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ÚDAJE O ZPRACOVATELI 
 

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín (dále jen PC ČT) je přímo řízená 
organizace financovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavní činnost PC ČT vychází 
ze Zřizovací listiny Pedagogického centra pro polské národnostní školství Český Těšín, z úkolů 
a dlouhodobých programů MŠMT ČR. Činnost PC ČT v roce 2016 probíhala v souladu se statutem 
příspěvkové organizace a v souladu se stanovenými úkoly zřizovatele. 
 
Pedagogické centrum pro polské národnostní školství v Českém Těšíně bylo zřízeno MŠMT ČR s cílem 
zajištění potřeb škol s polským jazykem vyučovacím v České republice a také s cílem dalšího růstu 
pedagogických pracovníků těchto zařízení. PC je instituce v oblasti vzdělávání, celoživotního učení 
a aktivní evropské spolupráce, otevřená inovacím a zároveň vycházející z identity a specifiky 
Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński. 
 
NÁPLŇ ČINNOSTI: 
 
- podpora menšinového školství 
- vydávání metodických pomůcek - Jutrzenka a Ogniwo  
- další vzdělávání pedagogických pracovníků   
- soutěže pro žáky a studenty 
- celoživotní vzdělávání 
- přeshraniční spolupráce 
- evropská spolupráce 
- pedagogická knihovna 
 
V roce 2016 pokračovala činnost Pedagogického centra na základě schváleného plánu hlavních úkolů 
v následujících oblastech: 
 
PODPORA MENŠINOVÉHO ŠKOLSTVÍ  
 
Jednalo se především o zajišťování potřeb škol a školských zařízení s polským jazykem vyučovacím 
včetně podpory žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, příprava metodických pomůcek pro školy 
s PJV, vydávání a distribuci metodických pomůcek – měsíčníků Jutrzenka pro první stupeň a Ogniwo 

pro druhý stupeň základních škol. 
 
Matematika podle metody prof. Hejného – 1. stupeň ZŠ 
V roce 2016 pokračovala spolupráce s organizací H-Mat, o.p.s. 
PC ČT zaštiťovalo organizaci  
Mezinárodní letní školy  
matematiky prof. Hejného,  
která se konala v srpnu 2016 
v Soběšovicích. 
 
Na letní škole se sešli čeští 
a polští učitelé, kteří 
implementují  
Hejného metodu. 
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Matematika na 2. stupni ZŠ 
Pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ s polským jazykem 
vyučovacím jsme připravili polskou mutaci  
pracovních sešitů „Matematika“ autorů L. a S. Kočích. 
Tato aktivita byla realizována jako účelově  
vymezený úkol MŠMT. Pracovní sešity využívají 
od září 2016 všechny úplné polské základní školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodické pomůcky – „Jutrzenka“ a „Ogniwo  
 
„Jutrzenka“ (roč. 71/105) – jako metodická pomůcka i jako časopis je určen k práci s žáky 1. stupně 
polských škol v hodinách mateřského jazyka, matematiky či VO Člověk a jeho svět. Motivuje rovněž 
k samostatné četbě – podporuje logické myšlení, kreativitu, rozvíjí finanční gramotnost a rozšiřuje 
všeobecné znalosti žáků. 
V roce 2016 jsme se věnovali široce pojaté bezpečnosti dětí, ve škole, doma, v síti. Vyšly články na 
podporu čtenářské gramotnosti či série - prvky dějepisu v rámci VO Člověk a jeho svět, kultura 
a tradice regionu a Evropy (historická období, architektonické styly, hry a hračky dávných dob), 
polská přísloví, série – zoologické zahrady v ČR. Objevily se návody pro výtvarnou a pracovní výchovu 
a aktivity ve školních družinách „Zručné ruce“ či jednoduchá jídla v rámci série Kuchtíci.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Ogniwo“ (roč. 71/72) slouží jako metodická pomůcka k výuce žáků 2. stupně základní školy. 
Obsahuje pravidelné rubriky, jež lze využít v hodinách polského a anglického jazyka, občanské 
výchovy, informatiky, zeměpisu, biologie a zeměpisu. V rubrice Okładka Ogniwa (Obálka Ogniwa) 
se pravidelně objevují žáci polských škol, kteří dosáhli významných úspěchů v exaktních, uměleckých 
nebo sportovních oblastech. V roce 2016 se v měsíčníku objevily série jako: evropská hlavní města, 
Okno na svět, žurnalistické dílny, finanční gramotnost, Sport je cool atd.  
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Další aktivity PC Český Těšín v oblasti podpory polského menšinového školství v roce 2016: 
 
