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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 

- pracoviště školní družiny ve vedlejší budově (budova bývalého Motorestu BOAL) 

 

 



  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  20 

Počet učitelů ZŠ 6 (+ 1 na mateřské dovolené) 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet učitelek MŠ 4   

Počet správních zaměstnanců ZŠ a MŠ 5 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 3 

 

- 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 0,89 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 

2017/2018 

1 13 1 1 

 

Do prvního ročníku nastoupí 11 dětí. Jedno dítě se odstěhovalo během hlavních prázdnin. 

 

 

5.  Přestup žáků 5. ročníku na 2. stupeň 

 

Základní škola s 2. stupněm Počet žáků 

ZŠ a MŠ Bystřice 3 

ZŠ Jablunkov 1 

ZŠ Návsí 5 

ZŠ Bezručova, Třinec 1 

ZŠ Pod Zvonek, Český Těšín 1 

Gymnázium Třinec 1 

  

                                                                                                

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 16 0 0 16 0 0 0 

II. ročník 16 0 0 16 0 0 0 

III. ročník 13 0 3 10 0 0 0 

IV. ročník 13 1 3 10 0 0 0 

V. ročník 12 4 5 7 0 0 0 

Celkem 70 5 11 59 0 0 0 

 

 

 



 

Přehled o chování 

Třída 
Počet 

žáků 

Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Medaile 

starosty 

Knižní 

odměna 
Napomenutí 

Důtky 

TU 

Důtky 

ŘŠ 

I. ročník 16 0 0 0 1 0 0 0 

II. ročník 16 0 0 0 1 0 0 0 

III. ročník 13 0 0 1 1 0 0 0 

IV. ročník 13 0 0 0 1 0 1 0 

V. ročník 12 0 1 0 1 0 0 0 

Celkem 70 0 1 1 5 0 1 0 

 

6.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

Celkem  2460 35,14 5 0,07 

 

6.3 Údaje o integrovaných žácích: 

 

V průběhu školního roku byli v souladu s novelou školského zákona a novou vyhláškou 

postupně nově diagnostikováni a rediagnostikováni žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami. K tomu proběhla ve škole schůzka s pracovnicí PPP v Třinci. 

Žádný z těchto žáků nepracoval s individuálním vzdělávacím plánem. 

Dvěma žákům 5. ročníku byla přidělena 1 hodina týdně pedagogické intervence. 

Jedné žákyni 4. ročníku byla pouze doporučena individualizace ve výuce. 

 

Dva žáci 5. ročníku byli integrováni podle předchozích pravidel ( středně těžká porucha 

řeči, vývojové poruchy učení), byla jim věnována 1 hodina týdně individuální vzdělávací péče. 

 

 

7. Hodnocení prevence sociálně-patologických jevů ve školním roce 2016/2017 

Školní preventivní strategie ve školním roce   2016/2017  vycházela jako obvykle ze 

zkušeností, které se nám osvědčily v uplynulých letech, z poznatků a vědomostí obsažených 

v jednotlivých vzdělávacích oblastech, při různých školních aktivitách a z celoročních plánů školy.  

Veškerými těmito aktivitami byl podporován všestranný rozvoj žáků ve škole i při různých 

činnostech mimo školní vyučování. 

  Cílem prevence bylo předcházení nežádoucích jevů v chování žáků jako je záškoláctví, 

šikana, vandalismus, kriminalita, užívání návykových látek, nakažení infekčními nemocemi, 

agresivní chování vůči spolužákům, kyberšikana.  

Jsme málotřídní škola, jejíž výhodou je úzký kontakt s rodiči žáků. Při výchovných 

potížích žáků jsou jeho rodiče okamžitě informováni a tím se nám nejen daří problém úspěšně řešit, 

ale také předcházet nárůstu problému. 

