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1) Základní údaje o škole 

 
Název školy, sídlo: 
Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec,   
příspěvková organizace 
Sídlo:  Komenského 478, 463 34 Hrádek nad Nisou 
Telefon: 482 723 513, 728 680 798 
e-mail:  polackova@skolahradek.cz 
https://skolahradek.cz 

 
 

Zřizovatel školy: 
Město Hrádek nad Nisou 
sídlo:  Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou 
Právní forma: Obec, IČO 262854 

 
 

Právní forma školy: 
příspěvková organizace - od 1. 1. 2003 
IČO: 70983011 
Od 9. 4. 2016 škola není plátcem DPH 
 
 
Ředitelka školy: 
Mgr. Edita Poláčková, od 1. 8. 1999 (pokračuje ve funkci po konkurzu v květnu 2012) 
 
Zástupkyně ředitelky školy: 
Mgr. Hana Prchlíková, od 1. 8. 2010 
 
 
Datum zařazení školy do sítě: 
9. 2. 1996 
změna zařazení: 1. 9. 2000 – zálohová organizace, přidružení školní jídelny  
1. 7. 2001 – organizační složka obce 
1. 1. 2003 – příspěvková organizace 
 
Přehled součástí školy, kapacita: 

součást IZO Kapacita 

Základní škola - úplná 102 229 546 350 žáků 

Školní družina 116 400 846 75 žáků 

Školní jídelna 116 402 580 700 jídel 
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Činnost školské rady 
 

Školská rada při naší škole byla zřízena k 31. 10. 2005 dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon. Má 9 členů (3 z řad učitelů, 3 zástupce rodičů, 3 zástupce zřizovatele). 
Dle školského zákona rada zasedá nejméně 2 x ročně. Program jednání vychází ze školského 
zákona a z podnětů a návrhů členů školské rady, ředitelky školy a zřizovatele.  

Ve školním roce 2016/2017 se konala dvě zasedání, a to v prosinci 2016 a v květnu 2017. Na 
zasedání v prosinci členové schválili výroční zprávu za uplynulý školní rok a diskutovali o 
činnosti školy (akcích, soutěžích, projektech a přípravě na přijímací zkoušky.  

V květnu 2017 byly projednány a schváleny změny školního řádu a naplánována akce „Dnes 
učí rodiče“. 

 

Předsedkyně školské rady    -     Mgr. Jana Horinková 

Zástupci zřizovatele Zástupci rodičů  Zástupci pedagogů 

Pavel Farský 
David Gottstein 
Miroslav Řezníček 

Zdeňka Ortová 
Jan Kolařík 
Pavla Bláhová 

Mgr. Jana Horinková 
Mgr. Blanka Jiroutová 
Mgr. Hana Prchlíková 

 
 
 

2) Organizace vzdělávání a výchovy ve školním roce 2016/2017 
 
Od 1. 9. 2007 učíme podle vzdělávacího programu „Každý něco umí – školní vzdělávací 
program pro základní vzdělávání“. 
 

 

Projektové dny 

 

V souladu se školním vzdělávacím programem jsme realizovali dlouhodobé výukové 
projekty. V rámci projektů rámci jsou realizovány motivační exkurze, výukové programy a 
aktivity vedoucí k posílení týmové spolupráce a klíčových kompetencí. Projekty jsou 
ukončeny závěrečnými prezentacemi žáků před spolužáky, pedagogy a před rodiči. 

Projekty rozvíjejí klíčové kompetence a jejich praktické využití. Od žáků je vyžadován osobní 
přístup, dlouhodobá práce, vzájemná spolupráce. Projekty rozvíjejí čtenářskou gramotnost, 
informační gramotnost, enviromentální výchovu žáků. 

