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1. Základní údaje o škole

Název školy

Adresa
Právní forma
IČO
Identifikátor právnické osoby
Identifikační číslo ředitelství IZO
Vedení školy
Kontakt

Datum zařazení do sítě
Součásti školy

Zřizovatel
Název zřizovatele
Adresa zřizovatele

Polská základní škola – Polska Szkoła
Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej,
Vendryně, příspěvková organizace
Vendryně 234,
příspěvková organizace
70640271
600 134 661
102080275
ředitel: Mgr. Krzysztof Gąsiorowski
zástupce ředitele: Mgr. Irena Rajska
Tel.: +420 558 994 331
+420 739 278 815
e-mail: szkola.wedrynia@seznam.cz
www.zspvendryne.cz
01. 03. 2003
základní škola
školní družina
výdejna stravy

Obec Vendryně
Vendryně 500

2. Charakteristika školy
Základní škola s I. a II. stupněm (1. – 9. ročník); právní subjektivita od 1. 3. 2003.
Ve školním roce 2021/2022 měla škola 133 žáků v 9 třídách, na 1. stupni 71 žáků, na 2. stupni 62 žáků.
Kromě dětí z Vendryně navštěvovali školu také žáci z Třince, Bystřice a Českého Těšína.
Jsme plně organizovanou základní školou rodinného typu, která vzhledem k velikosti a prostorovému
uspořádání odbourává anonymitu velké školy. Tím, že se všichni dobře známe, vytváříme pro žáky
pohodové prostředí založené na vzájemné komunikaci mezi žáky a pedagogy. Součástí školy je školní
družina a výdejna stravy.
V letošním školním roce pracovalo ve škole celkem 22 zaměstnanců. Z tohoto počtu bylo 14 učitelů, 2
vychovatelé, 2 asistentky pedagoga, účetní a tři správní zaměstnanci. Všichni pedagogičtí pracovníci byli
pro práci ve škole kvalifikováni. Nepovinný předmět náboženství vyučovali na dohodu o provedení práce 2
osoby, které splňovaly předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka.
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Škola se řídí organizačním řádem, který příslušnými vnitřními předpisy organizuje život školy v oblasti
pedagogické, ekonomické, provozní, pracovně právní a BOZP.
Součásti školy
Základní škola
Školní družina
Výdejna stravy

Kapacita
156
50
120

Součásti školy
1. stupeň
Z toho

Počet tříd
5

2. stupeň
Z toho

4

Celkem
Školní družina
Výdejna stravy

9
2

Počet žáků k 30. 6.
71
2 žáci plnící školní docházku v
zahraničí podle § 38 školského
zákona
62
1 žák plnící školní docházku v
zahraničí podle § 38 školského
zákona
133
47
120

Průměr na třídu
14,20

15,50

14,77

Materiálně-technické podmínky školy
Kmenové učebny
Počítačová učebna
Jazyková učebna
Školní knihovna
Odborné pracovny
Dílny
Školní družina

9
1
v kmenové učebně
v kmenové učebně
1 Ch-F
1
jeden oddíl v samostatné budově, druhý
oddíl ve třídě v budově školy
Nábytek
průběžně modernizován
Vybavení učebními pomůckami
škola doplňuje podle potřeby učební
pomůcky
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty
všichni žáci
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní PC 30, z toho pro žáky 20;
technikou
Notebooky, tablety 95, z toho pro žáky 57
interaktivní tabule 11, tiskárny a
multifunkční zařízení 6;
Investiční rozvoj

nákup nového nábytku do tříd, doplnění
výpočetní techniky
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Škola je přiměřeně vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Počítače jsou propojeny do
počítačové sítě a ve všech kmenových třídách je možnost připojení k internetu. Za příznivého počasí škola a
ŠD využívá zahradu s výukovým altánem.
Každý rok se vedení školy zaměřuje na některé opravy většího či menšího rozsahu, malování tříd,
chodeb, sociálního zařízení a malování dalších prostorů. Zřizovatel společně s vedením školy pokračuje
v řešení nejnáročnějších úkolů.

3. Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů
Předseda školské rady
Členové školské rady

24. 10. 2005
6
Mgr. Gražína Zubková (zástupce za školu)
Mgr. Jana Lakotová (zástupce za školu)
Ing. Stanislav Witos (zástupce za rodiče)
Ivo Goryl (zástupce za rodiče)
Ing. Kateřina Nezvalová (zástupce za zřizovatele)
Ing. Roman Walkarz (zástupce za zřizovatele)

4. 1. Přehled oborů základního vzdělání a vzdělávací programy
Výuka v základní škole probíhala podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pod
názvem: „Jsou dvě věci, které bychom měli dát dětem. Tou první jsou kořeny, tou druhou křídla“, který byl
přepsán do systému Inspis ŠVP podle RVP ZV 2016 – PJ a je platný od 1. 9. 2016. Výuka ve všech třídách
probíhala podle aktuální verze ŠVP pro základní vzdělávání platné od 1. 9. 2016. Probíhaly rovněž přípravy
pro aktualizaci ŠVP s novou informatikou, která bude realizována ve školním roce 2023/2024.
Program sestavil kolektiv našich pedagogů na základě Rámcového vzdělávacího programu základní
školy pro účely výuky v podmínkách odpovídajících naší škole. Vyučovací proces probíhal na základě
systematického začleňování průřezových témat ŠVP do vyučování. Pedagogové využívali metody a formy
práce, kterými se snažili co nejvíce posílit snahu žáků o maximální výkony v procesu učení.

Vzdělávací program
„Jsou dvě věci, které bychom měli dát
dětem. Tou první jsou kořeny, tou druhou
křídla.“
ŠVP pro základní vzdělávání;
verze z 1. 9. 2016

Zařazené třídy

1. - 9.

Časovou dotaci v jednotlivých třídách a předmětech na ZŠ s polským jazykem vyučovacím určuje učební
plán vzdělávacího programu Základní škola pro třídy s polským jazykem vyučovacím v ČR č. j. 11721/2102013 s účinností od 1. 9. 2013.
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Individuální předpoklady každého žáka rozvíjíme nabídkou nepovinných předmětů a formou zájmových
útvarů.

