 

prosinec : - kontrola plnění ŠVP předmětové komise  

-zjišťování zájmu o studiu na VŠ, kariérové poradenství I. Šimková 

 

leden : - analýza prospěchu žáků klasifikace 2. čtvrtletí 
- sledování portfolia žáků – výběr prací učitelé  

-předmětové komise učitelé 

  

únor : - hospitační činnosti                D. Jarolímová, předsedové předmětových komisí, vyučující 

- pracovní rozhovory       D. Jarolímová, učitelé 

 

březen : - dotazníkové šetření třídní učitelé + vedení školy 

- pracovní rozhovory, hospitační činnost                              D. Jarolímová, předsedové         

                                                                                               předmětových komisí, vyučující 

duben: 

- analýzy prospěchu žáků klasifikace 3. čtvrtletí 

 
květen : - vyhodnocení seminárních prací zkoušející učitelé 

- kontrola plnění ŠVP předmětové komise 

- analýza maturitních zkoušek vedení školy + předmětové komise 

 

červen : - vyhodnocení ročníkových prací žáků, soutěží zkoušející učitelé  

- analýzy prospěchu žáků závěrečná klasifikace 
- dotazníkové šetření vedení školy 

-předmětové komise učitelé 

-vyhodnocení závěrečných prací z odborné praxe učitelé 

 

srpen : - zhodnocení ŠVP, plnění získávání klíčových kompetencí 

-předmětové komise      učitelé 

 

Dotazníkové šetření, SWOT analýza a jiná zjišťování vnějších a vnitřních podmínek budou 

zaměřena především na tyto skupiny – žák, rodič, učitel, veřejnost. Budou prováděna ve 

čtyřletém cyklu, pokud situace nevyžádá okamžité řešení stavu. 

 

 



IX.  PLÁNOVANÉ AKTIVITY ŠKOLY  2017/2018 
                                                                                                                                       

Září - zahajovací porada 28.8.2017  

 - zahájení školního roku 2017/2018 4.9.2017 

  - opravné maturitní zkoušky 8 – 9/2017 

  - Sportovní kurz - Chorvatsko 3. ročník 1.-10.9.2017 

- adaptační kurz 1. ročník – Desná v jizerských horách  11.-15.9.2017                                                   

- Srdíčkové dny 18.- 22. 9. 2017  

- prezentace SŠ a zaměstnavatelů (KHK) v Náchodě 22.-23.9.2017 

      - Setkání škol UNESCO –  valná hromada Kroměříž 25.-26.9.2017 

      - provozní porada 27.9.2017 

       
Říjen - prezentace SŠ a zaměstnavatelů (KHK) v Rychnově nad Kn. 6.- 7.10.2017 

 - prezentace SŠ a zaměstnavatelů (KHK) v Trutnově 13. – 14.10.2017 

 - dny otevřených dveří AM  24.10.2017 

 - výměnný pobyt Holandsko v Náchodě 2.-6.10.2017 

 - rodičovské schůzky pro 1. ročníky 11.10.2017 

 - ERASMUS – Litva 16.-21.10.2017 

 - porada ředitelů SŠ – Hradec Králové 18.10.2017 

 - provozní porada – 25.10.2017  

 - podzimní prázdniny 26. a 27.10.2017 

 

Listopad - prezentace SŠ a zaměstnavatelů (KHK) v Hradci Králové – 3. – 4.11.2017 

 - dny otevřených dveří AM 29.11.2017 

 - čtvrtletní klasifikační a provozní porada 22.11.2017  

 - třídní rodičovské schůzky 22.11.2017 pro všechny ročníky 

        

Prosinec - provozní porada – 20.12.2017 

 - vánoční posezení v jednotlivých třídách 

 - vánoční prázdniny 23.12.2017 – 2.1.2018 

  

Leden - dny otevřených dveří AM 10.1.2018 

 - porady předmětových komisí 

 - pololetní klasifikační a provozní porada 24.1.2018 

 - vydání pololetního vysvědčení  

 - účast na olympiádách a soutěžích z různých předmětů 

 

Únor - dny otevřených dveří AM 6.2.2018 

 - pololetní prázdniny 2.2.2018 

 - lyžařský kurz -  Krkonoše pro 2. ročník – termín bude upřesněn  

 - veletrh cestovního ruchu v Praze – HOLIDAY WORLD 2018 

 - provozní porada 21.2.2018 

 - jarní prázdniny   26.2. – 4.3.2018 

  

 

 

Březen - Projekt Planeta Země 3000- Myanmar-Barma–kino Vesmír Náchod 13.3.2018 

 - klasifikační a provozní porada -  4. ročník 14.3.2018 

 - třídní rodičovská schůzka -  4. ročník  14.3.2018 

 - veletrh Fiktivních firem Náchod - 3.A  15.3.2018 



 - přípravný kurz na přijímací zkoušky 

 - velikonoční prázdniny 29. a 30.3.2018 

 

Duben  - klasifikační a provozní porada -  1.-3. ročník 18.4.2018 

 - klasifikační (závěrečná) a provozní porada – 4.ročník 25.4.2018 

 - třídní rodičovské schůzky -  1. až 3. ročník  25.4.2018   

 - písemné (praktické) maturitní zkoušky 

 - přijímací řízení 

  

Květen  - Český den proti rakovině 2018 – Srdíčkový den 16.5.2018 

 - praxe žáků dle tříd (EL,CR) 

 - státní (didaktické testy a písemné práce) a ústní maturitní zkoušky 

 - provozní porada – 30.5.2018 

                      

Červen               - sportovně turistické kurzy, turnaje apod.  