 

Další cizí jazyk  

 
Další cizí jazyk je realizován v 7. – 9. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně. Vyučujeme 
ruský, německý a španělský jazyk. 
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Vývoj počtu tříd a žáků k 30. 9. 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Počet 
tříd 

12 12 12 11 11 12 11 

Celkový 
počet 
žáků 

269 274 263 264 261 269 280 

Počet 
žáků na 
jednu 
třídu 

22,4 22,8 21,9 24 23,7 22,4 26 

Počet 
žáků na 
učitele 

15,1 15,2 14,6 15,6 15,6 15,2 16,8 

 

 

 

Školní družina 

 

Do školní družiny pro rok 2016/2017 se přihlásilo 73 dětí. Družina má tři oddělení. Aktivně 
se účastní soutěží města i dění ve škole. Organizuje různorodé činnosti sportovní, výtvarné, 
pracovní. Vychovatelky pracují podle vlastního školního vzdělávacího programu, pomáhají 
při akcích školy, doprovázejí žáky na plavání, školní výlety, kulturní představení, zdobí 
vánoční strom, organizují Tříkrálovou sbírku. V případě zájmu rodičů zajišťují prázdninový 
provoz družiny. 
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3) Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Prospěch žáků na škole (na konci školního roku) 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo  

šk. rok 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 

1. 30 26 25 25 4 1 1 0 

2. 27 30 21 25 5  5 1 0 

3. 30 29 21 19 9 8 0 2 

4. 22 27 14 19 7 8 1 0 

5. 21 23 9 13 11 10 1 0 

1.st. 130 135 90 101 36 32 4 2 

6. 46 30 16 8 28 21 2 1 

7. 32 48 5 17 20 28 7 3 

8. 42 30 6 8 32 17 4 5 

9. 23 37 2 1 19 30 2 6 

2.st. 143 145 29 34 99 96 15 15 

celkem  273 280 119 135 135 129 19 17 

%   43,6 48,0 49,5 46,0 6,9 6,0 

 
Počty žáků jsou podle stavu na konci školního roku.   
 

 

Hodnocení chování 

 2015/2016 (1. + 2. pololetí) 2016/2017 (1. + 2. pololetí) 

stupeň chování počet procento počet procento 

2 4 + 9 1,5 + 3,3 6 + 6 2,1 + 2,1 

3 4 + 15 1,5 + 5,5 10 + 9 3,6 + 3,2 

 
 

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2016/2017 

 omluvených neomluvených 

celkem průměr na 1 
žáka 

celkem Průměr na 1 
žáka 

I. pololetí  (280 žáků) 12 284 43,9 295 1,05 

II. pololetí (280 žáků) 17 422 62,2 457 1,63 

Celkem školní rok 29 706 106,1 752 2,69 
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4) Zápis k povinné školní docházce a o výsledky přijímacího řízení 
 

 

Počty zapsaných a zařazených žáků 

 2016 (pro rok 2016/2017) 2017 (pro rok 2017/2018) 

Zapsaní do 1. třídy 34 33 

Z toho počet žádostí o odklad 9 7 

Nepřijatí do 1. třídy 0 0 

Nastoupilo do 1. třídy 24 24 

 
Od letošního školního roku se zápis k PŠD konal v dubnu. Do 1. třídy mělo nastoupit 26 žáků. 
Jedna žákyně plní PŠD v zahraničí, jedna přestoupila během prázdnin na jinou školu. 
 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 

 

Povinnou školní docházku ukončilo v 9. ročníku 37 žáků, jedna žákyně ale opakuje ze 
zdravotních důvodů.  V 8. ročníku ukončilo povinnou školní docházku 7 žáků, jeden žák ale 
pokračuje v základním vzdělávání desátým rokem. Z 9. ročníku tedy vyšlo 36 žáků, z 8. 
ročníku 6 žáků. Na víceletá gymnázia přestoupili 2 žáci, jeden z 8. ročníku, jedna žákyně ze 7. 
ročníku. 

 

Víceleté 
gymnázium 

Gymnázium 

Z 9. ročníku 

SŠ 
s maturitou 

 

SOŠ s 
maturitou 

SŠ s 

výučním 
listem  

Nepokračuje 
ve vzdělávání 

2 0 14 4 24 0 
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5) Personální zabezpečení činnosti školy 
 

 Ředitelka Mgr. Edita Poláčková 

Zástupkyně ředitelky  Mgr. Hana Prchlíková 

Výchovná poradkyně pro 1. stupeň Mgr. Ilona Paseková 

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň Mgr. Jana Czuchová  

Školní metodička prevence Mgr. Klára Zicháčková – od 1. 9. 2016 

ICT koordinátor Služby zajišťuje firma TrollComputers, s.r.o. 

