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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: Simona Szlaurová 

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 3 třídy 60 dětí 20 

1. stupeň ZŠ 4 třídy 66 žáků 16,5 

Školní družina 2 oddělení  47 žáků 23,5 

Školní jídelna  x 124 strávníků x 

 

 Charakteristika školy 

 

- čtyřtřídní málotřídní škola s 1. stupněm základního vzdělávání 

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

- odloučené pracoviště mateřské školy s jednou třídou 

- školní jídelna 

- odloučené pracoviště školní jídelny – výdejna  

- pracoviště školní družiny v odloučeném pracovišti mateřské 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 -  Mgr. Jakub Kawulok 

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 (+ 2 na rodičovské dovolené) 

Počet učitelů ZŠ 6 (+ 2 na rodičovské dovolené) 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet učitelek MŠ 5  

Počet správních zaměstnanců ZŠ a MŠ 5 + 1 DPP 

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 1,0 VŠ 

6 učitelka ZŠ 0,55 VŠ 

7 učitelka MŠ 1,0 SŠ 

8 učitelka MŠ 0,93 VŠ 

9 učitelka MŠ 0,93 VŠ 

10 učitelka MŠ 0,93 SŠ  

11 učitelka MŠ 0,98 SŠ 

12 vychovatelka ŠD 0,76 SŠ 

13 vychovatelka ŠD 0,58 VŠ 

 

- 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 0,8 SŠ 

2 kuchařka 1,0 SOU 

3 pomocná kuchařka 0,6 SOU 

4 pomocná kuchařka 0,31 SOU 

5 pomocná kuchařka 0,2 SŠ 

6 pomocná kuchařka 0,19 Z 

7 pomocná kuchařka 0,19 SOU 

8 školnice/uklízečka 0,69 SOU 

9 školnice/uklízečka 0,69 Z  

10 školnice/uklízečka 0,57 SOU 

11 účetní  DPP VŠ 

12 knihovnice 0,1 SŠ 

13 administrativní pracovnice 0,2 SŠ 

14 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 

2016/2017 

1 13 1 0 

 

Do prvního ročníku nastoupí 13 dětí. 

 

5.  Přestup žáků 5. ročníku na 2. stupeň 

 

Základní škola s 2. stupněm Počet žáků 

ZŠ a MŠ Bystřice 7 

ZŠ Jablunkov 1 

ZŠ Návsí 2 

ZŠ D. a E. Zátopkových Třinec 1 

ZŠ Ostrava, Zelená 1 

  

                                                                                                

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

6.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu 

Třída 
Počet 

žáků 

Integrovaní 

žáci 
Prospělo 

Prospělo 

s vyzn. 
Neprospělo 

Žáci s 

dostatečnou 
Nehodnoceno 

  I.ročník 11 0 0 11 0 0 0 

II. ročník 11 1 1 10 0 0 0 

III. ročník 16 0 3 13 0 0 0 

IV. ročník 16 0 7 9 0 0 0 

V. ročník 12 0 4 8 0 0 0 

Celkem 66 1 15 51 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 11 0 0 0 1 0 0 0 

III. ročník 16 0 0 0 1 0 0 0 

IV. ročník 16 0 0 0 1 0 0 0 

V. ročník 12 0 0 2 1 0 0 0 

Celkem 66 0 0 2 5 0 0 0 

 

6.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

Celkem  2591 40,06 0 0 

 

6.3 Údaje o integrovaných žácích: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Noc s páťáky 

 

7. Hodnocení prevence sociálně-patologických jevů ve školním roce 2018/2019 

 
    Školní preventivní strategie ve školním roce   2018/2019  vycházela ze zkušeností, které se nám 

osvědčily v uplynulých letech, z  poznatků a vědomostí obsažených v jednotlivých vzdělávacích 

oblastech, při různých školních aktivitách, z celoročních plánů školy. Šlo o to, aby byl veškerými 

aktivitami podporován všestranný rozvoj žáků ve škole i při různých činnostech mimo školní 

vyučování. 

Druh postižení : Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení - - 

Zrakové postižení 2. 1 

S vadami řeči - - 

Tělesné postižení - - 

S kombinací postižení - - 

S vývojovými poruchami učení - - 



  Cílem prevence bylo předcházení jevů v chování žáků – záškoláctví, šikany, vandalismu, 

kriminality, užívání návykových látek, nakažení infekčními nemocemi, agresivního chování vůči 

spolužákům a kyberšikany.  

V tomto školním roce hned v měsících září a říjen probíhaly v jednotlivých třídách i ve ŠD 

preventivní programy zaměřené na prevenci výskytu sociálně patologických jevů. Na konci 

školního roku pak měli ještě starší žáci besedu na téma nebezpečí internetu. 

