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Přílohy: č. 1, č. 2 
 
a.) Údaje o škole jsou zveřejněny na nástěnce umístěné vedle hlavního vchodu a dále na  
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 a 
MŠ čp. 170. Prostorové a hygienické podmínky splňují požadované normy. V budově ZŠ se 
nachází provizorní tělocvična, která je celoročně využívána také žáky sousední české ZŠ. 
Součástí subjektu je školní kuchyně, školní družina a školní výdejna. Rozpočet stanovený 
zřizovatelem umožňoval průběžnou údržbu, modernizaci, rekonstrukce a další opravy obou 
budov. Větší investicí v hodnoceném období bylo vybavení počítačové učebny novými 
počítači, stoly a knihovničkou. V mateřské škole byla rekonstruována koupelna a sociální 
zařízení pro děti, a nábytkem dovybavena herna v přízemí i na poschodí. KÚ 
Moravskoslezského kraje schválil navýšení kapacity MŠ na 30 dětí. Plánována rekonstrukce 
školního sportoviště a školní zahrady se zatím neuskutečnila, protože nám dosud nebyla 
přidělena dotace SFŽP.   
 
b.)  Škola poskytuje formou denního studia v oboru: 79-01-C/01 Základní škola, základní 
vzdělání pro žáky 1. až 5. třídy. Vyučovacím jazykem je jazyk polský. Nejvyšší povolený 
počet žáků je  -  43. V hodnoceném období se ve dvou třídách subjektu vzdělávalo celkem 31 
žáků. První třídu tvořily ročníky 1. a,2. .  – celkem 14 žáků, a druhou ročníky 3., 4. a 5. – 
celkem 17 žáků. Školní rok byl sestaven tak, aby výuka početnějších tříd a prvňáků probíhala 
samostatně. Již sedmým rokem se ve škole vyučovalo podle schváleného ŠVP s názvem „ 
Słoneczna szkoła „. Vzdělávací program je každoročně upravován a aktualizován. V 1. třídě 
se již druhým rokem čtení učilo metodou Sfumato a matematiku jsme začali vyučovat podle 
nové metody prof. Hejného. 
 Mateřskou školu ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo celkem 22 dětí. Výuka a výchova  
v MŠ  probíhala podle ŠVP „Ekoludki“  se zaměřením na environmentální výchovu dětí. 
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c.)  Ve školním roce 2013/2014 pracovalo v subjektu celkem 7 pedagogických a 5 
nepedagogických pracovníků s různými úvazky. Všichni pedagogové (5) ZŠ a (2) MŠ 
splňovali kvalifikační předpoklady a předepsané vzdělání. Externisté, kteří zabezpečovali 
výuku náboženství potřebné vzdělání nevlastní. Všichni však doložili pověření k výuce od 
svého církevního nadřízeného a další potřebné dokumenty (zdravotní způsobilost a 
bezúhonnost). V hodnoceném období ve škole působily celkem 4 různé kroužky: angličtiny - 
2, počítačový a sportovní. Kroužky vedli školní pedagogové a v jednom případě studentka 
tělesné výchovy Pedagogické fakulty UO v Ostravě. Na přání rodičů byla v MŠ formou 
kroužku zavedena výuka anglického jazyka. Dále škola nabízela výuku hry na klavír, kterou 
navštěvovali 4 žáci a také ve spolupráci s DDM Bystřice probíhala výuka hry na kytaru – 6 
žáků. Obě formy hudebního vzdělání vedly osoby způsobilé – absolventi konzervatoří. 
 V odpoledních hodinách se výchovně vzdělávací proces stěhoval do školní družiny (učebna 
v mezipatře), který vedly 2 vychovatelky s různými úvazky. Jejich služeb využívalo 
pravidelně 27 přihlášených žáků. 
 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 - díky doplňkové činnosti, kterou je vaření pro cizí strávníky. 
 Ekonomiku školy zajišťovala hospodářka (0,25 úvazku), která do subjektu docházela 1 x 
týdně. 
Běžné opravy a údržbu prováděli podle potřeby pracovníci obce. 
 