                           - praxe žáků CR – dle tříd  

 - exkurze jednotlivých tříd 

 - porady předmětových komisí 

 - závěrečná klasifikační porada a provozní porada -  25.6.2018 

 - vydání vysvědčení 29.6.2018  

  

 

 

V průběhu školního roku se opět podle aktuální nabídky uskuteční zájezdy na vybraná kulturní 

představení do Prahy, Brna, Hradce Králové nebo návštěvy Divadla Dr. J. Čížka v Náchodě, kina 

Vesmír v Náchodě atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



X. ORGANIZACE ŠKOLY ve školním roce  2017/2018 
 

 

Ing. Anna Ptáčková 

jednatelka a zřizovatelka školy 

 

 

Mgr. Dana Jarolímová  Ing. Antonín Ptáček     

ředitelka školy  správa budovy 

   

Šárka Rudolfová 

asistentka 

 

                                                           

                                                          Alena Stanislavová  

                                                          administrativní pracovnice – práce s ICT 

 

 

Karel Krejčí, externí účetní       údržba                                              

Milada Kroutilová externí mzdová účetní                       smluvně dle potřeby 

(firma EZOP Náchod)                                                                                                                                                    

                    

                   Simona Zemanová            

                   úklid 

 

 

 

                                                          Pedagogičtí pracovníci 

                                                                 

                                       Poradenský tým: 

                                       Výchovný poradce a kariérové poradenství       Mgr. Ivana Šimková 

                                       Metodik prevence       ……….………………   Mgr. Michaela Hanzlová 

       Metodik ICT               …………………………….……   Ing. Jan Sršeň 

                                       Třídní učitelé 

 

 

                                         Předsedové předmětových komisí 

                                         Mgr. Josef Sršeň – přírodovědných předmětů a výpočetní techniky 

                                         Mgr. Věra Bartošová – humanitních předmětů, českého jazyka 

                                         Mgr. Jan Šnajdr – cizích jazyků                               

                                         Ing. Jaroslava Teuberová – odborných předmětů    

                                            

 

                                         Správce skladu učebnic – Mgr. Šárka Pášmová 

                                         Správce knihovny pro učitele – Mgr. Šárka Pášmová 

                                         Výukový software – Mgr. Šárka Pášmová 

      Koordinátor výpočetní techniky – Ing. Jan Sršeň                                                 

      Vedoucí BOZP -  Mgr. Dana  Jarolímová 

      Zdravotník – Mgr. Martin Vrabec 

 



         

Pedagogičtí pracovníci 

   

                @amnachod.cz 

 

Ing. Anna Ptáčková           zřizovatelka školy, jednatelka s.r.o.      ptackova                                    

Ing. Antonín Ptáček          správa budovy   aptacek                                        

 

Mgr. Dana Jarolímová       ředitelka školy                                djarolimova  

    

Mgr. Věra Bartošová               učitelka      CJL, DEJ, LSE             vbartosova 

Bc. Zuzana Brůžová                učitelka      CJL, LSE   zbruzova 

Mgr. Michaela Hanzlová         učitelka      FRJ, ZSV, PSY    mhanzlova 

Ing. Aneta Hrubá                     učitelka       FF   ahruba 

Igor Chmelař                            učitel          PRX, ZCR, SLU, ZEM   ichmelar 

Mgr. Marie  Chmelařová         učitelka      RUJ, KRU   mchmelarova 

Mgr. Lenka Krulichová           učielka       ZEM, PEK   lkrulichova  

Mgr. Šárka Pášmová                učitelka      ANJ, KAJ   spasmova 

Mgr. Hana Pechová                 učitelka       ANJ   hpechova 

Ing. Karla Pomezná                učitelka       UCE, PRO             kpomezna 

Ing. Jan Sršeň                           učitel          IKT, FYZ   srsenj 

Mgr. Josef Sršeň                      učitel          MAT, MS, FYZ   jsrsen  

Mgr. Ivana Šimková                 učitelka     SPJ, ANJ, KAJ   isimkova 

Mgr. Jiří Škop, PhD.                 učitel         IKT, PRO, PEK   jskop 

Mgr. Jan Šnajdr                        učitel          ANJ, NEJ, KAJ   jsnajdr 

Ing. Jaroslava Teuberová         učitelka      EKO,MAAM,PPX,PRA,PEK,AEK jteuberova 