 
 

Pedagogičtí pracovníci - učitelé 

Číslo zařazení Kvalifikace 
 aprobace 

  

1. ředitelka matematika – základy techniky  PO 

2. zástupkyně český jazyk - dějepis + výtvarná výchova  PRCH 

3. učitelka matematika - fyzika  CZ 

4. učitelka český jazyk – občanská výchova   ZICH 

5. učitelka dějepis – občanská výchova studuje DŘE 

6. učitel dějepis – zeměpis  FRO 

7. učitelka německý jazyk   DRN 

8. učitelka 1. stupeň + Hv  GRE 

9. učitelka český jazyk – občanská výchova   HOR 

10. učitelka 1. stupeň + výtvarná výchova  JIR 

11. učitel 1. stupeň  KOC 

12. učitelka ruský jazyk – zeměpis, anglický jazyk pro 1. st.  VĚ 

13. učitelka speciální pedagogika - učitelství  PAS 

14. učitelka VŠ chem. tech.+ pedagogika + Vv  POK 

15. učitelka český jazyk – německý jazyk    TVR 

16. učitelka anglický jazyk, studuje studuje SEK 

17. učitel zeměpis – tělesná výchova  JEN 

18. asistentka 
pedagoga 

Speciální pedagogika  ŠLE 

19. asistentka 
pedagoga 

Studuje Čj - Ov  BAL 

Pedagogičtí pracovníci - vychovatelky školní družiny 

Číslo zařazení Kvalifikace    

1. vychovatelka předškolní a mimoškolní pedagogika   CHLÁ 

2. vychovatelka předškolní a mimoškolní pedagogika   ŠPEC 

3. vychovatelka Speciální pedagogika  ŠLE 



 8 

Provozní zaměstnanci 

3 uklízečky, školník, hospodářka 

 

 

Zaměstnanci školní jídelny 

vedoucí jídelny, vedoucí kuchařka, 5 kuchařek, 1 pomocná kuchařka 

 

 

Přehled odborné kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru  
 

 Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až důch. 
věk 

důch. věk  

 Celkem/ 
žen 

Celkem/ 
žen 

Celkem/ 
žen 

Celkem/ 
žen 

Celkem/ 
žen 

Celkem/ 
žen 

Odborná 
kvalifikace 

4/3 3/1 
 

4/4 
 

3/3 
 

1/1 15/12 

Bez odborné 
kvalifikace 

1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 2/2 

      17/14 

Počty jsou fyzické osoby (k 30. 6. 2017). Nejsou zde zahrnuty vychovatelky ŠD ani asistentky 
pedagoga. 
 

 

Počet  učitelů, kteří nastoupili nebo odešli 

 2015/2016 2016/2017 

Nastoupili 1 4 

Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 

 1 0 1 1 

Na začátku školního roku nastoupili tři noví učitelé, s jedením z nich byl ukončen pracovní 
poměr ve zkušební době. Na jeho místo nastoupila důchodkyně. Na konci školního roku 
odešli 2 učitelé, z toho jedna důchodkyně. 
 

 

Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků 

2015/2016 2016/2017 

nekvalifikovaných  důchodců nekvalifikovaných  důchodců 

4 0 2 1 
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 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2016/2017 
 

NIDV  

Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ Prch 

Sociálně právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí Po 

Jak vhodně uplatnit právní předpisy školním prostředí Po 

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele Zich, Bal 

Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v předmětu Čj na ZŠ Po 

Školní vzdělávací program – specializační studium – program celoživotního 
vzdělávání 

Prch 

Ostatní  

Rozšiřujícím studium Vv pro 2. stupeň – TU Liberec Prch, Pok, 
Vě 

Studium k výkonu specializované činnosti pro školní metodiky prevence – UK 
Praha – program celoživotního vzdělávání 

Zich 

Aktivizující výuka fyziky, výroba fyzikálních a technických hraček – projekt Elixír, 
IQ park Lbc – nadace Depositum Bonum  

Cz 

Cesta k mluvení vede přes poslech – PhDr. Veronika Hutarová, vzděl. instituce Hor 

Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků – Vzdělávací centrum Autenticita Prch 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi 
 

18 

Nepedagogičtí pracovníci  

Nové trendy v moderním vaření – jidelny.cz Šou, Bury 

  

 

 

 

 

