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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  
 
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.  

Po třech letech se v listopadu 2017 konaly volby do školské rady. První zasedání nové rady se 
konalo v březnu 2018. Na zasedání členové stanovili jednací řád a zvolili svého předsedu. 
V srpnu 2018 byly projednány a schváleny změny školního řádu. 

 

Předsedkyně školské rady    -     Mgr. Jana Horinková 

Zástupci zřizovatele Zástupci rodičů  Zástupci pedagogů 

Pavel Farský 
David Gottstein 
Jan Krečman 

Zdeňka Ortová 
Hana Horáková 
Michaela Kozáková 

Mgr. Jana Horinková 
Mgr. Michal Frosch 
Mgr. Karel Kocourek 

 
 
 

2) Organizace vzdělávání a výchovy ve školním roce 2017/2018 
 
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. 

Projekty rozvíjejí klíčové kompetence a jejich praktické využití. Od žáků je vyžadován osobní 
přístup, dlouhodobá práce, vzájemná spolupráce. Projekty rozvíjejí čtenářskou gramotnost, 
informační gramotnost a enviromentální výchovu žáků. Tématy projektových dnů jsou např. 
Vesmír, Výroba, Finanční gramotnost. 

 

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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Školní družina 

 

Do školní družiny chodilo ve školním roce 2017/2018 75 dětí. Některé zájemce nebylo 
možné z kapacitních důvodů přijmout a kapacitu nelze navýšit.  
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. 
V jednom oddělení družiny pracovala asistentka pedagoga. 
Druhé oddělení školní družiny získalo diplom za 1. místo v kategorii KOMET za žárovkové 
sobíky při výstavě vánočních stromků v Hrádku nad Nisou. 
 
     

Vývoj počtu tříd a žáků k 30. 9. 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Počet 
tříd 

12 12 11 11 12 11 11 

Celkový 
počet 
žáků 

274 263 264 261 269 280 287 

Počet 
žáků na 
jednu 
třídu 

22,8 21,9 24 23,7 22,4 26 26,1 

Počet 
žáků na 
učitele 

15,2 14,6 15,6 15,6 15,2 16,8 17,2 
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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 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 

1. 26 24 25 23 1 0 0 1 

2. 30 27 25 26  5  1 0 0 

3. 29 30 19 23 8 7 2 0 

4. 27 28 19 19 8 9 0 0 

5. 23 28 13 19 10 8 0 1 

1.st. 135 137 101 110 32 25 2 2 

6. 30 50 8 14 21 32 1 4 

7. 48 30 17 8 28 20 3 2 

8. 30 44 8 21 17 21 5 2 

9. 37 24 1 5 30 19 6 0 

2.st. 145 148 34 48 96 92 15 8 

celkem  280 285 135 158 129 117 17 10 

%   48,0 55,4 46,0 41,1 6,0 3,5 

 
Počty žáků jsou podle stavu na konci školního roku.   
 

Hodnocení chování 

 2016/2017 (1. + 2. pololetí) 2017/2018 (1. + 2. pololetí) 

stupeň chování počet procento počet procento 

2 6 + 6 2,1 + 2,1 3 + 4 1,0 + 1,4 

3 10 + 9 3,6 + 3,2 8 + 8 2,8 + 2,8 

 
 

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2017/2018 

 omluvených neomluvených 

celkem průměr na 1 
žáka 

celkem Průměr na 1 
žáka 

I. pololetí  (287 žáků) 9 801 34,1 285 0,99 

II. pololetí (285 žáků) 17 629 61,9 278 0,98 

Celkem školní rok 27 430  48 563 98,4 
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Ve 2. pololetí došlo k velkému nárůstu absence, a to nejen díky nemocnosti. Stále více dětí 
jezdí s rodiči v době školního vyučování na dovolenou. 
U dvou žáků šlo o psychické problémy.  Jeden žák odmítal chodit do školy. Jeho absence ve 
druhém pololetí činila 445 hodin. 
 
 

 

4) Zápis k povinné školní docházce a o výsledky přijímacího řízení 
 

 

Počty zapsaných a zařazených žáků 

 2017 (pro rok 2017/2018) 2018 (pro rok 2018/2019) 

Zapsaní do 1. třídy 33 27 

Z toho počet žádostí o odklad 7 7 

Nepřijatí do 1. třídy 0 0 

Nastoupilo do 1. třídy 24 20 

 
V září 2018 se k povinné školní docházce zapsal žák, který se přistěhoval z Ukrajiny. Z důvodu 
jazykové bariéry mu byl udělen dodatečný odklad.  
 
 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 

 

Povinnou školní docházku ukončilo v 9. ročníku 24 žáků, v 8. ročníku 3 žáci. 

