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a.) Údaje o škole jsou zveřejněny na nástěnce u hlavního vchodu, webových stránkách
obce Hrádek www.obechradek.cz a také školy www.psphradek.cz. Výchovně
vzdělávací proces probíhal ve dvou samostatných starších budovách: ZŠ čp.77
(kapacita 43 žáků) a MŠ čp. 170 (kapacita 28 dětí). Prostorové, hygienické a technické
podmínky obou budov splňují požadované předpisy. V budově ZŠ se na poschodí
nachází 2 prostorné třídy, v meziposchodí školní družina, která v dopoledních
hodinách slouží jako učebna a v přízemí malá tělocvična i jídelna. Tělocvičnu
v průběhu školního roku využívají také žáci sousední české ZŠ. Součástí subjektu je
školní kuchyně, školní družina a školní výdejna MŠ.
V hodnoceném období nebyly prováděny žádné velké opravy ani investice. Jednalo se
o běžnou údržbu, modernizaci sanitárního zařízení, nákup a zprovoznění myčky ve
školní jídelně, nákup kancelářské techniky (kopírka, tiskárna, notebook) a nákup
nových učebních pomůcek. Velkou finanční částku rozpočtu školy pohltil odvoz
odpadních vod.
b.) Škola poskytovala formou denního studia v oboru: 79-01-C/01 Základní škola,
základní vzdělání pro žáky 1. až 5. třídy. Vyučovacím jazykem je jazyk polský.
V hodnoceném období se ve dvou třídách subjektu vzdělávalo celkem 31 žáků. První
třídu tvořily ročníky 1. a 3. – celkem 16 žáků, a druhou ročníky 2., 4. a 5. – 15 žáků.
Pátý ročník navštěvoval jeden žák. Školní rok byl koncipován tak, aby výuka v 1. třídě
a početnějších ročnících probíhala samostatně. Již dvanáctým rokem se ve škole
vyučovalo podle schváleného ŠVP s názvem „Słoneczna szkoła „. Vzdělávací
program je každoročně upravován a aktualizován podle novelizací Zákona č.
561/2004, vyhlášek MŠMT a pravidelného vyhodnocování výchovně vzdělávacího
procesu. Škola pokračovala ve výuce matematiky podle prof. Hejného a čtení metodou
SFUMATO. Náš subjekt se dosud nesetkal se zpochybňováním používání těchto
metod.