d.)  Zápis do 1. ročníku na školní rok 2014/2015 byl stanoven na 4. 2. 2014. K zápisu se 
dostavili 2 zákonní zástupci a 2 uchazeči. Jedno dítě bylo přijato, v druhém případě matka 
požádala o odklad. V zákonem stanoveném termínu dodala 2 potřebná vyjádření, proto ředitel 
školy vydal Rozhodnutí o odkladu. K tomuto odkladu se skepticky staví pedagogové mateřské 
školy, kteří dítě 3 roky vychovávali, a hodnotí jej jako plně zralé. Tento případ svědčí o tom 
jak jednoduché je získat odborný posudek. Dne 26. 8. 2014 přihlásil zákonný zástupce do 1. 
třídy žáka zapsaného do školy v Chotěbuzi. Konečný stav pro školní rok 2014/2015 je tedy -  
dva žáci v 1. třídě. 
Vzhledem k velkému zájmu o vzdělávání v MŠ byla se souhlasem všech orgánů navýšena její 
kapacita z 22 na 30 dětí. Od 1. 9. 2014 budou starší děti pobývat v budově MŠ na poschodí. 
Za tímto účelem byla MŠ dovybavena potřebným nábytkem i pomůckami. 
 
e.)  Výchovně vzdělávací proces v hodnoceném období probíhal podle ŠVP s názvem 
„Słoneczna szkoła„  -  verze č. 7.  Náš ŠVP čítá 151 stran a je každoročně doplňován a 
aktualizován. Na školní rok 2013 -2014 byla Pedagogickou radou i Školskou radou v 1. třídě 
schválena výuka matematiky podle prof. Hejného a z organizačních důvodů bylo rozhodnuto, 
že výuka plavání bude realizována každé 2 roky. Dále byl ŠVP podle pokynů MŠMT doplněn 
o problematiku dopravní výchovy, ochrany zdraví a další.                   
      Výchova a vzdělání v MŠ probíhala podle vlastního environmentálního programu 
s názvem „Ekoludki a byla zaměřena na ekologickou výchovu dětí. 
      V hodnoceném období bylo v oblasti realizace ŠVP dosaženo mnoho výborných 
výsledků. Nikdo z žáků neměl známku – dostatečný, 17 žáků odebralo vysvědčení se samými 
jedničkami a 29 mělo vyznamenání.  
      V oblasti výchovných opatření bylo na základě „ Hodnocení výsledků ve vzdělávání „ 
(Klasifikační řád) ve školním roce 2013 - 2014 uděleno 9 třídních napomenutí a 4 žákům byla 
udělena důtka ředitele školy. Nikomu nebyla snížená známka z chování.  
       Na druhé straně bylo v průběhu školního roku oceněno různými pochvalami celkem 19 
žáků (někteří obdrželi pochvalu víckrát), z toho 11 obdrželo pochvalu ředitele školy. 
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 Obecně lze konstatovat, že pochvalná opatření výrazně převyšují opatření k sjednání 
nápravy. 
      Za dosažení mimořádně kvalitních výsledků byl starostou obce Hrádek dvěma žákům 
udělen titul Vzorný žák (Wzorowy uczeń).  
      Ve školním roce 2013/2014 se absence udržovala na úrovni minulých let a nebyla 
zaznamenána absence neomluvená. Průměr zameškaných hodin na 1 žáka – 58 lekcí. 
Podrobnější analýzu absence zobrazuje tabulka: 
 
       Třída Zameš. hodiny  

1. pololetí 
Zameš. hodiny 
2. pololetí 

Celkem za 
školní rok 

Průměr na žáka Počet 
žáků 

          1.          147           92         239                  48       5 
          2.          138                  187         325            36       9 
          3.            65            47         112            37       3 
          4.          143          372         515          103       5 
          5.          296          313         609            68       9 
 