- Akce pro žáky v rámci Roku Henryka Sienkiewicze 
- soutěž "Velký diktát nad Olzou" – akce na podporu udržování a rozvoje mateřského jazyka; 
- pravidelná měsíční distribuce metodických pomůcek „Jutrzenka“ a „Ogniwo“ do škol; 
- distribuce učebnic; 
- tisk pracovních listů dle objednávek škol; 
- provoz pedagogické a multimediální knihovny a „mini-library“ Oxford University Press; 
 
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ   
 

PC ČT vlastní akreditaci MŠMT čj. 13 846/2011-25. 

 

Další vzdělávání probíhalo ve spolupráci s pedagogickými asociacemi a společnostmi za aktivní 
spolupráce s institucemi z ČR i Polska. Součástí DVPP byla i odborná činnost metodiků pro vzdělávání, 
která napomáhala např. při orientaci pedagogických pracovníků v nejnovějších pedagogických 
trendech a inovacích a konzultace s metodiky spolupracujících institucí.  
 
Vzdělávacích akcí se zúčastnilo 383 učitelů 
Metodická setkání učitelů MŠ  

Zručné ruce - podpora polytechnické výchovy v MŠ 

Metodická setkání učitelů MŠ 

Variace z přírodních materiálů - jaro, léto 

Matematická prostředí v metodě Hejného 

Umíte to s pohádkou? 

Metodické setkání učitelů polského jazyka "Jak inspirować, by zainspirować" 

Efektivní vyučovací techniky v inkluzivní třídě 

Metodické setkání učitelů matematiky 

Letní škola matematiky Hejného  

Hist.-polonistické putování "Po stopách polského kulturního dědictví (Piastovci); 25.-27.8. 

Konfliktní situace ve škole a jejich řešení, 25.08.-26.08. 

Vedení a řízení školy, profesní rozvoj ředitele, 29.09.-30.09. 

Ilustrované rýmovačky aneb jak rozvíjet řeč a manuální zručnost 

Matematická prostředí v metodě Hejného 

Metodické setkání učitelů polského jazyka "Příprava pro recitaci ..." 

Tanec, hudba, písnička 

KLANZA - tanečky, písně, umění a hry 

Efektivní využití myšlenkových map  

Angličtina: Strategie pro práci s dyslektiky 

Angličtina: Mám ve třídě dyslektik(a)y 
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SOUTĚŽE 
 
PC ČT tradičně organizovalo soutěže v následujících předmětových oblastech: matematika, polský 
jazyk, anglický jazyk, vědomostní soutěže, pěvecké soutěže a přehlídky.  
Mezi nejvíc e zastoupené soutěže patří Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN a KLOKÁNEK 2016. 
Soutěže se zúčastnilo 520 žáků. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pythagoriáda, 25.5.2016, Český Těšín 
 
 

Okresní kolo MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY 5. roč. ZŠ  
Přehlídka školní pěvecké činnosti 
Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN  a Klokánek  pro žáky ZŠ a ŠS s PVJ 
Okresní kolo PYTHAGORIÁDA  5. roč. ZŠ  
FOX - soutěž v anglickém jazyce 
Okresní kolo MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - 6.-8. roč. ZŠ 
3. kolo matematické soutěže PIKOMAT    
Přehlídka těšínské lidové písně 
Okresní kolo PYTHAGORIÁDA  6.- 8. roč. ZŠ  
Literární soutěž v rámci Roku Henryka Sienkiewicze  
Motylkowate nie lataj ą - soutěž k příležitosti 2016 - Rok luštěnin 
Finále matematické soutěže PIKOMAT    
1. kolo matematické soutěže PIKOMAT   
Multimediální soutěž v rámci Roku Henryka Sienkiewicze 
Výtvarná soutěž v rámci Roku Henryka Sienkiewicze 
2. kolo matematické soutěže PIKOMAT  
Řečnická soutěž v polském jazyce "Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy"  
Pravopisná soutěž v polském jazyce "Mistr pravopisu" 
Vědomostní soutěž v rámci Roku Henryka Sienkiewicze 

