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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 – 

platnost do 31. 08. 2017). Prostorové a hygienické podmínky splňují požadované 

předpisy. V budově ZŠ se na poschodí nachází 2 prostorné 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. ¨ 

V hodnoceném období byly na základě schváleného rozpočtu realizovány následující 

zásadní opravy a investice: 

1. Generální oprava herny mateřské školy včetně výměny elektrického zařízení a 

osvětlení 

2. Modernizace sociálního zařízení na pochodí MŠ (podle požadavku KHS) 

3. Oprava zastaralého osvětlení tělocvičny 

4. Oprava střešní krytiny nad školní družinou 

5. Oprava kanalizace (od WC pro personál kuchyně), havárie  

6. Nákup nových programů: vedení účetnictví, vedení školní matriky, antiviry, atd.  

7. Nákup nových učebních pomůcek, klasických i elektronických 

 

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 32 žáků. První 

třídu tvořily ročníky 1. a 5.  – celkem 15 žáků, a druhou ročníky 2., 3. a 4. – 17 žáků. 

Školní rok byl koncipován tak, aby výuka v 1. třídě a početnějších ročnících probíhala 

samostatně. Již desátým rokem se ve škole vyučovalo podle schváleného ŠVP 

s názvem „Słoneczna szkoła „. Vzdělávací program je každoročně upravován a 

aktualizován podle novelizovaného Zákona č. 561/2004, vyhlášek MŠMT a vlastního 

hodnocení výchovně vzdělávacího procesu. Škola pokračovala ve výuce matematiky 
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podle prof. Hejného a čtení metodou SFUMATO. Součástí subjektu je školní družina, 

kterou v hodnoceném období navštěvovalo 32 dětí. Děti se ve ŠD vzdělávaly ve 2 

odděleních (1. – 3. třída a 4. – 5. třída)  

            Mateřskou školu ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo celkem 23 - 25 dětí. Výuka  

            v MŠ  probíhala podle ŠVP „Ekoludki“  se zaměřením na environmentální  

            výchovu nejmenší generace. 

 

c.)  Ve školním roce 2016/2017 pracovalo v subjektu celkem 7 pedagogických a 6 

nepedagogických pracovníků s různými úvazky (nově kvalifikovaná chůva v MŠ a školní 

asistent - oba placení z projektu „Šablony“). Všichni pedagogové - ZŠ (5) a MŠ (2), splňovali 

kvalifikační předpoklady a předepsané vzdělání. Výuka náboženství probíhala formou 

zájmových kroužků a bez nároku na mzdu (evangelické náboženství - 2 kvalifikovaní 

vedoucí, náboženství katolické – 1 vedoucí nekvalifikovaný).  Dále ve škole působily 4  

kroužky: angličtiny - 2, 1 výtvarný a 1 hudební. Kroužky vedli školní pedagogové. Dále škola 

nabízela výuku hry na klavír, kterou navštěvovali 2 žáci 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 32 přihlášených žáků. Ve školní družině pracovaly s různými 

úvazky 2 kvalifikované vychovatelky, z toho 1 čerstvá absolventka SPdgŠ. 

 Budovy ZŠ a MŠ mají své vlastní školnice – uklízečky - obě na neúplný úvazek. Stravování 

bylo zajištěno prostřednictvím školní vývařovny - jídelny a školní výdejny - se 2 pracovními 

silami na plný úvazek - díky doplňkové činnosti, kterou je vaření pro cizí strávníky. 

Účetnictví školy vedla profesionální účetní, která pracuje na dohodu o PP. Běžné opravy a 

údržbu podle potřeby prováděli pracovníci obce a také údržbář na DoPP. 

 

d.)  Zápis do 1. ročníku na školní rok 2017/2018 byl stanoven na 20. 4. 2017. K zápisu se 

dostavilo 6 zákonných zástupců a 5 uchazečů. Čtyřem dětem bylo vydáno Rozhodnutí o 

přijetí, v jednom případě zákonný zástupce požádal o odklad. V zákonem stanoveném termínu 

dodal potřebná vyjádření, proto bylo ředitelem školy vydáno Rozhodnutí o odkladu. K 1. 9. 

2017 do 1. třídy nastoupí 5 dětí, z toho 1 po loňském odkladu. 

