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a.) Povinné údaje o škole jsou zveřejněny na nástěnce - 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 (kapacita 43 žáků) a MŠ čp. 170 (kapacita 30 dětí). 
Prostorové a hygienické podmínky splňují požadované předpisy. V budově ZŠ se na 
poschodí nachází 2 třídy, v meziposchodí školní družina a v přízemí malá tělocvična a 
jídelna. Tělocvičnu v průběhu školního roku využívají také žáci sousední české ZŠ. 
Součástí subjektu je školní kuchyně, školní družina a školní výdejna MŠ. ¨ 
Díky přízni zřizovatele a dobré ekonomické kondici školy se v hodnoceném období 
podařilo realizovat další 2 velké investice + některé menší: 

1. Celková rekonstrukce dětského hřiště, které slouží dětem |MŠ i žákům ZŠ – dotace 
SFŽP + rozpočet ZŠ 

2. Generální oprava vstupních prostor MŠ – rozpočet obce Hrádek 
3. Nákup nových knih a doplnění techniky ICT – projekt – Výzva č. 56 
4. Nákup nového nábytku (školní lavice a židle) rozpočet ZŠ 

 
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 27 žáků. První 
třídu tvořily ročníky 1.,2. a 3.  – celkem 17 žáků, a druhou ročníky  4. a 5. – 10 žáků. 
Školní rok byl koncipován tak, aby výuka početnějších ročníků probíhala samostatně. 
Již devátým rokem se ve škole vyučovalo podle schváleného ŠVP s názvem 
„Słoneczna szkoła „. Vzdělávací program je každoročně upravován a aktualizován. 
Škola pokračovala ve výuce matematiky podle prof. Hejného a čtení metodou 
SFUMATO. 

            Mateřskou školu ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo celkem 27 dětí. Výuka a  
            výchova  v MŠ  probíhala podle ŠVP „Ekoludki“  se zaměřením na environmentální  
            výchovu nejmenší generace. 
 



c.)  Ve školním roce 2015/2016 pracovalo v subjektu celkem 7 pedagogických a 5 
nepedagogických pracovníků s různými úvazky. Všichni pedagogové - ZŠ (4) a MŠ (3) -
splňovali kvalifikační předpoklady a předepsané vzdělání. Kvalifikaci nesplňoval 1 externista  
výuky náboženství (katolického) z celkového počtu 3 vyučujících.  Výuka náboženství byla 
vyučována formou zájmových kroužků a bez nároku na mzdu.  V hodnoceném období ve 
škole působilo celkem 5 různých kroužků: angličtiny - 2, počítačový, sportovní a hudební. 
Kroužky vedli školní pedagogové a také externista – trenér (kroužek sportovní). Dále škola 
nabízela výuku hry na klavír, kterou navštěvoval 1 žák naší školy, 2 žáci sousední české školy 
a 2 naši absolventi. Výuku hry na klavír vedla důchodkyně -  bývalá učitelka ZUŠ. 
 V odpoledních hodinách se výchovně vzdělávací proces stěhoval do školní družiny. Jejich 
služeb využívalo pravidelně 27 přihlášených žáků. Činnost ŠD byla realizována podle 
schváleného  ŠVP. Školní družinu vedla kvalifikovaná zkušená vychovatelka. 
 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. 
 Od 1. 3. 2016 ekonomiku školy (na dohodu o provedení práce) vede nová účetní.  
Běžné opravy a údržbu podle potřeby prováděli pracovníci obce. 
 
d.)  Zápis do 1. ročníku na školní rok 2016/2017 byl stanoven na 4. 2. 2016. K zápisu se 
dostavilo 11 zákonných zástupců a 8 uchazečů. Sedmi dětem bylo vydáno Rozhodnutí o 
přijetí, v jednom případě rodiče požádali o odklad. V zákonem stanoveném termínu dodali  
potřebná vyjádření, proto bylo ředitelem školy vydáno Rozhodnutí o odkladu. K tomu se 
přikláněli také pedagogové mateřské školy, kteří dítě vychovávali cca 1 rok, a hodnotili jej 
jako nezralé. K 1. 9. 2016 by do 1. třídy mělo nastoupit 8 dětí, z toho 1 po loňském odkladu. 
 