      V hodnoceném období ve 4 různých kroužcích (AJ dvakrát – 1. třída a 2. třída, 
sportovním a počítačovém) pracovalo celkem 48 žáků. Největší zájem děti jevily o kroužek 
počítačový a kroužek sportovní. Kromě toho se v rámci spolupráce s DDM Bystřice 5 žáků 
zúčastňovalo výuky hry na kytaru a 3 žáci se učili hrát na klavír. Obě aktivity probíhaly 
v prostorách školy. 
      Ve školním roce 2013 – 2014 se nejlepší žáci školy zúčastnili celkem 14 různých 
konkurzů a soutěží (recitační, čtenářská, pravopisná, výtvarné, matematické, anglického 
jazyka, sportovní, šachy, modelování). Největší úspěch byl zaznamenán v oblasti sportu. Na 
atletických závodech polských škol v Třinci jsme v kategorii málotřídních škol již podruhé 
získali první místo. 
      Dále se žáci školy zúčastnili celkem 8 různých zajímavých mimoškolních akcí. Za zmínku 
stojí profesionální ukázky Policie České republiky, podzimní sběr hub, návštěva partnerské 
školy v polských Ochabách, exkurze do minifarmy drobného zvířectva a návštěva včelína. 
S velkým ohlasem se setkal výlet do Solného dolu ve Wieliczce, který financoval Konzulát 
Polské republiky v Ostravě. Tyto aktivity bezesporu přispěly k zatraktivnění ŠVP formou 
změny prostředí a změny vedoucích jednotlivých projektů.  
      Žáci také prezentovali své umění, schopnosti a dovednosti formou různých veřejných 
vystoupení. Hned na začátku školního roku - 14. září - vystoupili na odhalení památníku 
Wincentego Witosa v Hrádku, což vysoce ocenil přítomný vicepremiér Polské republiky a 
další vzácní hosté. U příležitosti „Dnia Babci i Dziadka“ žáci vystoupili s programem: 
„Piosenki, które śpiewali nasi dziadkowie“. Program měl takový úspěch, že byl v květnu 2014 
zopakován na velkém setkání žen celého Těšínska.  Kromě toho se děti prezentovaly na 
akcích pořádaných OÚ Hrádek a setkání místních důchodců.  
     Vyvrcholením kulturních dovedností dětí byl nácvik divadelního představení „Skarb“, ve 
kterém své herecké i taneční umění prezentovali všichni žáci školy. Největším oceněním 
práce pedagogů v tomto předsevzetí byla obrovská chuť a snaha všech účinkujících.  
 
f.)Ve školním roce 2013/2014 se prevence sociálně patologických jevů řídila Školním 
preventivním programem. Široká nabídka mimoškolních aktivit, pestrá činnost školní družiny, 
úzká spolupráce se zákonnými zástupci, byly zárukou cílevědomého působení na děti a 
neustálého dohledu nad nimi. Škodlivost kouření, nebezpečí drog a problematika související 
s využíváním internetu byly dětem připomínány a zdůrazňovány prostřednictvím výuky, a 
také v rámci různých Projektových dnů. 
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 Jedinečnou preventivní akcí byly ukázky Policie České republiky uskutečněné v areálu školy 
s názvem Dopoledne s policií ČR. 
      V hodnoceném období vedení školy spolu s pedagogickým sborem řešilo případ falešného 
kamarádství dvou žáků 5. třídy. Na jejich neobvyklé chování na první třídní schůzce 
upozornila zákonného zástupce – otce - třídní učitelka. 
 Ten vzniklé situaci nevěnoval pozornost, a jak vyplynulo z pozdějšího jednání, tzv. „nebral to 
vážně“. Po uplynutí cca 3 týdnů najednou oba rodiče začali obviňovat vedení školy, 
pedagogický sbor, kolektiv žáků 5. třídy a další jednotlivce, že je jejich syn šikanován – svým 
nejlepším kamarádem. Dítě omluvili z vyučování, aniž by si ověřili jakékoliv skutečnosti. 
Vedení školy reagovalo svoláním schůzky všech účastníků, kde se situace vyjasnila a v zápětí 
stabilizovala. Ze setkání byl pořízen zápis. Pedagogická rada konaná v červnu 2014 
konstatovala, že kauza, vyvolaná přecitlivělými rodiči, byla zcela zbytečná.   
 V průběhu školního roku byly zaevidovány 2 školní úrazy, které ale nezpůsobily absenci 
dotčených.   
                                                               