 

e.)  Výchovně vzdělávací proces v hodnoceném období probíhal podle ŠVP s názvem 

„Słoneczna szkoła„.- verze č. 10, která obsahovala 151 stran.  Ve školním roce 2016/2017,  

byly aktualizovány, doplněny nebo redukovány některé jeho části. Speciální prostor byl 

věnován otázce inkluze.                      

       V oblasti realizace ŠVP bylo dosaženo mnoho výborných výsledků. Z hlediska  

hodnocení nikdo neměl známku – dostatečný. 26 žáků obdrželo závěrečné vyznamenání a 18 

mělo samé výborné. 

      Škola nadále evidovala 4 žáky s vývojovými poruchami diagnostikovanými PPP, z toho 3 

žáci s prvním stupněm PO a 1 s vývojovými poruchami chování - stupeň PO 2. Všem žákům 

byl vypracován a u všech vyhodnocen plán pedagogické podpory. Nikomu nebyl doporučen 

IVP. Ve třech případech v oblasti inkluze škola zaznamenala výbornou spolupráci se 

zákonnými zástupci. Velmi se zlepšila spolupráce s PPP Frýdek – Místek (pracoviště Třinec). 

Jeden žák absolvoval dodatečnou výuku v rozsahu 1 hod. týdně (placená pedagogická 

činnost). V tomto případě ani žák ani jeho rodiče nejevili dostatečný zájem o spolupráci se 

školou. Diagnostikovaným žákům navíc každodenně pomáhal školní asistent placený 

z projektu „Šablony“. Škola zatím pro zabezpečení inkluze nečerpala finanční prostředky ze 

státního rozpočtu. 



      Škola pokračovala ve vyučování čtení metodou SFUMATO a matematiky prof. Hejného. 

V obou případech bylo dosaženo velmi dobrých výsledků, i když se o realizaci těchto metod 

stále diskutuje na různých úrovních. Vyučující se v tomto směru dál zdokonalují. 

      V oblasti výchovných opatření bylo na základě „ Hodnocení výsledků ve vzdělávání „ 

(Klasifikační řád) ve školním roce 2016 - 2017 uděleno 10 kázeňských opatření, z toho 5 

napomenutí vyučujících, 3 třídního učitele a 2 důtky ředitele školy. Permanentní neposlušnost 

žáka 3. třídy se oproti školnímu roku 2015/2016 částečně zlepšila. 

       V hodnoceném období bylo různými pochvalami oceněno celkem 18 žáků (někteří 

obdrželi pochvalu víckrát), z toho 5 ředitele školy. 

       V měsících říjen a listopad byly uskutečněny 2 setkání s profesionálním psychologem, 

který zkoumal vztahy mezi jednotlivými žáky a skupinami žáků. Tato aktivita byla 

nápomocná především pedagogům, kteří měli možnost poznat své svěřence z jiné strany.  

      Za dosažení mimořádných výsledků v chování, výuce a zodpovědnosti k stanoveným 

úkolům byl starostou obce Hrádek žákyni 2. třídy udělen titul Vzorný žák (Wzorowy uczeń).  

 

      Ve školním roce 2016/2017 byla zaznamenána následující absence žáků: 

 

 1. pololetí   průměr/žák 2. pololetí   průměr/žák 

1. třída         256          32        132              16,5  

2. třída         190         19        218              21,8 

3. třída           90         45          78        39 

4. třída         221         44,2          93           18,6 

5. třída         503          71,9        102          14,57 

 

Celková absence 2016/2017: 

 

1. třída             24,25 vyučovacích hodin 

2. třída             20,4                „ 

3. třída             42                   „ 

4. třída             31,4                „ 

5. třída             43,22              „ 

 

Celková absence na 1 žáka ve školním roce 2016/2017 činila     -     32,3 vyučovacích hodin 

      Všechny absence byly řádně 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 2 x, výtvarném a hudebním) 

pracovalo celkem 38 žáků. Kromě toho se v odpoledních hodinách 2 žáci učili hry na klavír. 

      Výuky tří náboženství se v zájmových kroužcích zúčastňovalo 24 žáků. 

      V měsících leden - březen se v Plavecké škole v Bystřici uskutečnila výuka plavání, které 

se zúčastnilo 30 žáků ZŠ a 9 dětí MŠ. 

       Koncem února a začátkem března se 10 žáků školy a 8 dětí MŠ zúčastnilo lyžařského 

výcviku v Bukovci. Akce byla spolufinancována obcí Hrádek. 