 

Víceleté 
gymnázium 

Gymnázium 

Z 9. ročníku 

SŠ 
s maturitou 

 

SOŠ s 
maturitou 

SŠ s 

výučním 
listem  

Nepokračuje 
ve vzdělávání 

0 1 12 2 12 0 
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5) Personální zabezpečení činnosti školy 
Ředitelka školy 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 český jazyk – občanská výchova  BAL 

4. Učitelka matematika - fyzika  CZ 

5. Učitelka dějepis – občanská výchova studuje DŘE 

6. Učitelka Vychovatelství (SPGŠ)  FÍČ 

7. Učitel dějepis – zeměpis  FRO 

8. Učitelka 1. stupeň + hudební výchova 1/2018 MD GRE 

9. Učitelka český jazyk – občanská výchova   HOR 

10. Učitelka 1. stupeň + výtvarná výchova 10/2018 
důchod 

JIR 

11. Učitel 1. stupeň  KOC 

12. Učitelka tělesná výchova - informatika studuje KUČ 

13. Učitelka ruský jazyk – zeměpis, anglický jazyk   VĚ 

14. Učitelka speciální pedagogika - učitelství  PAS 

15. Učitelka VŠ chem. tech.+ pedagogika + výtvarná výchova  POK 

16. Učitelka anglický jazyk - španělský jazyk studuje SEK 

17. Učitelka český jazyk – německý jazyk    TVR 

18. Učitelka český jazyk – občanská výchova   ZICH 

19. asistentka 
pedagoga  

Speciální pedagogika AP do 31.3., 
pak učitelka 

ŠLE 

20. asistentka 
pedagoga 

Učitelka MŠ  FALL 

21. asistentka 
pedagoga  

vychovatelství od 1.4.2018 MIŠ 

22. asistentka 
pedagoga 

český jazyk – občanská výchova  BAL 

23. asistentka 
pedagoga v 
ŠD 

SOU + pedagog volného času pro dílčí 
pedagogická činnost 

 CHAL 
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24. asistentka 
pedagoga  

dějepis – občanská výchova od 1.4.2018, 

studuje 
HEI 

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 

Provozní zaměstnanci 

4 uklízečky, školník, hospodářka 

 

Zaměstnanci školní jídelny 

vedoucí jídelny, vedoucí kuchařka, 5 kuchařek, 1 pomocná kuchařka, 1 pracovnice jako dohled 

 

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 

2/2 5/3 
 

3/3 
 

3/3 
 

0/0 13/11 

Bez odborné 
kvalifikace 

1/1 1/1 0/0 2/2 0/0 4/4 

      17/15 

Počty jsou fyzické osoby (k 30. 6. 2018). Nejsou zde zahrnuty vychovatelky ŠD ani asistentky 
pedagoga. 
 

 

Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli 

 2016/2017 2017/2018 

Nastoupili 4 3 

Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 

 1 1 0 1 

 
Na začátku školního roku nastoupily dvě nové učitelky. V prosinci odešla jedna stávající 
učitelka na mateřskou dovolenou, za ni převzala úvazek paní, která však na škole pracovala 
jen tři měsíce, poté ji zastoupila vychovatelka školní družiny. Na konci školního roku 
nastoupila další učitelka na mateřskou dovolenou. 
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Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků 

2016/2017 2017/2018 

nekvalifikovaných  důchodců nekvalifikovaných  důchodců 

2 1 4 0 
 

V tabulce jsou uvedeni pouze učitelé. Na škole pracovala jedna důchodkyně jako asistentka 
pedagoga. 
 
 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2017/2018 
 

NIDV počet 

GDPR  1 

GDPR srozumitelně a prakticky 2 

Cesty minulostí I. – rok 1968  1 

Hry ve vyučování na ZŠ – nejen v matematice  2 

Storytelling – zážitková metoda k rozvoji čtenářské gramotnosti  1 

Experimentální výtvarné techniky 1 

Ostatní  

Konference v Žitavě – březen 1 

První pomoc 17 

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) – Ministerstvo obrany 5 

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

1 

Aktivizující výuka fyziky – žákovská badatelská činnost – projekt Elixír, IQ park Lbc 
– nadace Depositum Bonum, 4x  

1 

Rizikové jevy ve škole a jejich řešení, SŠ a MŠ Liberec, Na Bojišti 1 

Počítačová kriminalita a kyberšikana, SŠ a MŠ Liberec, Na Bojišti  1 

Krajská konference primární prevence – agrese  1 

Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, jejich tvorba a použití  1 

AV Media - vzdělávání v rámci projektu „Šablony“ 
 

 

Matematická gramotnost matematika pro každého ( 4x - listopad, prosinec, 
leden, únor) 

18 

Nepedagogičtí pracovníci  

Nové trendy v moderním vaření – jidelny.cz – 2 pracovnice 2 

První pomoc  4 
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Výkon státní správy (1. 9. 2017 – 31. 8. 2018) 
 

