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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

o činnosti Základní školy a mateřské školy  
s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, 

příspěvková organizace 
 
 
 
 
 
 
 

 
za školní rok 2010 - 2011 

 
 

dle § 10, odst. 3  Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Vypracoval:       Mgr.Bohdan Prymus, ředitel  

Projednáno:      na pedagogické radě dne 13.10.2011 
 
Schválila Školská rada dne:   2.12. 2011 

V Horní Suché, dne 3.10.2011 
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Část I. 
 

Základní charakteristika školy 
 
a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle 
platného rozhodnutí: 
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, 
příspěvková organizace, zřizovací listinou ze dne 9.9.2002 byla škole přiznána právní 
subjektivita od 1.1. 2003 jako příspěvkové organizaci, IČ: 75029332. 
Zřizovatel školy: 
Obec Horní Suchá, IČ: 00575917, sídlo: Sportovní 2/3, Horní Suchá,  
Ředitel školy: Mgr. Bohdan Prymus 
 
Všechny druhy a typy škol a školských zařízení (základní škola, mateřská škola, 
školní jídelna - typy, školní družina, školní klub): 
Mateřská škola 
Základní škola pro 1. a 2. stupeň  
Školní družina  
Školní jídelna - výdejna stravy 
 

Telefon: 596425695 

E-mail: pzs.horni_sucha@seznam.cz 

 
b. Úplné školy 

ŠKOLNÍ ROK 

2009/2010 
POČET 

TŘÍD 
POČET 

ROČNÍKŮ 
POČET 

ŽÁKŮ 

PRŮMĚRNÝ 

POČET ŽÁKŮ NA 

TŘÍDU 

1.stupeň 2 5 33 16,5 

2.stupeň 4 4 35  8,75 

Celkem 6 9 68 11,30 

 
d. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 9 
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (k 30.6.2011 - učitelé v 
přepočtených úvazcích, bez pedagogické asistence): (68:9,089) – 7,48 
 
e. Rada školy (školská rada) dle § 167 odst. 2. zákona č.561/2004 Sb. - ANO: 
zřízená usnesením Rady obce č. 203 ze dne 12.května 2005 
 
f. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 

NÁZEV ZVOLENÉHO 

VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
ČÍSLO 

JEDNACÍ 
V ROČNÍKU 

Školní vzdělávací program 
pro základní vzdělávání 
Barevná škola 

- 
1.– 4. a 6.-9. 
ročník 

Základní škola 16847/96-2 5.  ročník 
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Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: 
rozšířená výuka polštiny, češtiny a matematiky (disponibilní hodiny) – 6. - 9. ročník 
Zaměření: informatika, pohybová výchova, sportovní výchova, výtvarná výchova 
Program prevence proti šikaně: spolupráce se Střediskem výchovného poradenství – 
p. výchovná poradkyně  
g. Zařízení školního stravování 
 

TYP JÍDELNY- DLE 

VÝKAZU Z 17-01 
POČET 

POČET STRÁVNÍKŮ 

DĚTI A 

ŽÁCI 
ZAMĚSTNANCI 

ŠKOLY  
OSTATNÍ* 

923 ŠJ - 
výdejna 

1 94 12 0 

* Ostatní - ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných 
zaměstnavatelů (firmy), … 
 
h. Počet pracovníků školního stravování k 30.6.2011 
Fyzické osoby: 1 
Přepočtení na plně zaměstnané: 0,8 
 