 
Soutěží se v roce 2016 zúčastnilo celkem 1832 žáků polských škol. 
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FOX - soutěž v anglickém jazyce  

  
Soutěže v anglickém jazyce FOX se v roce 2016 
zúčastnilo 143 žáků v 5 kategoriích: 
 
Kittens – pro žáky 4. - 5. roč. ZŠ 

Bunnies – pro žáky 6. - 7. roč. ZŠ 

Ducks – pro žáky 8. - 9. roč. ZŠ 

Lions – pro žáky 1. - 2. roč. SŠ 

Eagles – pro žáky 3. - 4. roč. SŠ   

V rámci přípravy na soutěž čtou žáci vybranou povinnou četbu v angličtině podle věkové kategorie, 
soutěž pak probíhá formou testových otázek. 
 
Vyhlašovatelem soutěže je Regionální centrum dalšího vzdělávání v Bielsku-Bialé, PC ČT 
spolupracuje při organizaci soutěže od roku 2002.  
 
 
 
Mezi soutěžemi v polském jazyce se stále větší oblibě těší řečnická soutěž pro žáky nejvyššího ročníku 
ZŠ a všech ročníků SŠ. Téma soutěže v roce 2016: „Lux ex Roma (Światło z Rzymu). Chrzest 
Polski 966 -2016“ u příležitosti přijetí křesťanství v Polsku.  
Vyhlašovatelem byl Regionální institut kultury v Katovicích a Hornoslezský svaz v Katovicích. V roce 
2016 jsme byli počtvrté spoluorganizátory soutěže.  
Ze škol s polským jazykem vyučovacím v ČR se soutěže zúčastnilo 10 žáků.  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žákyně 9. ročníku ZŠ s polským jazykem vyučovacím G. Przeczka v Třinci, Dorota Bartnická, se dostala 
mezi nejlepší mladé řečníky do finále, které se konalo v reprezentativních prostorách Slezského 
sejmu v Katovicích. 
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RESORTNÍ ÚKOLY MŠMT 
 
PC ČT realizovalo v roce 2016  1 resortní úkol MŠMT:  
Práce česko-polské pracovní skupiny pro oblast učebnic 
 
Základem činnosti česko-polské pracovní skupiny pro oblast učebnic je snaha věnovat pozornost 
problematice vzájemných česko-polských stereotypů a možnostem jejich překonávání, zvláště ve 
výuce společenskovědních předmětů, historie a literatury. Členy pracovní skupiny za českou stranu 
jsou představitelé Ostravské univerzity, Karlovy univerzity a PC ČT, z polské strany se jedná 
o zástupce univerzit v Poznani, Vratislavi, Krakově a Štětíně.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V roce 2016 pracovní skupina  
připravila pokonferenční publikaci, 
sborník „Obraz období socialismu 

  v českých a polských  
školních učebnicích“. 

 
PC ČT spolupracovalo na přípravě sborníku v oblasti překladů a jazykových korektur. 
 
 
Klíčovou akcí roku 2016 byla účast pracovní skupiny na 1. kongresu vědy o Čechách (I. Kongres 
Czechoznawstwa Polskiego) v polské Vratislavi. Pod záštitou MŠMT se ve Vratislavi konal 
Mezinárodní vědecký seminář česko-polské pracovní skupiny pro oblast učebnic. 
Téma semináře Způsoby prezentace významných historických událostí v současných českých 
a polských školních učebnicích bylo zaměřeno na 2 významné události české a polské historie, a sice 
na 700. výročí narození Karla IV. a 1050. výročí přijetí křesťanství v Polsku. Obě tyto události mají 
významnou přeshraniční dimenzi a přednášející se věnovali těmto tématům jako důležitému 
edukačnímu exemplu. Mezi přednášejícími byli zkušení historici a didaktici univerzit z ČR a Polska. 
 