Nepovinné předměty
Náboženství evangelické
Náboženství římskokatolické

Počet žáků
7
48

Zájmové útvary
Klub dopisovatelů
Kroužek stolního tenisu
Florbal
Šachový kroužek
Kroužek Mat-Fyz
Hudební kroužek – vokální soubor
Robotický kroužek
Kreativní kroužek
Sportovní hry - 2 skupiny
Anglický jazyk - 1. a 2. třída
Sborový zpěv

Počet žáků
12
34
10
20
5
12
12
33
24
30
16

4. 2. Školní a mezinárodní projekty:
V roce 2021/2022 škola pokračovala v programu RECYKLOHRANÍ. Tento program o recyklaci
podporuje ekologické myšlení žáků a jejich vnímání potřeby správného nakládání s odpady. V průběhu
celého školního roku žáci realizují vyhlašované úkoly a získávají body směnitelné za peněžní poukázku na
nákup zboží.
Ve spolupráci s Charitou Praha jsme dlouhodobě zapojeni do projektu Adopce na dálku. Peníze na
financování výuky a jiných školních potřeb pro adoptovanou dívku Smirnova Yaroslava z Běloruska
získáváme ze soutěže ve sběru druhotných surovin v rámci projektu Soutěž s panem Popelou společnosti
A. S. A. a zároveň z drobných peněžních příspěvků.
Škola se opětovně přihlásila do projektu Ovoce do škol, který se vztahuje na žáky základních škol.
Úkolem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u žáků a také vytváření zdravých
stravovacích návyků ve výživě dětí.
Škola se zároveň přihlásila, do projektu Mléko do škol, který se vztahuje na žáky základních škol.
Úkolem projektu je podporovat spotřebu mléka a mléčných výrobků u žáků.
Práce na projektech EU byla poznamenána pandemickou situací. Byly dokončovány chybějící
aktivity projektu "Šablony III pro ZŠ - Polská základní škola Vendryně" a 31.08.2021 byl projekt úspěšně
ukončen. Hlavní aktivitou v rámci Šablon III byla realizace výuky se zapojením ICT techniky, žáci také
6

pracovali v klubu logických her, účastnili se doučování a projektového dne ve škole. V rámci projektu bylo
nakoupeno 23 ks notebooků pro žáky. Projektová ICT technika umožnila zprostředkovat vybavení žákům,
kteří doma neměli technické vybavení pro zapojení do online výuky. Díky tomu se do výuky mohli zapojit
všichni žáci naší školy.
Jednou z moderních forem vzdělávání je tzv. projektové vyučování, které svou přitažlivostí přináší i
možnost nenásilně aplikovat mezipředmětové souvztažnosti a průřezová témata. Do výuky byly zařazeny
tyto projekty: Velikonoční dílny, Den Země.
Ve školním roce 2021-2022 škola se zapojila do Národního plánu podpory návratu do škol. Jedná se o
poskytování individuálního nebo skupinového doučování žáků školy. Aktivity plánu byly zaměřeny na
zmírnění negativních dopadů výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie. Do procesu doučování se
zapojilo 8 osob z řad pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy.

5. Informace o pedagogickém sboru
Celkový počet učitelů – 14; 2 vychovatelé školní družiny; 2 asistentky pedagoga; 1 kněz vyučující
evangelické náboženství.
Všichni učitelé a vychovatelé mají vysokoškolské pedagogické vzdělání a splňují požadavky na odbornou
kvalifikaci; asistentky pedagoga mají vysokoškolské vzdělání.
Funkce: zástupce ředitele, výchovná poradkyně, metodik prevence patologických jevů, koordinátor ŠVP,
metodik informačních a komunikačních technologií.
Pedagogický
pracovník
1. os. č. 0046
2. os. č. 0047
3. os. č. 0054
4. os. č. 0074
5. os. č. 0061
6. os. č. 0042
7. os. č. 0009
8. os. č. 0049
9. os. č. 0016
10. os. č. 0063
11. os. č. 0020
12. os. č. 0032
13. os. č. 0059
14. os. č. 1074
15. os. č. 0082
16. os. č. 0011
17. os. č. 0064

Pracovní
zařazení
Učitel 2. st.
Učitelka 2. st.
Učitelka 2. st.
Učitel 2. st.
Učitel 2. st.
Učitelka 1. st.
Učitelka 1. st.
Učitelka 1. st.
Učitelka 1. st.
Učitelka 2. st.
Učitelka 2. st.
Učitelka 2. st.
Učitelka 2. st.
Učitelka 2. st.
Učitelka 2. st.
Zástupce ŘŠ
Ředitel školy

Úvazek
1
0,773
0,182
0,864
1
1
1
1
1
0,682
0,364
1
0,227
0,091
0,273
1
1

18. os. č. 0074
19. os. č. 1059
20. os. č. 0005
21. os. č. 1082
Celkem

Vychovatelka ŠD
Vychovatelka ŠD
Asistentka pedagoga
Asistentka pedagoga
Pedagogové

0,833
0,417
1
0,639
12,455

Kvalifikace stupeň vzdělání,
obor
VŠ ped. – Č, D
VŠ ped. – M, Díl
VŠ ped. – Ch
VŠ ped. – TV, Z
VŠ ped. – D
VŠ ped. – 1. stupeň
VŠ ped. – 1. stupeň
VŠ ped. – 1. stupeň
VŠ ped. – 1. stupeň
VŠ ped. – PJ
VŠ ped. – PJ
VŠ ped. – AJ
VŠ ped. – 1. stupeň
VŠ ped. - VkZ
VŠ ped. - VkZ
VŠ ped. – 1. stupeň
VŠ ped. – 1. stupeň
VŠ ped.
VŠ ped
VŠ ped.
VŠ ped.
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Celkem
Celkem

Vychovatelé
Asistentky pedagoga

1,250
1,639

Nepedagogičtí pracovníci
Počet správních zaměstnanců
4

Přepočtené úvazky
4,000

Další údaje o nepedagogických pracovnících
poř. č.
1.
2.
3.
4.

pracovní zařazení

úvazek
1
1
0,625
0,625
0,375
0,375

Účetní
Školnice, údržbář
Uklízečka
Uklízečka
Výdejna jídel – pomocná síla
Výdejna jídel – pomocná síla

stupeň vzdělání
VŠ ekonomické
SO
SO
ÚSO
SO
ÚSO

Organizace celkem: 19,344

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Průběžné vzdělávání je zaměřeno především na aktuální otázky související s procesem vzdělávání a
výchovy. Celý učitelský sbor absolvoval školení BOZP a PO.