Mgr. Jaromír Tomek                  učitel          RUJ, DEJ   jtomek                             

Mgr. Martin Vrabec                  učitel        CHE, BIO, ZPV, TEV   mvrabec 

  

 

 

 

Hospodářští pracovníci 

 

zajištěno smluvně údržbář 

Simona Zemanová uklízečka 

Karel Krejčí externí účetní (EZOP Náchod) 

Milada Kroutilová     externí mzdová účetní (EZOP Náchod)   

Alena Stanislavová  administrativní pracovnice  info@amnachod.cz 

Šárka Rudolfová asistentka  srudolfova 

mailto:info@amnachod.cz


Kritéria pro osobní ohodnocení učitelů     

                                                                                            
- Plnění pracovních povinností 

- Práce pro rozvoj v předmětech – inovační prvky 

- Využívání učebních pomůcek při výuce 

- Vztah k žákům 

- Pomoc slabším žákům, kladná motivace, doučování 

- Výuka nad úvazek v případě potřeby školy 

- Další vzdělávání a zavádění nových poznatků do výuky  

- Propagace školy 

- Spolupráce s rodiči  

- Spolupráce s organizacemi pro provozování praxe  

- Nadstandardní vyučovací programy 

 
Procentuální hodnocení ze základní mzdy: 0 – 40% 

 

Hodnocení pedagogických pracovníků provádí: 
 

Ing. Anna Ptáčková, zřizovatelka a jednatelka společnosti 

Mgr. Dana Jarolímová, ředitelka školy, jednatelka společnosti 

Předsedové předmětových komisí 

 

 

 

 
XI. Studentská rada                                                                                        

                                                                                      
Pro školní rok 2017/2018 byla opět zřízena studentská rada, která se bude scházet měsíčně 

každou první středu o velké přestávce (9:35 – 9:50) s panem učitelem Mgr. Martinem Vrabcem 

za účelem řešení některých problémů souvisejících s chodem školy a požadavky žáků. 

K jednání mohou být přizvání zástupci vedení školy nebo učitelé předmětů. 

 

 

 

 

Složení studentské rady 

 

1. A         Ganbaatar Anujin, Brklová Andrea 

1. B         Hanzlová Simona, Škodová Tereza, Prouza Filip 

2. AB      Nepovímová Eliška, Týfa Jan 

3. ABC   Suková Anna, Novák Josef            

4. AC      Hanušová Iveta, Rýdlová Erika        

4. B         Brožová Michaela, Pižlová Vlasta 

 

Za pedagogický sbor:  Mgr. Martin Vrabec 

 

 



XII. Zajištění bezpečnosti                                                                                   
                                                                                 
 

Ve školním roce 2016/2017 byla bezpečnost žáků zajištěna následujícími prvky: 

- Přístupový vchod žáků zajištěn vstupem přes zadání kódu 

- Vchod pro zaměstnance zajištěný vstupem přes telefon na sekretariát 

- Kamerový systém, 3 kamery jejichž snímání je zálohováno (1kamara – žákovský vstup, 

2.a 3. kamera – šatny) 

- Novými vchodovými dveřmi pro žáky i veřejnost 

 

Vyhodnocení účinnosti bezpečnostních opatření 

 

U zadních vchodových dveří občas docházelo k nedovření. Dveře byly v srpnu 2015 

vyměněny za nové, porucha tak byla odstraněna. 

Přední vchodové dveře pro zaměstnance a cizí osoby byly v srpnu 2016 vyměněny za nové. 

V srpnu 2017 došlo k odpojení čidla napojeného na monitorovací pult Policie, z důvodu 

vyhodnocení bezpečnostní situace jako bezproblémové. 

 

Ve školním roce 2017/2018 budeme zajišťovat bezpečnost žáků následovně: 

 

- Vchod žáků je zabezpečen novými dveřmi, samo-dovíracím systémem, vstupem po 

zadání kódu a kamerou. 

- Vchod pro zaměstnance, zákonné zástupce a cizí osoby je zabezpečen dálkovým 

otvíráním po ohlášení se na sekretariátu, dveře jsou nové, samo-dovírací, s čirým sklem. 

- Sekretářka vede záznam o vstupu cizích osob: datum, jméno, důvod. 

- Prostor šaten je monitorován kamerovým systémem. 

- Do budoucna bychom chtěli instalovat kameru k předním vchodovým dveřím. 

 

 

 

 

XIII. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2017/2018    
 
Je samostatnou přílohou organizačního řádu (také uložena u metodika prevence). 

 

 

XIV. Krizový plán školy  

 
Je samostatnou přílohou organizačního řádu (také uložen u metodika prevence). 

 
 

XV. PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE 2017/2018  

 
Je samostatnou přílohou organizačního řádu (také uložen o výchovného poradce). 