e.)  Výchovně vzdělávací proces v hodnoceném období probíhal podle ŠVP s názvem 
„Słoneczna szkoła„.- verze č. 9, která obsahovala 151 stran.  Ve školním roce 2015/2016, 
v souladu s doporučeními MŠMT, byly  aktualizovány některé jeho části.  .                     
      V hodnoceném období bylo v oblasti realizace ŠVP dosaženo mnoho kvalitních výsledků. 
Podařila se realizovat většina výstupů a z hlediska známkového hodnocení žáků nikdo z nich 
neměl stupeň – dostatečný. 23 žáků obdrželo závěrečné vyznamenání a 18 mělo shora dolů 
samé výborné. 
      Škola evidovala 4 žáky s vývojovými poruchami diagnozovanými PPP. Jeden žák 
absolvoval dodatečnou výuku v rozsahu 1 hod. týdně (placená pedagogická činnost), ostatním 
žákům se pedagogové věnovali formou individuálního přístupu v běžném vyučování i formou 
doučování v odpoledních hodinách (neplacená pedagogická činnost). 
      Škola pokračovala ve vyučování čtení metodou SFUMATO a matematiky prof. Hejného. 
V obou případech bylo dosaženo velmi dobrých výsledků, i když se k realizaci těchto metod 
stále diskutuje na různých úrovních. Vyučující se v tomto směru dál zdokonalují. (viz bod g. 
této zprávy).  
      V oblasti výchovných opatření bylo na základě „ Hodnocení výsledků ve vzdělávání „ 
(Klasifikační řád) ve školním roce 2015 - 2016 uděleno 8 napomenutí, z toho 3 důtky 
vyučujících, 2 třídního učitele a 3 ředitele školy. Permanentní neposlušnost jednoho žáka 2. 
třídy byla konzultována se zákonným zástupcem, čehož pozitivním výsledkem bylo nesnížení 
dotyčnému stupně z chování na konci školního roku. 
       Na druhé straně bylo v průběhu školního roku oceněno různými pochvalami celkem 17 
žáků (někteří obdrželi pochvalu víckrát), z toho 9 obdrželo pochvalu ředitele školy. 
      Za dosažení mimořádných výsledků v chování, výuce, reprezentaci školy i vztahu ke 
spolužákům byl starostou obce Hrádek třem žákům 5. třídy udělen titul Vzorný žák  
(Wzorowy uczeń).  



      Ve školním roce 2015/2016 škola zaznamenala následující absenci: 
 
 1. pololetí   

průměr/žák 
2. pololetí   

průměr/žák 
1. třída            235        23,5              278       27,8   
2. třída            128       64              109           54,5   
3. třída            140       28               219       43,8   
4. třída            181        25,8              337       48,14   
5. třída             96       32             141       47   

 
      Všechny absence byly řádně písemně omluveny, i když se vedení školy neztotožňuje 
s několikadenními omluvenkami z důvodu opakovaných výjezdů na dovolenou v průběhu 
školního roku.  
      V hodnoceném období ve 4 různých kroužcích ( AJ, sportovním, počítačovém a 
hudebním) pracovalo celkem 49 žáků. Největší zájem děti jevily o kroužek sportovní, hudební 
a AJ. Kromě toho se v odpoledních hodinách 1 žák učil hry na klavír. 
      Výuky tří náboženství se v zájmových kroužcích zúčastňovalo 21 žáků. 
      V měsících leden - březen se v Plavecké škole v Bystřici uskutečnila výuka plavání, které 
se zúčastnilo 25 žáků ZŠ a 6 dětí MŠ. 
      Ve školním roce 2015 – 2016 se nejlepší žáci školy zúčastnili celkem 8 různých konkurzů 
a soutěží. Největší úspěch byl zaznamenán na atletických závodech polských škol v Třinci, 
kde jsme v kategorii málotřídních škol získali druhé místo. Dále se žáci školy zúčastnili 
celkem 14 různých zajímavých a kvalitních projektových dnů a mimoškolních akcí. 
       Z hlediska motivace účasti žáků na různých dalších sportovních i kulturních soutěžích má 
škola rezervy, proto je třeba tuto oblast podpořit ve školním roce 2016 – 2017. 
      Talentované děti MŠ i žáci školy se zúčastnili několika místních vystoupení na akcích 
organizovaných obcí nebo místními spolky.  
      Vedení školy se snaží inspirovat rodiče a pobízet děti k větší aktivitě při využívání 
mimoškolních aktivit v zařízeních jako jsou: DDM Bystřice, Jablunkov, ZUŠ Jablunkov. 
 