Výkon státní správy (1. 9. 2016 – 31. 8. 2017) 
 

Rozhodnutí ředitele  (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů) 

Počet Odvolání 

Přijetí k základnímu vzdělávání (do 1. třídy) - zápis 26 0 

Nepřijetí k základnímu vzdělávání (do 1. třídy) 0 0 

Odklad PŠD 7 --- 

Zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání 0 0 

Přestup žáka – přijetí 44 0 

Přestup žáka – nepřijetí  0 0 

Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího 
plánu 

0 0 
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6) Poradenské služby 
 

Na škole pracovaly dvě výchovné poradkyně, jedna pro 1. stupeň a jedna pro 2. stupeň. 
Spolupracovaly se žáky, jejich rodiči, s pedagogicko psychologickou poradnou v Liberci, s SPC 
v Turnově a Liberci, s kurátorkami z odboru sociální péče Magistrátu města Liberce, sociální 
pracovnicí Města Hrádek nad Nisou a PČR. Účastní se pravidelných schůzek výchovných 
poradců v Liberci. 
Výchovná poradkyně 2. stupně měla kromě péče o žáky s podpůrnými opatřeními na starosti 
vycházející žáky. Pro ně zorganizovala návštěvu veletrhu vzdělávání Educa v Liberci a exkurzi 
na Úřadu práce v Liberci. 
Pro rodiče vycházejících žáků připravila speciální třídní schůzky s informacemi o přijímacím 
řízení.  
Na škole pracovala metodička pro prevenci. Všechny tři paní učitelky spolupracovaly při 
řešení neomluvené absence žáků a při řešení výchovných problémů. 
Věnovaly svůj čas žákům podle jejich potřeby. Společně jednaly s rodiči problémových žáků.  
Ve školním roce 2016/2017 jsme pracovali s 20 žáky s podpůrnými opatřeními, z toho 9 žáků 
pracovalo podle individuálního vzdělávacího plánu. Pro dva žáky jsme získali finanční 
prostředky na asistenta pedagoga. U některých žáků jsme doporučení poradny akceptovali i 
po vypršení platnosti vyšetření, protože doporučení se osvědčila. 
 

 

7) Prevence sociálně patologických jevů 
 

Metodička rizikového chování aktualizuje na začátku každého školního roku preventivní 
program školy. V oboru se dále vzdělává. Vypracovala systém výkaznictví prevence. 

Organizuje schůzky školního parlamentu, vydává se žáky školní časopis Hepčík. 

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s organizací MAJÁK o.p.s., která realizuje preventivní 
programy na školách. V této oblasti spolupracujeme také s PČR a dalšími organizacemi dle 
aktuálních potřeb a nabídky.  

Maják: 3. – Agrese, 4. – Jsme parta, 5. – Jsem originál, 6. – Krása, Čas změny, Společně proti 
kouření, 7. – Krása, Společně proti kouření, 8. – Digitální domorodci, 9. – Rizikové sexuální 
chování, Extremismus 

Harmonia Universalis: 1. – 3. – Vítej na palubě 

PČR: 7. – Trestní odpovědnost, šikana, kyberšikana, 8. a 9. – Psychotropní a omamné látky  

Jeden svět na školách: 7. – film Děti online 

SOŠ Varnsdorf: PAM: 9. - Kyberšikana 
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Přes všechny preventivní programy řešíme stále problémy s agresivitou, slovními i fyzickými 
útoky, záškoláctvím, vulgárním chováním, šikanou a v neposlední řadě s kyberšikanou. 
Problémy se týkají obou stupňů školy. 

Od září 2016 jsme zavedli pravidelné třídnické hodiny, na 2. stupni každý týden, na 1. stupni 
každý druhý týden.  

 

Během školního roku jsme řešili u několika žáků velký počet neomluvených hodin. 
Spolupracovali jsme se sociální pracovnicí MěÚ Hrádek nad Nisou i s OSPOD Liberec.  
V jednom případě ředitelka školy podala na rodiče trestní oznámení. Metodička prevence 
také začala spolupracovat s pracovnicí probační a mediační služby. 
Řešili jsme slovní urážky a fyzické konflikty mezi žáky, vulgární až agresívní chování žáka 9. 
ročníku k třídní učitelce (řešeno i s kurátorkou OSPOD, podáno oznámení na PČR), 
opakovanou agresivitu žáka 7. ročníku (řešila PČR, případová konference v Lbc), kyberšikanu 
(nevhodné vzkazy na sociální síti, urážlivé video o spolužačce, koláž o spolužácích a učitelce).  
Několik žáků absolvovalo po opakovaných jednáních s rodiči diagnostický pobyt, jeden žák 
detoxikační pobyt. Většinou se ale vrátili předčasně a problémy se vrátily také.  
 