g.)  Další vzdělávání pedagogů školy bylo realizováno na základě ročního plánu DVPP. 
Tradičně nejvíce byla využívána vzdělávací nabídka PCP v Českém Těšíně, kde se učitelé ZŠ 
i MŠ zúčastňovali především praktických a metodických seminářů. Ředitel školy se zúčastnil 
dvoudenního semináře týkajícího se nových trendů hodnocení a oceňování žáků v moderním 
školství. Na začátku školního roku byli z problematiky dodržování BOZP proškoleni všichni 
zaměstnanci školy. Dále se všichni pedagogové zúčastnili odborného školení pro efektivnější  
využívání ICT techniky (Google, Windows 8) a to v souvislosti s modernizací školního 
systému. V rámci zavádění nové metody výuky matematiky podle prof. Hejného byla ve škole 
uskutečněna praktická hodina a naši pedagogové se podobných akcí zúčastnili na jiných 
školách. 
 Všechny získané certifikáty jsou uloženy v osobních spisech pedagogů a také dokumentech 
BOZP. 
 
h.)  V hodnoceném období byly výsledky výchovy a vzdělávání prezentovány na stránkách 
www.obechradek.cz/školství, na vlastních webových stránkách www.psphradek.cz  a také 
regionálním tisku. Většina psaných zpráv byla doplněna galeriemi fotografií. V přízemí školy 
se nacházejí tři nástěnky, na kterých jsou publikovány důležité školní dokumenty a také 
aktuální zprávy. 
 Kontakt se zákonnými zástupci z hlediska aktuálního dění ve škole byl realizován formou 
osobního kontaktu, pravidelných písemných informací a třídních schůzek. 
Na veřejnosti se žáci prezentovali formou přímých vystoupení u příležitosti různých akcí 
pořádaných školou nebo obcí Hrádek. Široký ohlas mělo lednové setkání „Dzień Babci i 
Dziadka“, kde se žákům školy spolu s dětmi MŠ podařilo u publika nastolit vynikající  
atmosféru. Velmi dobrou úroveň mělo rovněž divadelní představení „Skarb“, kde vystoupili 
všichni žáci školy. Prezentace školy na veřejnosti a další aktivity žáků jsou popsány také 
v jiných bodech této zprávy. 
 
i.)Ve školním roce 2013 – 2014 byla škola několikrát požádána Českou školní inspekcí o 
provedení tzv. „rychlých šetření“, kterých se vždy zúčastnila. V únoru 2014 se do školy 
ohlásila kontrola MŠMT, jejímž úkolem bylo překontrolovat využití dotace EU – Peníze 
školám. Nebyly zjištěny žádné nedostatky ani nebyla stanovena žádná doporučení k sjednání 
nápravy. Ostatní pravidelné kontroly: Státní kontrola týkající se hospodaření subjektu –  
zřizovatel obec Hrádek – bez závad. Kontrola tělocvičného nářadí a sportovního vybavení – 
drobné závady – odstraněny na místě. 
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 Kontrola BOZP – chybějící některé revize - úkol. Kontrola dodržování PO – bez závad. 
Všechny zápisy z kontrol jsou uloženy jako součást dokumentace školy. 
 
j.) Důkladné informace o hospodaření školy se nacházejí dokumentu: „Zpráva o hospodaření 
školy za rok 2013“. Prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na přímé vzdělávání byly  
beze zbytku vyčerpány. Hospodaření s výdaji na provoz hrazené s dotací zřizovatele skončilo 
kladným výsledkem a bylo zastupitelstvem obce Hrádek schválené bez připomínek .  
Ušetřené finanční prostředky byly převedeny do rezervního fondu a v souladu s předpisy a se 
souhlasem orgánů obce Hrádek budou v příštím rozpočtovém období investovány do  
rekonstrukce školního hřiště. V hodnoceném období byly realizovány 2 větší investice: Nákup 
a celková modernizace počítačové učebny ( s pomocí Konzulátu Polské republiky v Ostravě – 
spolufinancování) a také Celková rekonstrukce sociálního zařízení a koupelny v mateřské 
škole. 
 Čerpání finančních prostředků z projektu EU – Peníze školám bylo uzavřeno v březnu 2014 – 
bez připomínek – viz bod i.) – kontrola MŠMT. 
 
