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1) Základní údaje o škole 

 
Název školy, sídlo: 
Základní škola a Základní umělecká 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:  info@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 
 
 
Ředitel školy: 
Mgr. Karel Kocourek 

 
Zástupkyně ředitele školy: 
Mgr. Jana Czuchová 
 
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 

Základní umělecká škola 181 112 850 90 žáků 

  



 3 

 

2) Organizace vzdělávání a výchovy ve školním roce 2021/2022 
 
Od 1. 9. 2007 učí ZŠ podle vzdělávacího programu „Každý něco umí – školní vzdělávací program 
pro základní vzdělávání“. 
 
Od 1. 9. 2020 učí ZUŠ podle vzdělávacího programu „Hrajeme a tvoříme – školní vzdělávací 
program pro základní umělecké vzdělávání“. 
 

 

 

Výuka 
 
Ve školním roce 2021/2022 stále byla částečně ovlivněna uzavřením škol z důvodu 
mimořádných opatření opatření MZ (COVID 19), zejména v I. pololetí. Ale postupy nastavené 
ve šk. roce 2020/2021 zabezpečovaly bezproblémové pokračování výuky. V druhém pololetí 
po událostech na Ukrajině se na naší škole začali přihlašovat žáci z Ukrajiny. S podporou MŠMT 
a s nasazením učitelů se podařilo odstranit počáteční obtíže a žáky integrovat do tříd. Během 
cca 4 měsíců se do školy přihlásilo celkem 28 žáků z Ukrajiny. Ve škole se otevřely skupiny pro 
vzdělávání žáků s cizím mateřským jazykem (ve spolupráci se ZŠ Husova Liberec) a ve škole 
působil adaptační koordinátor. 
 
Žáci V. třídy se zúčastnili testování ČŠI  z Čj, M a všeobecných studijních předpokladů. 
 
 

Projektové dny 
 

Ve školním roce 2021/2022 byly v souladu se školním vzdělávacím programem realizovány 
tyto výukové projekty: Vesmír (6. ročník), Ekologie (7. ročník), Energie a elektrárny (8. ročník), 
Zlaté české ručičky (9. ročník) a Dopravní výchova (1. stupeň).  

 

Další cizí jazyk  

 
Ve školním roce probíhala výuka druhého cizího jazyka v německém, španělském a ruském 
jazyku. 
 
 

Školní družina 

 

Do školní družiny chodilo ve školním roce 2021/2022 67 žáků ve třech odděleních. 
 
 

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). 
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Dle školského zákona rada zasedá nejméně 2 x ročně. Program jednání vychází ze školského 
zákona a z podnětů a návrhů členů školské rady, ředitele školy a zřizovatele.  

V loňském školním roce (2020/2021) po ukončení nouzového stavu z důvodu epidemické 
situace proběhly volby do ŠR. Jako zástupci pedagogů byli zvoleni: Mgr. Michal Frosch, Mgr. 
Edita Poláčková, Mgr. Iveta Kumpoštová. Jako zástupci zákonných zástupců byly zvoleny: Hana 
Horáková, Zdeňka Ortová a Alžběta Košková. Jako zástupci zřizovatele byli jmenováni: Pavel 
Farský, David Gottstein a Jan Krečman. 

 

V tomto školním roce se konala 3 zasedání školské rady. První zasedání pro školní rok 2020/2021 
se konalo již 6. 10. 2021 (volba předsedy školské rady, stanovení jednacího řádu, schválení 
školního vzdělávacího programu pro ZUŠ VO). Další jednání bylo 22. 10. 2021 (per rollam) a 29. 
4. 2022. Byla na nich schválena výroční zpráva (22. 10. 2021) a změna školního řádu (domácí 
úkoly) v souvislosti  projednáním zprávy ČŠI, informace k rekonstrukci ŠJ, rozpočet školy a 
hospodaření školy (29. 4. 2022).   