 

8) Další aktivity školy 
 

Zájmové útvary, kroužky 

 Útvar Vedoucí 

1. stupeň Němčina Šlehoferová 

 Dramatický kroužek I. Zicháčková 

2. stupeň Přírodovědný kroužek Czuchová 

 Cvičení z matematiky Poláčková 

 Cvičení z češtiny Horinková 

 Dramatický kroužek II. Zicháčková 

 Školní časopis Zicháčková 

 Dramatický kroužek se v prosinci účastnil dvoudenního workshopu v Lomnici nad Popelkou. 
 

Granty města 

 
V roce 2016 jsme realizovali Klub dětí. Z příspěvkového programu Města Hrádek nad Nisou 
jsme získali prostředky i na lyžařský výcvik, které jsme využili k zakoupení lyžařského 
vybavení. V roce 2017 jsme realizovali lyžařský kurs a pokračují aktivity Klubu dětí. 
V rámci Klubu dětí pořádáme každoročně akce jako je výroba adventních věnců,  velikonoční 
dílny, ples vycházejících žáků, noční vyučování apod. Na pronájem sálu pro ples vycházejících 
žáků jsme získali dotaci Města Hrádek nad Nisou. 
 

Granty Krajského úřadu Libereckého kraje a jiné 

 
Z grantového programu Krajského úřadu Libereckého kraje 2017 jsme o příspěvek nežádali.  
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Výukové akce a soutěže 

 
Aktivit je každý rok mnoho, uvádím pro příklad: 
 
Výukové akce 
Kurzy anglického jazyka s rodilými mluvčími  pro žáky II. stupně  
Přednášky - Střední Amerika, Střední Afrika, Afrika 
Představení – Pernštejni, Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků 
Kurz první pomoci na 1.st. 
Listování   
 
Soutěže 
Čteme nevidomým“ - konkurz na audioroli (pořádá Krajská knihovna v Liberci)   
Dopravní soutěž – školní kolo, oblastní kolo, krajské kolo  
Souboj čtenářů - VI. třída (čtenářská gramotnost a vnímavost) 
Recitační soutěž - školní kolo  
Recitační soutěž - Liberec - okresní kolo 
Olympiáda z českého jazyka  
Finanční gramotnost  
Pythagoriáda   
Matematický klokan 
Logická olympiáda 
Jazykohraní 
Souboj čtenářů - celostátní soutěž 
Zlatá pětka - vědomostní  soutěž žáků 5. tříd o znalostech mikroregionu 
Vyhraj s dopisem – mezinárodní soutěž České počty 
 
Exkurze 
Krajská vědecká knihovna – I. třída 
Botanická zahrada Liberec – VII. A,B 
Ekopark Oldřichov v Hájích – VI. třída 
Praha – Lidské tělo (The Bodies) 
Planetárium iQ Landia – VI. třída 
iQ Landia – Živá knihovna 
Liberec – radnice  - IX. A,B 
Úřad práce v Liberci – IX. A,B 
GIS Day 
 