Velký zájem o poznání českých dějin, reálií, vzdělávání i současného kulturního a politického dění ze 
strany polských organizátorů i účastníků, byl výzvou pro zamyšlení nad uspořádáním obdobné sítě 
workshopů a setkání, tentokrát na české straně vzájemné středoevropské hranice. 
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OBSAH PODROBNÉHO ROZBORU 
 
A. TEXTOVÁ ČÁST: 
1) Údaje o organizaci  
2) Celkové finan ční prost ředky organizace za hlavní činnost 

Hodnocení náklad ů a výnos ů za hlavní činnost 
3) Přehled o závazcích a pohledávkách 
4) Přehled o čerpání ú čelových prost ředků  
5) Účelové prost ředky na programy (projekty) spolufinancované z rozp očtu 

Evropské unie a z ostatních zahrani čních program ů  
6) Celkový p řehled o tvorb ě a použití pen ěžních fond ů  
7) Použití prost ředků z mimorozpo čtových zdroj ů  
8) Vyhodnocení hospodá řského výsledku a návrh p řídělu do pen ěžních fond ů 
9) Další údaje 
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Rozbor hospodaření za rok 2016 
 

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEXTOVÁ   ČÁST



Rozbor hospodaření za rok 2016 
 

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín 
10 

 
A. 
 
1) Údaje o organizaci 
 

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín (dále jen PC ČT) bylo 
zřízeno dle ustanovení § 31 odst. 1) zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření 
s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla 
republiky), ve znění pozdějších předpisů, který byl nahrazen zákonem č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
ve znění pozdějších předpisů.  
 
Právní forma organizace:   Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český 
Těšín je příspěvkovou organizací a právnickou osobou, OPŘO MŠMT. 
 
 
 
Přesný název organizace - podle platné z řizovací listiny:  
 
Pedagogické centrum pro polské národnostní školství  Český Těšín 
 
Adresa sídla zpracovatele:  
Ostravská 612/21 
737 01 Český Těšín 
IČ:  
63024675 

Datová schránka : 
afh2pbr 

Bankovní spojení:  
ČNB Ostrava, 132791/0710 
Telefon:   +420 558 746 267                               E-mail: info@pctesin.cz  
 
Fax: +420 558 746 267                                       Adresa internetové stránky: www.pctesin.cz                                

Vedoucí  a hospodá řští pracovníci  
Funkce  Titul, jméno a p říjmení  Telefon  E-mail  
 
ředitel 
 
zástupce 
ředitele, 
ekonom, 
účetní 
 
 

 
Mgr. Marta Kmeť  
 
 
 
Ing. Marcela Siemińská 

 
 

 
+420 731 505 867 

 
       
 

+420 605 268 117 
 

 

 
kmet@pctesin.cz 

 
 
 
 

sieminska@pctesin.cz 
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Náplň činnosti: 
 
Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín (dále jen PC ČT) je přímo 
řízená organizace financovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavní činnost 
PC ČT vychází ze Zřizovací listiny Pedagogického centra pro polské národnostní školství 
Český Těšín, z úkolů a dlouhodobých programů MŠMT ČR. Činnost PC ČT v roce 2016 
probíhala v souladu se statutem příspěvkové organizace a v souladu se schváleným plánem 
hlavních úkolů na rok 2016. 
 
V roce 2016 pokračovala činnost Pedagogického centra na základě schváleného plánu 
hlavních úkolů v následujících oblastech: 
 
Podpora menšinového školství - jednalo se především o zajišťování potřeb škol 
a školských zařízení s polským jazykem vyučovacím včetně podpory žáků se speciálně 
vzdělávacími potřebami, příprava metodických pomůcek pro školy s PJV, vydávání 
a distribuci metodických pomůcek – měsíčník Jutrzenka pro první stupeň a Ogniwo pro druhý 
stupeň základních škol, metodické pomůcky vycházejí pravidelně jednou v měsíci po dobu 
celého školního roku, tedy 10 čísel v nákladu 1000ks (Jutrzenka) a 700ks (Ogniwo). Dále se 
jednalo o překlady a jazykovou korekturu pro následný tisk v rámci účelově vymezeného 
úkolu - Tisk pracovních sešitů Matematika pro 8. a 9. ročník ZŠ v polštině. 
 
Další vzd ělávání pedagogických pracovník ů (DVPP) - probíhalo za aktivní spolupráce 
s institucemi z ČR i Polska. Vzdělávací akce poskytované učitelům jsou řádně akreditovány. 
Proškolených bylo přes 350 učitelů. Součástí DVPP byla i odborná činnost metodiků pro 
vzdělávání, kteří realizovali řadu metodických setkání a konzultací s učiteli ve školách 
s polským jazykem vyučovacím.  
 