 

 

Předsedkyně školské rady    -     Mgr. Edita Poláčková 

Zástupci zřizovatele Zástupci rodičů  Zástupci pedagogů 

Pavel Farský 
David Gottstein 
Jan Krečman 

Zdeňka Ortová 
Hana Horáková 
Alžběta Košková 

Mgr. Edita Poláčková 
Mgr. Michal Frosch 
Mgr. Iveta Kumpoštová 

 
 
     

Vývoj počtu tříd a žáků k 30. 9. 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Počet 
tříd 

12 11 11 13 13 14 14 

Celkový 
počet 
žáků 

269 280 287 308 298 299 291 

Počet 
žáků na 
jednu 
třídu 

22,4 26 26,1 23,7 22,9 21,4 20,8 

Počet 
žáků na 
učitele 

15,2 16,8 17,2 16,2 15,2 14,5 13,6 

 

 

 
 

Základní umělecká škola 

 

ZUŠ navštěvovalo ve školním roce 2021/2022 39 žáků (26 žáků hudební obor, 13 žáků výtvarný 
obor). V tomto šk. roce byl nově otevřen výtvarný obor.  



 5 

3) Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Prospěch žáků na škole (na konci školního roku) 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo  

šk. rok 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 

1. 21 24 21 23 0 0 0 0 

2. 21 21 19 18 2 3 0 0 

3. 21 21 16 20 5 1 0 0 

4. 28 22 19 19 9 3 0 0 

5. 27 28 12 19 14 8 1 1 

1. st. 118 116 76 99 30 15 1 1 

6. 44 47 10 14 27 29 7 2 

7. 35 41 10 13 22 24 3 3 

8. 59 33 15 10 40 21 3 3 

9. 43 54 17 15 25 36 1 2 

2. st. 181 175 52 52 114 110 14 10 

celkem  299 291 128 151 144 125 15 11 

 
Počty žáků jsou podle stavu na konci školního roku.   
 

 2020/2021 2021/2022 

stupeň chování počet počet 

2 1 + 2 3 + 6 

3 3 + 4 4 + 9 

 
 

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2021/2022 

 omluvených neomluvených 

celkem průměr na 1 
žáka 

celkem Průměr na 1 
žáka 

I. pololetí 20 961 70,6 127 0,43 

II. pololetí 22 995 70,1 367 1,12 

Celkem školní rok 43 956 134,0 494 1,50 
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4) Zápis k povinné školní docházce a o výsledky přijímacího řízení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počty zapsaných a zařazených žáků 

 2020 (pro rok 2021/2022) 2021 (pro rok 2022/2023) 

Zapsaní do 1. třídy 33 34 

Z toho počet žádostí o odklad 9 10 

Nepřijatí do 1. třídy 0 0 

 
 
 
 
 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 

 

Povinnou školní docházku ukončilo v 9. ročníku 56 žáků, v 8. ročníku 2 žáci, v 7. ročníku 3 žáci. 

 

 

Gymnázium 

Z 9. ročníku 

SŠ s maturitou 

 

SOŠ s 
maturitou 

SŠ s 

výučním 
listem  

Nepokračuje 
ve vzdělávání 

0 26 7 26 1 
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5) Personální zabezpečení činnosti školy 
Ředitel školy Mgr. Karel Kocourek 

Zástupkyně ředitele  Mgr. Jan Czuchová 

Výchovná poradkyně pro 1. stupeň Mgr. Ilona Paseková 

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň Mgr. Jana Czuchová  

Školní metodik prevence Mgr. Michal Frosch 

 
 
 
 
 

Pedagogičtí pracovníci - učitelé 

Číslo zařazení Kvalifikace, aprobace   

1. Ředitel 1. stupeň   

2. Zástupkyně matematika - fyzika   

3. Učitelka český jazyk – občanská výchova   

4. Učitelka matematika – základy techniky   

5. Učitelka dějepis – občanská výchova   

6. Učitelka vychovatelství (SPgŠ)   

7. Učitel dějepis – zeměpis   

8. Učitelka český jazyk – občanská výchova   

9. Učitelka 1. stupeň   

12. Učitelka 1. stupeň   

13. Učitelka 1. stupeň studuje  

14. Učitelka sociální pedagogika studuje  

15. Učitelka 1. stupeň   

16. Učitelka ruský jazyk – zeměpis, anglický jazyk    

17. Učitelka speciální pedagogika - učitelství   

18. Učitelka VŠCHT + pedagogika + výtvarná výchova   

19. Učitelka anglický jazyk - španělský jazyk   

20. Učitelka ruský jazyk – zeměpis, německý jazyk    

21. Učitelka český jazyk - dějepis od 4/2021  

22. Učitelka dějepis – občanská výchova   

23. Učitelka přírodopis- tělesná výchova   

24. Učitelka matematika studuje  

25. Učitelka ekonomika a řízení   

 