22. 23.07.2021

0032

Jak na kariérové poradenství, MAP Trzyniec, Biblioteka Miejska w
Trzyńcu,
czw., pt. 10.00-16.30

finansowane
przez MAP
Trzyniec

24.08.2021

0032

Webinář "Základy online výuky dětí s SPU", Radka Ketnerová,
online, 19.00-20.30

250,- Kč

27.08.2021

0063

“Líný učitel”- lektor Robert Čapek - organizator: PCP w Czeskim
Cieszynie,
9:00-15:00

900,- Kč

27.08.2021

0032

“Líný učitel”- lektor Robert Čapek - organizator: PCP w Czeskim
Cieszynie, 9.00-15.00

900,-Kč

30.08.2021

0032

ZPĚTNÁ VAZBA A ZPŮSOBY OPRAVOVÁNÍ CHYB -

1200,- Kč
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INFORMACJA ZWROTNA ORAZ SPOSOBY PRACY Z BŁĘDAMI,
seminarium, Petr Vlk - SJO PYGMALION, organizator: PCP w
Czeskim Cieszynie, cz. 1 9.00-12.00, cz. 2 14.00-17.00

23.09.2021

11.09.2021

0032

Kariérko 4x jinak - akce zaměřena na kariérové poradenství nejen
pro žáky, ale i rodiče, kterou připravila pracovní skupina v rámci
projektu MAP,
Biblioteka Miejska w Trzyńcu, 8.00-16.30

25.8.2021

0054

“Kompetentní učitel - kompetentní žák”- lektor Kinga Maciaszczyk organizator PCP w Czeskim Cieszynie, 8:30 - 14:30

27.8.2021

0054

“Líný učitel”- lektor Robert Čapek - organizator: PCP w Czeskim
Cieszynie.

27. 8. 2021

0047

“Líný učitel”- lektor Robert Čapek - organizator: PCP w Czeskim
Cieszynie

30.09.2021

0063

“O języku edukacji….” - organizator: polskiikropka.pl - webinarium

30.9.2021

0047,0063

Didaktická strategie – líného učitele

1800,- Kč

14.10.2021

0032

Zpětná vazba a způsoby opravovaní chyb

1125,-Kč

20.10.2021

0063

“Skuteczna komunikacja , czyli jak w prosty sposób dogadać się z
uczniem?” - lektor Kinga Maciaszczyk - organizator: Fundacja
EduSEN19:00- 21:00

22.11.2021

0032

Webinář k deskové hře Vzhůru do světa povolání, Soňa Gajdaczová,
MAP Třinec

24.11.2021

0032

Webinář pro pedagogy "Diagnostika bez diagnostiky", Krajský úřad
Moravskoslezského kraje

10.12.2021

0064

Pracovní setkaní ředitelů škol

5.1.2022

Irena
Rajska

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Vzdělávání koordinátorů
změny; NIDV, 14.30 - 18.00

26.1.2022

0011

Inspis ŠVP - evaluační systém

11.04.2022

0063

“ Skuteczna komunikacja, czyli jak w prosty sposób motywować
ucznia”- lektor Kinga Maciaszczyk - organizator: Fundacja EduSEN19:00- 21:00

13.6 2022

0061

Rozwijamy myślenie informatyczne

13. 6. 2022

0009

Jak lépe učit češtinu ve 2. a 3. ročníku ZŠ - KVIC F-M

13. 6. 2022

0049

Jak lépe učit češtinu ve 2. a 3. ročníku ZŠ - KVIC F-M

28.6.2022

0009,0049

Jak lépe učit češtinu

1080,- Kč

ČŠI

1800,- Kč

2080,- Kč

DVPP finanční náklady za školní rok 2021/2022:
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7.885,- Kč

za období: 9 – 12/2021:

4.005,- Kč

z toho: z prostředků státního rozpočtu:
z prostředků zřizovatele:
z jiných zdrojů:

4.005,- Kč
-

za období: 1 – 8/2022:

3.880,- Kč

z toho: z prostředků státního rozpočtu:
zřizovatele:
z jiných zdrojů:

3.880,- Kč

z prostředků

-

Ostatní školení za školní rok 2021/2022:

4.235,- Kč

(školení BOZP, hrazeno z prostředků zřizovatele)
za období: 9 - 12/2021:

-

za období: 1 - 8/2022:

4.235,- Kč

7. Údaje o přijímacím řízení a zápisu do 1. ročníku
Ve školním roce 2021/2022 ukončilo povinnou školní docházku 15 žáků 9. třídy.
Počet přijatých žáků
8
1
1
1
1
1
1
1

Typ školy
Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego v Českém Těšíně
Obchodní akademie - Akademia Handlowa w Czeskim Cieszynie.
Agel –Střední zdravotnická škola v Českým Těšíně
Střední škola Havířov – Prostřední Suchá
IT Střední průmyslová škola Jablunkov
Střední škola oděvnictví, gastronomie a stylu Frýdek - Místek
Střední škola informačních technologii Frýdek – Místek
Střední pedagogická a střední zdravotní škola sv. Anežky České Odry

Zápis do I. třídy probíhal v dubnu 2022.
K zápisu se dostavilo 12 dětí.
Do první třídy ve školním roce 2022/2023 by mělo nastoupit 10 žáků.

Žáci přijati do vyšších ročníků pro rok 2022/2023: 1 (přestup ze ZŠ Praha)
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ročník

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
1

8
0

9
0

8. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Škola dosahuje velmi dobrých studijních výsledků, o čemž svědčí především úspešnost našich žáků
při přijímacím řízení na střední školy a výsledky v předmětových soutěžích. Při závěrečné klasifikaci
prospělo s vyznamenáním 106 žáků. Celkový průměrný prospěch 1,209 v prvním pololetí a 1,229 ve
druhém pololetí.

Průměr známek v jednotlivých třídách ve školním roce 2021/2022

Třída

I. pololetí

II. pololetí

I.

1,000

1,000

II.

1,014

1,007

III.

1,111

1,068

IV.

1,125

1,150

V.

1,155

1,188

VI.

1,186

1,210

VII.

1,308

1,383

VIII.

1,466

1,416

IX.

1,262

1,324

Průměr známek
I. pololetí
II. pololetí

1,209
1,229

V žákovské soutěži "Uczeń na medal” zvítězili žák a žákyně 9. třídy. Žákyně 4. třídy získala ocenění
„Uczeń na Medal Junior“.
V žákovské soutěži „Najlepszy sportowiec“ ocenění získaly žákyně 3. a 8. třídy.
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V souvislosti s uzavřením škol z důvodu ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a šíření
onemocnění COVID-19 celá řada předmětových a jiných soutěží byla odvolána.
Škola usiluje o zkvalitnění výuky, a proto se i ve školním roce 2021/2022 opět zapojila do projektu
srovnávacího testování SCIO. Prověřovali jsme znalosti žáků 9. třídy v předmětech český jazyk,
matematika, anglický jazyk. Každý žák dostal domů výstupní zprávu z testování, jejíž součástí byla
úspěšnost dosažená v jednotlivých oblastech učiva.
Testování přináší škole, žákům i rodičům zpětnou vazbu a informace, jež jsou nezbytným předpokladem
dalšího zkvalitňování výuky a práce s žáky.