Sout ěže - PC ČT organizovalo soutěže v několika předmětových oblastech. Nejpočetněji 
byly zastoupeny matematické soutěže Klokan, Pikomat, Matematická olympiáda 
a Pythagoriáda. PC ČT každoročně vyhlašuje soutěž v polském jazyce Mistr pravopisu. 
V roce 2016 bylo PC ČT vyhlašovatelem soutěže u příležitosti Roku Henryka Sienkiewicze, 
jednalo se o soutěže: multimediální, výtvarnou, vědomostní a literární. PC ČT je podílí na 
organizaci prestižní řečnické soutěže vyhlašované v Polsku. V 2016 roce se do celostátního 
kola v polských Katovicích dostali 2 zástupci žáků škol s polským jazykem vyučovacím.  
Další soutěže: FOX – mezinárodní soutěž v anglickém jazyce pod záštitou Jagellonské 
univerzity v Krakově, soutěž pro malé biology u příležitosti Roku luštěnin, pěvecké soutěže 
a přehlídky. V roce 2016 se soutěží zúčastnilo 1832 žáků. 
 
PC ČT realizovalo v roce 2016  1 resortní úkol MŠMT : 
Práce česko-polské pracovní skupiny pro oblast učebnic. Jednalo se o tyto aktivity:  
- překlady publikace a spolupráce na redakci „Obraz období socialismu v českých 

a polských školních učebnicích“ 
- organizace mezinárodního semináře pro oblast učebnic, Vratislav, PL (pod záštitou 

MŠMT) v rámci I. Kongresu vědy o Čechách. 
 
PC ČT realizovalo vzdělávací a jiné aktivity s finanční podporou Generálního konzulátu 
Polské republiky v Ostravě (dále GK PR). Jednalo se o: 

- soutěž pro žáky „Mistr pravopisu“ a soutěže spojené s Rokem Henryka Sienkiewicze 
- diktát v polském jazyce pro širokou veřejnost. 

 
Stručný přehled aktivit je uveden v tabulkách na konci textové části. 
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2) Hodnocení náklad ů a výnos ů za hlavní činnost 
 
Ve sledovaném roce vykazuje PC ČT pouze hlavní činnost. 
 
PC ČT vykazuje v roce 2016 celkové náklady v částce 6 629 063,93 Kč a výnosy v celkové 
částce 6 749 827,57 Kč. Zisk činí 120 763,64 Kč, tento vznikl na základě vyšších vlastních 
výnosů organizace oproti plánovaným.  
Ukazatel - překročení nákladů ve výši 972 673,93 Kč – viz tabulka č. 2. 1. je v reálné 
hodnotě 42 673,93 Kč (hodnota z tabulky snížená o rozpočtované plánované výnosy včetně 
čerpání RF organizace dle § 57 odst. 3), zákona č. 218/2000 Sb.). Tato hodnota představuje 
překroční nákladů na platy oproti plánovaným, v celkové výši 18 067,- Kč – hrazeno z FO 
organizace a překroční v položce ostatní náklady ve výši 144 719,93 Kč oproti plánovaným. 
V položce zákonné odvody, včetně přídělu do FKSP je zaznamenána úspora ve výši 
120 113,- Kč.  
Přehled čerpání rozpočtových ukazatelů položky ostatní náklady:   
V ukazateli spotřeba energie je zaznamenán nárůst oproti rozpočtu o 39 006,80 Kč. 
V ukazateli opravy a udržování je zaznamenán nárůst oproti rozpočtu, celkem o 23 734,- Kč. 
Tento ukazatel byl ovlivněn opravou škod na zařízení (oprava zabezpečovacího systému 
budovy, kopírovacího stroje, počítačové sítě) způsobených úderem blesku. Škoda byla 
vyčíslena na 87 591,- Kč, pojišťovna uhradila částku 76 663,- Kč. Ukazatel cestovné 
překročen oproti plánovanému o 50 242,58 Kč. Odpovídá nárůstu zahraničních pracovních 
cest. Na překročení ukazatele ostatní služby oproti rozpočtu, celkem 111 069,18 Kč měly vliv 
náklady spojené se zajištěním vzdělávací akce pro učitele „Letní škola matematiky prof. 
Hejného“.  Ukazatel Jiné sociální náklady překročeny o 32 723,59 Kč. V tomto ukazateli jsou 
kromě čerpání FKSP zahrnuty provozní náklady na stravování pracovníku a náklady spojené 
se školením pracovníků. Ukazatel náklady z drobného dlouhodobého majetku překročen 
o 22 401,- Kč.  V ukazateli ostatní náklady z činnosti je zaznamenán nárůst oproti rozpočtu, 
celkem 36 650,- Kč. Rozdíl je způsoben úpravou pojistného vztahu na zajištění pojištění 
majetku (po zhodnocení majetku) a uzavřením nové pojistné smlouvy ochrany při podnikání. 
Za rok 2016 byl proveden odvod daně z příjmu právnických osob ve výši 57 000,- Kč 
z důvodu neuplatnění daňové úspory ve stanovené lhůtě. 
V ukazateli odpisy dlouhodobého majetku je zaznamenána úspora ve výši 170 712,- Kč. 
Tato byla způsobena tím, že plánované investice roku 2016 budou ukončeny v roce 2017 
(akce: „PC Český Těšín – rekonstrukce a zateplení budovy“ a nákup služebního osobního 
automobilu je vázán na výběrové řízení ze strany ministerstva financí, kde byl podán 
požadavek v rámci Smlouvy o centralizovaném zadávání.   
V ostatních ukazatelích, tj. spotřeba materiálu, náklady na reprezentaci a kurzové ztráty je 
zaznamenána úspora 61 998,74 Kč.  
Vlastní výnosy organizace (mimo účtů 648 a 671) byly ve výši 1 075 370,57 Kč.   
Skutečný nárůst vlastních výnosů je 145 370,57 Kč oproti plánovaným (hodnota snížená 
o plánované výnosy). Nárůst je zaznamenán v položce výnosy z činnosti (účastnické 
poplatky DVPP spojené s realizací vzdělávací akce pro učitele „Letní škola matematiky prof. 
Hejného“). Rezervní fond organizace v roce 2016 nebyl čerpán. Navíc v položce ostatní 
výnosy z činnosti jsou zachyceny především prostředky z pojistné události. 
 