k.)  Ve školním roce 2013-2014 škola pokračovala v projektu  „Ovoce do škol“. Každé dítě 
jednou měsíčně obdrželo ovoce a ovocnou šťávu.Vedení školy a pedagogové dohlíželi na 
účelné využití dodávek. Děti ovoce rády konzumovaly. Projekt byl monitorován hlášeními na  
SZIF i MŠMT a dále doplňován filmovými ukázkami a projektovými dny, což podporovalo 
význam celého předsevzetí.     
Škola v dubnu 2014 uzavřela projekt - EU Peníze školám. Všechny úkoly související se 
zadáním projektu byly splněny. MŠMT přijalo „Závěrečnou monitorovací zprávu“ bez 
připomínek. V únoru 2014 k realizaci projektu ve škole proběhla hloubková ministerská 
kontrola  -  viz bod i.) této zprávy. 
Dále se škola zúčastnila dvou celostátně vyhlášených projektů: SFŽP jsme požádali o dotaci 
na nové dětské hřiště a společnost ARRIVU o dotaci na nákup běžeckých lyží. U obou 
projektů byla zpracována požadovaná dokumentace  a u projektu na dětské hřiště také 
dokumentace projektová. Bohužel ani jeden projekt nebyl akceptován. Vzhledem k časové 
náročnosti zpracování jednotlivých projektů je škola v tomto směru velmi zklamaná.  
 
l.)  Již druhým rokem se v 1. třídě vyučovalo metodou splývavého čtení - SFUMATO. Pro 
další zdokonalení této metody se vyučující dvakrát zúčastnily odborných seminářů v Praze, a 
to přímo u autorky metody. Využívání této metody se (zatím) jeví  jako krok správným 
směrem. Vyučující vlastní potřebné certifikáty. 
Prvním rokem jsme matematiku vyučovali  metodou prof. Hejného. Určené pedagogožky se 
zúčastnily řady metodických seminářů a další letní školy -  vedené prof. Hejným, kde získaly 
další cenné informace a také potřebná osvědčení.  
Ředitel školy se zúčastnil školení – Nový Občanský zákoník ve školské praxi. 
Podrobnější informace o průběhu DVPP  - viz bod g.). 
  
m.) Naše škola se aktuálně účastní dvou projektů financovaných z cizích zdrojů (viz bod  
k. této zprávy).  Projekt EU – Peníze školám byl ukončen v dubnu 2014 závěrečnou 
monitorovací zprávou. 
Škola se měla účastnit také  projektu vyhlášeného obcí Hrádek, kde se jednalo o příspěvek na  
lyžařský kurz pro žáky 1. až 5. třídy a děti MŠ.   Z důvodu nepříznivých sněhových podmínek 
se však  kurz nekonal. 
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n.) Škola v hodnoceném období spolupracovala s následujícími institucemi a organizacemi: 
Obecní úřad Hrádek, Sdružení rodičů  -  Macierz Szkolna, Základní škola Hrádek, Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Ochabach (PL), PCP Český Těšín, Konzulát Polské republiky v Ostravě, 
Místní skupina PZKO Hrádek, DDM Bystřice, Polská škola v Bystřici, Polská škola v 
Jablunkově a ZUŠ Jablunkov. 
 V rámci spolupráce s výše uvedenými organizacemi a institucemi byla uskutečněna řada 
společných i samostatných akcí, jejichž výčet obsahuje Příloha č. 1 této zprávy.  Většina 
z nich velmi výrazně přispěla k realizaci výchovně vzdělávacího programu a byla vhodným 
doplněním realizace ŠVP.  
 
 
 
 
V Hrádku, dne 01. 09. 2014                                                           Mgr. Kazimír Cieslar 
                                                                                                             ředitel školy   
 
 
Schváleno v Pedagogické radě    dne  04. 09. 2014 
 
Schváleno ve Školské radě          dne  ………………………….. 
 