Péče o mimořádně nadané žáky
Ve všech případech se učitelé snažili vyjít vstříc individuálním potřebám jednotlivců a podle nich
upravovat, rozšiřovat a prohlubovat obsah probíraného učiva v jednotlivých předmětech.
- dáváme individuální a samostatné úkoly, práce, projekty
- tolerujeme vlastní pracovní tempo
- nabízíme možnost uplatnění mimo školu (soutěže, prezentace)
- pěstujeme u žáků toleranci a ochotu pomáhat žákům méně nadaným nebo s menším zájmem o učení

Hodnocení výsledků výchovného působení
Funkci výchovného poradce školy vykonává Mgr. Ewa Hladíková.
Ve škole máme stanovené jednou týdně konzultační hodiny pro žáky, rodiče a učitele. Po domluvě je
možné schůzku sjednat podle potřeby (informace na internetových stránkách školy). V konzultačních dnech
využili informace výchovného poradce 3 rodiče.
Výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami naplňujeme formou individuální integrace do
běžných tříd. V roce 2021/2022 škola evidovala 15 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (PAS a
autismus, dyslexie, dysortografie, dysgrafie, ADD, ADHD).
Se všemi se snažíme pracovat podle doporučení školských poradenských zařízení (PPP, SPC), ve spolupráci
s rodiči, třídním učitelem, vyučujícími, případně asistenty pedagoga.
Výchovný poradce se zúčastnil také několika školení organizovaných mj. PPP v Třinci, SPC v Karviné,
KVIC ve Frýdku – Místku (výchovné problémy, kompetence učitele aj.) a kariérového poradenství
v Ostravě.
Kariérové poradenství je na naší škole zakotveno v ŠVP, hlavně v předmětu Člověk a svět práce, který se
v 8. ročníku věnuje výhradně volbě povolání a výběru střední školy.

12

Škola má propracovaný systém dbající především na primární prevenci a důslednost. Výchovné
problémy, jako přestupky v podobě nepořádnosti, nešetrnosti ke svým a školním věcem, časté zapomínání
školních potřeb, byly vyřešeny v rámci možnosti školy, během jednání s třídními učiteli, žáky a rodiči.
Uděleny 2 důtky třídního učitele. Za úspěšnou reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích a mimořádné
úspěchy bylo na konci školního roku uděleno 29 pochval ředitele školy a 11 pochval třídního učitele.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Metodikem prevence rizikového chování je Mgr. Gražína Zubková.
Úkolem metodika prevence je ve spolupráci s pedagogy školy a odborníky z vyšších úrovní
zajišťujících prevenci rizikového chování předcházet zejména následujícím rizikovým jevům
v chování žáků. Zaměřujeme se především na:
· záškoláctví
· šikanu, rasismus, xenofobii, vandalismus, kyberšikanu
· užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné látky a psychotropní látky)
· kriminalitu
· domácí násilí
· týrání dětí
· ohrožování mravní výchovy mládeže
Metodik prevence i pedagogové školy zajišťovali utváření pozitivního klimatu ve škole, pracovali na
vytváření přátelského prostředí, preventivně se zaměřovali na prevenci rizikového chování žáků.
Škola má vytvořen výchovnou poradkyni a metodičkou prevence Program poradenských služeb, ve kterém
je zahrnuta základní varianta poskytování poradenských služeb (bez nabídky činnosti školního psychologa).
Školní metodik prevence nadále spolupracoval s občanským sdružením ACET, během školního roku
proběhly 3 preventivní přednášky p. Slavoje Raszky pro žáky ( Hrozby IT Technologii – třídy 6-7;
Přátelství, láska a sex – 9. třída; AIDS, sex a vztahy - třídy 8-9) a 1 přednáška Mgr. Barbary Kiedroňové z
Psychologické poradny v Třinci (Jak získat psychickou pohodu? - přednáška rozsah 1 hod. Obsah:
seznámení s pojmy psychické zdraví, stresory, reakce na stres, přetížení psychiky, ventily přetížení,
sebepoškozování, možnosti pomoci. – třída 9.) a workshop pro žáky pod vedením také Mgr. B. Kiedroňové
(Třídní klima a komunikace- workshop- rozsah 2 hodiny. Obsah: tvoření vlastní třídy, známkovaní klimatu
třídy, návrhy na úpravu, stanovení vlastních cílů, postavení a role žáků ve třídě, předávání pozitivního
hodnocení spolužákům. – třída 8.).
Škola odebírá časopis Prevence, zabývající se tematikou primární prevence a práce s třídou.
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Celkový přehled omluvené absence za celý školní rok
(v hodinách)
Třída

I.
II.
Průměr na žáka třídy
Průměr na žáka třídy
pololetí
pololetí

I.

500

41.667

556

42.769

II.

725

42.647

1065

62.647

III.

561

62.333

494

49.400

IV.

1245

62.250

1020

51.000

V.

357

39.667

473

52.556

VI.

1331

73.994

1395

77.500

VII.

749

46.813

808

50.500

VIII.

653

54.417

839

69.917

IX.

1034

68.933

1130

75.333

Celkem

7155

55.898

7780

59.846

9. Údaje o výsledcích inspekce provedené českou školní inspekcí
Ve školním roce 2021/2022 kontrola ČŠI neproběhla.

10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Škola zorganizovala řadu kulturních, sportovních a společenských akcí. Mnohé z nich se staly již tradicí
a žáci i vendryňská veřejnost považuje jejich každoroční opakování za samozřejmost.
V souvislosti s Covid -19 celá řada akcí, předmětových a jiných soutěží byla odvolána.
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Typ akce

Třída

Název akce, poznámky

Výuka plavání
Škola v přírodě
Školní výlety

2.,3.,4.,5.
1,2,3,4,5

krytý bazén v Bystřici
Wisla , Polsko 20.6 – 24.6 2022

Edukační výlet
Edukační výlet
Edukační výlet
Žákovská vystoupení

6,7,8
8,9
9.