 

Rozhodnutí ředitele  (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění) Počet Odvolání 

Přijetí k základnímu vzdělávání (do I. třídy) - zápis 20 0 

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

Odklad PŠD 7 --- 

Zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání 0 0 

Přestup žáka – přijetí 41 0 

Přestup žáka – nepřijetí  0 0 

Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu 0 0 

 

 

6) Poradenské služby 
 

Na škole pracovaly dvě výchovné poradkyně, jedna pro 1. – 4. ročník a jedna pro 5. - 9. 
ročník. Spolupracovaly se žáky, jejich rodiči, s PPP 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.  
Výchovná poradkyně pro 5. - 9. ročník měla kromě péče o žáky s podpůrnými opatřeními na 
starosti vycházející žáky. Pro ně zorganizovala návštěvu veletrhu vzdělávání Educa v Liberci,  
exkurzi a testování žáků na Úřadu práce v Liberci, návštěvu zástupců SŠ a VOŠ Varnsdorf, 
TOS Varnsdorf, SŠ nábytkářské v Liberci a Lesnické školy ve Šluknově. Pro rodiče 
vycházejících žáků připravila třídní schůzky s informacemi o přijímacím řízení. Účastnila se 
pravidelných schůzek výchovných poradců a setkání asistentů pedagoga v Liberci.  
Obě výchovné poradkyně průběžně aktualizovaly dokumentaci o žácích s podpůrnými 
opatřeními a zajišťovaly pomůcky pro tyto žáky. Spolupracovaly s asistentkami pedagoga. 
Ve školním roce 2017/2018 se zvýšil počet žáků s podpůrnými opatřeními. Zatímco 
v předchozím školním roce bylo podle individuálního vzdělávacího plánu vyučováno 9 žáků, 
v tomto školním roce jich bylo 19, z toho 4 žáci měli asistenta pedagoga. Dalších 11 žáků 
mělo doporučení bez IVP, učitelé s nimi pracovali podle plánu pedagogické podpory. Jedna 
žákyně měla asistenta i ve školní družině.  
Na škole pracovala také metodička prevence. Ta spolupracovala s oběma výchovnými 
poradkyněmi při řešení neomluvené absence žáků a při řešení výchovných problémů.  
Věnovala svůj čas žákům podle jejich potřeby. Metodička prevence s výchovnou poradkyní 
2. stupně řešila problém úmrtí žáka deváté třídy a jeho dopad na spolužáky s psychiatričkou 
a domluvila její návštěvu ve škole. 
Další problém, který společně opakovaně řešily, je odmítání žáka osmého ročníku chodit do 
školy. Problém však přes veškeré snahy školy, rodičů, kurátorky OSPOD i SVP Čáp trvá. 
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7) Prevence sociálně patologických jevů 
 

Na začátku školního roku jsme realizovali motivační dny s cílem stmelit třídní kolektivy. 
Zavedli jsme povinné třídnické hodiny, a to na 1. stupni jednu hodinu každý druhý týden, na 
2. stupni jednu hodinu každý týden.  

Metodička prevence aktualizovala na začátku školního roku preventivní program školy a 
vypracovala systém výkaznictví prevence. 

V oboru se dále vzdělávala a úspěšně dokončila specializační studium, v létě ale nastoupila 
na mateřskou dovolenou. 

Organizovala schůzky školního parlamentu, vydávala se žáky školní časopis Hepčík, 
organizovala další aktivity, jako např. teplákový den v rámci projektu Hrdá škola, vystoupení 
dramatického kroužku a parlamentu v MFC, kinball a grilování pro rodiče, učitele a žáky. 
Školní parlament prezentoval svou činnost v Liberci. 

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

Programy společnosti Maják:  

II. Zdravé tělo  

III. – Kdo jsem? 

IV. – Agrese, Jsme parta? 

V. – Jsem originál 

VI.A, B – Čas změny 

VI.A, B – Bezpečně na internetu 

VI.B, VII. – Vrstevnický program – Klima třídy 

VII. – Krása 

VIII.A,B - Digitální domorodci 

IX. – Rizikové sexuální chování, Extremismus 

Další programy: 

VI.A – kyberšikana – PČR 

VI.A – diagnostika třídy – Advaita 

VI.A – selektivní program - Advaita  
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Přes všechny preventivní programy řešíme stále problémy s agresivitou, slovními i fyzickými 
útoky, záškoláctvím, vulgárním chováním, šikanou a kyberšikanou. Problémy se týkají obou 
stupňů školy. 

Na jaře se metodička prevence účastnila dvou schůzek metodiků na MěÚ v Hrádku nad 
Nisou. Město jako zřizovatel školy podalo projekt do Fondu malých projektů CZ/DE s názvem 
„Revolution train“ jako součást drogové prevence školní mládeže v Hrádku nad Nisou, jeho 
spádovém okolí a sousední saské Žitavě. Vlak byl v našem městě na konci června. Účastnili 
se ho žáci především vyšších ročníků.  
 