K dalším aktivitám podporující formování žáků byly využity nabídky kulturních zařízení 

nebo jiných škol. Např. školní družina využila nabídky kina Kosmos a každý měsíc navštívila s 

dětmi jedno představení. Mladší žáci navštívili divadelního představení pořádaného školou 

v Bystřici, umělecké představení pořádané ZUŠ v Bystřici i divadelní představení v Trisii. Starší 

žáci se účastnili koncertu skupiny Lake Malawi v PZKO. 

V dubnu probíhal týden zdraví, kdy byly veškeré aktivity zaměřené na podporu zdravého 

životního stylu ve všech oblastech týkajících se člověka, jeho vztahu k přírodě, ke zdraví, pohybu 

aj. Některé děti se rovněž účastnily akce pořádané obcí ,,Běh Hrádkem“. V červnu si žáci užili 

fotbalového turnaje, kde zápolili vzájemně.  

Při spolupráci s knihovnami proběhly besedy všech tříd v místní knihovně, někteří žáci 

navštívili i knihovnu v Jablunkově. 

V prevenci požáru žáky proškolili hrádečtí dobrovolní hasiči, při cvičení proběhl nácvik 

evakuace celé školy a ukázka požární techniky. 

Žáci měli se svými učiteli dobrý vztah, vzájemně spolu velmi dobře komunikovali. Většina 

drobných kázeňských přestupků byla řešena ihned v rámci třídy nebo školy.  
 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

     Cílem DVPP je podpora rozvoje kompetencí pedagogů v získávání informací o nových 

vyučovacích metodách, vzdělávání v oblasti legislativy a informací k řízení školy. 

Název akce 
Počet 

zúčastněných 

Schůzka výchovných poradců 1 

Školení první pomoci 20 

Kyberšikana 3 

Metody kritického myšlení  2 

Školení EDOOKIT 1 

Porada ředitelů k novému financování škol 1 

Pracovní právo 1 

ČŠI – Čtenářská gramotnost 2 

Didactica Magna – konference učitelů 2 

MAP – koordinátorská schůzka 1 

OSPOD – schůzka metodiků prevence 1 

MŠMT – Nové financování škol 1 

Beseda se spisovatelkou Z. Pospíšilovou 3 

Metodická setkání ředitelů málotřídních škol 1 

MAP – Jak na čtení 2 

MAP - Inkluze 1 

 

    K dalšímu studiu problematiky vzdělávání škola odebírá pravidelně časopisy Moderní 

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

informací jsou také různé webové stránky, které se věnují vzdělávání, tvoření apod. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

                                                                  Školní radovánky 

 

9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

     Během uplynulého školního roku se naše škola zúčastnila mnoha aktivit. Spousta z nich se 

pravidelně opakuje, několik je nových, vždy podle nabídky či chuti… jak ve škole, tak ve 

školní družině. Uvádím jen výběr těch nejvíce oblíbených: 

 

ZÁŘÍ 

Návštěva Integrovaného záchranného centra v Třinci (odměna za výtvarnou soutěž k výročí 

hasičů v Hrádku) 

Preventivní programy pro jednotlivé třídy (vztahy ve třídě, šikana) 

 

ŘÍJEN 

Celoškolní projekt ke 100. výročí vzniku samostatného Československa 

 

LISTOPAD 

Batůžkový den pro Afriku 

 

PROSINEC 

Bijásek - celoroční promítání filmů pro školní družinu 

 

LEDEN 

Lake Malawi – vystoupení (k Eurovision Song Contest 2019) 

Sníh! – stavění sněhuláků, hry na sněhu v zahradě 

 

ÚNOR 

Kurz šití kalhot 

 

BŘEZEN 

Masopustní rej v ŠD 

MDŽ pro Klub seniorů 

Jeden svět – filmový festival v kině Kosmos v Třinci 

 

DUBEN 

Noc s Andersenem 

Týden pro zdraví 

Běh Hrádkem 

Zdobení májky                                                                              Albert Černý – Lake Malawi 



KVĚTEN  

Dopravní kurz – hřiště v Jablunkově 

URSUS – výlet 1. – 3. ročník 

 

ČERVEN 

Vyrábění s paní Evou ve školní družině 

Výlety – Hrčava, Svět techniky v Ostravě 

Tradiční radovánky 

                                                                                                      
Žáci jako každoročně podpořili také celostátní akci Květinový den (český den proti rakovině), 

Srdíčkový den (Život dětem), fond Paprsek. 

 

  

10. Výsledky kontrolní činnosti provedené ČŠI, KHS 

 

V tomto školním roce neproběhla v naší škole žádná inspekční činnost. V červnu proběhla 

kontrolní činnost Krajské hygienické stanice, bez závad. 