Bouzov, Olomouc 21. 6. 2022
Krakov, Polsko 5-6. 10. 2021
Vídeň, Rakousko

Slavnostní ukončení
školního roku

Soubor Uśmiech,
9.třida

Škola

Vítání občánků

1. stupeň

Akce obce Vendryně

Vystoupení pro PZKO
Zaolší
Bystřický zvoneček

3 žaků

Výroční schůze 12. 3. 2022

7 žaků

Bystřice 6.4.2022

Bystřický zvonek

3 žaků

Bystřice 7.4.2022

FDP (Festiwal piosenki
dziecięcej - final)

3 žaků

Havířov DKP Bezruče 23.4.2022

PCPL (Konkurs pieśni
ludowych )
Rozvíjej se poupátko final
Stará škola
Zahradkářský svaz
Festyn szkolny

10 žaků

Český Těšín 11.5.2022

3 žaku

DDM Třinec 22.5.2022

3 žaků

Stará škola Vendryně 17.6.2022

1. - 9. třída

18.5.2022

Divadlo
Bajka
Scena Polska
Besídky

1. – 5. třída
6. – 9. třída

Loutkové divadlo
Divadlo Český Těšín

Den nezávislosti Polska

celá škola

Škola Vendryně

Mikulášská nadílka

1. stupeň

Škola Vendryně

Kladení květin
k pomníku
obětem fašizmu
„Andrzejki“

Školní parlament

Škola Vendryně

Školní parlament

akce školního parlamentu – využití lidových
tradic

Dětský ples

celá škola

Škola Vendryně

Jiné akce školy

15

Lyžařský kurs

8. – 9. třída

Příprava na závody při spolupráci s rodiči.

„Apel szkolny“

Připravují členové školního parlamentu

Rozloučení s žáky 9.
třídy

Žáci, učitelé a rodiče 9. třídy

Vědomostní soutěže

Počet
žáků

Výsledky

Logo FPD

6

1x1. místo, 1x vyznamenání

Logická olympiáda I. – V.

15

1x15. m

Logická olympiáda IV. – IX.

9

1x27.m

Pitagoriada

16

2x laureát

Pitagoriada – okresní

5

2x 3. místo

Recitační soutěž - Kresy

5

1x vyznamenání

Čtenářská soutěž VI. – IX.

8

8 x laureát

Čtenářská soutěž III. – V.

6

Challange day TRIA 2021

4

Recitační soutěž v polském jazyce

29

2x 1. místo, 4x2. místo, 4x 3. místo
6x vyznamenání

Pikomat V. – VIII. – 1. etapa

4

1x 1. místo, 1x 2. místo

Pikomat V. – VIII. – 2. etapa

4

1x 1. místo, 1x 2. místo

Pikomat V. – VIII. – 3. etapa

3

Název soutěže

16

1x 2. místo, 1x 7. místo

Bible a my – okresní kolo (3 kategorie)

10

FPD – školní kolo

17

FPD – Český Těšín

13

FPD – Havířov - finále

2x postup + soubor

2+soubor 1x 1. místo, 1x 2. místo - soubor

Bystřický zvoneček

7

1x 2. místo, 1x 3. místo, 1x
vyznamenání

Bystřický zvonek

3

2x 1. místo

PCPL – konkurs pieśni ludowych

10

3x 1. místo, 5x 2. místo, 2x 3. místo

Rozvíjej se poupátko – el.

9

3x 1. místo, 2x 2. místo, 2x 3. místo

Rozvíjej se poupátko – finále

3

2x 1. místo, 1x cena diváků

Matematická olympiáda VI. – IX – okresní kolo

3

1x 3. místo

Nejkrásnější kraslice – výtvarná soutěž

1

1x 1. místo

Rosteme s knihou – literární soutěž

2

Matematická olympiáda – okresní

5

Matematická soutěž "Kangur matematyczny"

20

1x 108. pkt, 4x 90. pkt

Fyzikální olympiáda VIII. -IX. - okresní kolo

3

1x 5. místo, 1x 6. místo

Archimediáda VII

4

1x 4. místo

Recitační soutěž v českém jazyce - školní kolo

22

Čtenářská soutěž - "Z książką na walizkach"

14

8x laureát

Ortografická soutěž "Mistrz Pióra"

6

1x vyznamenání

Mezinárodní soutěž v anglickém jazyce "FOX"

21

4x laureát

Řemeslné hry

6

17

1x 5. místo

Sportovní soutěže

Název soutěže
Fotbalový turnaj - Memoriał Alojzego Adamca
Závody v běhu a slalomu na lyžích - Igrzyska
Zimowe - biegi
Závody v běhu a slalomu na lyžích - Igrzyska
Zimowe - slalom

Počet
žáků

Výsledky

10

7. místo

8

1x 1. místo, 1x3. místo

21

2x 1. místo, 2x 2. místo, 1x 3. místo

Beskydská lyže - běh

5

2x 1. místo, 1x 2. místo, 1x 3. místo

Beskydská lyže - slalom

13

1x 3. místo

Sportovní liga Bystřice

16

Sportovní liga Bystřice - florbal

20

1x 2. místo

Sportovní liga Bystřice - skuwany

10

1x 1. místo

Závody v plavaní – Bystřice

14

1x2. místo

Igrzyska lekkoatletyczne

33

6x 1. m9sto, 4x 2. místo, 2x 3.
místo

Sborový zpěv
Ve školním roce 2021/2022 sborový zpěv pravidelně navštěvovalo 16 žáků 1. stupně a 12 žáků 2. stupně.
Pracovali pod vedením dvou pedagogů. Svými vystoupeními obohacovali kulturní život Vendryně během
Vítání občánků, schůze PZKO, schůze Svazu Zahrádkářů a různých dalších akcí. Členky sboru také udržují
lidové zvyky a o Velikonocích opět chodily koledovat s tradičním „Goiczkem“.
Jednotliví žáci se velmi úspěšně účastnili mnoha regionálních pěveckých soutěží, jako „Bystřický
zvoneček“, „Bystřický zvonek“, „Festiwal Piosenki Dziecięcej“, „Przegląd Cieszyńskiej Pieśni Ludowej“ a
„Rozvíjej se poupátko“, kde získali řadu ocenění.
V „Bystřickém zvonečku“ a „Bystřickém zvonku“ naši žáci získali dvě první místa, jedno druhé, jedno třetí
místo a také jedno zvláštní ocenění za přednes lidové písně.
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Na Festiwalu Piosenki Dziecięcej se do finále v Havířově probojovaly dvě žákyně a sbor starších děvčat.
Pěvecká skupina získala druhé místo a žákyně 1. třídy v nejmladší kategorii zvítězila.
V lidovém zpěvu soutěžilo v rámci Przeglądu Cieszyńskiej Pieśni Ludowej osm žáků. V sólovém zpěvu se
jeden žák umístil na 1. příčce, tři na 2. místě a dvě dívky na 3. místě. V kategorii duet skončila starší děvčata
na 1. místě a mladší dívky na 2. místě.
Významnou regionální soutěží, kterou pořádá škola ve Střítěži a jejíž finále se koná v třineckém DDM je
„Rozvíjej se poupátko“. I zde se našim žákům vedlo výborně. Už v semifinále získalo sedm z devíti našich
účastníků přední příčky. Ve finále pak dva z nich získali ve svých kategoriích 1. místa a jedna dívka cenu
publika.
Jsme rádi, že po nucené covidové přestávce jsou i nadále naši žáci ve zpěvu úspěšní.