 

8) Další aktivity školy 
 

Kroužky, zájmové útvary 

 Útvar 

 Cvičení z matematiky 

 Cvičení z češtiny 

 Dramatický kroužek II. 

 Školní časopis 

V rámci projektu „Šablony“ Čtenářský klub 

Klub zábavné logiky a deskových her 

 
 

Granty města 

 
V roce 2017 jsme realizovali Klub dětí a lyžařský výcvik. Z příspěvkového programu Města 
Hrádek nad Nisou jsme získali prostředky ve výši 15 500,- Kč. V roce 2018 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 ve výši 2 420,- Kč. 
 
 

Granty Krajského úřadu Libereckého kraje a jiné 

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

 
Aktivit bylo mnoho, mezi nejúspěšnější patří: 
 
Antifetfest  aneb Jde to i jinak!  
Jde o soutěžní festival amatérských filmů s tematikou rizikového chování.  Od roku 2018 má 
celorepublikový charakter. Vyhlašovatelem krajského kola pro Liberecký kraj je Informační 
centrum pro mládež Lomnice nad Popelkou. Pořadatelem republikového kola soutěže je 
městská část Praha 12 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR.    
V celorepublikovém kole v kategorii základních škol jsme získali 1. místo! Vyhodnocení se 
konalo v září 2018 v pražském kině Světozor. Soutěže se účastnili žáci VI. B, kteří natočili 
krátký snímek na téma šikana s názvem „Proč?“ 
 
Rodilí mluvčí 
Již počtvrté jsme realizovali čtyřdenní kurz anglického jazyka s rodilými mluvčími, který 
tentokrát lektorovali Mark Hurst (USA) a David Warman (Kanada). Zájem o tuto aktivitu 
roste. Žáci získávají certifikát. 
 
Poznávání Prahy 
Žáci osmých tříd byli na exkurzi v Praze. Začali návštěvou Poslanecké sněmovny, kde právě 
probíhalo zasedání, a viděli 177 přítomných poslanců v akci. Poté se přesunuli na Pražský 
hrad, kde shlédli výstavu k 100 letům založení republiky. Večer navštívili představení Maryša 
v Národním divadle.  
 
Pohár mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko 
Na konci května naše škola zorganizovala atletické závody pro žáky 1. stupně z 10 škol 
mikroregionu. Účastnili se žáci naší školy, dále ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou, ZŠ Bílý Kostel, ZŠ 
Mníšek, ZŠ Chrastava, ZŠ Nová Ves, ZŠ Vítkov, ZŠ Chotyně, ZŠ Rynoltice a ZŠ Kryštofovo údolí. 
Soutěžilo 11 družstev po 6 členech. Žáci deváté třídy měřili výkony, sčítali výsledky a 
připravovali diplomy pro závodníky. Občerstvovací stanici měly na starost dívky z 6. ročníku. 
Účastníci obdrželi diplomy a medaile, vítězné družstvo získalo pohár. 

International Book Giving Day  
Již několik let se připojujeme k mezinárodnímu dni Darování knih. Žáci i učitelé si mezi sebou 
vyměňují a dávají knihy. Celý den pak ve škole probíhají akce na podporu čtenářství. 
 
Festival dětského čtenářství v Liberci 
Navštívili jsme s našimi žáky Festival dětského čtenářství v Liberci. Absolvovali jsme setkání s 
básníky a spisovatelkami, jejichž knihy zdobí i naši školní knihovnu. Vyzkoušeli jsme si psát 
básničky, ptali se na to, jak se tvoří kniha, viděli skutečné spisovatele. Stále tak pokračujeme 
v podpoře čtenářské gramotnosti a ve snaze ukázat dětem, že kniha je skvělý svět. 
 
Pojďme spolu obejít planetu 
Jde o celoroční soutěž, při které žáci 2. stupně ušli za 7 měsíců 43 936 km. 
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Další aktivity 

Olympiády Počet zúčastněných Postup do okr. kola  

Český jazyk 16 (7. – 9. ročník) 2 

Anglický jazyk 22 2  

Německý jazyk 30 2 

Dějepis 11 1 

Logická olympiáda 11  

Soutěže Počet zúčastněných obor 

Recitační soutěž 14 Čj a literatura 

Souboj čtenářů 25 (46. místo ze 105 
škol) 