Výtvarné soutěže 
Záložka do knihy spojuje – výměna záložek se slovenskými školami 
Bohouš a Dáša – kreslení komiksů 
Krakonoš 
Ptactvo severních Čech – oceněny dvě žákyně školx 
Kyberšikana – v rámci festivalu Jeden svět na školách 
Společně proti kouření – v rámci programu Maják 
Jeden svět na školách – Vv soutěž 
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Další školní aktivity 
Dopravní výuka žáků IV. tříd 
Dopravní zkoušky – průkaz cyklisty 
Recitační přehlídka pro Ostrov života 
Noc s Andersenem - celostátní akce v prostorách městské knihovny 
Hrádecké divadelní jaro – 5. ročník 
Školní parlament – pravidelné schůzky 
Stezka odvahy 
Opékání buřtů na školním pozemku 
Keramika – glazování 
Halloweenská noc ve škole  
Dnes učí rodiče 
Dýňobraní 
Den otevřených dveří pro žáky z Donína a Chotyně 
Ukliďme svět, ukliďme Česko 
Sběr kaštanů a žaludů 
Sběr papíru, tetrapaků a pet lahví 
Den s Městskou policií 
Sbírka pro psí útulek v Liberci 
Spaní ve škole – různé třídy 
Spaní v MFC – dramatický kroužek 
Zdobení vánočních stromků v kostele – ŠD 
Hvězda pro Mikuláše – vystoupení žáků II. a IV. třídy 
Adventní věnce – výroba věnců pro Ostrov života 
Vánoční dílny 
Vánoční discoples 
Zpívání na schodech – koledy 
Betlémské světlo 
Tříkrálová sbírka - ŠD 
Novoroční setkání s primátorem Žitavy 
Zahradní slavnost 
Deskohraní - Deskové hry 
Den dětí 
Ekoakce – Horní Světlá 
Vlajka pro Tibet 
Čarodějnický den 
Vánoční vystoupení žáků VI. třídy v Klubu seniorů 
Ples vycházejících žáků  
Noční vyučování 
Loutkové divadlo pro MŠ – dramatický kroužek 
Zoologická zahrada – podpora kočky cejlonské – VI.tř. 
 
V rámci výuky se žáci účastní divadelních představení v Divadle F.X. Šaldy v Liberci, v Naivním 
divadle, ve škole či multifunkčním centru v Hrádku nad Nisou.  
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Sportovní akce a soutěže 

 
I .stupeň: 
Florbal 3. – 5. – okresní kolo 
Vybíjená – okresní kolo v Chrastavě 
Fotbal - McDonald cup 
Školní liga v miniházené - IV.- V. třída 
O pohár mikroregionu  
 
II. stupeň:  
Vánoční florbalový turnaj hrádeckých škol 
Florbal st. žáků (8.-9.tř.) AŠSK - chlapci 
Florbal ml. žáků (6.-7.tř.) AŠSK – chlapci i dívky 
Závody horských kol ZŠ Ostašov 2016 
Závody horských kol ZŠ okolo Kristýny 
Běh pro konto Bariéry 
Lyžařský výcvik 
 
 

  

 

Další aktivity, spolupráce s rodiči, školami apod. 

 
V dubnu 2017 navštívil naši školu pan Petri Kyyrä, ředitel základní školy v blízkosti finského 
města Lappenranta. Besedoval s našimi žáky (v anglickém jazyce) o Finsku a finském 
školském systému. Hovořili jsme o možné budoucí spolupráci. 
Letos poprvé jsme zorganizovali akci „Dnes učí rodiče“. Ti si dobrovolně zkusili, jaké to je 
nejen učit, ale na hodinu se řádně připravit.  
DDM Drak uskutečňuje v našich prostorách některé své akce, a to v tělocvičně, jídelně i 
cvičné kuchyňce.  
V lednu se tradičně setkali vybraní žáci školy s primátorem Žitavy. 
Naše škola ve spolupráci s DDM Drak, Bránou trojzemí a ostatními školami pořádala 
„Recitační přehlídku pro Ostrov života“.  
Městský úřad každoročně v září organizuje vítání prvňáčků, v červnu vyhodnocuje nejlepší 
žáky a výsledky sběrové soutěže a loučí se vycházejícími žáky. 
Na škole pokračuje v činnosti detašované pracoviště ZUŠ Liberec. 
Na podzim jsme sbírali kaštany a žaludy. Škola se aktivně účastní ekologických sběrů. Žáci 
sbírají pet lahve, tetrapaky a papír.  
Žáci devátých tříd se zúčastnili veletrhu vzdělávání Educa.  
Vyšlo několik čísel školního časopisu „Hepčík“. 
Naše škola se i letos aktivně přidala k akci Vlajka pro Tibet.   
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9) Projekty 
 
„Šablony“ 
Podali jsme žádost o podporu z OP VVV (výzva Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování). Díky projektu máme další interaktivní tabuli, na jaře proběhlo 
vzdělávání celého pedagogického sboru k inkluzi. Další aktivity budou realizovány od září 
2017. Budou zaměřeny na vzdělávání v oblasti matematické gramotnosti, na zajištění 
školního asistenta, na proškolení začínajících učitelů v oblasti nových metod ve výuce, dále 
na Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her a Doučování žáků ohrožených 
školním neúspěchem. Výše dotace činí 811 600,- Kč. 
 