f.)  Ve školním roce 2015/2016 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, nebezpečí drog či kyberšikany byly děti 
průběžně seznamovány v rámci realizace ŠVP a také prostřednictvím různých projektových 
dnů. Zákonní zástupci byli na třídních schůzkách informováni o nebezpečí kyberšikany 
v domácím prostředí. Drobné přestupky (zapomínání, pozdní příchody, méně závažné 
konflikty) byly řešeny v rámci Školního řádu nebo pohovorem s rodiči. Škola v hodnoceném 
období zaevidovala 1 školní úraz, který byl zaregistrován a vyřešen podle platných směrnic.   
                                                                
g.)  Systém dalšího vzdělávání pedagogů byl realizován na základě ročního plánu DVPP. 
Nejvíce je vždy využívána nabídka PCP v Českém Těšíně, kde se učitelé ZŠ i MŠ zúčastňují 
především praktických a metodických seminářů. V průběhu prázdnin 2015 se 3 pedagogové 
(v rámci čerpání prostředků z projektu Výzva č.56) zúčastnili 2 týdenního intenzivního kurzu 
angličtiny na Maltě. V měsících říjen a prosinec se 4 pedagogové zúčastnili týdenního pobytu 
(tzv. stínování - opět Výzva č. 56) v partnerských školách v Gdaňsku a Ochabach (PL). Dále 
se pedagogové vzdělávali formou samostudia, které je součástí dokumentace školy. Ředitel 
školy se zúčastnil celodenního semináře BOZP týkajícího se novinek v oblasti bezpečnostních 
předpisů ve školství a také školení o aktuálních otázkách v oblasti právních předpisů. Na 



začátku školního roku proběhlo školení BOZP, kterého se zúčastnili všichni zaměstnanci. 
Vyučující matematiky se zúčastnili Letní školy matematiky prof. Hejného a dále 2 
metodických setkání týkajících se výuky čtení metodou SFUMATO.  Všechna školení a 
metodická setkání měla akreditaci MŠMT. Získané certifikáty jsou uloženy v osobních 
spisech pedagogů. 
V rámci nabídky PCP Český Těšín a NIDV Ostrava se také vzdělávali pedagogové MŠ. 
 
h.)  V hodnoceném období byly výsledky výchovy a vzdělávání prezentovány na stránkách 
www.obechradek.cz/školství, vlastních webových stránkách www.psphradek.cz  a 
regionálním tisku (Głos Ludu, Zwrot, Třinecký hutník, Hrádecké noviny). Většina psaných 
zpráv je vždy doplněna galeriemi fotografií. V přízemí školy se nachází prostorná 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) je svolána výroční 
schůze Macierzy Szkolnej (Rodičovské sdružení), kde jsou projednány: všechny Školní řády, 
Plán práce, Koncepce rozvoje a další aktuální otázky týkající se činnosti školy. 
Žáci školy se na veřejnosti prezentovali formou přímých vystoupení u příležitosti různých 
akcí pořádaných obcí Hrádek. V roce 2015 slavila škola 120. výročí svého vzniku. Ve dnech 
4. a 5. prosince 2015 byly uspořádány velkolepé oslavy. Do školy byli pozváni nejstarší žijící 
absolventi, bývalí učitelé, pracovníci, funkcionáři, přátelé školy, zahraniční hosté a 
samozřejmě rodiče. Dvoudenní oslavy doprovázela výstava, která zobrazovala 120 letou 
historii školy.  Na scéně místního sálu se v programu, který představoval historii i aktuální 
dění školy ukázaly všechny děti MŠ i ZŠ. Vystoupení doprovázela živá hudba. Oslav se 
zúčastnilo přibližně 500 osob. 
 