Čj – čtenářská gramotnost 

Recitační soutěž Hrádek n/N  32 (celkem cca 60) Čj 

We love maps  Vv 

Lidová architektura a život 
v Lužických horách 

 Vv 

Výtvarná soutěž Mikroregionu 60 (odevzdáno 20 prací) Vv 

Bohouš a Dáša mění svět  Vv – kreslení komiksů 

Záložka do knihy spojuje 6. – 8. Vv 

KUBYX 24 Fotografie triček žáků 9. tříd 

Matematický klokan 127 M 

Pythagoriáda 44 M 

Vlajka pro Tibet 9 Literární a výtvarná soutěž 
(3. místo v literární soutěži – 
celostátní soutěž) 

Zlatá pětka V. třída vědomostní soutěž žáků 5. tříd o 
znalostech mikroregionu 

Máj měsíc poezie 1  Čj 

Dopravní soutěž  školní kolo, oblastní kolo 

Další aktivity Počet zúčastněných obor 

Číst Havla  Škola se připojila k dalším 90 
školám v kampani – Čj, Vko 

Prezentiáda – workshop 8. – 9. Umění prezentovat, postup do 
krajského kola 2 ž) 

Listování 1. – 9. Šmodrcha, Jak být 
klukem/holkou (Lukáš Hejlík) 

Testování žáků (ČŠI) IX. třída  

Webinář – Fibonacciho 
posloupnost 

VIII. Připojení k výuce dvou gymnázií 
a jedné SPŠ 
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Přednáška – EU (IX. třída) 
 

 Vko 

Přednáška – houby 3. – 6.  Př 

Evropský den jazyků 7. – 9.  

Exkurze do Terezína 2. st. D 

Planetárium iQ Landia –  
 

VI. A,B F 

Mobilní Planetárium V., VI. A, B, VIII. A, B F 

GIS Day – knihovna Liberec 
 

Vybraní žáci  

Ukázky dravců (Zayferus) 1. – 9. Př 

Den Země VIII.  

Malá scéna 20 Dramatická výchova 

ZOO Liberec VII. Př 

ZOO Žitava VIII. Př 

Čteme nevidomým 
 

 konkurz na audioroli (pořádá 
Krajská knihovna v Liberci)   

Noc s Andersenem 
 

 celostátní akce v prostorách 
městské knihovny 

Výtvarné dílny  Listopad, prosinec, únor, březen 

Deskové hry – knihovna 
Liberec 

 Přírodní zákony 

Ukliďme Česko 1. – 9. Environmentální výchova 

Ekoakce – Horní Světlá (CHKO 
Lužické hory) 

VI. B Environmentální výchova 

Bezpečně na silnicích (Tým 
silniční bezpečnosti) 

4. – 9. Dopravní výchova 

Dopravní hřiště v Liberci  IV. Dopravní výchova 

Psí útulek VII. Exkurze, sbírka 

Vaření s angličtinou  Aj 

Noční vyučování 37 + 7 pomocníků Tv, F, Sp, Nj, Př 

Halloweenská noc zájemci  

Mikuláš pro 1. stupeň    

Zdobení vánočních stromků 
v kostele  

 ŠD 

Zpívání u vánočního stromu na 
náměstí 

  

Adventní věnce   výroba věnců pro Ostrov života 

Zpívání na schodech – koledy 
Betlémské světlo 

všichni  
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Tříkrálová sbírka   ŠD 

Dýňobraní   

Deskohraní  Deskové hry 

Den dětí 1. stupeň  

Čarodějnický den 1. stupeň  

Spaní ve škole různé třídy  

Vyhodnocení školního roku  zvlášť 1. a 2. st. 

Ples vycházejících žáků  IX. třída  

SPORT Počet zúčastněných zaměření 

Závody horských kol   Tv, areál Kristýna 

Lyžařský výcvik 37 žáků + 4 dospělí Tv 

Olympiáda mládeže 8 Atletika (pro 6. třídy) 

Olympiáda mládeže 5 Atletika (pro 8. - 9. třídy) 

Branný den 18 Branná výchova 

Orientační běh 14 Běh a orientace s mapou 

Pohár rozhlasu 13 Atletika 

Holomajzna 16 Pohybová hra, turnaj 

Vánoční florbalový turnaj 
hrádeckých škol 

43 Florbal 

Běžkové lyžování Bedřichov 11 Tv 

Trampolíny Liberec  II. tř., VII. Tv 

Ping Pong – školní kolo 10 Pohybová hra, turnaj 

 
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.  
 

  

 

Další aktivity, spolupráce s rodiči, školami apod. 

 
Na podzim 2017 jsme navázali spolupráci se žáky základní školy v blízkosti finského města 
Lappenranta, zatím v dopisování žáků.  
Zorganizovali jsme Den otevřených dveří pro žáky z Donína a Chotyně. Před zápisem školu 
navštívili předškoláci z MŠ Donín. 
Žáci devátých tříd se zúčastnili veletrhu vzdělávání Educa.  
Dramatický kroužek prezentoval svou činnost v MFC.  
Naše škola ve spolupráci s DDM Drak, Bránou trojzemí a ostatními školami pořádala 
„Recitační přehlídku pro Ostrov života“.  
Vyšlo několik čísel školního časopisu „Hepčík“. 
Naše škola se i letos aktivně přidala k akci Vlajka pro Tibet.   
V lednu se tradičně setkali vybraní žáci školy s primátorem Žitavy. 
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Realizovali jsme sbírku pro psí útulek. 
 