Hodnota účtu 648 je záporná z důvodu proúčtování vrátky do RF prostředků ERDF, které 
byly použity na překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady dle § 57 (1) e) zákona 
č. 218/2000 Sb. viz komentář v odstavci 6.   
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Mzdové náklady  organizace činily celkem 3 010 432,- Kč, byly tvořeny následovně:  
- náklady na platy celkem – 2 034 017,- Kč (2 015 950,- Kč hrazeno z dotace SR kmenové 
činnosti včetně navýšení platů). Překročení nákladů na platy o 18 067,- Kč hrazeno z FO 
organizace. Náhrada PN ve výši 11 415,- Kč (hrazeno z provozních prostředků). 
- OON celkem – 965 000,- Kč (OON z kmenové činnosti hrazené ze SR ve výši 890 000,- 
Kč, OON z účelových prostředků (RÚ) ve výši 75 000,-Kč. 
Průměrný plat činil 27 924,45 Kč. Limit pracovníků 6,07. 
 
Ostatní b ěžné náklady – na krytí OBV byly použity jednak příspěvky (SR, cizí zdroje), dále 
pak vlastní výnosy. 
 
Příspěvek na provoz kmenové činnosti, poskytnutý ze státního rozpočtu v celkové částce 
5 077 212,- Kč, byl použit v plné výši.  
Kromě příspěvku na provoz byly v roce 2016 poskytnuty finanční prostředky ze SR na 
účelově vymezený úkol - Tisk pracovních sešitů Matematika pro 8. a 9. ročník ZŠ v polštině - 
celkem 413 068,- Kč. Prostředky čerpány v plné výši. 
 
Účelové prostředky v rámci resortního úkolu MŠMT Práce Česko-polské pracovní skupiny 
pro učebnice byly čerpány v celkové výši 150 000,- Kč. 
 
Prostředky ve výši 96 800,- Kč z programového financování investic na akci: „PC Český 
Těšín – rekonstrukce a zateplení budovy“, číslo akce: SMVS 233V014000112 (Rozvoj 
a obnova materiálně technické základny v systému řízení MŠMT – modernizace, nové 
investice, rekonstrukce 2016 – 2018. Prostředky čerpány na zhotovení projektové 
dokumentace akce. 
Účelově poskytnuté peněžní prostředky ze zdrojů mimo kapitolu MŠMT – viz komentář 
v odstavci 6. 
 
