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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 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 68 žáků 17 

Školní družina 2 oddělení  47 žáků 23,5 

Školní jídelna  x 128 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  

 

 

 



  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 Brózdová, 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  25* 

Počet učitelů ZŠ 7 (+ 1 na mateřské dovolené) 

Počet asistentů pedagoga 1 (od ledna 2020) 

Počet školních asistentů - ESF 2 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet učitelek MŠ 6 

Počet správních zaměstnanců ZŠ a MŠ 9 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 6 

* fyzický počet zaměstnanců, někteří pracují na více pozicích 

 

- odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

 

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. stupně   100 % 

Učitelky MŠ   100 % 

Vychovatelky ŠD   100 % 

 

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 

2020/2021 

1 19 0 1 

 

5.  Přestup žáků 5. ročníku na 2. stupeň 

 

Základní škola s 2. stupněm Počet žáků 

ZŠ a MŠ Bystřice 9 

ZŠ Jablunkov 1 

ZŠ Návsí 5 

ZŠ spec. Třinec 1 

mailto:skolskaradahradek@centrum.cz


6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

6.1 Přehled vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu 

Třída 
Počet 

žáků 

Integrovaní 

žáci 
Prospělo 

Prospělo 

s vyzn. 
Neprospělo 

Žáci s 

dostatečnou 
Nehodnoceno 

  I.ročník 13 0 0 13 0 0 0 

II. ročník 12 0 0 12 0 0 0 

III. ročník 10 1 1  9 0 0 0 

IV. ročník 17 1 4       13 0 0 0 

V. ročník 16 1 7 9 0 0 0 

Celkem 68 3 12 56 0 0 0 

 

Přehled o chování 

Třída 
Počet 

žáků 

Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Medaile 

starosty 

Knižní 

odměna 
Napomenutí 

Důtky 

TU 

Důtky 

ŘŠ 

I. ročník 13 0 0 0 0 0 0 0 

II. ročník 12 0 0 0 0 0 0 0 

III. ročník 10 0 0 0 0 0 0 0 

IV. ročník 17 0 0 0 0 0 0 0 

V. ročník 16 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 68 0 0 0 0 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  2801 41,19 0 0 

Počet omluvených hodin byl ovlivněn uzavřením školy od 11. 3. 2020 z důvodu 

epidemiologické situace – coronavirus. 

 

6.3 Údaje o integrovaných žácích: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hodnocení prevence sociálně-patologických jevů ve školním roce 2019/2020 

 

      Školní  preventivní   strategie  ve školním roce   2019/2020  vycházela z celoročních plánů 

školy. Veškerými aktivitami podporujeme všestranný  rozvoj žáků ve škole i  při různých činnostech 

mimo školní vyučování. Plán jsme museli omezit z důvodu uzavření škol v březnu. 

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

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

spolužákům a kyberšikany.  

Druh postižení : Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení - - 

Zrakové postižení 3. 1 

S vadami řeči - - 

Tělesné postižení - - 

S kombinací postižení - - 

S vývojovými poruchami učení 4. 1 

S mentálním postižením 5. 1 



Ve vyučování i ve školní družině jsou děti vedeny k toleranci, ochotě a pomoci 

spolužákům, k pravidelnosti. 

K dalším aktivitám podporující formování žáků byly využity nabídky kulturních zařízení 

nebo jiných škol.  

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 

vyučovacích metodách – především metodě prof. Hejného ve výuce matematiky, metodě 

RWCT ve vyučovacích předmětech, zaváděním dílny čtení a psaní ve výuce českého jazyka, 

vzdělávání v oblasti legislativy a informací řízení školy.  

Vzdělávací semináře jsme realizovali také díky výzvě Šablony II. 

   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 různých aktivit, pouze však do 

začátku března, kdy byly školy uzavřeny z důvodu epidemie coronaviru. 

