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1. Základní údaje o škole 
 

název školy Základní škola a Mateřská škola Hrádek 144,  

okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

adresa školy Hrádek 144, 739 97 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 70640173 

IZO Základní škola 102 068 844 

Mateřská škola 107 621 797 

Školní družina 119 600 374 

Školní jídelna 103 044 329 

identifikátor školy 600 133 877 

vedení školy Ředitelka: Mgr. Šárka Honusová 

Vedoucí učitelka ZŠ: Mgr. Alena Kadlubcová 

Vedoucí učitelka MŠ: Julie Mitrengová 

Vedoucí školní jídelny: Marcela Klusová 

kontakt tel.: 774 372 779 

e-mail:barevnaskolahradek@email.cz 

www.obechradek.cz 

název zřizovatele Obec Hrádek 

adresa zřizovatele Hrádek 352, 739 97 

kontakt tel.:558 369 053 

fax:558 369 053 

e-mail: podatelna@obechradek.cz 

 

Součásti školy - kapacita 
 

Mateřská škola 66 dětí  

Základní škola 75 žáků 

Školní družina 47 žáků 

Školní jídelna  200 strávníků 

 

                         -  skutečný stav 

 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 

Mateřská škola 2 třídy 48 dětí 24 

1. stupeň ZŠ 4 třídy 70 žáků 18 

Školní družina 2 oddělení  47 žáků 23,5 

Školní jídelna  x 117 strávníků x 

 

 Charakteristika školy 

 

- čtyřtřídní malotřídní škola s 1. stupněm základního vzdělávání 

- v jedné budově také dvojtřídní mateřská škola, která spadá pod ředitelství základní školy 

- odloučené pracoviště základní školy s jednou třídou 

- školní jídelna 

- školní družina v odloučeném pracovišti základní školy 

 

 

 

 



  Údaje o školské radě 
 

Datum zřízení Od roku 2005 

Počet členů školské rady  3 členové 

za ped. pracovníky – Mgr. Zdeňka Balogová 

za zák. zást. žáků - Andrea Szotkowská, předsedkyně 

za zřizovatele -  Ing. Martin Byrtus 

Kontakt skolskaradahradek@centrum.cz  

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

- obory základního vzdělávání 

Kód Obor vzdělání Poznámky 

 

Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola RVP 1. – 5. ročník 

 

 -  vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „BAREVNÁ ŠKOLA“ 

(viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 

č.j. 31504/2004-22) 

1. - 5. ročník 

  

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Počet pracovníků celkem  22 

Počet učitelů ZŠ 6 (+ 2 na mateřské dovolené) 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet učitelek MŠ 4   

Počet správních zaměstnanců ZŠ a MŠ 5 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 3 

Počet školních asistentů (ESF – Šablony) 2 

 

- údaje o pedagogických pracovnících (bez mateřských dovolených) 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek. 

Stupeň 

vzdělání 

1 ředitelka 1,0 VŠ 

2 učitelka ZŠ 1,0 VŠ 

3 učitelka ZŠ 1,0 VŠ 

4 učitelka ZŠ 1,0 VŠ 

5 učitelka ZŠ 0,8 VŠ 

6 učitelka MŠ 1,0 SŠ 

7 učitelka MŠ 0,93 SŠ 

8 učitelka MŠ 0,93 SŠ 

9 učitelka MŠ 0,93 SŠ  

10 vychovatelka ŠD 0,76 SŠ 

11 vychovatelka ŠD 0,58 SŠ 

 

- odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

 

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. stupně   100 % 

Učitelky MŠ   100 % 

Vychovatelky ŠD   100 % 

mailto:skolskaradahradek@centrum.cz


  - údaje o nepedagogických pracovnících (pracovníci s dvěma PP uvedeni dvakrát) 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 ved. školní jídelny ZŠ 0,7 SŠ 

2 kuchařka 1,0 SOU 

3 pomocná kuchařka 0,3 SŠ 

4 pomocná kuchařka 0,15 SŠ 

5 pomocná kuchařka 0,6 SOU 

6 školnice/uklízečka 0,8 SOU 

7 školnice/uklízečka 0,8 SŠ 

8 školnice/uklízečka 0,67 SŠ 

9 účetní DPP VŠ 

10 knihovnice, administr. prac. 0,3 SŠ 

11 školník/údržbář DPP SOU 

 

4.  Zápis k povinné školní docházce 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů 

pro  školní rok 

2018/2019 

1 11 1 1 

 

Do prvního ročníku nastoupí 11 dětí.   