Vokální soubor žáků 2. stupně.
„Vokální soubor“ žáků 2. stupně po mírné stagnaci v minulých dvou letech opět v letošním školním roce
pokračoval ve své činnosti. Ve sboru zpívalo 12 žáků z tříd 6.-9., z toho 10 děvčat a 2 kluci. Vrátili jsme se
k písním a skladbám, které jsme z důvodu pandemie nemohli zcela docvičit. Kromě toho jsme se zaměřili i
na sólové výstupy jednotlivců. Pěvecký repertoár byl pestrý přes populární mládežnickou hudbu, lidové
písně, vánoční koledy, etnické skladby až ke klasickým sborovým písním. Podařilo se nám nacvičit skladby
dvojhlasé a také tříhlasé, což v tak malém počtu žáků lze považovat za opravdu velký úspěch. Prvním naším
vystoupením bylo školní setkání před Vánocemi, kde jsme zazpívali tříhlasně koledu s klavírním
doprovodem. Těsně před postupem do finále pěvecké soutěže jsme vymysleli název pro náš vokální soubor
– „Zespół wokalny QUEENTET“.
S velkým úspěchem jsme se jako jednotlivci i celý soubor zúčastnili těchto pěveckých soutěží:
„XXVII Festiwal Piosenki Dziecięcej“, „Bystřický zvonek“, „Rozvíjej se poupátko“, „XXIV Przegląd
Cieszyńskiej Pieśni Ludowej“ v Českém Těšíně.

Výuka anglického jazyka - zájmový kroužek pro žáky 1. a 2. ročníku
Zájmového kroužku, jehož náplní je výuka anglického jazyka pro nejmladší žáky, se letos účastnilo
30 žáků z 1. a 2. třídy. Výuka se v prvních dvou ročnících základní školy soustřeďuje na vytvoření u žáků
kladného vztahu k angličtině jako cizímu jazyku prostřednictvím atraktivních aktivit zahrnujících hry,
písničky, říkanky a další zábavné činnosti. Hlavním cílem těchto hodin je rozvíjení poslechových
schopností, porozumění základní slovní zásobě a jazykovým strukturám.
Žáci se také seznamují s anglickými reáliemi: poznávají vánoční a velikonoční tradice, zvyky
spojené se svátkem Halloween, stejně jako zjišťují, jak vypadá běžný život jejich vrstevníků v anglicky
mluvících zemích.
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Klub dopisovatelů
V zájmovém kroužku Klub dopisovatelů (Klub Korespondentów) ve školním roce 2021/22 pracovalo 13
žáků (4 žákyně ze 7. třídy, 3 žákyně z 8. a 6 žáků z 9. třídy). Členové kroužku se setkávali jednou týdně, v
pondělí od 14,35 do 15,00. Své příspěvky do časopisu psali doma. Během školního roku byla vydána 3 čísla
školního časopisu „Kalejdoskop“ (Kalejdoskop Świąteczny“, „Kalejdoskop Wielkanocny“ a „Kalejdoskop
Festynowy“). „Kalejdoskop Festynowy“ byl vytištěn v tiskárně T- PRINT v Třinci a už tradičně byl
rozdáván mezi návštěvníky Školních radovánek. Členové Klubu dopisovatelů psali také články do
„Vendryňských novin“, „Głosu“ a na stránky www. školy.

Sportovní hry
Sportovní hry ve školním roce 2021/2022 probíhaly každé úterý (6. a 7. třída) a čtvrtek (2. až 5. třída).
Hodiny se uskutečnily ve školní tělocvičně a za příznivého počasí se využívalo školní hřiště. Na sportovní
hry docházeli žáci 2. až 7. ročníku. Cílem sportovních her bylo zdokonalení dovedností ve fotbale, florbalu,
koordinaci běhu a jiných míčových hrách. Náplní jednotlivých hodin bylo držení míče, vedení míče,
přihrávky, střely na branku a samozřejmě samostatná hra.
Kroužek stolního tenisu ve školním roce 2021/2022 probíhal každou středu v odpoledních hodinách od
12:55 - 14:30. První hodinu docházely děti 2. až 6. třídy a následně děti 7. až 9. třídy. Cílem kroužku pro
mladší žáky bylo učení se pravidel, učení se podání, základní zahrání forhendem a backhandem a následné
zdokonalování. Cílem pro starší žáky bylo zdokonalení již naučených dovedností a rozvoj dovedností v
oblasti techniky odehrání míčku. Náplní jednotlivých hodin byly turnaje mezi jednotlivci, kolotoč, hra
dvojic, hry na udržení míčku na pálce, hra na udržení míčku na stole.

Florbalový kroužek.
Na florbalový kroužek chodilo 10 dívek (4 z osmé třídy a 6 z deváté třídy). Kroužek se konal každý čtvrtek
od 7:00 do 7:45. V první polovině dívky trénovaly přihrávky, vedení míče a střelbu na branku, v druhé
polovině se nacvičovalo herní strategie, standartní situace a samotnou hru. Dívky se zlepšovaly s každým
tréninkem, čehož výsledkem bylo 2. místo na Bystřické lize.

Kroužek robotiky
Ve školním roce 2021/2022 byl ve škole nově zřízen pro žáky nejstarších ročníků kroužek robotiky.
Účastnilo se jej 12 žáků 7. až 9. třídy. Zatímco v 1. pololetí žáci programovali stavebnice Lego
v softwarovém prostředí Lego We Doo, ve 2. pololetí sestavovali již pod odborným dohledem základní
elektronické obvody.