Mateřskou školu ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo celkem 28 dětí. Výuka
v MŠ probíhala podle ŠVP „Ekoludki“ se zaměřením na environmentální
výchovu nejmenší generace. Velkou část tvořily dvouleté děti, co vyžadovalo
speciální přístup pedagogů, kterým pomáhal školní asistent financovaný ze zdrojů ESF
VVV Šablony II.
c.) Ve školním roce 2018/2019 pracovalo v subjektu celkem 7 pedagogů, 4 nepedagogičtí
pracovníci s různými úvazky a 1 školní asistent – v rámci projektu „Šablony II“. Všichni
pedagogové - ZŠ (5) a MŠ (2), splňovali kvalifikační předpoklady a předepsané vzdělání.
Výuka náboženství probíhala formou zájmových kroužků - bez nároku na mzdu (všichni
vyučující disponují VŠ vzděláním). Dále v rámci školní družiny působil kroužek angličtiny
pro žáky 1. a 2. třídy (neplacený), a kroužek logopedický (mimo vyučování), pro žáky
s vadou řeči (placený ze státních prostředků). Oba kroužky vedli kvalifikovaní pedagogové.
V odpoledních hodinách se výchovně vzdělávací proces stěhoval do školní družiny. Jejich
služeb využívalo pravidelně 30 přihlášených žáků. Ve školní družině pracovaly s různými
úvazky 2 kvalifikované vychovatelky.
Budovy ZŠ a MŠ mají své vlastní školnice – uklízečky - obě na neúplný úvazek. Stravování
bylo zajištěno prostřednictvím školní vývařovny a školní výdejny - se 2 pracovními silami na
plný úvazek, mj. i díky doplňkové činnosti, kterou je příprava obědů pro cizí strávníky.
Účetnictví školy vedla účetní, která pracovala na DPP. Běžné opravy a údržbu podle potřeby
prováděl údržbář (placený z prostředků zřizovatele), a také pracovníci obce Hrádek.
d.) Zápis do 1. ročníku na školní rok 2019/2020 byl stanoven na den 9. 4. 2019. K zápisu se
dostavilo 8 zákonných zástupců a 6 uchazečů, z toho 3 z jiných obcí. Pěti uchazečům bylo
vydáno Rozhodnutí o přijetí a jeden zákonný zástupce požádal o odklad povinné školní
docházky. Na základě včasného dodání předepsaných potvrzení bylo dotyčnému vyhověno.
K 1. 9. 2019 do 1. třídy nastoupilo 5 dětí.
e.) Výchovně vzdělávací proces probíhal podle ŠVP s názvem „Słoneczna szkoła„.- verze č.
12, která obsahovala 151 stran. Ve školním roce 2018/2019 byly aktualizovány některé jeho
obecné části. ŠVP byl schválen Školskou radou dne 12. 10. 2018
V oblasti realizace ŠVP bylo dosaženo mnoho kvalitních výsledků. Závěrečné
vysvědčení se samými výbornými si domů odneslo 19 žáků a 11 žáků mělo vyznamenání.
Jeden žák vyznamenání neobdržel.
Škola v hodnoceném období evidovala 1 žáka s vývojovými poruchami
diagnostikovanými PPP - stupeň podpůrných opatření 2. Jeho vzdělávání probíhalo podle
doporučení poradenského zařízení: IVP a 1 hodina pedagogické intervence. Tato inkluze byla
hrazena ze státního rozpočtu podle pravidel MŠMT. Zákonným zástupcům dalších 3 žáků
škola doporučila vyšetření v PPP nebo SPC. Do 30. 6. 2019 zpětnou informaci škola obdržela
jen od 1 zákonného zástupce (konkrétně 13. 6. 3019). Toto doporučení bude realizováno od
1. 9. 2019
V oblasti výchovných opatření ve školním roce 2018 - 2019 bylo uděleno jedno výchovné
opatření – důtka ředitele školy, která se týkala opakovaných pozdních příchodů do školy.
Další drobné přestupky byly řešeny domluvou.
V hodnoceném období bylo pochvalou ředitele školy a věcnou cenou oceněno 9 žáků.
Jednalo se o dosažení výborných výsledků v matematice, sportu, pěveckých soutěžích a
angličtině. Jeden žák obdržel titul „Vzorný žák – Wzorowy uczeń“, který každoročně uděluje
starosta obce Hrádek.
Od října 2018 do června 2019, 1x týdně v odpoledních hodinách, pracoval ve škole
logopedický kroužek, který navštěvovalo 9 žáků. Tuto mimoškolní činnost oceňovali rodiče,

jejichž děti se do logopedické ambulance dostanou nanejvýš 1 x za měsíc. Kroužek vedla p.
učitelka, která logopedii dálkově studuje.
Ve školním roce 2018/2019 byla zaznamenána následující absence žáků:

1.
2.
3.
4.
5.