 
Tabulka č. 2 - Hodnocení náklad ů a výnos ů za hlavní činnost 



Rozbor hospodaření za rok 2016 
 

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín 
14 

 
 
 
3) Závazky a pohledávky 
 
Hodnota celkových závazků organizace činí 6 615 715,92 Kč. Jedná se o krátkodobé 
závazky, z toho:  

- dodavatelé celkem 43 640,92 Kč (12 dodavatelů do lhůty splatnosti), 
- zúčtování se zaměstnanci a institucemi celkem 518 863,- Kč (z toho 372 780,- 

zaměstnanci, 102 031,- Kč zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a 44 052,- 
Kč zdravotního pojištění), 

- zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování celkem 119 921,- Kč (z toho daň ze závislé 
činnosti 44 754,- Kč, srážková daň 18 167,- Kč a daň z příjmu 57 000,- Kč), 

- krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 5 640 280,- Kč (z toho na kmenovou 
činnost 5 077 212,- Kč, účelově vymezený úkol „Tisk pracovních sešitů Matematika 
pro 8. a 9. ročník ZŠ v polštině“ 413 068,- Kč, účelové prostředky na resortní úkol 
„Česko-polská pracovní skupina pro oblast učebnic“ 150 000,- Kč), 

- výnosy příštích období 293 011,- Kč (předplatné metodických pomůcek Jutrzenka, 
Ogniwo 224 064,- Kč a předplatné učebních pomůcek ve výši 68 947,- Kč). 

 
Podmíněné závazky z podrozvahové evidence k 31. 12. 2016 nejsou.  
(Závazky vůči partnerům ukončeného projektu Akcent@com z prostředků ERDF, OP PS ČR-
PR 2007-2013 byly vyrovnány během roku 2016). 
Veškeré krátkodobé závazky jsou do lh ůty splatnosti. 
 
Hodnota celkových pohledávek organizace činí 5 698 670,75 Kč. Jedná se o: 

- pohledávky za odběratele celkem 1 000,- Kč (2 odběratele), 
- pohledávky za zaměstnanci 490,- Kč (telefonní poplatky), 
- náklady příštích období 56 900,75 Kč (jedná se především o předplatné časopisů 

a odborné literatury – Sbírky zákonů, Věstník MF, pojištění majetku, upgrade licence 
účetnického programu), 

- dohadné účty aktivní v celkové výši 5 640 280,- Kč (rozpis jednotlivých položek je 
totožný s položkou krátkodobé přijaté zálohy na transfery – viz závazky organizace).  

Pohledávky po lh ůtě splatnosti nejsou .  
Podmíněné pohledávky z podrozvahové evidence k 31. 12. 2016 nejsou. 
(Nárok na prostředky z ERDF pro všechny partnery ukončeného projektu Akcent@com 
zanikl na základě vyrovnání během roku 2016).   
 
Tabulka č. 3 - Přehled o závazcích a pohledávkách ke dni 31. 12. 201 6 
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4) Přehled o čerpání ú čelových prost ředků z MŠMT, mimo kapitolu MŠMT, 
  spolufinancovaných z rozpo čtu Evropské unie a z ostatních zahrani čních 

program ů  
 
Účelové prost ředky poskytnuté z řizovatelem: 
V roce 2016 byly poskytnuté účelově vymezené prostředky pro úkoly související s činností 
skupiny pro vzdělávání na „Tisk pracovních sešitů Matematika pro 8. a 9. ročník ZŠ 
v polštině“. Příspěvek čerpán v plné výši 413 068,- Kč. 
Účelové prostředky na resortní úkol pro aktivity PC ČT „Česko-polská pracovní skupina pro 
oblast učebnic“ byly čerpány v celkové výši 150 000,- Kč. 
 
Prostředky programového financování investic na akci: „PC Český Těšín – rekonstrukce 
a zateplení budovy“, číslo akce: SMVS 233V014000112 čerpány ve výši 96 800,- Kč na 
zhotovení projektové dokumentace akce. Tento projekt je podpořen z Programu Rozvoj 
a obnova materiálně technické základy v systému řízení MŠMT, modernizace, nové 
investice, rekonstrukce 2016-2018. Akce bude ukončena 30. 6. 2017. 
 