 

 

5.  Přestup žáků 5. ročníku na 2. stupeň 

 

Základní škola s 2. stupněm Počet žáků 

ZŠ a MŠ Bystřice 8 

ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec 1 

ZŠ Návsí 4 

  

                                                                                                

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

6.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu 

Třída 
Počet 

žáků 

Žáci 

s podpůrným 

opatřením 

Prospělo 
Prospělo 

s vyzn. 
Neprospělo 

Žáci s 

dostatečnou 
Nehodnoceno 

  I.ročník 11 0 0 11 0 0 0 

II. ročník 16 0 0 16 0 0 0 

III. ročník 17 0 3 14 0 0 0 

IV. ročník 13 0 5 8 0 0 0 

V. ročník 13 0 1 12 0 0 0 

Celkem 70 0 9 61 0 0 0 

 

 

 

 



Přehled o chování 

Třída 
Počet 

žáků 

Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Medaile 

starosty 

Knižní 

odměna 
Napomenutí 

Důtky 

TU 

Důtky 

ŘŠ 

I. ročník 11 0 0 0 1 0 0 0 

II. ročník 16 0 0 0 1 0 0 0 

III. ročník 17 2 0 0 1 0 0 1 

IV. ročník 13 0 0 0 1 0 0 0 

V. ročník 13 0 0 2 1 0 0 0 

Celkem 70 2 0 2 5 0 0 1 

 

6.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

Celkem  2161 30,87 0 0 

 

6.3 Údaje o integrovaných žácích: 

V tomto školním roce se v 1. ročníku vzdělával jeden žák se zrakovou vadou, bez určení 

finanční náročnosti. 

 

7. Hodnocení prevence sociálně-patologických jevů ve školním roce 2017/2018 

V letošním školním roce proběhly preventivní programy pod vedením paní Mgr. Zuzany 

Čmielové na téma Vztahy ve třídě, Komunikace, Šikana, kterých se zúčastnil 3. a 4. ročník.  

 Ke správnému formování třídních kolektivů a vztahů mezi spolužáky přispěly také akce, 

které pro své třídní kolektivy zrealizovali třídní učitelé.  

Další programy byly realizovány dle Minimálního plánu prevence, které byly zaměřeny na 

téma zdravý životní styl, motivace k učení, dopravní výchova, upevňování vztahů ve třídě. 

 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

       Nabídka vzdělávání se točí hlavně okolo Šablon, vybíráme si jen to, co opravdu 

využijeme. A tak se hlavně sebevzděláváme – studujeme na internetu, kupujeme si moudré 

knihy. 

Občas se naskytne příležitost využít nabídky vzdělávacích institucí. 

 

Vzdělávací akce Počet účastníků 

Plán pedagogické podpory 3 

Matematika dle Hejného pro 5. ročník 2 

Kritické myšlení ( v rámci ESF – Šablony) 4 

Problematika GDPR 1 

Jak na GDPR Všichni zaměstnanci 

Hravá angličtina pro 1. stupeň 1 

Festival pedagogické inspirace – ZŠ Mendelova Karviná 2 

Komunikace s dítětem (Centrum volného času) 1 

Emoce (Centrum volného času) 1 

Metodická setkání v rámci školy – vzájemná výměna poznatků 4 

Vzájemné hospitace 11 



 
    K dalšímu studiu problematiky vzdělávání škola odebírá pravidelně časopisy Moderní 

vyučování, Rodina a škola, Informatorium školy mateřské, Školství.  

 

 

9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

      

ZÁŘÍ 

Zahájení projektu „Barevná škola čte“ v rámci ESF – Šablony 

Den bez elektřiny – společné čtení, pexesiáda, piškvorky, sudoku 

Výlet do Polska – Skoczow 

Olympijský víceboj 

 

ŘÍJEN 

Focení do  Moravskoslezského deníku, retro focení, vánoční focení 

Malování na trička 

Halloween ve školní družině 

 

LISTOPAD 

Zahájení činnosti sportovního a chovatelského kroužku a čtenářského klubu 

Program primární prevence 

Dopravní kurz pro 4. ročník 

Výstava ručních prací v CVČ 

Divadlo „Komáři se ženili“ (Trisia) 

Adventní tvoření 

 

PROSINEC 

Obecní Mikuláš 

Den otevřených dveří v MZŠ Návsí  

Divadlo „Mach a Šebestová“ (Trisia) 

Divadlo „Sněhová královna" (Těšínské divadlo, školní družina) 

Puzzliáda ve školní družině 

Beseda s myslivci ve školní družině 

Vánoční besídky 

 

LEDEN 

Začátek plaveckého kurzu 

Divadlo „ Do Afriky!“  

 

ÚNOR 

Recitační soutěž 

Lyžařský kurz 

Brýlový masopustní rej ve školní družině 

 

BŘEZEN 

Divadlo „Maxipes Fík“ (Trisia) 

Noc s páťáky (CVČ) 

Matematická soutěž Klokan 

Noc s Andersenem 

 

 

 
                                                                                                                         Noc s Andersenem 
 



 

DUBEN 

Běh Hrádkem 

Návštěvy v obecní knihovně                                                     

Den otevřených dveří v ZŠ Bystřice 

Zápis dětí do 1. ročníku 

Den Země – hudebně-národopisný program, návštěva hasičské zbrojnice, hokusy pokusy 

s vodou, sázení stromků, čichový a hmatový test, malování na chodníku, tvoření z víček 