třída
třída
třída
třída
třída

Šk. rok 18/19
227
153
541
333
132

průměr/žák
28,4
30,6
67,6
37
132

Celková absence na 1 žáka ve školním roce 2018/2019 činila 44,7 vyučovacích hodin.
Všechny absence byly řádně omluveny.
V hodnoceném období ve 2 kroužcích (AJ a logopedickém, viz bod c.) pracovalo celkem
13 žáků.
Výuky dvou náboženství se v zájmových kroužcích zúčastňovalo 23 žáků.
V měsících leden - březen se v Plavecké škole v Bystřici uskutečnila výuka plavání, které
se zúčastnilo 30 žáků ZŠ a 8 dětí MŠ.
Koncem února a začátkem března se 1 žák školy a 5 dětí MŠ zúčastnilo lyžařského
výcviku v Bukovci. Akce byla spolufinancována obcí Hrádek.
Ve školním roce 2018 – 2019 se nejlepší žáci školy zúčastnili celkem 17 různých
konkurzů a soutěží. Největší úspěch byl zaznamenán v soutěži anglického jazyka FOX,
pěvecké soutěži „Bystřický zvoneček“, matematické soutěži Klokan, recitační soutěži
polských škol a lehkoatletických závodech v Třinci. Dále se žáci školy zúčastnili celkem 24
různých mimoškolních akcí a jiných aktivit.
Talentované děti MŠ i žáci školy se pravidelně zúčastňovali vystoupení na akcích
organizovaných obcí nebo místními spolky.
Vedení školy a třídní učitelé se snaží inspirovat rodiče a pobízet děti k větší aktivitě při
využívání mimoškolních aktivit v zařízeních jako jsou: DDM Bystřice, DDM Jablunkov, ZUŠ
Jablunkov a Centrum volného času Hrádek.
f.) Ve školním roce 2018/2019 nebyl v areálu ZŠ zaznamenán žádný problém z hlediska
výskytu sociálně patologických jevů. Jejich prevence se řídí Školním preventivním
programem. Široká nabídka mimoškolních aktivit, pestrá činnost školní družiny a úzká
spolupráce se zákonnými zástupci, jsou zárukou cílevědomého zaneprázdňování dětí a
neustálého dohledu nad nimi. Se škodlivostí kouření, používání alkoholu, nebezpečí drog či
kyberšikany byly děti průběžně seznamovány v rámci realizace ŠVP a také prostřednictvím
různých mimoškolních aktivit. Drobné přestupky (zapomínání, četnější absence, malé
konflikty) byly řešeny pohovorem nebo domluvou. Jediný výchovný problém, pozdní
příchody do školy, (viz bod e. této zprávy) byl řešen se zákonnými zástupci, byť neúspěšně.
Škola v hodnoceném období neevidovala žádný školní úraz, který podléhá centrální evidenci
úrazů, naopak v MŠ byly dva. Eventuální drobné oděrky byly řádně ošetřeny školním
zdravotníkem a náhlé nevolnosti ihned řešeny přivoláním zákonného zástupce.
g.) Systém dalšího vzdělávání pedagogů byl realizován na základě ročního plánu DVPP 2018
– 2019. Tradičně byla využívána nabídka PCP v Českém Těšíně, NIDV OVA a KVIC F – M..
Nově škola začala využívat vzdělávací aktivity pořádané Centrum volného času Hrádek a

MAP Jablunkov. Všichni pedagogové se rovněž vzdělávali formou samostudia, jehož
evidence je součástí dokumentace školy. Ředitel absolvoval odborný seminář týkající se
právních předpisů, financování školství a rovněž se zúčastnil 5-ti denního poznávacího
zájezdu do Polska určeného vedoucím pracovníkům ve školství. Na začátku školního roku
všichni zaměstnanci absolvovali povinné školení BOZP. Veškerá školení a metodická setkání
měla akreditaci MŠMT. Získané certifikáty jsou uloženy v osobních spisech pedagogů i
nepedagogů.
h.) V hodnoceném období byly na webových stránkách www.psphradek.cz a
www.obechradek.cz zveřejňovány pravidelně následující fakta:
1. Dokumenty týkající se vzdělávání žáků
2. Výroční zprávy
3. Významné události ze života školy
4. Informace rodičům
5. Jídelníček
Život školy byl prezentován prostřednictvím Českého rozhlasu Ostrava a regionálního tisku:
Głos Ludu, Zwrot, Třinecký hutník, Hrádecké noviny. Většina zpráv je vždy doplněna
galeriemi fotografií. V přízemí školy se nachází nástěnka, na které jsou publikovány školní
dokumenty, aktuální zprávy i výtvarné práce žáků.
Kontakt se zákonnými zástupci z hlediska aktuálního dění ve škole byl realizován formou
pravidelných písemných informací a třídních schůzek. Jednou ročně (září - říjen) je svolána
výroční schůze Macierzy Szkolnej (Rodičovské sdružení), kde se projednávají: Školní řád,
Plán práce školy na daný školní rok, Koncepce rozvoje školy a další aktuální otázky. V lednu
2019 se prarodiče žáků zúčastnili akce s názvem „Dziadek i babcia po latach w szkole“. Tato
akce byla celodenní, jejímž cílem bylo seznámit starší generaci s moderními metodami výuky
a aktuálním děním ve škole. V květnu 2019 byl pro rodiče žáků 1. třídy realizován „Týden
otevřených dveří“. Podle vlastního zájmu o vyučování se akce zúčastnili všichni zákonní
zástupci, někteří i víckrát.
Koncem dubna 2019 již podruhé škola uskutečnila akci s názvem „Majówka, czyli Stawiani
moja“, kde žáci školy a děti MŠ prezentovali starodávné zvyky Těšínského Slezska. Žáci
školy i děti MŠ se v hodnoceném období zúčastnili následujících aktivit financovaných
z Projektu OP VVV ESF Šablony II: Celodenní návštěva vzdělávacího centra URSUS v Dolní
Lomné, edukační návštěva Kozí farmy v Horní Suché, poznávací návštěva ZOO Ostrava.
Seznam dalších akcí a aktivit se nachází v příloze č. 1 této zprávy.
i.) Ve školním roce 2018 – 2019 byly v našem subjektu provedeny následující kontroly:
1. Kontrola pracoviště vykonaná smluvním lékařem
2. Krajská hygienická stanice – bez závad
3. Obec Hrádek – kontrola hospodaření – bez závad
4. Kontrola sportovního nářadí a náčiní – bez závad
5. Komplexní prověrka BOZP – sjednaný bezpečnostní technik – zjištěné nedostatky a závady
odstraněny podle stanovených termínů
6. Revize elektrického nářadí a náčiní – bez závad
7. Kontrola hasičských přístrojů – bez závad
8. Tlakové zkoušky – bez závad
9. Revize hromosvodů – bez závad
10. Připravenost protipožárních opatření – poplach + ukázka fingované akce – profesionální
hasiči Třinec
11. Revize plynových zařízení ZŠ i MŠ – bez závad