Činnost žákovské samosprávy ve školním roce 2021-2022
Žákovská samospráva zahájila svou činnost až po návratu žáků z distanční výuky, která probíhala z
důvodu pandemie koronaviru. Již v červnu roku 2021 po stabilizaci epidemiologické situace proběhly ve
třídách na 2. stupni volby do nové žákovské samosprávy. Na začátku školního roku proběhly volby i ve
třídách na 1. stupni. Ve volbách byli zvoleni zástupci, kteří v samosprávě reprezentovali svou třídu ve
školním roce 2021-2022.
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Žákovská samospráva pracovala pod vedením dvou učitelek. Setkání ŽS probíhala 2x měsíčně, vedli je
žáci deváté třídy.
Ve školním roce 2021/22 byly realizovány následující žákovské návrhy:
1. Ve školní jídelně byly nainstalovány nástěnné hodiny.
2. V době vydávání obědů bylo dětem umožněno doplňování tekutin.
3. Žáci se shodli na kontinuaci třídění odpadů, k čemu slouží barevné nádoby ve třídách.
4. Žákovská samospráva byla organizátorem Dne učitelů, tzv. hodiny naruby, kdy žáci přebírají
ve třídách roli učitelů.
5. Žáci 9. třídy zorganizovali v Czytelni ples pro žáky 2. stupně. Realizaci této akce podporovalo
ředitelství školy, rodičovské sdružení Macierz Szkolna a místní skupina MK PZKO ve Vendryni.
6. U příležitosti národního svátku Konstytucji Trzeciego Maja ve škole proběhl tzv. Den bez batohu.
7. V posledních týdnech června žákyně 8. třídy připravily vyhlášení výsledků soutěží probíhajících
v tomto školním roce: ve sběru kaštanů, papíru, plastových víček, baterií. Moderovaly nejen tuto
akci, ale i zakončení školního roku.
8. U příležitosti slavnostního zakončení školního roku vybraní žáci obdrželi hodnotné ceny
financované organizací Macierz Szkolna PSP im. W. Szymborskiej w Wędryni.
Ocenění žáci: Uczeń na medal (junior), Uczeń na medal, Wybitny sportowiec (junior),
Wybitny sportowiec – (obdrželi bon v hodnotě 500 Kč)
9. Zakončení práce žákovské samosprávy proběhlo na setkání před koncem školního roku.
Sladká odměna byla rozdána předsedovi, jeho zástupkyni a všem členům, kteří se podíleli
na přípravě, moderování a organizaci školních akcí.

Školní družina
Školní družina navazuje na vzdělávací program školy a respektuje pedagogiku volného času. Hlavním
posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti zejména z oblastí: sportovní, výtvarné, hudební, taneční.
Činnost družiny je určena pro žáky prvního stupně. Ve školním roce 2021/2022 měla ŠD dvě oddělení.
K 30. 6. 2022 bylo dohromady zapsáno 47 žáků, z toho 26 dívek a 21 chlapců. O žáky se staraly dvě
vychovatelky. ŠD fungovala ve vlastní budově a zároveň v jedné třídě v budově školy. Využívala ke své
činnosti rovněž obecní park, hřiště, školní zahradu. Materiální vybavení ŠD je průběžně doplňováno.
Svou činností přispěla k estetické úpravě prostor školy. Připravovala rovněž různé výrobky např. na
Den Matky, Prarodičů, Vánoce, Velikonoce. Děti společně malovaly velkoplošné obrázky: Jesličky,
Mikuláš, Nový rok, Páv. ŠD učila děti pohybovým aktivitám, týmové hře a spolupráce mezi nimi. Rozvíjela
smysl pro pořádek: zametání, hrabaní listí, uklízení hraček.
Během tohoto roku se ŠD zapojila do školního vzdělávacího projektu Recyklohraní. V rámci činnosti
ŠD fungoval rovněž kroužek anglického jazyka.

Anglický jazyk
Kroužek anglického jazyka je primárně určen pro žáky 1. třídy, kteří ještě nemají povinný cizí
vyučovací jazyk. Kroužek byl realizován v rámci ŠD a zúčastnilo se ho 12 žáků.
Cílem bylo předat dětem základy anglického jazyka zábavnou a hravou formou. Výuka byla obohacena o
nejrůznější hry: bingo, pexeso a písničky: Rainbow colors, Snowflake, Days of the week, a další aktivity.
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Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
Recyklohraní je školní vzdělávací program. Úkolem programu je nejen sběr vysloužilého elektra, baterií,
mobilních telefonů a tonerů do tiskáren, ale rovněž zapojení se do environmentálního vzdělávání a
osvětových aktivit.
ŠD se do programu zapojila účastí v celoroční hře, ve které získávala plněním zadaných úkolů body.
Společně s žáky ŠD jsme vytvořili společenskou hru „Závody naruby“ a taktéž se nám podařilo vytvořit náš
malý kompost, do kterého jsme nasbírali i živé žížaly.
Za naše snažení jsme ve školním roce 2021/2022 získali 977 bodů, mezi školami v ČR jsme se umístili na
349 místě (z přihlášených 3840 škol). Získali jsme tak poukázku na nákup v hodnotě 700 Kč v Kauflandu.

Spolupráce s rodiči
Škola velmi dobře spolupracuje se sdružením rodičů „Matice školská – Macierz Szkolna w Wędryni“,
která je samostatným právním subjektem. Hlavní činností tohoto sdružení je pomáhat při organizování akcí
pořádaných školou, nebo organizace vlastních aktivit. Tradičními akcemi pro rodiče a širokou veřejnost jsou
především tradiční školní ples a radovánky. Matice školská se podílela na financování školních aktivit,
zajišťování odměn pro žáky, dopravy žáků na soutěže a kulturní akce, předplatného na divadelní
představení, školních výletů, exkurzí a škol v přírodě.

Spolupráce s odborovou organizací

Část zaměstnanců školy je sdružena v Základní organizaci Českomoravského odborového svazu
pracovníků školství při Polské základní škole – Polskiej Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej
Vendryně, příspěvková organizace. Odborová organizace.
Odborová organizace úzce spolupracuje s vedením školy. V tomto školním roce všechna školení
odborové organizace byla zrušena, nejbližší sjezd se má uskutečnit na podzim.
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Schůze školské rady
Ve školním roce 2021/22 se konaly dvě schůze Školské rady. První se konala 26. 10. 2021. Během této
schůze pan ředitel, Krzysztof Gąsiorowski, se Školskou radou projednal Výroční zprávu školy za školní rok
2020/21. Školská rada s Výroční zprávou školy za školní rok 2020/ 2021 souhlasila. Dále pan ředitel blíže
objasnil fungování školního systému Bakalář, v němž pracujeme od 1. září. Ředitel také krátce zhodnotil on
line výuku, která přinesla velký posun v práci s IT technikou. Pan ředitel K. Gąsiorowski seznámil přítomné
s aktuálním stavem probíhající rekonstrukce školních dílen, a také kladně zhodnotil prázdninovou
rekonstrukci původních stropů v 1. poschodí školy.
Druhá schůze se konala 21. 6. 2022. Do naší školy byli přijati dva žáci (bratři: 1. a 3. třída) z Ukrajiny.
Během setkání členové Školské rady jednali o způsobu klasifikace ukrajinských žáků na vysvědčení.
Školská rada se shodla na tom, že těmto žákům bude vystaveno kombinované vysvědčení. Známky z
některých předmětů + souhrnné slovní hodnocení. Do školy byla také přijata uklízečka z Ukrajiny. Byla s ní
podepsaná smlouva. Pan ředitel poinformoval radu o tom, že o prázdninách budou stržené stropy v celém
přízemí školy a nahrazené zůstanou novou konstrukcí. Bude také vybourán stávající povrch zámkové dlažby
na parkovišti za školou, zničený během stavby nových dílen. Na parkovišti bude provedená pokládka nové
zámkové dlažby.