V letošním školním roce jsme se zaměřili na vzdělávání žáků v programech, které byly 

zaměřeny zejména na oblast zdraví, úrazů, první pomoci, šikany a dopravní výchovy.Také jsme řešili 

podezření ze záškoláctví jednoho žáka. Po několika pohovorech s rodiči mu byla za neomluvenou 

absenci 5 hodin udělena ředitelská důtka. 

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

které pro své třídní kolektivy zrealizovali třídní učitelé.  

 

 

 

 



8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

      Ani v tomto školním roce naši pracovníci nezanedbávali své vzdělávání. Nadále 

pokračujeme ve vzdělávání k metodě výuky matematiky podle prof. Hejného, metodiky 

Českého jazyka. Učení matematiky stále zdokonalujeme a rozšiřujeme, letos v 1. až 4. 

ročníku, v Českém jazyku vedeme děti k zájmu o čtení čtenářskými dílnami a dílnami psaní. 

Zaměřili jsme se také na vzdělávání v oblasti inkluze a upevňování vztahů ve třídě. 

 

 

    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 

      

Během uplynulého školního roku se naše škola zúčastnila mnoha různorodých aktivit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní radovánky 

 

Vzdělávací akce Počet účastníků 

Letní škola matematiky - metoda prof. Hejného 3 

Školení bezpečnosti práce – Antonín Kluz Všichni zaměstnanci 

Matematická prostředí dle prof. Hejného 2 

Metodická setkání ředitelů 1 

Čtenářská gramotnost  2 

Kritické myšlení – konference 2 

Kritické myšlení KVIC 2 

Školení první pomoci 3 

Metodika podpůrných opatření PPP Třinec 1 

Plán pedagogické podpory 2 

Metodika matematiky prof. Hejného 1 

Konference pro učitele 1. stupně – Didactica Magna 2 

Metodika Anglického jazyka 1 

Seminář Strategie vzdělávání obtížných situací 6 

Metodická setkání v rámci školy – vzájemná výměna poznatků 6 

Vzájemné hospitace 6 



Sportovní akce: 

Září -  turistický den (výšlap na Chatu Hrádek) 

přespolní běh – Jablunkov 

Říjen -  zahájení  Olympijského víceboje 

Leden - plavecký kurz 

Únor -  lyžařský kurz 

Duben - běh Hrádkem 

dopravní výchova pro 4. ročník, cyklokurz na dopravním hřišti v Jablunkově,  

květen - dopravní soutěž s BESIPEM v Jablunkově   

červen - školní radovánky 

  fotbalový turnaj 

  

  

Další akce školy: 

Centrum volného času – beseda o Africe 

Oslava 90. výročí školy 

Divadlo Třinec 1. a 2. ročník – Sůl nad zlato 

Návštěva ZŠ Návsí 

Vyhodnocení sběrové soutěže 

Centrum volného času – Vánoční zvyky v Angličtině 

Muzeum Třinec – Karel IV. 

Čtenářská soutěž 

Výtvarná soutěž „Kočky“ 

Divadlo Třinec 3. – 5. ročník - Pipi Dlouhá Punčocha 

Matematický klokan 

Škola v přírodě – Žiar, KOVO TŽ Třinec                                 Muzeum TŽ Třinec – Karel IV. 

Kino Kosmos – knihovna Třinec – „Jeden svět“ 

Beseda „Zdravé zoubky“ 

Muzeum Třinec – Výstava lékařství 

Projektový Den Země – beseda s J. Opatřilem (Kapřík Metlík), přehlídka dravých ptáků 

Velikonoční jarmark v Třinci 

Beseda – Ovoce do škol 

Zápis do 1. ročníku ZŠ 

Bystřická revue 

Otevřené hodiny matematiky v 1. ročníku 

Radovánky 

Pasování prvňáčků na čtenáře 

Návštěva obecní knihovny v Hrádku 

 

Akce školní družiny: 