1. Učitel Klarinet, saxofon   

2. Učitel Klarinet   
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3. Učitelka Hudební výchova (klavír)    

4. Učitelka Zobcová flétna, příčná flétna studuje  

5. Učitelka Výtvarný obor   

 

1. asistentka 
pedagoga 

Učitelka MŠ   

2. asistentka 
pedagoga 

SŠ lesnická – sociální činnost   

3. asistentka 
pedagoga  

Vychovatelství   

4. asistentka 
pedagoga  

Speciální pedagogika   

5. asistentka 
pedagoga 

Sociální pedagogika   

6. asistentka 
pedagoga 

Gymnázium – ekonomika a organizace   

7. asistentka 
pedagoga 

Organizace oděvní výroby   

8. asistentka 
pedagoga 

Účetnictví, ekonomika   

 

Číslo zařazení Kvalifikace    

1. vychovatelka předškolní a mimoškolní pedagogika    

2. vychovatelka předškolní a mimoškolní pedagogika    

3. vychovatelka speciální pedagogika   

Provozní zaměstnanci 

5 uklízeček, školník, hospodářka 

 

Zaměstnanci školní jídelny 

vedoucí jídelny, vedoucí kuchařka, 6 kuchařek, 1 pomocná kuchařka, 1 pracoviště ZŠ a MŠ 
Loučná 
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 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2021/2022 
 

 počet 

Kariérový poradce pro vzdělávání a profesní dráhu 1 

Kvalifikační studium pro ředitele škol – závěrečné zkoušky v 11/2022 1 

Zákon o pedagogických pracovnících v praxi 1 

Výuka funkcí na ZŠ a SŠ 1 

Revize RVP ZV – Informační systémy pro 1. st. ZŠ 1 

Den učitelů němčiny 1 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele 1 

Současnost literatury pro děti a mládež 2022 1 

Přijímání a začleňování žáků cizinců 1 

Pracovní doba ve školách a školských zařízení 1 

Motorické hry pro neklidné děti 1 

Dopravní výchova – metodický seminář 1 

Cizí jazyky dnes – Kulatý stůl pro lektory a multiplikátory cizích jazyků 1 

Adaptivní hodnocení mapových dovedností 1 

Česká robotika online 2 

Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky 1 
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Výkon státní správy (1. 9. 2021 – 31. 8. 2022) 
 

 

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

Přijetí k základnímu vzdělávání (do I. třídy) - zápis 24 0 

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

Odklad PŠD 10 --- 

Dodatečný odklad PŠD 1 0 

Zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání 0 0 

Přestup žáka – přijetí 48 0 

Přestup žáka – nepřijetí  0 0 

Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu 0 0 

 

 

6) Poradenské služby 
 

Ve škole funguje školního poradenského zařízení. 

 
Na škole pracovaly dvě výchovné poradkyně, jedna (pro 1. – 5. ročník a pro 6. - 9. ročník) 
Spolupracovaly se žáky, jejich rodiči, s PPP v Liberci, se SPC v Turnově a Liberci, s kurátorkami 
z odboru sociální péče Magistrátu města Liberce, sociální pracovnicí Města Hrádek nad Nisou 
a PČR.  
 

7) Prevence sociálně patologických jevů 
 

Metodik prevence aktualizoval na začátku školního roku preventivní program. 

Na začátku školního roku jsme realizovali motivační dny s cílem stmelit třídní kolektivy., 
především v VI. třídách (adaptační pobyt). Pokračujeme v realizaci pravidelných třídnických 
hodin.  

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s organizací MAJÁK o.p.s. a Advaita, z.ú., které realizují 
preventivní programy na školách. V tomto školním roce se konaly všechny plánované 
programy. 