i. Školní družina, která je součástí základní školy 
 

ŠD 
POČET 

ODDĚLENÍ ŠD 
POČET DĚTÍ 

V ŠD 
POČET 

VYCHOVATELŮ ŠD 

celkem 1 28 
fyz. 1 / přepoč. 
0,8 

 
Z činnosti školní družiny :  
     Školní družina je zřízena podle § 118 zákona ČR č.561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon). Ve své 
činnosti se řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. ŠD tvoří 
ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. 
Ve školním roce 2010/2011 pracovalo ve školní družině 1 oddělení, ve kterém bylo 
zapsáno k 30. 6. 2011 celkem 28  žáků od 1. - 5. třídy. 
     Zájmové vzdělávání, které provádí naše ŠD, probíhá především vlastní činností 
žáků, jejich interakcí s okolím a získávanou vlastní zkušeností. Vše je založeno na 
přímých zážitcích z činnosti, vycházející částečně z individuální volby, dětské 
zvídavosti, potřeby zaměstnávat se, bavit se a komunikovat. 
      Po celý školní rok se žáci navštěvující školní družinu mohli zapojit do celé řady 
soutěží, zajímavých a poučných akcí, exkurzí a projektů.  
     Velký význam v činnosti ŠD měla rekreační a odpočinková činnost, kdy žáci 
relaxovali po výuce. 
    Náplní pracovně technické a estetické činnosti bylo vytváření pracovních návyků – 
lepení, stříhání, práce s různými materiály, malování, práce se šablonou atd. Přispěli 
jsme celou řadou výrobků na akce organizované obcí a výstavy, vyzdobili si školní 
družinu a přilehlé prostory. 
     V rámci přírodovědné činnosti žáci plnili celou řadu úkolů. Starali se o pokojové 
květiny a zúčastňovali se tematických vycházek a pobytů v přírodě.   
    Nejraději se žáci zapojovali do sportovních činností a soutěží. Různé didaktické 
hry pomáhaly žákům při přípravě do školy a rozvoji jejich vědomostí a dovedností. 
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Důležitou součástí celé činnosti byla prevence drog, alkoholu, záškoláctví a 
předcházení šikaně. 
 
Školní družina je umístěna v 2. poschodí budovy v ul. Těrlické 407. Prostory jsou 
plně vyhovující, vybaveny novým nábytkem. 
V následujícím školním roce ŠD bude i nadále: 

- pokračovat v prohlubování komunikace mezi dětmi 
- prezentovat činnosti ŠD – výstavky, vystoupení, dárky pro budoucí 

prvňáčky, výzdoba školy 
- dále zkvalitňovat vybavení prostor školní družiny 

 
 
 

Část II. 
 

1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. 
 

CELKOVÝ POČET PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ (DLE VÝKAZU P1 O4) 
9,09/12 100% 

Z TOHO ODBORNĚ KVALIFIKOVANÝCH DLE 

Z.Č.563/2004 SB. 
8,95/11 91,60% 

 
2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2010/11 
nastoupili na školu: 0/0 
3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2010/11 nastoupili 
na školu: 0/0 
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2010/11 odešli ze 
školy:0,272/1 
5. Nepedagogičtí pracovníci - počet: 4,05/5 
6. Věkové složení učitelů ZŠ 
 
 

VĚK 
UČITELÉ 

MUŽI ŽENY 

do 35 let 0 3 

35-50 let 0 4 

nad 50 let 1 4 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 1 12 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících 
pracovníků školy 
 

TYP KURZU 
POČET 

ZÚČASTNĚNÝCH 

PRACOVNÍKŮ 

Odborné – výtvarná výchova 2 

Metodika práce ředitele ZŠ 1 

Právní minimum 1 

BOZP 13 

Spolupráce s psych-ped.poradnou 7 

Prevence patologických jevů 3 

Jazykový kurz angličtina 1 

ICT 1 

Finanční gramotnost 1 

CELKEM ZŠ 30 

 
 
8. Romský asistent: NE 
    Jiný asistent (výše úvazku / počet fyzických osob): pedagogický asistent 0,682/1 
 

Část III. 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

 
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 
 

ROČNÍK 
POČET 

ŽÁKŮ 
PROSPĚLO S 

VYZNAMENÁNÍM 
PROSPĚLO 

NEPROSPĚL

O BEZ (*) 
OPAKUJÍ 

1. 9 9 0 0 0 

2. 6 6 0 0 0 

3. 7 7 0 0 0 

4. 5 3 2 0 0 

5. 6 4 2 0 0 

CELKEM 

ZA I. 
STUPEŇ 

33 29 4 0 0 

6. 9 5 4 0 0 

7. 8 3 5 0 0 

8. 10 5 5 0 0 

9. 8 6 2 0 0 

CELKEM 35 19 16 0 0 
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ZA II. ST. 

CELKEM 

ZA ŠKOLU 
68 48 20 0 0 

 
2.Snížený stupeň z chování: 0 
3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2010/2011: 0, průměr 
na jednoho žáka: 0,00 
4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 
14): 0 
 
 
5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu 
 

ŠKOLNÍ ROK 2010/11 GYMNÁZIA     SOŠ  SOU 

Počty přijatých žáků (z celkem 8) 6 1 1 

 
6.Počet absolventů ZŠ 
 

ROČNÍK POČET ŽÁKŮ 

9. ročník 8 

Celkem 8 

 
Část IV. 