       Dvacet žáků se v dubnu zúčastnilo desetidenního ozdravného pobytu v Žiaru na 

Slovensku, který pořádaly a financovaly Třinecké železárny a. s. Třinec.  

      Ve školním roce 2016 – 2017 se nejlepší žáci školy zúčastnili celkem 10 různých 

konkurzů a soutěží. Největší úspěch byl zaznamenán na atletických závodech polských škol 

v Třinci, „Zjeździe Gwiaździstym“ v Mostech u Jablunkova, mezinárodním matematickém 

konkurzu Klokan a recitační soutěži polských škol v Hnojníku. Jeden žák se kvalifikoval do 



finále mezinárodní recitační soutěže s názvem „Konkurs gwarowy“ (místo konání Pierściec 

PL). Dále se žáci školy zúčastnili celkem 20 různých mimoškolních akcí a jiných aktivit. 

      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, 

Centrum volného času Hrádek. 

 

f.)  Ve školním roce 2016/2017 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 mimoškolních 

aktivit. 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 nezaevidovala žádný školní úraz, který podléhá evidenci.  Drobné oděrky byly 

okamžitě ošetřeny školním zdravotníkem a případné nevolnosti ihned řešeny se zákonným 

zástupcem. 

                                                                

g.)  Systém dalšího vzdělávání pedagogů byl realizován na základě ročního plánu DVPP. 

Nejvíce byla využívána nabídka PCP v Českém Těšíně, kde se učitelé ZŠ i MŠ zúčastňují 

různých praktických a metodických seminářů. Dále se pedagogové vzdělávali formou 

samostudia, jehož evidence je součástí dokumentace školy. Ředitel školy se zúčastnil školení 

tykajícího se aktuálních otázek v oblasti právních předpisů a také dvoudenního semináře, 

který se zabýval otázkami zvládání krizových situací ve vztahu k zákonným zástupcům. Na 

začátku školního roku pro všechny zaměstnance proběhlo povinné školení BOZP. Vyučující 

matematiky se koncem prázdnin 2016 zúčastnili Letní školy matematiky prof. Hejného a dále 

2 metodických setkání týkajících se výuky čtení metodou SFUMATO. Jeden pedagog ZŠ a 

jeden MŠ v hodnoceném období absolvovali zdravotní kurs. Všechna školení a metodická 

setkání měla akreditaci MŠMT. Získané certifikáty jsou uloženy v osobních spisech 

pedagogů. 

V rámci nabídky PCP Český Těšín a KVIC Frýdek - Místek se také vzdělávali pedagogové 

MŠ. 

 

h.)  V hodnoceném období byly na webových stránkách www.psphradek.cz pravidelně 

zveřejňovány:  

1. Veškeré dokumenty pro vzdělávání žáků 

2. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 

3. Významné události ze života školy 

4. Různé informace, včetně jídelníčku 

Život školy byl prezentován na stránkách www.obechradek.cz/školství, prostřednictvím 

Rozhlasu Ostrava a také 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) 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. V březnu 2017 
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škola uspořádala velkou přehlídku talentů, které se zúčastnilo 19 žáků.  Výkony mladých 

umělců posuzovala porota složená se známých osobností. Důležitým faktorem akce byla chuť 

a nebojácnost při vystupování na jevišti, nápady a samostatnost účastníků. Starší žáci také 

nastudovali krátkou zábavnou divadelní hru s názvem „Walne PZKO“. I tato prezentace byla 

velmi zdařilá, neboť si diváci vyžádali její opakování.  

Dále se žáci školy i děti MŠ prezentovali na veřejnosti formou přímých vystoupení u 

příležitosti různých akcí pořádaných obcí Hrádek. Seznam akcí a školních aktivit se nachází 

v příloze č. 1 této zprávy. 