Spolupracujeme s hrádeckými zahrádkáři. Jejich předseda se účastnil výuky, pomáhal 
s údržbou školního pozemku. Žáci navštívili zahrádkářskou kolonii, kde se učili stříhat 
stromy. Výpěstky ze školního pozemku byly prezentovány na Dožínkách, v MFC a také 
v Žitavě. 
 
Na podzim jsme sbírali kaštany a žaludy. Škola se aktivně účastní ekologických sběrů. Žáci 
sbírají pet lahve, tetrapaky a papír. Účastnili jsme se sběrové soutěže základních a 
mateřských škol v Hrádku nad Nisou.  
Přihlásili jsme se také do soutěže společnosti Kovošrot Group Cz, s.r.o. Děčín a získali jsme 
1. místo  a šek na nákup hraček v hodnotě 2 000,- Kč za sběr pet lahví.  
 
DDM Drak uskutečňuje v našich prostorách některé své aktivity. Největší akcí jsou 
každoročně předvánoční výtvarné dílny pořádané ve školní jídelně, dále pak prostory školy 
využívá jako zázemí pro každoroční přehlídku mažoretek.  
Cvičnou kuchyňku poskytujeme veřejnosti pro ukázky bezlepkového pečení a také jako 
zázemí pro Lužickou padesátku. Tělocvičnu pronajímáme pro sportovní vyžití dětí, mládeže i 
dospělých.  
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. 
 
 

9) Projekty 
 
„Učení pro všechny“ (Šablony) 
V předchozím školním roce jsme podali žádost o podporu z OP VVV (výzva Podpora škol 
formou projektů zjednodušeného vykazování). Od 1. 9. 2017 projekt realizujeme. Projekt je 
spolufinancován Evropskou unií. Výše dotace činí 815 646,- Kč. 

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a 

podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu 

vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, ke zlepšení kvality 

vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. 

Z projektu jsme zakoupili interaktivní tabuli, na jaře 2017 proběhlo vzdělávání celého 

pedagogického sboru k inkluzi. Další aktivity byly realizovány od září 2017. Byly zaměřeny na 

vzdělávání v oblasti matematické gramotnosti, na zajištění školních asistentů, 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.  

Zelené perly kolem Nisy 
Jedná se o mezinárodní, česko-německý projekt, zaměřený na ekologickou výchovu 
s tématikou ekosystémových služeb. Účastní se ho vybraní žáci II. stupně.  
Projekt podporuje u žáků komunikaci v německém jazyce a bude pokračovat i v dalším 
školním roce. 
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Jazykové animace 

Pro zpestření a oživení výuky německého jazyka jsme se zapojili do jazykových animací s 

názvem „Němčina nekouše“ určených pro žáky 2. stupně a „Sousední světy“ pro žáky 1. 

stupně.  Jazykové animace pořádá Koordinačním centrum česko-německých výměn mládeže 

Tandem. Oba projekty běží již několik let a jsou financovány Česko-německým fondem 

budoucnosti a německým velvyslanectvím v Praze. Hlavním cílem jazykových animací je 

zprostředkovat žákům hravou formou informace o sousední zemi a jejím jazyku. 

„ZŠ TGM Hrádek nad Nisou – jazyková laboratoř, práce se zvukem a sdílením obrazu“  
Město jako zřizovatel školy podalo žádost o dotaci na rekonstrukci učebny (bývalé 
společenské místnosti) v rámci integrovaného regionálního operačního programu - výzva 47. 
Součástí projektu je také zajištění bezbariérovosti školy, tedy instalace dvou výtahů a 
bezbariérových WC. Projekt v rámci IROP schválen nebyl, byl ale podán v rámci MAS 
Podještědí. Zřizovatel školy využil výzvy podprogramu Podpora a rozvoj materiálně 
technické základny regionálních škol v okolí velkých měst, a to s úspěchem. K realizaci by 
mělo dojít na jaře 2019. 
 
Zapojili jsme se Ovoce a zelenina do škol 
Již několik let jsme zapojeni do projektu, díky němuž žáci 1. stupně dostávají 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 
Ve školním roce 2017/2018 jsme opět byli zapojeni do projektu, díky kterému škola získala 
finanční dar ve výši 43 939,- Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. na úhradu 
obědů pro devět žáků školy. Osm žáků obědy zdarma využívalo, jeden žák přestal na obědy 
chodit, a proto jsme ho z projektu vyřadili.   
 