12. Veterinární správa – kontrola školní kuchyně - bez závad
Zápisy z kontrol jsou součástí dokumentace školy.
j.) Přehledné informace o hospodaření školy se nacházejí ve „Zprávě o hospodaření školy
za rok 2018“. Prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na přímé vzdělávání byly beze
zbytku vyčerpány. Hospodaření s výdaji na provoz hrazené z prostředků zřizovatele bylo
zastupitelstvem obce Hrádek schváleno bez připomínek.
k.)

Největšími projekty školního roku 2018/2019 byly:
1. Projekt OP VVV ESF Šablony II, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010123,
zahájen 1. 9. 2018
2. Projekt Ovoce do škol (SZIF) – dodavatel OVOCENTRUM V + V Valašské Meziříčí
Dalšími realizovanými projekty byly:
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Účast na projektech Centrum volného času Hrádek – dle nabídky
Plavecký výcvik v Plavecké škole v Bystřici – leden – březen 2019
Týdenní lyžařský kurz v Bukovci 4. 3. - 8. 3. 2019
Předplatné časopisů zdokonalujících jazykovou výuku a environmentální výchovu
Realizace projektu BESIP – podle harmonogramu
Školní projektové dny

Vedení školy připravilo další 2 projekty na školní rok 2019 – 2020
1. Mléko a mléčné výrobky do škol
2. Škola v přírodě ve dnech 25. 9. - 4. 10. 2019 v Polsku
l.)
Problematika DVPP a celoživotního vzdělávání pedagogů je popsána v bodu g.) této
zprávy. Vzdělávali se rovněž nepedagogičtí pracovníci. Kuchařka a vedoucí školní kuchyně
v oblasti stravování, domovnice ve sféře BOZP, zabezpečení objektů, předcházení
mimořádným událostem a manipulace s plynovým zařízením.
m.) Základní údaje a informace o projektech financovaných z cizích zdrojů jsou popsány
v bodech h.) a k.) této zprávy. Z projektu OP VVV ESF Šablony II bylo k 30. 6. 2019
vyčerpáno 29 % finančních prostředků.
n.) Škola v hodnoceném období spolupracovala s následujícími institucemi i organizacemi :
Obecní úřad Hrádek , Centrum volného času Hrádek, Sdružení rodičů - Macierz Szkolna při
PZŠ Hrádek, Základní škola Hrádek, Místní skupina PZKO Hrádek, DDM Bystřice, Plavecká
škola Bystřice, PZŠ Bystřice, PZŠ Jablunkov, ZUŠ Jablunkov, MěÚ Jablunkov OŠaK, Odbor
dopravy Jablunkov a SDH Hrádek.
Konkrétní spolupráci s partnerskou školou v polských Ochabách, i přes úsilí vedení PZŠ
Hrádek, se zatím nepodařilo obnovit.