 
Ve školním roce 2010/2011 neproběhla inspekce České školní inspekce.  
 
 
 

Část V. 
Rozhodnutí ředitele 

 
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. 
a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí 
 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE POČET POČET ODVOLÁNÍ 

O odkladu povinné školní docházky 
podle § 37 

2 0 

Další dle § 165, odst. 2 b, e,  25 0 

 
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2010/2011: 7 
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2011/2012: 9 
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Část VI. 
Další údaje o škole 

 
Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských případně 
dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj. 
 

NÁZEV KROUŽKU POČET KROUŽKŮ POČET ŽÁKŮ 

výtvarný (keramický) 2 16 

taneční (pohybová vých.) 1 14 

matematický 1 10 

řím.-kat. náboženství 1 25 

evangelického náboženství 1 9 

orientálních tanců 1 18 

sportovní 1 14 

angličtiny 1 12 

kulinární 1 10 

hudební 1 6 

 
 
Mimoškolní a volnočasové aktivity, akce školy, jsou zaměřeny na: 
 
- rozvoj jazykové výuky – kroužek češtiny (příležitostní – neuveden v seznamu 
kroužků) 
- spolupráci s partnerskými školami v Lubomii a Syrynii v rámci mezinárodního 
projektu obce 
- spolupráci  s  partnerskou školou ve Wodzislawi Śl. - Zespól Szkól nr 3 (dále jen – 
ve Vodislavi)  v rámci projektu  Polsko-český tělocvik těla a intelektu. 
Spolufinancováno z Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 
Česká republika – Polská republika pro realizací mikroprojektů 
- účast v soutěžích, olympiádách z anglického jazyka, polského jazyka, matematiky a 
výtvarné výchovy 
- rozvoj pohybových aktivit -v rámci kroužků, účast ve sportovních soutěžích, 
spolupráce při náborech sportovních klubů v blízkém okolí,  
rozvoj estetické výchovy - velkou oblibu má keramický kroužek, výzdoba školy s 
využitím vlastní tvorby žáků,  
- spolupráci s organizacemi v obci PZKO, Macierz Szkolna, Svaz zahrádkářů 
 
Školní výlety, exkurze:  
 
Žáci naší školy se ve škol. roce 2009-2010 zúčastnili těchto soutěží a akcí: 
 