Měníme svět, začínáme u sebe 
Projekt je zaměřený na mediální, osobnostní a environmentální výchovu. 
 
Podpora spolupráce učitelů a umělců – využití uměleckých předmětů napříč školou 
Naše škola se stala je partnerskou školou v projektu, jehož cílem je podpořit spolupráci 
základních škol a gymnázií s konzervatořemi a ZUŠ v oblasti výuky uměleckých předmětů.  
Ve spolupráci se Společností pro kreativitu ve vzdělávání budou probíhat společné 
aktivity učitelů, které podpoří a pomohou rozvíjet žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Aktivity budou probíhat jako součást vyučování, zapojeni budou všichni žáci ve 
třídě. Na jaře proběhl úvodní seminář k projektu, realizace začne v říjnu 2018. 
 

Síťování v oblasti čtenářské gramotnosti 
Ve škole vzniká centrum pro čtenářskou gramotnost pod záštitou ZŠ Dašice a SCIO. Realizace 
začne od září 2018. 



 19 

 

10) Údaje o průběhu a výsledku kontrol 
 

1) září 2017 – OSSZ – plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém 
pojištění, odvodu pojistného na sociální zabezpečení a pojistné – nebyly zjištěny 
nedostatky 

2) říjen 2017 – C. J. Audit, s.r.o. – finanční kontrola (audit prostředků od zřizovatele) – 
nedostatky byly odstraněny (aktualizace účetních  směrnic, doplněna směrnice 
k zajištění vnitřního kontrolního systému, nový výpis ze živnostenského rejstříku – 
dle živnostenského úřadu byl stávající výpis dostatečný, opraveno chybné 
zaúčtování) 

3) březen 2018 – VZP – kontrola plateb pojistného – přeplatek 523,- Kč vrácen na účet 
školy (kontrola provedena elektronicky) 

4) únor 2018 – HZS Liberec – tematická kontrola – nebyly shledány nedostatky 
5) březen 2018 – ČŠI – kontrola proběhla na základě anonymní stížnosti. ČŠI 

kontrolovala ŠVP, dokumentaci v různých oblastech a dodržování školského zákona. 
Na základě zjištění byla provedena aktualizace očekávaných výstupů RVP, upravena 
formulace ohledně povinné výuky plavání. Byly opraveny příplatky za vedení a 
třídnictví u dvou pracovnic se sníženým úvazkem. K bodům stížnosti ale v protokolu 
žádné vyjádření není ani nebylo řešeno ústně. Lze tedy vyvodit, že body stížnosti byly 
vyhodnoceny jako neopodstatněné. 

6) Duben 2018 – KÚLK – kontrola finančních prostředků (státních), personalistika. 
Zjištění byla vpodstatě stejná jako u ČŠI.  Půjčky z FKSP na bytové účely byly přesněji 
vymezeny ve vnitřní směrnici. 

7) Duben 2018 – ČŠI – tematická inspekční činnost zaměřená na sociální gramotnost. 
K této inspekci se nevydává protokol, nicméně ústně jsme jako škola byli hodnoceni 
velmi pozitivně.  
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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 spolužáky. 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 
V srpnu 2018 jsme pořídili do počítačové učebny 17 počítačů z projektu Šablony. Během 
roku jsme dokoupili dva notebooky pro dokovací stanice a do jedné učebny dataprojektor. 
Pro dramatický kroužek a školní časopis jsme zakoupili tiskárnu, budoucí první třídu jsme 
vybavili novými lavicemi a židlemi. 
Do školní kuchyně jsme zakoupili varný kotel (250 000,- Kč) 
 
Opravy a rekonstrukce 
Byla zmodernizována wifi síť ve škole, nainstalováno 16 wifi nových přijímačů a záložní zdroj. 
Do bývalé učebny ZUŠ byla přesunuta ředitelna, do které byl pořízen nový nábytek, malá 
kuchyňská linka a lednička. Do kanceláře hospodářky byl přesunut nábytek z bývalé ředitelny 
a dokoupena skříňka. Z bývalé ředitelny vznikla místnost pro výchovné poradce a metodičku 
prevence, byla opravena parketová podlaha v jedné třídě. U umyvadel u školní jídelny byly 
vyměněny vodovodní baterie.  
Byla vymalována část suterénu pod kuchyní, opraveno zdivo v suterénu a tím zprovozněna 
další část pro šatny, do nichž byly zakoupeny lavičky s věšáky.  
 
V srpnu 2018 byl realizován projekt zřizovatele  - Instalace fotovoltaického systému z Fondu 
soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí. Na střechu školy bylo 
nainstalováno 70 solárních panelů. Hodnota projektu činila 1 113 853,- Kč, z toho 40 % byl 
podíl EU.  
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Další záměry školy, sumář problémů 
 

1) Výuka   
Na škole stále chybí některé aprobace, především hudební výchova, matematika, angličina, 
němčina.  Chybí také kvalifikovaný výchovný poradce. Metodička prevence specializační 
studium úspěšně dokončila, ale odešla na mateřskou dovolenou. Nový metodik zahájil 
specializační studium v říjnu 2018. 
   