 

11. Základní údaje o hospodaření školy 

 

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

2019. 

 

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, Mléko do škol 
Všichni žáci dostávali balíčky ovoce a zeleniny každý týden zdarma, naším 

dodavatelem je nově firma Bovys, a. s, která zajišťuje také mléčné výrobky v projektu Mléko 

do škol. Firma zajistila také krátký vzdělávací program s Bovýskem a ochutnávku 

netradičního ovoce. 

 

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. 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 



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 - ESF 

 

V tomto školním roce jsme dokončili aktivity výzvy Šablony I, které se skládaly z personální 

podpory dětí MŠ a ZŠ – školní asistent, vzdělávání pedagogů, mimoškolních aktivit žáků 

(Čtenářský klub). Také jsme podali žádost o účast v další výzvě Šablony II, která byla 

schválena na konci srpna. 

 

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 Centrum volného času, které 

sousedí s naší školou. 

Ředitelka školy se účastní Klubu ředitelů málotřídních škol. 

 

     

 

                                                                                                       

16. Závěr  

 

Školní rok byl plný personálních změn – čtyři zaměstnankyně odešly na mateřskou 

dovolenou. Zastupující kolegyně se rychle začlenily do naší školní práce, do našeho 

kolektivu., vše klapalo, jak má být. 

Také spousta aktivit, které jsme zařadili do vyučování, po vyučování či do činností 

školní družiny, je stále známkou toho, že se snažíme pro naše žáky zpestřit výuku co nejvíce. 

Těší nás, že se občas najde i nějaký rodič, který si této naší snahy všimne a pochválí nás. 

 

Potýkáme se však také s překážkami, které naši práci brzdí. Těmi asi největšími 

překážkami v naší práci jsou stále malé či žádné prostory - absence tělocvičny, absence 

vyhovujících prostor pro činnost školní družiny. V květnu po silném dešti nám opět zaplavilo  

dílnu pro výuku výtvarných činností, museli jsme pro vyučování využívat náhradní prostory 

v Centru volného času, Oáze klidu, ale protože jsou obě místa vytížena i jinými aktivitami, 

často se stávalo, že jsme neměli kde učit. Kombinace dopoledne třída MŠ – odpoledne školní 

družina  - také nebyla vhodná, protože děti MŠ neměly dostatečný čas na odpolední 

odpočinek a musely přecházet do druhé budovy k dalším třídám. Děkuji rodičům těchto dětí, 

že toto tolerovaly! 

Školní družina je naplněna k prasknutí, proto budeme žádat o navýšení kapacity, 

ovšem je to možné realizovat až po výstavbě nových prostor pro ŠD. Zde bychom měli mít 

k dispozici dvě třídy, třetí oddělení se bude nadále scházet jinde – buď v základní škole – což 

omezuje činnost školy, zájmových kroužků, i samotné paní učitelky, které se nemají kde 

připravovat na výuku, nebo opět v mateřské škole, odloučeném pracovišti, což bude narušovat 

odpolední klid dětí MŠ. 

Doufáme v brzkou výstavbu tělocvičny, abychom nebyli nuceni docházet ke cvičení 

do budovy PZŠ. Také by se i zde mohla najít nějaká volná místnost pro školní družinu. 

Velmi se těšíme i na vybudování víceúčelového sportovního hřiště v zahradě, které 

zvětší prostor pro sportování dětí od rána až do odpoledne. 

 



Nemilým okamžikem bylo zjištění, že se k nám o prázdninách do školy vloupali 

neznámí pachatelé, kteří si s sebou odnesli dataprojektor a notebook. Případ šetří policie, také 

jsme zažádali o odškodnění pojišťovnu, která nám škodu uhradila. Děkujeme! 

 

Co bylo v uplynulém školním roce pozitivním je to, že se nám o prázdninách podařilo 

opravit podlahu ve školní jídelně. Linoleum bylo vyměněno za dlažbu, snad to vydrží 

v dobrém stavu co nejdéle. Stihli jsme také částečně odhlučnit jídelnu nalepením izolačních 

kostek na strop. Máme trochu více klidu u jídla. 

 

 

 Děkuji všem zaměstnancům za úspěšné zvládnutí uplynulého školního roku, přeji 

všem příjemný a usměvavý rok 2019/2020! 

 

 

Mgr. Šárka Honusová, ředitelka školy 

 

Výroční zpráva  byla projednána a schválena 

 na pedagogické radě dne  30. 8. 2019 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena  

školskou radou dne  21. 10. 2019 

 

Andrea Brózdová,  předsedkyně školské rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