IROP 
Podali jsme žádost o dotaci na rekonstrukci učebny (společenské místnosti) s názvem  
„ZŠ TGM Hrádek nad Nisou – jazyková laboratoř, práce se zvukem a sdílením obrazu“ 
v rámci integrovaného regionálního operačního programu - výzva 47. Předpokládaná výše 
dotace je 7,7 mil. Kč. Díky dotaci by naše škola mohla mít nejen jazykovou učebnu, ale také 
dva výtahy a bezbariérová WC. 
 
Zapojili jsme se Ovoce a zelenina do škol 
Již několik let jsme zapojeni do projektu, díky němuž žáci 1. stupně dostávali pravidelně  
zdarma ovoce, zeleninu nebo ovocné šťávy. Dodavatelem je BOVYS, s.r.o. 
Od září 2017 jsme zapojeni i do projektu Mléko do škol. Projekt Ovoce a zelenina do škol je 
rozšířen i pro žáky 2. stupně. 
 
Obědy pro děti 
Po celý školní rok jsme byli zapojeni do projektu, díky kterému škola získala finanční dar ve 
výši 37 089,- Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. na úhradu obědů pro osm žáků 
školy. 
 

 

10) Údaje o průběhu a výsledku kontrol 
 
Březen 2017 - Krajská hygienická stanice – hodnocení jídelníčků 
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11) Řízení školy 
 

Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok 

 
Výuka 
Pokračovali jsme v realizaci školního vzdělávacího programu v 1. - 9. ročníku v souladu se 
změnami danými RVP ZV. Realizovali jsme projektové dny, žáci prezentovali výsledky své 
práce před rodiči. Využívali jsme moderní metody výuky, především technické vybavení tříd.  
Realizovali jsme exkurze, poznávací zájezdy, zapojili jsme se do řady soutěží. 
Zapojovali jsme žáky do akcí pořádaných školou, DDM, městem či jinými institucemi. 
 

Zájmová umělecká škola 
Od září 2013 pracuje při naší škole detašované pracoviště Zájmové umělecké školy v Liberci.  
Otevřeny jsou dvě třídy pro děti se zájmem o hru na klavír, klarinet nebo zobcovou flétnu.  
Od září 2016 má ZUŠ k dispozici dvě učebny včetně vlastního sociálního zařízení v bývalém 
bytě školníka. Především ale má samostatný vstup ze dvora školy. Nyní lze tedy vyučovat ve 
dvou třídách současně. 
 
Vybavení 
Na jaře 2017 jsme pořídili další interaktivní tabuli. 
 
Opravy a rekonstrukce 
Na podzim 2016 bylo instalováno zábradlí k anglickým dvorkům, na okna v přízemí školní 
kuchyně byly umístěny mříže. V červenci 2017 započaly práce na rekonstrukci sociálního 
zařízení ve staré budově, byla vymalována tělocvična a šatna u ní. Z bývalé učebny ZUŠ 
vznikla nová ředitelna. 
V přístavbě byly vyměněny dveře na 1. stupeň za plastové s elektronickým otevíráním. Do 
sborovny 1. stupně a do všech oddělení družin byly nainstalovány IP telefony.  
  
 

Další záměry školy, sumář problémů 
 

1) Výuka   
Na škole stále chybí některé aprobace, především hudební výchova, matematika, angličina.  
Chybí také kvalifikovaný výchovný poradce. Metodička prevence specializaci studuje. 
   