V Hrádku, dne 31. 08. 2019

Mgr. Kazimír Cieslar
ředitel školy

Projednáno v Pedagogické radě dne 30. 08. 2019
Projednáno a schváleno ve Školské radě dne 09. 10. 2019

Příloha č. 1
Příloha č. 2

Seznam akcí uskutečněných ve školním roce 2018 - 2019
Zpráva o činnosti MŠ

Příloha č. 1
Seznam hlavních školních i mimoškolních akcí realizovaných 2018 – 2019
(není uspořádáno chronologicky)
Slavnostní zahájení školního roku
Podzimní projektový den „Święto pieczonego ziemniaka“ – akce ŠD
Celoroční projekt „Ovoce do škol“ – 2x měsíčně
Odpoldne s různými hlavolamy – CVČ Hrádek
Výroční schůze rodičovského sdružení – MSz
Sportovní dopoledne s žáky sousední PZŠ Návsí
Čtenářská soutěž pořádána Sdružením polské knihy „ Z Książką na walizkach“, autorské
setkání s polskou spisovatelkou pro děti, literární beseda v divadle Č. Těšín
8. Recitační soutěž – školní kolo, postup do finále
9. Halloweeen party, Zabawa Andrzejkowa - akce ŠD
10. Doučování žáků ZŠ (ESF)
11. Vlastní prodejní výstava polské knihy – listopad 2017
12. Obecní Mikuláš, školní Mikuláš – vystoupení dětí a žáků
13. Absolvování praktického vyučování studentky SPŠ v MŠ
14. Vánoční besídky (škola, školní družina)
15. Činnost školních kroužků (AJ, logopedický), říjen - červen
16. Výuka plavání v Plavecké škole v Bystřici
17. Prarodiče ve škole aneb „Babcia i dziadek po latach v szkole”
18. Vystoupení žáků na výroční schůzi MS PZKO Hrádek
19. Beseda Kde zimují ptáci – CVČ Hrádek
20. Divadelní představení loutkového divadla TL Bajka z Českého Těšína – 3x
21. Rodičovský ples
22. „Walentynki” – akce ŠD
23. Dvoudenní porada a školení ředitelů PZŠ v polské Ustroni
24. „Zjazd Gwiaździsty” – účast na tradiční zimní olympiádě polských škol v ČR
25. Školní karneval
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

26. Výtvarné soutěže – 4x
27. Výuka plavání leden – březen 2018
28. Lyžařský výcvik v zimním areálu Bukovec (4. 3. - 8. 3. 2019)
29. Vítání jara „Topienie marzanny” – akce ŠD
30. Oslavy Dne učitelů, které každoročně pořádá vedení obce Hrádek
31. Porada ředitelů MŠ, ZŠ – KÚ Ostrava
32. Vystoupení žáků na oslavách MDŽ organizovaném Klubem důchodců Hrádek
33. Matematická soutěž KLOKAN
34. Zápis do 1. třídy, zápis do MŠ
35. Filmová představení v CVČ 3x – akce ŠD
36. Výuka v 1. třídě – týden pro rodiče žáků 1. třídy
37. Návštěva kina v Bystřici - akce ŠD
38. Vystoupení žáků ZŠ a dětí MŠ na akcích pořádaných OÚ Hrádek
39. Hudební soutěže – 2x
40. Den dětí v Hrádku – část akce na školním hřišti PZŠ
41. Atletické závody žáků polských škol v ČR - ILA PSP Třinec 2016
42. Vystoupení žáků ZŠ a dětí MŠ na akcích pořádaných obcí hrádek - 5x
43. Výroba přání ke Dni matek – akce ŠD
44. Děláme smaženici, opékáme párky – akce ŠD
45. „Festyn ogrodowy” s vystoupením žáků ZŠ a dětí MŠ
46. Návštěva vzdělávacího centra URSUS v Dolní Lomné (ESF)
47. „Majówka, czyli Stawiani moja” – prezentace tradic Těšínského Slezska
48. Výlet dětí MŠ do Světa techniky v Ostravě - Vítkovicích
49. BESIP – dopravní výuka žáků 4. třídy
50. Spolupráce s obecní knihovnou – „Pasowanie na czytelnika”
51. Divadelní představení PZŠ Bukovec
52. Běh Hrádkem - účast dětí MŠ a žáků ZŠ
53. Den Země – akce ŠD.
54. Návštěva Kozí farmy v Horní Suché (ESF)
55. Účast žáků a personálu na Dni boje s rakovinou
56. Edukační výlet dětí MŠ do ZOO Ostrava (ESF)
57. Metodické setkání s pedagogy české školy
58. Slavnostní ukončení školního roku 2017/2018
59. Průběžné informace na www.psphradek.cz