08.9.   výjezd do Karviné – představení Těšínského divadla Tomek Savyer 
10.9.   výjezd na „Żwirkowisko“ – 2. st. ZŠ 
15.-29.9. škola v přírodě 7. třída u Baltu 
15.9.   sportovní dopoledne (spolu s českou školou) 1.st. 
17.9.   výjezd do Vodislavi 1. st. –  Polsko-český tělocvik těla a intelektu  
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23.9.   cyklistické závody 
29.9.   výjezd do Vodislavi – 1.st. 
30.9.    fotbalový turnaj  A.  Adamce v Č.Těšíně – družstvo 2. st. 
05.10.  hodina v knihovně – 8. a 9. třída 
13.10.  Mistr pravopisu – soutěž pro žáky 1. a 2. st. ZŠ v Č.Těšíně 
20.10.  exkurze do firmy HUDECZEK SERVICE s.r.o. – 9. třída 
27.10.  florbalový turnaj turnaj  – hala – 6. – 9. třída 
04.11.  Loutkové divadlo BAJKA – Kocour v botách 
15.11.  školní kolo recitační soutěže 
18.11.  scio testy 9. třída 
19.11.  výjezd do Vodislavi -  Polsko-český tělocvik těla a intelektu 
24.11.  beseda se spisovatelem Pawlem Beręsewiczem – 1. st. ZŠ 
26.11.  výjezd do Těšínského divadla – účastníci čtenářské soutěže 
26.11.  oblastní kolo recitační soutěže v Č.Těšíně 
30.11. výjezd do Ostravy – 2. st. – na výstavu Příběh planety Země 
03.12.  Mikuláš – celá škola 
04.12.  Den otevřených dveří 
08.12.  beseda o Africe – celá škola 
10.10.  finále recitační soutěže – Hnojník 
21.12.  vystoupení divadelního sboru z Lubomie v aule školy 
22.12.  školní a třídní vánoční besídky 
05.01.  výjezd do Karviné 1.st – představení Sněhurka 
22.01.   Lyžařské závody v Mostech u Jablunkova – reprezentace školy 
26.01.  beseda o hudbě a strunných nástrojích – celá škola 
06.-11.02  lyžařský výcvik 7. a 8. třída 
22.02.   Enjoy your english – soutěž v Č. Těšíně – reprezentace školy 
01.03.   FOX – soutěž pro angličtináře – 20 žáků 
02.03.   výjezd do Karviné – 5.-9. tř. - do kina na film Nicky Family 
04.03.   karneval 1. st. – tělocvična 
08.03.   Den žen – celá škola, aula 
09.03.   akce Sbíráme staré mobily – celá škola 
17.03.   „Kangur“ – matematická soutěž 
23.03.    Loutkové divadlo Bajka 
24.03.   PITAGORIADA – matematická soutěž pro 6. – 8. třídu v Č.Těšíně 
28.03.   vystoupení iluzionistů a akrobatů – celá škola 
12.04.   plavecké závody v Bystřici 
18.04.   srovnávací testy český jazyk a matematika – 9.třída 
20.04.   Den Země – celá škola 
02.05.   beseda a výstava na téma Gustaw Morcinek 
04.05.   Loutkové divadlo BAJKA 
04.05.   Běh přátelství – Stonava – reprezentace školy 
04.05.   jmenování prvňáků na čtenáře (ve spolupráci s knihovnou) 
05.05.   PIKOMAT – matematická soutěž Č.Těšín 
19.05.   Den Matek  - 1. st. 
27.05.   XXIX atletické mistrovství žáků polských základních škol – Třinec 
02.06.   výjezd do Karviné na představení Těšínského divadla Cyrano de Bergera 
07.06.   exkurze Nošovice – Hyundai, Příbor- muzeum Komenského, Horní Bečva 
10.06.   ukázky práce hasičů a hasičské techniky – 2. – 9. třída 
23.-24.06. exkurze Brno – muzeum Antropos, Dukovany, Dolní Věstonice – 2. st. 
24.06.   exkurze do Chlebové chaty (Górki Wielkie - Polsko) – 1. st. 
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27.06.   beseda se sexuologem – Bezpečný sex – 9. třída 
29.06.   výjezd do kina v Č.Těšíne – 1. st.  
 
Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiná škola, občanská a zájmová sdružení): 
Velmi úzce spolupracujeme s místní skupinou sdružení rodičů Macierz Szkolna. 
S jejich pomocí jsme uspořádali: 
- integrační besídku rodičů a žáků 6. třídy 
- Wigilijka szkolna – (vánoční program pro žáky) 
- karneval pro žáky MŠ 
- karneval pro žáky ZŠ 
- radovánky – FESTYN SZKOLNY 
- závěrečná besídka pro žáky 9. tř. 
 
Účasti žáků školy na životě v obce: 
10.10   -  WYKOPKI – kulturní program žáků MŠ a 1.st. na akci PZKO 
20.10 - Obec jubilantům – vystoupení tanečního kroužku, MŠ a 9. třídy 
22.10 - lampionový průvod – organizoval SRPŠ české školy 
16.12. – koncert pěveckého sboru Šárka 
04.12 - Den otevřených dveří – akce pro veřejnost Horní Suché 
7.5.    - kladení věnců v Parku hrdinů v Horní Suché 
 
Mezinárodní spolupráce: 
spolupracujeme se školami v Lubomí a Syryní (PR) – družebními obcemi Horní 
Suché. Cílem této spolupráce je vzájemné poznání žáků našich škol, seznámení se 
s družebními obcemi, krajem a státy.  
Během podzimu roku 2010/2011 proběhlo několik setkání našich žáků s kolegy 
z Lubomie  a Syryni v rámci přeshraničního projektu – Návrat ke kořenům.   
Od června 2010 do podzimu 2011 se uskutečňoval další přeshraniční projekt – 
s městem Wodzislaw – Česko-polský tělocvik těla a intelektu. 
 
Péče o talentované žáky, předškoláky: 
- talentovaní žáci byli úspěšní v soutěžích a olympiádách. Pořádali jsme školní kolo 
výtvarné,  literární (čtenářské) soutěže, matematických soutěží. 
- rukodělně nadané děti navštěvují velmi oblíbený kroužek keramiky  
 
 
Testování žáků 9. tříd společností SCIO – Podpora přípravy na přijímací 
zkoušky. 
 