i.)Ve školním roce 2015 – 2016 byly v našem subjektu provedeny následující kontroly: 
1.  Česká školní inspekce – rychlá šetření – podle potřeby ČŠI 
2.  Krajská hygienická stanice – kontrola školního stravování, hygieny v MŠ a výukových 
     podmínek u příležitosti navýšení kapacity ŠD – 2x 
3. Obec Hrádek – kontrola hospodaření – 2x 
4.  Kontrola sportovního nářadí a náčiní – sjednaná firma 
5. Komplexní prověrky BOZP – sjednaný bezpečnostní technik 
6. Revize elektrického nářadí a náčiní 
7. Kontrola hasičských přístrojů 
8. Připravenost protipožárních opatření – poplach vyhlášený SDH Hrádek 
9. Kontrola plynového zařízení – způsobilá osoba 
10. Kontrola hromosvodů – způsobilá osoba 
Zápisy z kontrol jsou součástí dokumentace školy. 
 Žádná z kontrol v našem subjektu nezaznamenala závažné nedostatky. 
 
j.) Přehledné informace o hospodaření školy se nacházejí ve „Zprávě o hospodaření školy za 
rok 2015“. Prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na přímé vzdělávání byly beze 
zbytku vyčerpány. Hospodaření s výdaji na provoz hrazené z prostředků zřizovatele skončilo 
kladným výsledkem a bylo zastupitelstvem obce Hrádek schváleno bez připomínek. 
Nevyčerpané provozní prostředky byly použity ke splacení neuznatelných položek v rámci 
rekonstrukce dětského hřiště, které původně zaplatil zřizovatel. 
 
k.)  Školní rok 2015-2016 byl dalším rokem realizace projektu  „Ovoce do škol“. K tomuto 
projektu byly pořádány doprovodné akce, mj. beseda s dodavateli ovoce a mimořádné balíčky 
pro žáky 1. třídy. V rámci environmentální výchovy nadále odebíráme české odborné 



časopisy z oblasti přírody a také dětské polské časopisy Kumpel a Świerszczyk, které 
zdokonalují jazykové schopnosti žáků. V hodnoceném období proběhlo několik teoretických i 
praktických vyučovacích hodin z oblasti dopravní výchovy, které byly zakončeny teoretickou 
i praktickou zkouškou. Dodatečnou fyzickou zdatnost žáci získávali v tříměsíční  Plavecké 
škole v Bystřici. Odborná beseda na téma fauna a flóra Hrádku, vedená starostou obce 
Hrádek, a praktické ukázky fyzikálních jevů, vedené studenty ČVUT byly výborným 
doplněním školního ŠVP. 
 Největšími projekty školního roku 2015/2016 byly:  
1. Komplexní přestavba dětského hřiště „Ekoludki“  červen – říjen 2015 (dotace SFŽP) 
2. Realizace Výzvy č. 56 „Čteme s úsměvem“ – dotace cca 400 tis. Kč. 
3. Oprava vstupní haly MŠ – rozpočet obce – cca 200 000.- Kč. 
 
l.) Problematiku DVPP a celoživotního vzdělávání projednává bod g.) této zprávy.  Škola 
v době od 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015 realizovala projekt Výzva č. 56  s názvem „Čteme 
s úsměvem“. Pedagogové absolvovali čtrnáctidenní zdokonalovací kurz AJ a týdenní 
stínování na dvou partnerských školách v sousedním Polsku. Největším úspěchem projektu  
byly výsledky čtenářských dílen. Jejich vedoucí se podařilo vzbudit u žáků zájem o čtení, co 
sami potvrdili v anonymní anketě. Metodiku projektu si pochvalovali i samotní zákonní 
zástupci, kteří se na třídních schůzkách vyjadřovali slovy, cit.: „ je to výborná věc, nemusíme 
své děti nutit číst“.    
  
m.) Realizace projektů financovaných z cizích zdrojů proběhla úspěšně.  Jednalo se o 
rekonstrukci dětského hřiště „Ekoludki“, kterou administrativně spravovala obec Hrádek a 
projekt „Čteme s úsměvem“, vedený projektovým manažerem. U obou projektů byly 
dodrženy stanovené podmínky a termíny realizace. 
ZŠ a MŠ se účastnily také dvou projektů vyhlášených obcí Hrádek. Jednalo se o příspěvek na 
výuku plavání a lyžařský kurz pro děti MŠ i žáky ZŠ. Tímto způsobem obec kompenzuje 
školám chybějící tělocvičnu.     
 
n.) Škola v hodnoceném období spolupracovala s následujícími institucemi i organizacemi : 
Obecní úřad 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, Sdružení škol č. 4 v Ochabach (PL), Sdružení škol 
č. 24 v Gdaňsku (PL). V rámci spolupráce s výše uvedenými organizacemi a institucemi byly 
uskutečněny některé projekty a akce, jejichž názvy jsou uvedeny v příloze č. 1. Jako příklad 
lze uvést celodenní sportovně – poznávací setkání žáků naší školy, sousední české školy a 
partnerské školy z polských Ochab. 
 