Rekonstrukce
Ve školním roce 2021/22 probíhala stavba nových školních dílen. Práce na jejich výstavbě prováděla
firma NOVOSTAV. Ukončení prací a předání budovy proběhlo v březnu, v následujících měsících
probíhaly dokončovací práce. Stavebním odborem Magistrátu města Třince byl dne 5.5.2022 vydán
kolaudační souhlas s užíváním stavby.
V době trvání prázdnin v přízemí školní budovy byly rekonstruované všechny stropy, na které bylo
posléze namontováno nové osvětlení. Celá škola byla vymalována.

Distanční výuka v době koronavirové krize
Ve školním roce 2021/2022 výuka probíhala i nadále při zvýšených hygienických opatřeních,
nařízených MŠMT a MZ. Žáci byli pravidelně testováni. Docházelo však k přerušování klasické výuky
z důvodů častých karantén. Do karantény byli posíláni jednotlivci, ale i celé třídy. Způsobovalo to dočasný
přechod na distanční výuku, která i nadále probíhala na platformě Google Classroom, která vyhovovala
všem učitelům. Učitelé byli řádně proškolení a sami hledali i jiné možnosti, jak online výuku žákům
zpestřit. I když se často měnil způsob výuky, podařilo se nám plán výuky přizpůsobit k situaci a velice dobře
zvládnout nový typ vzdělávání.
Neustálé změny ve způsobu výuky a epidemiologických opatřeních byly velmi obtížné a náročné na
organizaci. Učitelé i vedení školy dostávali zprávy o změnách ze dne na den, a někdy bylo obtížné vše
zorganizovat tak, aby žáci i učitelé byli schopni zaručit plnohodnotnou výuku. Způsob přípravy na hodiny se
měnil, byl náročný na čas. Často z důvodů karantén chyběli učitelé. Nakonec díky úsilí celého kolektivu
jsme to zvládli velmi dobře, i když to bylo pro učitele, žáky, vedení školy i pro rodiče velmi náročné období.
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11. Hospodaření školy za rok 2021

PŘÍJMY

dotace - státní rozpočet
ÚZ 33 353 - přímé výdaje na vzdělávání

13 186 463,00 Kč

ÚZ 5 – roušky, respirátory, testy

103 808,85 Kč

příspěvek zřizovatele
základní škola

1 421 227,00 Kč

výdejna stravy

105 500,00 Kč

ostatní
prostředky EU - OP VVV ("Šablony III pro ZŠ - Polská
základní škola Vendryně")

200 392,00 Kč

dary, ŠD, přísp. rodičů, kladné úroky, čerp. fondů apod.

112 273,84 Kč
15 129 664,69 Kč

Celkem

VÝDAJE
spotřeba materiálu

434 944,24 Kč

spotřeba energie

490 671,47 Kč

opravy a údržba

238 808,07 Kč

cestovné

15 238,00 Kč

aktivace vnitroorganizačních služeb

-

ostatní služby

70 015,35 Kč
548 561,91 Kč

mzdy + sociální výdaje + tvorba FKSP+zákonné soc.nákl.

13 120 513,96 Kč
21 226,50 Kč

odpisy
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náklady z drobného dlouhodobého majetku

318 475,12 Kč

jiné (bank.popl., pojiš.odp.)

1 950,00 Kč
15 120 373,92 Kč

Celkem

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 9.290,77 Kč:
V celkové výši hospodářského výsledku je zahrnuta rovněž částka 8.001,- Kč, která představuje
nevyčerpanou dotaci MŠMT a byla tak předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok
2021. Zbylý zisk, tj. 1.289,77 Kč byl vytvořen úsporou provozního příspěvku zřizovatele. Rada obce
zřizovatele následně souhlasila s přidělením takto uspořené částky do fondu rezerv.
Stav fondů organizace k 31.12.2021
Fond odměn

89.713,00 Kč

FKSP

436.492,54 Kč

Rezervní fond
tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

255.975,63 Kč

Rezervní fond
tvořený z ostatních titulů

58.483,14 Kč

Fond reprodukce majetku, investiční fond

301.200,88 Kč

Závěr výroční zprávy
V činnosti školy jsme jako vždy vycházeli z celoročního plánu rozvoje školy, téměř všechny akce,
které jsme si v uplynulém školním roce naplánovali, se nám podařilo uskutečnit i přes koronavirovou krizi.
Podařilo se také uskutečnit všechny dlouhodobě naplánované rekonstrukce: rekonstrukce dílen,
rekonstrukce stropů ve všech třídách v přízemí. V krátkodobém výhledu je i rekonstrukce a revitalizace
částečně poničené zahrady.
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Plnění cílů, které jsme si naplánovali do dalšího školního roku, bude opět záležet nejen na finančních
možnostech, na ochotě všech, ať už nás, zaměstnanců školy, našeho zřizovatele či rodičů, ale i na
epidemiologické situaci v České republice. Velký důraz klademe na místní spolupráci, protože když si
budeme vzájemně vycházet vstříc a tolerovat názory druhých, bude se škola rozvíjet správným směrem a
žáci i rodiče budou spokojeni.
Škola bude především dbát na zkvalitnění práce, efektivní využívání vzdělávacího programu,
pokračování zavádění nových metod a forem práce ve výuce a na realizaci schválených projektů. Klademe
důraz na citový rozvoj a výchovu dětí, na upevňování jejich sebevědomí, kamarádství a vztahy v kolektivu.
Snažíme se a nadále se budeme snažit vytvořit dětem takové prostředí, aby se ve škole cítily co
nejbezpečněji, aby sem chodily s chutí a rády se k nám vracely i v dalších letech.
Na závěr chci poděkovat všem pedagogickým pracovníkům za jejich velice dobře odvedenou
pedagogickou práci v této těžké době, zodpovědný přístup k distanční i prezenční výuce. Také správním
zaměstnancům patří poděkování za jejich svědomitý a obětavý přístup ke svým povinnostem i nad jejich
rámec ve snaze zajistit bezpečné a hygienické prostředí pro žáky naší školy.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 byla projednána pedagogickou radou
dne 30. 8. 2022, a schválena Školskou radou dne 8. 11. 2022.

Mgr. Krzysztof Gąsiorowski
ředitel školy
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