 
 
Příloha č. 1      Seznam akcí uskutečněných  ve školním roce 2013  -  2014  
Příloha č. 2      Zpráva o činnosti MŠ    

  
Příloha č. 1 
 
 
Seznam hlavních školních i mimoškolních akcí realizovaných 2013 – 2014 týkajících se žáků 
školy a částečně i dětí MŠ. Seznam neobsahuje akce týkající se rodičů a zaměstnanců.  
                                    (není uspořádáno chronologicky) 
 
 
1.  Dokončení projektu EU Peníze školám 
2.  Projektový den : „Grzybobranie“ 
3.  Projekt  „Ovoce do škol“ 
4.  Podzimní Hry přírodě – přespolní běh - společně s žáky sousední české školy 
5.  Loutkové divadlo TL Bajka  -  3 představení 
6.  Školní výlet do Solného dolu Wieliczka (památka UNESCO)  
7.  Čtenářská soutěž  pořádána Sdružením polské knihy se sídlem v Karviné s názvem  
     „ Z Książką na walizkach“ 
8.  Recitační soutěž žáků polských škol. 
9.  Výstava polské knihy – listopad 2013 
10. Obecní a školní Mikuláš 
11. Vystoupení u příležitosti odhalení památníku Wincentego Witosa v Hrádku 
12. Vánoční besídky  ( ve škole, ve školní družině ) 
13. Musical – vystoupení žáků škol s polského Těšína 
14. Vánoční jarmark ZŠ v Hrádku, aneb vánoční inspirace pro nás   
15. Sportovní kroužek 



16. Kroužky anglického jazyka v 1. a 2. ročníku. 
17. Počítačový kroužek 
18. Dzień Babci i Dziadka – společně s MŠ 
19. Dětský karneval    
20. Vystoupení u příležitosti setkání žen Těšínského Slezska 
22. Výuka hry na klavír a kytaru 
23.  Soutěž FOX – anglický jazyk 
24. Vítání jara – akce školní družiny 
25. Velikonoce  -  projektový den  
26. Výtvarné soutěže  
27. Výroba a pověšení ptačích budek v Hrádku  -  akce organizovaná obcí Hrádek 
28. Matematické okresní, krajské i mezinárodní soutěže  - celkem 5 
29.  Školní divadelní představení „Skarb” 
30. Atletické závody žáků polských škol v ČR  - ILA PSP Třinec 2014  -  1. místo v 
      kategorii málotřídních škol  (podruhé za sebou) 
31. Divadelní představení Teatru Własnego z Wrocławia 
32. Integrační setkání žáků 3 škol: polské, české a polských Ochab 
33. Sběr pet láhví a starého papíru  - 1. místo a finanční odměna 
34. Dětské radovánky s vystoupením  žáků ZŠ a dětí MŠ + výstava diplomů, medailí a pohárů     
       žáka 5. třídy – sportovce Filipa Jančíka 
35. Školní výlet a projektový den v Muzeum Třinec 
36. Setkání s polským autorem knih pro děti Grzegorzem Kasdepke 
37.  Beskydská lyže – soutěž v alpském lyžování 
38. Diktát z jazyka polského Mistrz ortografii – soutěž žáků polských škol 
39. Spolupráce s obecní knihovnou 
40. Běh Hrádkem  -  20. ročník  - mnoho ocenění 
41. Den Země  -  úklid +  beseda se starostou obce n. t.: Ptáci žijící v Hrádku 
42. Fotbalový turnaj  mezi školami 
43. Exkurze do místní farmy drobného zvířectva a chovatele včel 
44.  Šachové turnaje: v Mostech u Jablunkova a Jablunkově 
45.  Ukázky Policie České republiky a prevence proti negativním jevům 
46. Průběžná aktualizace webových stránek www.psphradek.cz  
47. Květinový den – Den boje proti rakovině 
48. Slavnostní registrace nových čtenářů  - Pasowanie na czytelnika w bibliotece miejskiej 
  

 