 

Dopravní kurz pro žáky 4. ročníku 

Muzeum Třinec – Pravěk, beseda s malířem Petrem Motlitbou 

Adventní výstava v CVČ s výtvarnou soutěží 

Den otevřených dveří v Masarykově základní škole v Návsí 

Soutěž ve scénickém čtení 

Divadelní představení Baba Jaga v ZŠ Bystřice 

Mikulášská nadílka – obec Hrádek 

Adventní zpívání a tvoření s rodiči 

Plavecký kurz – bazén Bystřice 

Recitační soutěž 

Vystoupení v Klubu seniorů – MDŽ 

Den otevřených dveří v nové školní družině/třídě 

Malý řemeslník – tvořivé dopoledne pro 5. ročník 

Rozloučení s páťáky 

 

Akce školní družiny: 

Bijásek – promítání filmů pro děti 

Podzimní tvoření 

Výroba adventních věnců 

Těšínské divadlo – Gulliverovy cesty 

Masopustní rej – tentokrát soutěž o nejoriginálnější tričko 

 

Výlet: 

Školní výlet se z důvodu epidemiologické situace nekonal. 

 

10. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

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

 

11. Základní údaje o hospodaření školy 

 

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

2020. 



 

12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Projekt  Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol 
Všichni žáci dostávali ovoce, zeleninu a mléčný výrobek jednou týdně zdarma, naším 

dodavatelem je firma BOVYS, s. r. o.  

 

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 započala realizaci projektu Barevná škola čte II (Šablony II). 

V rámci tohoto projektu financujeme školní asistentky pedagoga v MŠ, ŠD a ZŠ, DVPP se 

zaměřením na čtenářskou a matematickou pregramotnost a gramotnost, polytechnické 

vzdělávání v MŠ. Dále organizujeme odborná setkávání s rodiči předškoláků. 

 Další aktivity budou realizovány v příštím školním roce. 

 

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 Obce Hrádek, některé i spoluorganizujeme. Hojně 

využíváme také nové Centrum volného času, které sousedí s naší školou. Akce však byly 

ovlivněny epidemiologickou situací od 11. března 2020. 

Ředitelka školy se účastní Klubu ředitelů málotřídních škol.      

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

16. Závěr  

 

Tento školní rok byl velmi zvláštní, hlavně druhé pololetí.  

  Na podzim jsme začali s novým vytápěním. Geotermální vytápění již pomalu 

dosluhuje, nyní topíme zemním plynem. 

 Na konci října nám bylo slavnostně předáno víceúčelové sportovní hřiště v zahradě. 

Toto hřiště využíváme stále – od rána až do odpoledne.  

 11. března 2020 byly školy uzavřeny z důvodu epidemiologické situace, žáci se 

vzdělávali na dálku. Většina to zvládala s pomocí rodičů dobře, část žáků si úkoly musela 



vyzvedávat v papírové podobě ve škole. Od 25. května  do školy nastoupila malá část žáků. 

Za přísných hygienických opatření jsme zvládli vše až do konce června. 

  

 Děkuji všem zaměstnancům za úspěšné zvládnutí uplynulého školního roku. 

 Především děkuji paní učitelkám za nelehkou práci v době uzavření školy. Byly jsme 

všechny hozeny do vody a bez přípravy musely plavat… Často jsme si posteskly, jak je 

„normální výuka“ super a jak nám chybí! 

 Velký dík patří také rodičům žáků, kteří se najednou přes noc stali vyučujícími svých 

dětí. A velká část to zvládla na jedničku! 

 

 Těšíme se na další školní rok, doufáme, že bez omezení, hlavně ve zdraví a se 

spoustou pozitivních myšlenek! 

 

 

Mgr. Šárka Honusová, ředitelka školy 

 

Výroční zpráva  byla projednána a schválena 

 na pedagogické radě dne  29. 9. 2020 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena  

školskou radou dne    3. 11. 2020 

 

 Andrea Brózdová, předsedkyně školské rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     