Pokud to bylo organizačně možné, realizovalo v některých třídách oblíbené spaní ve škole, 
které organizují třídní učitelé a které přispívá ke zlepšení klima třídy. 
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8) Další aktivity školy 
 
Pravidelné kroužky realizujeme pro vycházející žáky, a to Cvičení z matematiky a Cvičení 
z češtiny, což je příprava na přijímací zkoušky.  
 

 

Granty Krajského úřadu Libereckého kraje a jiné 

 
V rámci ZUŠ byla podána a schválena LK žádost na vzdělávání seniorů Akademie 55+. tento 
projekt na škole stále probíhá. 
 
 
 

Výukové akce a soutěže 

 
Množství běžně organizovaných akcí v tomto školním roce z výše uvedených důvodů nebylo 
realizováno. 
 
 
Olympiády a soutěže 
 
Účastnili jsme se soutěží:  
 
Olympiáda Čj - školní kolo, okresní kolo 
Olympiáda Nj - školní kolo, okresní kolo 
Dějepisná olympiáda - školní kolo, okresní kolo 
Logická olympiáda – IV. – IX. třída 
Bobřík informatiky – IV. a V. třída 
Zlatá pětka - Křížem krážem Libereckým krajem – V. třída 
Pythagoriáda V. – VIII. třída 
Matematický klokan – IV. – IX. třída 
Výtvarné soutěže 
 
Sport 
 
Účastnili jsme se: 
 
 
McDonald Cup (1. stupeň) 
Florbal (VIII. a IX. tř.) 
Pohár mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko, atletické závody 1. stupeň 
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ZUŠ 
 
V rámci výuky jsme uspořádali dva koncerty žáků ZUŠ. První byl online (prosinec 2021) a 
druhý již proběhl prezenčně (červen 2022). Dále byla první vernisáž u žáků výtvarného oboru 
v prostorech MěÚ. 
 
Další akce 
 
Roadfest 
Veselé zoubky (I. třída) 
Finanční gramotnost 
Ukliďme Česko 
Recitační soutěž 
Přípravný kurz pro předškoláky 
 
 

Další aktivity, spolupráce s rodiči, školami apod. 

 
 
V lednu se tradičně setkali vybraní žáci školy s primátorem Žitavy. 
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. 
 
Na podzim jsme sbírali kaštany a žaludy.  
Škola se aktivně účastní ekologických sběrů. Žáci sbírají PET lahve, tetrapaky a papír.  
 
Tělocvičnu pronajímáme pro sportovní vyžití dětí, mládeže i dospělých (do března 2022).  
Městský úřad každoročně v září organizuje vítání prvňáčků – tentokrát proběhlo přímo ve 
škole, v červnu vyhodnocuje nejlepší žáky a loučí se vycházejícími žáky. 
 
 
 

9) Projekty 
 
Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol 
Již několik let jsme zapojeni do projektu, díky němuž žáci dostávají pravidelně zdarma ovoce, 
zeleninu nebo ovocné šťávy a mléčné výrobky. Dodavatelem je BOVYS, s.r.o. Občas je pro 
zpestření dodávka obohacena o ochutnávky.  
 
Obědy pro děti 
Ve školním roce 2021/2022 jsme se opět zapojili do projektu, díky kterému škola získala 
finanční dar ve výši 71 708,- Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. na úhradu obědů 
pro 13 žáků školy. Všichni žáci obědy zdarma využívali.   
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Každý něco umí na T. G. M. 

Od 1. 1. 2021 je naše škola realizátorem projektu reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019295 
s názvem Každý něco umí na T. G. M., který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je 
zaměřen na rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a podpora aktivit rozvíjejících ICT. 
Celková výše podpory činí 642 853 Kč. Tento projekt běžel i v tomto školním roce. 

 
 
 
 

 

10) Údaje o průběhu a výsledku kontrol 
 
Dne 10. 12. 2021 proběhla veřejnosprávní kontrola (účtování, směrnice, inventarizace, vnitřní 
kontrolní systém, dary, kontrola jmění a fondů). Kontrola nezjistila žádné nedostatky. 
 
Dne 2. 3. ČŠI vedla ve škole jednání na základě stížnosti zákonného zástupce ohledně 
známkování domácích úkolů. Toto jednání vyústilo ve změnu školního řádu. 
 