2) Budova  
Průběžně řešíme nedostatky, které souvisí se  stářím budovy. Řešili jsme prasklinu na 
přístřešku nad vchodem do přístavby, plíseň v suterénu školy řešíme pomocí pohlcovače 
vlhkosti. 
V řadě tříd jsou poškozené podlahové krytiny. Šatny bychom rádi vybavili skříňkami. 
Radiátory ve staré budově již jsou řadu let za dobou životnosti. Na okna potřebujeme 
žaluzie. Stávající rolety jsou dobré při promítání a používání techniky, při běžné výuce ale 
příliš stíní. Některá nová okna se dají špatně otevřít. 
Ve školní jídelně je zastaralý nábytek, podlaha je také nevyhovující. Chybí kryty na radiátory, 
které měly být nainstalovány v průběhu rekonstrukce. Rekonstrukci potřebuje i sociální 
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zařízení v přístavbě. V přízemí přístavby je třeba vyměnit elektroinstalaci. Na podzim 2017 je 
naplánovaná modernizace wifi sítě a firewallu. V celé staré budově je potřeba vyměnit 
elektroinstalaci. Všechny třídy by již potřebovaly vymalovat. 
 
 
 

12) Hospodaření školy v roce 2016 
       

 

I. Hlavní činnost organizace 
 

Rozpis čerpání státních prostředků  
 

Popis Rozpočet  
UZ 33 353 

Rozvojový program  
UZ 33 052 

   

Platy 9 384 896,- 215 876,- 

OON 12 460,-  0,- 

Odvody 3 195 101,-  73 397,- 

FKSP 140 773,- 3 239,- 

ONIV 328 996,-  0,- 

 13 062 226,- 292 512,- 

 
Ostatní prostředky  

 

Prostředky na provoz od zřizovatele (včetně grantového programu) 2 535 500,- 

Dary finanční (Eftec, Tříkrálová sbírka, Women for Women) 34 674,- 

  

celkem 2 570 174,- 

 

 
II. Doplňková činnost 

Doplňkovou činnost školy tvoří hostinská činnost, zprostředkování prodeje a pronájmy 
místností. 

Hospodářský výsledek za rok 2016 
 

  

hlavní činnost   345 597,25 

doplňková činnost 132 986,30 

hospodářský výsledek 2016  478 583,55 
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Zpráva školní jídelny 

 
Kapacita školní jídelny   700 obědů  
 

Stav k 31.10. 2015/2016 2016/2017 

počet zapsaných strávníků - žáci 444 493 

počet zapsaných strávníků – žáci - 
rozvoz 

152 146 

počet zapsaných pracovníků škol 43 40 

počet zapsaných pracovníků škol - 
rozvoz 

20 17 

Počet zapsaných ostatních 
stravovaných 

40 37 

celkem zapsaných 699 733 

kategorie děti a žáci Počet porcí Počet porcí 

MŠ 3 – 6 let  8928 8286 

MŠ 7 let 0 0 

kategorie 7 – 10 let 42090 44573 

kategorie 11 – 14 let 29416 32647 

kategorie 15 a více let 5155 6039 

celkem děti a žáci 85589 91545 

kategorie dospělí Počet porcí Počet porcí 

zaměstnanci ZŠ TGM 5291 5729 

zaměstnanci ZŠ Lidická 1116 978 

zaměstnanci ZŠ Donín 456 387 

zaměstnanci ZŠ Loučná 980 981 

Zaměstnanci MŠ Václavice 0 0 

cizí strávníci 5969 5208 

celkem dospělí 13812 13283 

   

celkem jídelna 99401 104828 
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13) Závěr 
 
Ve školním roce 2016/2017 jsme se více zaměřili na interaktivní výuku. Vyučující byli 
proškoleni, každý má pracovní notebook s potřebným softwarem. Vyučující vedou žáky 
k realizaci projektů a ke tvorbě prezentací. Pozitivním ukazatelem je vysoká kvalifikovanost 
pedagogického sboru.  
Všichni vycházející žáci se dostali na zvolené obory na středních školách.  
Tradicí školy jsou sportovní soutěže pořádané školou a akce Klubu dětí. Řady akcí se účastní 
nejen žáci naší školy, ale i jejich rodiče a hrádecká veřejnost. Aktivity školy jsou 
prezentovány na webových stránkách školy a v měsíčníku Hrádecko.  
Snažíme se navázat spolupráci s finskou školou ve městě Lappenranta, jejíž ředitel Petri 
Kyyrä v dubnu  navštívil naši školu. V současné době mají naši žáci připravené dopisy pro 
žáky této finské školy.  
 
 
 
V Hrádku nad Nisou 20. 10. 2017     Mgr. Edita Poláčková 
          ředitelka školy  
 
 
 