 
 
 
 
V Hrádku, dne 31. 08. 2016                                                           Mgr. Kazimír Cieslar 
                                                                                                             ředitel školy  
 
Projednáno v Pedagogické radě       31. 8. 2016 
  
Projednáno ve Školské radě dne ………………………………… 
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Příloha č. 1 
 
 
Seznam hlavních školních i mimoškolních akcí realizovaných 2015 – 2016  
                                 (není uspořádáno chronologicky) 
 
 
1.  Realizace projektu „Rekonstrukce školního hřiště „Ekoludki“ 
2.  Projektový den „Podzim“ spojený s podzimní výstavou 
3.  Celoroční projekt  „Ovoce do škol“ 
4.  Realizace projektu „Čteme s úsměvem“ v rámci Výzvy MŠMT č. 56 
5.  Výroční schůze rodičovského sdružení - MSz 
6.  Vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ na různých akcích OÚ Hrádek  -  6x 
7.  Čtenářská soutěž  pořádána Sdružením polské knihy se sídlem v Karviné s názvem  
     „ Z Książką na walizkach“ 
8.  Recitační soutěž – školní kolo 
9.  Vlastní prodejní výstava polské knihy – listopad 2015 
10. Obecní Mikuláš – účast dětí a žáků 
11. Dvoudenní oslavy 120. výročí školy + výstava. 
12. Vánoční besídky  ( ve škole, ve školní družině ) 
13. Činnost školních kroužků (AJ, sportovní, počítačový, hudební) 
14. Výuka plavání v Plavecké škole v Bystřici 
15. Divadelní představení loutkového divadla  TL Bajka z Českého Těšína – 3x 
16. Rodičovský ples 
17. Beskydská lyže – zimní sportovní závody pořádané SOJ 
18. „Zjazd Gwiaździsty” – účast na tradiční zimní olympiádě polských škol v ČR 
19. Školní karneval   
20. Vystoupení dětí MŠ na výroční schůzi MS PZKO 
22. Florbalový turnaj PZŠ - ZŠ 
23. Lyžařský výcvik – 16 dětí MŠ i ZŠ 
24. Vítání jara – akce školní družiny 
25. Beseda na téma Fauna a flóra Hrádku – Centrum volného času Hrádek  
26. Návštěva kina v Bystřici - akce ŠD – 1x za měsíc  
27. Výuka hry na klavír 
28. Matematické a výtvarné soutěže – 5x  
29. Den dětí – setkání žáků tří partnerských škol (PZŠ a ZŠ Hrádek a ZŠ Ochaby) 
30. Atletické závody žáků polských škol v ČR  - ILA PSP Třinec 2015  -  2. místo v 
      kategorii málotřídních škol  
31. Den otevřených dveří PZŠ Bystřice i PZŠ Jablunkov 
32. Beseda se zástupci AGRO Měřín - dodavateli balíčků projektu Ovoce do škol. 
33. Návštěva obou Těšínů – žáci 4. a 5. třídy - v rámci výuky vlastivědy  
34. Dětské radovánky s vystoupením  žáků ZŠ a dětí MŠ 
35. Školní výlet do zábavního parku v Bílé. 
36. BESIP – 15 lekcí teorie + praxe 
37. Výroba přání ke Dni matek a svátku prarodičů. 



38. Třídění odpadu – beseda s neziskovou organizací EKO-KOM 
39. Spolupráce s obecní knihovnou – „Pasowanie na czytelnika” 
40. Běh Hrádkem  - účast dětí MŠ a žáků ZŠ  
41. Den Země – uklízíme okolo školy. 
42. Fotbalový turnaj  mezi hrádeckými školami 
43. Slavnostní odpoledne s absolventy školy – odchod žáků 5 třídy  
44. Slavnostní ukončení školního roku 2015/2016 
45. Průběžné informace na www.psphradek.cz  
  

 