 

i.)Ve školním roce 2016 – 2017 byly v našem subjektu provedeny následující kontroly: 

1.  Česká školní inspekce – rychlá šetření – podle potřeby ČŠI 

2.  Krajská hygienická stanice – 2x: a). Kontrola školního stravování – bez závad b). Zjištění 

hygienických možností MŠ (v rámci navýšení kapacity MŠ) – souhlasné stanovisko 

3. Obec Hrádek – kontrola hospodaření – 2x – bez závad 

4. Kontrola sportovního nářadí a náčiní – drobné závady odstraněny 

5. Komplexní prověrka BOZP – sjednaný bezpečnostní technik – nedostatky jsou průběžně 

    odstraňovány podle stanovených termínů 

6. Elektro revize budovy MŠ i ZŠ – bez závad 

7. Kontrola hasičských přístrojů – bez závad 

8. Připravenost protipožárních opatření – poplach vyhlášený SDH Hrádek 

9. Revize plynového zařízení – způsobilá osoba – závady odstraněny (srpen 2017) 

10. Kontrola hromosvodů – způsobilá osoba 

     Zápisy z kontrol jsou součástí dokumentace školy. 

  

j.) Přehledné informace o hospodaření školy se nacházejí ve „Zprávě o hospodaření školy za 

rok 2016“. 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. Přebytek 

byl převeden do rezervního fondu a jeho čerpání v dalších letech taktéž schváleno obcí.  

 

k.)  Školní rok 2016-2017 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 10 vyučovacích hodin 

z oblasti dopravní výchovy, které byly zakončeny teoretickou i praktickou zkouškou. Školní 

družstvo mladých cyklistů 4. a 5. třídy se v oblastní cyklistické soutěži umístilo na 3. místtě. 

Dodatečnou fyzickou zdatnost žáci získávali v tříměsíční  Plavecké škole v Bystřici. Celkem 

18 dětí a žáků ZŠ a MŠ se v březnu 2017 zúčastnilo týdenního lyžařského výcviku 

v lyžařském areálu v Bukovci. Akce byla spolufinancována obcí. 

 Největšími projekty školního roku 2016/2017 byly:  

1. Zahájení projektu (1. 1. 2017) reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003479, tzv. 

Šablony (ESF) 

2. Ovoce do škol (SZIF) 

3. Celé Česko čte dětem 

4. Generální oprava herny MŠ - červenec, srpen – z prostředků zřizovatele (200 000.-Kč) 

  

l.) Problematiku DVPP a celoživotního vzdělávání pedagogů projednává bod 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. V červnu 2017 byl proveden cvičný 

protipožární poplach spojený se školením PO. 

  

m.) Realizace projektů financovaných z cizích zdrojů probíhá podle plánů. Projekt Ovoce do 

škol již několik let úspěšně zabezpečuje společnost Beskyd Fryčovice a. s., a nový, dvouletý 

projekt ESF tzv. Šablony byl zahájen 1. 1. 2017. Ten je zaměřen na pomoc při výchově 

dvouletých dětí v MŠ (tou se zabývala chůva), a pomoc žákům s výukovými problémy (byl 

přijat školní absolvent). Obě síly splňovaly předepsané kvalifikační předpoklady.     

 

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 a 

odbor dopravy, a dále Sdružení škol č. 4 v Ochabach (PL). V rámci spolupráce s výše 

uvedenými organizacemi a institucemi byly uskutečněny některé projekty a další akce, jejichž 

názvy jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

 

 

 

 

V Hrádku, dne 31. 08. 2017                                                           Mgr. Kazimír Cieslar 

                                                                                                             ředitel školy  

 

 

 

Projednáno v Pedagogické radě dne  31. 8. 2017 

  

Projednáno ve Školské radě dne ………………………………… 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1      Seznam akcí uskutečněných  ve školním roce 2016  -  2017 

Příloha č. 2      Zpráva o činnosti MŠ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Příloha č. 1 

 

 

Seznam hlavních školních i mimoškolních akcí realizovaných 2016 – 2017  

                                 (není uspořádáno chronologicky) 

 

 

1.  Účast v orientačním běhu – Městský les Jablunkov – 1. místo  

2.  Podzimní projektový den „Święto pieczonego ziemniaka“ – akce ŠD 

3.  Celoroční projekt „Ovoce do škol“ – 2x měsíčně 

4.  Bubnování – setkání s rytmy různých národů a národností 

5.  Výroční schůze rodičovského sdružení – MSz – projednání školních řádů 

6.  Vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ na různých akcích OÚ Hrádek  -  8x 

7.  Čtenářská soutěž pořádána Sdružením polské knihy „ Z Książką na walizkach“, setkání se  