Hlavním záměrem projektu je pomoci žákům dobře se připravit na přijímací zkoušky 
a usnadnit jim rozhodování při výběru školy. Žáci (7) byli testování z vědomostí v 
předmětech matematika, český jazyk, polský jazyk a obecní studijní předpoklady. 
Výsledky testování jsou koncipovány tak, aby posloužily zejména samotným žákům a 
jejich rodičům. Každý žák obdržel brožuru se svými výsledky a detailními rozbory, 
včetně grafické podoby a komentářů. Je zde i doporučení k další přípravě. 
Druhou částí výstupu testování je zpráva pro školy. Ta ukazuje, které ze 
vzdělávacích cílů se daří naplňovat a jakou měrou, v čem žáci vynikají, případně kde 
průměrné úrovně nedosahují. Díky těmto informacím budou moci učitelé lépe 
plánovat, diferencovat a individualizovat výuku a stanovovat přesnější cíle. 
Můžeme konstatovat, že výsledky našich žáků byly nad celostátním průměrem. 
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Část VII. 
Poradenské služby v základní škole 

 
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 
 
a) počty 

 
FYZICKÝ 

POČET 
KVALIFIKACE, 
SPECIALIZACE 

DOSAŽENÉ 

VZDĚLÁNÍ 

výchovný 
poradce 

1 
Kurz výchovných 
poradců 

VŠ 

školní 
metodik 
prevence 

1 
Kurz školních 
metodiků 
prevence 

VŠ 

. 
 
b) věková struktura 

DO 35 LET 
35 - 50 

LET 
50 LET-DŮCH. VĚK/Z TOHO 

DŮCHODCI 

výchovný poradce 0 1 / 0 

školní metodik 
prevence 

1 0 / 0 

 
2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách: nebyly čerpány 
 
3. Individuální integrace 
 

TYP POSTIŽENÍ ROČNÍK POČET ŽÁKŮ 

tělesné post. těžké 6 1 

mentální postižení* 0 0 

 
 

Část VIII. 
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. od 1.9.2010 do 31.8.2011 
 

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 
od 1.9.2009 do 31.8.2011 

počet podaných žádostí o informaci 0 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 

výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto 
zákona bez uvádění osobních údajů 

0 

další informace vztahující se k naplnění tohoto 
zákona 

0 
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Část IX. 
Hospodaření školy  

 
 
Hospodaření školy skončilo v roce 2010 ziskem  ve výši 201,11  Kč, která byla 
převedena do rezervního fondu 
 
Celkové výnosy činily v Kč:      9 124 661,94 
   z toho 
    příspěvek na mzdy a ONIV SR   5 700 000,00 
    rozvojové programy vyhlášené MŠMT     152 000,00 
    příspěvek na provoz ÚSC    2 910 000,00 
    školné, úroky          80 989,24 
    příspěvek k MDD        281 672,70 
     
Neinvestiční náklady celkem v Kč:     9 124  460,83 
    
z toho: 
    mzdové náklady     4 501 617,00 
    zák. odvody sociálního a zdravotního  
    pojištění včetně tvorby FKSP    1 590 761,00 
    náklady na učebnice, šk. potř. a pom.          95 704,20 
    ostatní náklady na ONIV          53 241,90 
    čerpání rozvojových programů       152 000,00 
    spotřební materiál, aj. do 40.000 Kč           527 436,50 
              spotřeba energií – elektřina, voda, teplo    530 203,00 
                                           opravy a údržba        281 436,00 
    služby, poštovné, cestovné, revize     279 356,23 
    kulturní projekty         113 286,20 
    ostatní náklady hrazené z provozu        76 897,10 
    odpisy majetku        640 849,00 
    čerpání rezervního fondu       281 672,70 
 
Výsledek hospodaření za organizaci                 201,11 
 
 
Plán výnosů a nákladů na rok 2011 je plněn průběžně.  
 
 

 
Část X. 