Bramborový den 

Turnaj v hokeji 

Halloween ve školní družině 

Pyžamová párty 

Vyrábění vánočních svícnů 

Stavění sněhuláků 

Divadlo Český Těšín – Peřina 

Kloboukový karnevalový rej 

Promítání v CVČ – Malý princ 

Noc s Andersenem 

Zdobení májky - OÚ 

Diskotéka v restauraci u Burého                                                           Kloboukový rej 

Děn dětí – soutěže ve školní družině 

 



Výlet: 

Školní výlet 1. – 5. ročník, Archeopark Chotěbuz 

Školní výlet 3. – 5. ročník, Skoczow (Polsko) 

 

 

 

10. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

V tomto školním roce proběhla v naší škole inspekční činnost. Nebyly shledány žádné 

nedostatky v chodu organizace. Závěrečná inspekční zpráva je k nahlédnutí u zřizovatele 

školy a v ředitelně školy. 

 

 

11. Základní údaje o hospodaření školy 

 

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

2017. 

 

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 je firma Beskyd Fryčovice, a. s. Letos v naší škole proběhla zábavná motivační 

hodina pro žáky, pořádaná dodavatelem. 

 

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

škola začleňuje do výuky tradičně již několik let. 

 

Sazka olympijský víceboj 

- zapojení dětí do sportovních aktivit, plnění osmi disciplín. Žáci získají sportovní vysvědčení 

– analýzu svých pohybových schopností. 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Škola v přírodě - Žiar                                                                                        

 

 



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 

 

Naše škola v tomto školním roce podala žádost o čerpání dotace z OPVVV v rámci výzvy 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Do projektu jsme se zapojili od září 2017, personální podporou v MŠ a ZŠ – školní asistentky, 

další vzdělávání pedagogů, čtenářský klub. 

 

 

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. 

Velmi dobrá spolupráce je se zřizovatelem – Obcí Hrádek. Aktivně se účastníme jeho 

akcí, některé i spoluorganizujeme. Hojně využíváme také nové Centrum volného času, které 

sousedí s naší školou. 

Ředitelka školy se účastní Klubu ředitelů málotřídních škol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. místo – soutěž Mladý cyklista 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      



16. Závěr  

 

Letošní školní rok proběhl v duchu oslav 90. výročí otevření budovy naší školy. Oslavy se 

moc povedly, připravený program byl bohatý, jsme rádi, že si na naši školu vzpomnělo tolik 

bývalých žáků, zaměstnanců, současných rodičů a přátel školy. 

 

V době vánočních prázdnin se podařilo zpřístupnit zazděný sklad výtvarných potřeb, který byl 

mimo provoz od doby výstavby kuchyně a jídelny. 

 

Zcela novou zkušeností byl desetidenní pobyt v březnu na ozdravném pobytu v rekreačním 

středisku KOVO Třineckých železáren ve Žiaru na Slovensku. Žáci 4. a 5. ročníku to statečně 

zvládli, paní učitelky se snad také ještě jednou na podobnou akci vydají, určitě s mírně 

upravenými pravidly. 

 

O hlavních prázdninách bylo vyměněno osvětlení ve dvou učebnách v základní škole. 

Školní družina se definitivně přestěhovala z bývalého motorestu BOAL do sousední budovy, 

kde nyní sídlí prvňáčci. 

 

V oblasti personální došlo k malým změnám – zástupům za kolegyně na mateřské dovolené. 

Nové kolegyně k nám nastoupí také od září a prosince jako školní asistentky, budou pomáhat 

pedagogům s dětmi a žáky ohroženými školním neúspěchem.  

 

Přeji všem zaměstnancům příjemný a klidný další školní rok. 

 

 

Mgr. Šárka Honusová, ředitelka školy 

 

Výroční zpráva  byla projednána a schválena 

 na pedagogické radě dne  27. 9. 2017 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena  

školskou radou dne    13.10. 2017 

 

 Andrea Szotkowská, předsedkyně školské rady 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z oslav 90. výročí naší školy 