2) Budova  
Průběžně řešíme nedostatky, které souvisí se  stářím budovy. Plíseň v suterénu školy řešíme 
nadále pomocí pohlcovače vlhkosti. 
V dalších třídách a vjednom oddělení školní družiny je třeba opravit 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.  
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 
zařízení v přístavbě. V přízemí přístavby je třeba vyměnit elektroinstalaci. V celé staré 
budově je potřeba vyměnit elektroinstalaci. Všechny třídy by již potřebovaly vymalovat. 
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12) Hospodaření školy v roce 2017 
       

 

I. Hlavní činnost organizace 
 

Rozpis čerpání státních prostředků  
 

Popis Rozpočet  
UZ 33 353 

Rozvojový program  
UZ 33 052 

Rozvojový program  
UZ 33 073 

    

Platy 10 383 162,- 191 548,- 67 019,- 

OON 40 265,-  0,- 0,- 

Odvody 3 543 963,-  65 126,- 22 787,- 

FKSP 207 664,- 3 831,- 1 340,- 

ONIV 376 778,-  0,- 0,- 

 14 551 832,- 260 505,- 91 146,- 

 
Ostatní prostředky  

 

Prostředky na provoz od zřizovatele (včetně grantového programu) 2 286 900,- 

Granty 15 500,-  

Dotace na pronájem sálu na ples 2 420,-  

Projekt „Šablony“ (celková dotace na 2017 – 2018 byla 815 646,- Kč) 489 388,- 

Dary finanční 40 526,- 

celkem 2 834 734,- 

 

 
II. Doplňková činnost 

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

Hospodářský výsledek za rok 2017 
 

  

hlavní činnost   152 246,05   

doplňková činnost 97 132,99 

hospodářský výsledek 2017 249 379,04 
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Zpráva školní jídelny 

 
Kapacita školní jídelny   700 obědů  
 

Stav k 31.10. 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

počet zapsaných strávníků - 
žáci 

444 493 485 

počet zapsaných strávníků – 
žáci - rozvoz 

152 146 144 

počet zapsaných pracovníků 
škol 

43 40 41 

počet zapsaných pracovníků 
škol - rozvoz 

20 17 18 

Počet zapsaných ostatních 
stravovaných 

40 37 36 

celkem zapsaných 699 733 724 

kategorie děti a žáci Počet porcí Počet porcí Počet porcí 

MŠ 3 – 6 let  8928 8286 6867 

MŠ 7 let 0 0 355 

kategorie 7 – 10 let 42090 44573 42506 

kategorie 11 – 14 let 29416 32647 32556 

kategorie 15 a více let 5155 6039 6626 

celkem děti a žáci 85589 91545 88910 

kategorie dospělí Počet porcí Počet porcí Počet porcí 

zaměstnanci ZŠ TGM 5291 5729 5450 

zaměstnanci ZŠ Lidická 1116 978 637 

zaměstnanci ZŠ Donín 456 387 427 

zaměstnanci ZŠ Loučná 980 981 764 

cizí strávníci 5969 5208 5180 

celkem dospělí 13812 13283 12458 

    

celkem jídelna 99401 104828 101368 
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13) Závěr 
 
Ve školním roce 2017/2018 jsme se zaměřili na matematickou gramotnost a inkluzi. 
Vyučující prošli opakovanými školeními. Jsou však stále více zahlceni administrativou. Velká 
část učitelů musí realizovat pedagogickou intervenci na základě doporučení poradenských 
zařízení, a to i vícekrát týdně. V rámci projektu Šablony bylo také velké množství vykazování 
jednotlivých činností. To všechno, spolu se stálým řešením kázeňských prohřešků, „hájením“ 
dětí ze strany rodičů  a vyhledáváním viníka jinde, ubírá pedagogům motivaci a sílu. 
V odpoledních hodinách  místo mimoškolních aktivit sepisujeme zprávy pro OSPOD, policii, 
poradny, SPC apod. Přesto bylo realizováno mnoho aktivit, řada z nich velmi úspěšně či 
opakovaně. Naše škola nemá za cíl produkovat samé premianty. Jde nám hlavně o to, aby se 
tu všichni, tedy žáci i zaměstnanci, cítili dobře. Vedeme žáky ke slušnému chování a jednání, 
k toleranci, k ochotě pomáhat druhým. Snad se nám to alespoň trochu daří. 
 
 
V Hrádku nad Nisou 18. 10. 2018     Mgr. Edita Poláčková 
          ředitelka školy  
 
 
 