Zhodnocení a závěr 
 
Pozitiva školy ve školním roce 2010/2011 

 školní klima – vcelku dobré vztahy mezi většinou žáků a pedagogů, mezi 
všemi zaměstnanci navzájem 

 dosažené dobré výsledky žáků v soutěžích, přehlídkách, zvláště 
matematických a recitačních 
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 „činorodost“ – pestrost a množství činností a akcí ve spolupráci se 
zřizovatelem a organizacemi v obci 

 výsledky srovnávacích testů SCIO – škola v celorepublikovém průměru 
dosáhla velmi dobrých výsledků – umístila se mezi školy s 10 procenty 
nejlepších výsledků, zejména v matematice 

 spolupráce a tvořivost pedagogů při zavádění školního vzdělávacího 
programu 

 péče o integrované žáky, zajištění výuky pro zdravotně postiženého žáka 
 snaha o zlepšení spolupráce s rodiči, zvláště ve vzájemné informovanosti  
 úzká provázanost mateřské školy se základní školou  
 spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Karviné při tvorbě 

individuálního plánu a diagnostikováním žáků s poruchami učení 
 práce školní družiny se podařilo zlepšit a stabilizovat 
 začlenění témat ochrany člověka za mimořádných situací, dopravní výchovy, 

zdravého životního stylu do výchovných předmětů školy a environmentální 
výchovy do výuky 

 byl vytvořen tzv. Minimální preventivní program (diagnostika třídních kolektivů, 
sledování a prevenci kouření, požívání alkoholu, vandalismus) . Program stále 
běží 

 na činnost školy nebyla podána žádná stížnost 
 výborná spolupráce se zřizovatelem a organizacemi v obci 
 počet žáků na 2. stupni ZŠ byl stabilizován 
 nedocházelo k výrazným kázeňským problémům 
 výborné multimediální vybavení školy 
 

 
Negativa ve školním roce 2010/2011 

 potíže při nepřítomnosti více pedagogů – zastupování, finanční náročnost  
 devastace školního hřiště a zvláště doskočiště, způsobena využíváním hřiště 

místní mládeží v odpoledních hodinách a opravou kostela 
 nutnost slučování výchovných předmětů (tělesná, výtvarná a hudební 

výchova) na 2. stupni školy 
 
Závěr 
 
Výsledky práce vedení školy, pedagogického sboru a všech ostatních zaměstnanců 
Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, 
příspěvková organizace, ve školním roce 2010/2011 lze celkově hodnotit velmi 
dobře.  
V oblasti výchovně vzdělávací činnosti se ve školním roce 2010/11 podařilo 
dosáhnout řady pozitivních výsledků.  
Škola hospodařila se schváleným rozpočtem a finanční prostředky stačily na 
plánované akce a na rozvoj školy. 
Bohužel oproti předpokladům došlo k úbytku počtu žáků, protože začátkem roku byl 
udělen odklad školní docházky a další žák byl převeden do jiné školy. Zájem rodičů o 
zapsání či přestup dětí na naši školu je přesto dobrou vizitkou školy. 
Nadále je oboustranně velmi kladně hodnocena spolupráce s pedagogicko-
psychologickou poradnou. Pozitivní je i snaha a zvýšený zájem pedagogických 
pracovníků o další vzdělávání.  
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V oblasti výchovně vzdělávacího procesu úspěšně navazujeme na předcházející 
školní roky. Ve školním roce 2010/11 probíhala výuka již plně podle vlastního 
Školního vzdělávacího programu Barevná škola. Čas ukáže, zda tento program byl 
koncipován smysluplně.  
Cílem školy je v průběhu realizace vzdělávacích programů naučit žáky efektivně 
používat mateřský jazyk, tvořivě myslet a pracovat s informacemi. Každý žák je 
seznámen se základy alespoň jednoho světového jazyka, v našem případě angličtiny 
a ruštiny, zvládne na uživatelské úrovni základní práci s počítačem a bude umět 
pracovat s internetem. Žáci se učí chápat svět, v němž žijí. Velká pozornost bude i 
nadále věnována pochopení přírodních zákonitostí a poznatkům z ekologie. Všichni 
pracovníci MŠ a ZŠ se budou snažit napomáhat u žáků rozvíjet úctu k ostatním 
lidem, jejich práci, ale i rozvíjet smysl pro sebeúctu a zdravý způsob života. Poslání 
školy musí prolínat veškerou činnost pedagogických pracovníků, musí být vidět v 
jejich práci, ale i ve vystupování a jednání s rodiči a partnery školy. 
Ve školním roce 2011-2012 budeme nadále rozvíjet spolupráci se školami v Lubomi 
a Syryni  v rámci přeshraniční spolupráce. 
 
Tato výroční zpráva bude projednána při zasedání pedagogické rady školy 
13.10.2011 a na zasedání Školské rady.                      . 
 
 
 
V Horní Suché dne 3.10.2011  

Mgr. Bohdan Prymus 
                        ředitel  
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