     spisovatelkou Joannou Pauzińskou 

8.  Recitační soutěž – školní kolo, postup do finále  

9.  Halloweeen party – akce ŠD 

10. První setkání s psychologem 

 11.Výuka hry na klavír, září - červen 

 12. Výroba korálů a náramků - Centrum VČ Hrádek – akce ŠD 

 13.  90. výročí ZŠ Hrádek – účast na oslavách 

 14. Hrajeme šachy – CVČ Hrádek – akce ŠD 

 15. Vlastní prodejní výstava polské knihy – listopad 2016 

 16. Obecní Mikuláš, školní Mikuláš – vystoupení dětí a žáků  

 17. Návštěva vánoční výstavy – květinářství Hrádek – akce ŠD 

 18. Účast v soutěži firmy NEHLSEN – sběr PET láhví a papíru – 3. místo 

 19. Druhé setkání s psychologem 

 20. Návštěva cukrárny v Bystřici – akce ŠD 

 21.  Vánoční besídky  (škola, školní družina) 

 22.  Činnost školních kroužků (AJ - 2x, výtvarný, hudební), říjen - červen 

 23. Výuka plavání v Plavecké škole v Bystřici 

 24. Návštěva studentů z Czechowic (PL) – shlédnutí programu s ekologickou problematikou 

 25. Návštěva Muzeum Třineckých železáren – výstava Karel IV 

 26. Jízda psím spřežením, beseda o psech 

 27. Divadelní představení loutkového divadla  TL Bajka z Českého Těšína – 3x 

 28. Rodičovský ples 

 29. „Walentynki” – akce ŠD 

 30. Beskydská lyže – zimní sportovní závody pořádané SOJ 

 31. „Zjazd Gwiaździsty” – účast na tradiční zimní olympiádě polských škol v ČR 

 32. Školní karneval   

 33. Divadelní vystoupení žáků ZŠ na výroční schůzi MS PZKO 

 34. „Kulig” společná zimní akce dětí , žáků a rodičů – Kubalonka (PL) 

 35. Lyžařský výcvik v zimním areálu Bukovec – 18 dětí MŠ i ZŠ 

 36. Vítání jara „Topienie marzanny” – akce školní družiny 

 37. Oslavy Dne učitelů 

 38. Velikonoční projektový den – Jablunkov 

 39. „Piszmy razem” – setkání starších žáků s novináři 

 40. Divadelní představení aneb šou p. Sielickiego – Jablunkov 



 41. Návštěva KNE – Klubu učitelů důchodců 

 42. Návštěva ředitele Třineckých železáren a. s. 

 43. Výjezd 20 žáků na desetidenní ozdravný pobyt do Žiaru v Nízkých Tatrách (SR) 

 44. Návštěva kina v Bystřici - akce ŠD   

 45.  Velká školní šou „Mam talent” za účasti profesionální poroty 

 46. Matematické a výtvarné soutěže – 6x  

 47. Den dětí v Hrádku – část akce na školním hřišti PZŠ 

 48. Atletické závody žáků polských škol v ČR  - ILA PSP Třinec 2016 

 49. Den otevřených dveří PZŠ Bystřice i PZŠ Jablunkov 

 50.  Pečení srdíček ke Dni matek – akce ŠD 

 51. Děláme smaženici, opékáme párky – akce ŠD 

 52. „Festyn ogrodowy” s vystoupením  žáků ZŠ a dětí MŠ 

 53. Školní výlet do Dolní Lomné aneb chodíme po Beskydech 

 54.  BESIP – 10 lekcí teorie, praxe 

 55. Výroba přání ke Dni matek a svátku prarodičů. 

 56. BESIP – soutěž mladých cyklistů – 3. místo v okrskovém kole 

 57. Spolupráce s obecní knihovnou – „Pasowanie na czytelnika” 

 58. Koncert žáků návštěvujících výuku hry na klavír 

 59.  Běh Hrádkem  - účast dětí MŠ a žáků ZŠ  

 60. Den Země – sledování montáže čapího hnízda, úklid okolo školy. 

 61. „Majówka” – společná akce dětí, žáků a rodičů na školním hřišti 

 62.  Slavnostní odpoledne s absolventy školy – odchod žáků 5 třídy  

 63.  Sportovní dopoledne s žáky PZŠ Návsí 

 64. Výlet žáků do partnerské obce Skoczów – v rámci spolupráce Hrádek - Skoczów 

 65.  Průběžné informace na www.psphradek.cz  

  
 

http://www.psphradek.cz/