Diskotéka (Spolek rodičů) 

 

KVĚTEN 

Pasování prvňáčků na čtenáře 

Dopravní výchova na dopravním hřišti v Jablunkově 

Výtvarná soutěž k výročí dobrovolných hasičů v Hrádku 

Divadlo „Pinocchio“ (Těšínské divadlo, školní družina) 

 

ČERVEN 

Den dětí 

Vesnice roku 

Radovánky 

Školní výlety (Pevnost poznání v Olomouci,  Kozí farma u Havířova) 

Divadlo „O cestovatelkách“  

Fotbalový turnaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

 

   Pasování prvňáčků na čtenáře 

 

 

 

 

                                                                                                                          Radovánky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI a dalšími kontrolními orgány 

V tomto školním roce neproběhla v naší škole inspekční činnost.   

Školu navštívila hygiena – měřila množství kyslíku ve třídách. V jedné třídě bylo naměřeno 

menší množství kyslíku (nízký strop, vysoký počet dětí ve třídě). 

Také byla dokončena kontrola z České inspekce životního prostředí, odpadní vody. Bylo 

shledáno velké množství odebrané vody a malé množství odvezené odpadní vody. Pokuta 

byla zaplacena, panem starostou přislíbena náprava – napojení na čističku odpadních vod při 

výstavbě nové tělocvičny. 

 

 

11. Základní údaje o hospodaření školy 

Zpráva o hospodaření školy bude přílohou této výroční zprávy – po ukončení účetního roku 

2018. 

 

 

12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Naše škola se v letošním roce také zapojila do několika rozvojových programů: 

 

Projekt  Ovoce a zelenina do škol 
Všichni žáci dostávali balíčky ovoce a zeleniny dvakrát měsíčně zdarma, naším 

dodavatelem byla firma Beskyd Fryčovice, a. s.   

 

Zdravé zuby 
- preventivní výukový program, jehož cílem je zlepšit „zubní zdraví“ dětí. Tento program 

škola začleňuje do výuky tradičně již několik let. 

 

 Olympijský víceboj 

- zapojení dětí do sportovních aktivit, plnění osmi disciplín.  

Žáci získají sportovní vysvědčení – analýzu svých pohybových schopností. 

 

 

13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 

Naše škola se do tohoto vzdělávání nezapojila. 

 

 

14. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 

OP VVV – Šablony 

Od září jsme plnili vybrané oblasti projektu, např. školní asistentky pro děti ohrožené školním 

neúspěchem, Čtenářský klub, vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti, 

osobnostně-sociálního rozvoje předškolních pedagogů. 

Tuto dotaci ve výši 633 099 Kč budeme čerpat do 31. 7. 2019. 

 

 

15. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Na naší škole nepracuje odborová organizace. 

Škola aktivně spolupracuje se zástupci Školské rady, Spolku rodičů a se zaměstnanci 

zřizovatele školy. Také se účastníme akcí pořádaných okolními školami, domy dětí či obcemi. 

Aktivně se účastníme akcí, které organizuje náš zřizovatel – obec Hrádek, některé i 

spoluorganizujeme. Hojně využíváme také Centrum volného času, které sousedí s naší školou. 

Ředitelka školy se účastní Klubu ředitelů málotřídních škol. 

 

                                                                                                    

 



16. Závěr  

 

Školní rok utekl jako voda. Vše zvládáme díky dobrým vztahům a pozitivní atmosféře, 

jinak by to ani nešlo. 

Občas musíme řešit některé provozní či organizační problémy – nedostatek prostoru, 

chybějící tělocvična, samostatné místnosti školní družiny, zatopený sklep, vlhkost ve školní 

jídelně. Také přístup rodičů se velmi liší – měli bychom táhnout za jeden provaz! 

Dala jsem paní učitelkám za úkol zanalyzovat silné, slabé stránky školy, příležitosti a 

hrozby. Zpracujeme si podrobnou SWOT analýzu, vyhodnotíme a určíme směr dalšího 

rozvoje naší školy. Doufám, že s podporou všech lidí okolo nás dokážeme naplnit své 

představy. 

 Jsem moc ráda, že přes všechny překážky si paní učitelky zachovávají optimismus, 

smysl pro humor, chuť se dále vzdělávat a stále vymýšlet pro děti něco nového. Školní 

výsledky našich bývalých žáků jsou i v nových školách velmi dobré, což je pro nás to nejlepší 

vysvědčení. 

 

Děkuji všem za úspěšný školní rok! 

 

 

Mgr. Šárka Honusová, ředitelka školy 

 

Výroční zpráva  byla projednána a schválena 

 na pedagogické radě dne  1. 10. 2018 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena  

školskou radou dne     12. 10. 2018 

 

 Andrea Szotkowská, předsedkyně školské rady 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