Ve školním roce proběhla tematická inspekční činnost na téma průběh vzdělávání, podmínky 
a výsledky vzdělávání na naší škole dne 26. dubna 2022 (hlavní náplní činnosti bylo vzdělávání 
žáků z Ukrajiny). 
 
 

 
 
 

11) Řízení školy 
 
 

Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok 

 
 
Opravy a rekonstrukce 
Od dubna do srpna (září) probíhala rekonstrukce výdejny a kuchyně ŠJ. 
 
Vybavení 
Z prostředků MŠMT byly zakoupeny pomůcky pro výuku dle nového ŠVP zahrnujícího „novou“ 
informatiku. Jedná se o robotické stavebnice, které slouží k osvojení základů programování. 
 

Základní umělecká škola 
Ve školním roce se výuka rozšířila o výtvarný obor. 
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V tomto šk. roce byly nakoupeny další nástroje tak, aby pokryla potřeby žáků např. příčná 
flétna, kterou nově nabízíme. 
 
Byl připraven projekt za podpory Města Hrádek and Nisou na rekonstrukci šaten II. stupně. 
Bylo zadáno výběrové řízení na zhotovitele šatních skříněk. V rámci rekonstrukce došlo 
k opravě stěn a výmalby prostor. 
 
 

Další záměry školy, sumář problémů 
 

 
1) Výuka   
Na škole stále chybí některé aprobace, především hudební výchova, matematika, fyzika, 
němčina.  
 
 
2) Stará budova  
 
Ve třídách je třeba opravit podlahové krytiny, budovu je potřeba vymalovat. Radiátory 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. V celé staré budově je potřeba 
vyměnit elektroinstalaci. 
 
3) Přístavba 
 
Rekonstrukce odstranila největší nedostatky v prostorech školní jídelny a kuchyně. 
 
 
4) ZUŠ 
Příprava prostor pro VO – úprava jedné učebny na plánované rozšíření kapacity. 
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12) Hospodaření školy v roce 2021 
       

 

I. Hlavní činnost organizace 
 

Rozpis čerpání státních prostředků  
 

Popis Rozpočet  
 

  

Platy 20 224 466,- 

OON 107 254,-  

Odvody 6  839 215,-  

FKSP 404 489,- 

ONIV 701 291,-  

 28 276 715,- 

 
Ostatní prostředky  

 

Prostředky na provoz od zřizovatele (včetně grantového programu) 2 620 380,- 

Dary finanční (včetně projektu Obědy pro děti) 71 708,- 

celkem 2  692 088,- 

 

 
II. Doplňková činnost 

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

 

Hospodářský výsledek za rok 2021 
 

  

hlavní činnost 833 858,56 Kč 

doplňková činnost 2 476,29 Kč 

hospodářský výsledek 2020 836 434,85 Kč 
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Zpráva školní jídelny 
 

Kapacita školní jídelny   700 obědů  
 

Stav k 31.10. 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

počet zapsaných strávníků - 
žáci 

433 506 401 

počet zapsaných strávníků – 
žáci - rozvoz 

136 159 179 

počet zapsaných pracovníků 
škol 

48 46 49 

počet zapsaných pracovníků 
škol - rozvoz 

23 20 21 

Počet zapsaných ostatních 
stravovaných 

46 31 31 

celkem zapsaných 686 762 660 

 

 
Část roku (duben – červen) se z důvodu rekonstrukce vydávalo v prostorech školní tělocvičny. 
 
 
 
 

13) Závěr 
 
 
 
 
Průběh školního roku 2021/2022 byl ovlivněn aktuální situací v ČR (dění na Ukrajině), ale 
situaci se podařilo vcelku zvládnout. Další velkou akcí, která ovlivnila tento školní rok, byla 
rekonstrukce jídelního pavilonu, kdy se musela upravit organizace práce ŠJ tak, aby se mohlo 
vařit do konce školního roku a zároveň se rekonstrukci podařilo dokončit do konce hlavních 
prázdnin. 
 
 
 
 
V Hrádku nad Nisou 14. 10. 2022     Mgr. Karel Kocourek 
          ředitel školy  
 
 
 