Prost ředky ze zahrani čí: 
Generální konzulát PR v Ostravě poskytl prostředky na realizaci aktivit: 
- Soutěže pro žáky ZŠ a SŠ v rámci Roku Henryka Sienkiewicze (výtvarná, multimediální, 
pravopisná a vědecká soutěž), 
- „Wielkie Dyktando nad Olzą“ (pravopisná soutěž pro širokou veřejnost), 
- Slavnostní zakončení Roku Henryka Sienkiewicze (setkání s pravnučkou spisovatele, 
prezentace prací žáků, předání cen vítězům soutěží).  
Prostředky ve výši 16 110,- Kč převedeny do RF z ostatních titulů a následně čerpány (dle § 
57 (4) zákona č. 218/2000 Sb. v plné výši dle účelu. 
  
V roce 2016 PC ČT byly propláceny MMR z prostředků ERDF aktivity ukončeného dne 30. 6. 
2015 projektu - Akcent@com ve výši 386 521,59 Kč. Tyto prostředky byly v celkové částce 
vráceny do RF organizace. 
 
Skutečné vlastní výnosy organizace (mimo účtů 648 a 671) byly ve výši 1 075 370,57 Kč.   
Hodnota účtu 648 je záporná z důvodu proúčtování vrátky do RF prostředků ERDF, které 
byly použity na překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady dle § 57 (1) e) zákona 
č. 218/2000 Sb.   
 
 
Tabulka č. 4 - Přehled o čerpání ú čelových prost ředků 
Tabulka č. 5 - Přehled o prost ředcích ur čených na programy spolufinancované  
                       z rozpo čtu EU a ostatní zahrani ční programy           
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5) Celkový p řehled o tvorb ě a použití pen ěžních fond ů 
 
Fond odm ěn je v roce 2016 tvořen zlepšeným výsledkem hospodaření roku 2015 ve výši 
30 000,- Kč. V roce 2016 byl použit na překročení nákladů na platy - 18 067,- Kč.  
 
FKSP je tvořen 1,5%-ním přídělem z platů ve výši 30 682,- Kč, byl použit na příspěvek na 
stravování pracovníků – 22 971,- Kč a na peněžní dar – 4 000,- Kč.  
 
FRM je tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2015 částkou 84 947,18 
Kč a odpisy DHM částkou 238 698,- Kč. U akce: „Výměna dveří a rekonstrukce přístřešku 
PC ČT“ do konce roku 2015 nedošlo k odstranění reklamace, částka 40 000,- Kč byla 
uhrazena po odstranění závady – v roce 2016. Čerpání FRM organizace ve výši 40 000,- Kč.  
 
 
RF - v roce 2016 provedena vrátka části čerpaných prostředků RF na překlenutí časového 
nesouladu mezi výnosy a náklady ukončeného projektu Akcent@com (ERDF) v celkové výši 
386 521,59 Kč. Dále byla zaznamenána tvorba a také čerpání RF z ostatních titulů ve výši 
účelových prostředků ze zahraničí (KG Ostrava) – 16 110,- Kč v souladu s §57 odst. 1) 
a odst. 4) zákona č. 218/2000 Sb. 
Zapojení RF organizace bylo v roce 2016 v souladu s §57 odst. 3) zákona č.218/2000 Sb., 
rozpočtováno. 
 
Rozdíly v tabulce č. 6 část I. a část II. jsou způsobeny:  

- u FKSP ve výši 3 072,- Kč jednak bankovními poplatky 2016 ve výši 879,- Kč 
a tvorbou FKSP z mezd za prosinec 2016 ve výši 4 093,- Kč a čerpáním FKSP  
(příspěvek na stravování 1 900,- Kč). Prostředky budou převedeny na účet FKSP 
v lednu 2017, 

- u FRM ve výši 816,- Kč bankovními poplatky.   
Fondy organizace jsou finančně kryty. 
 
Tabulka č. 6 - Peněžní fondy – I. Celkový p řehled o tvorb ě a použití pen ěžních  
   fond ů, II. Krytí ú čtů peněžních fond ů 
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6) Použití prost ředků z mimorozpo čtových zdroj ů v rámci hlavní činnosti 
 
V roce 2016 PC ČT kromě příspěvku ze SR, čerpalo prostředky fondů organizace:  
 
FO na překročení nákladů na platy, ve výši 18 067,- Kč. 
 
PC ČT ve sledovaném roce čerpalo investiční prostředky FRM organizace ve výši 40 000,- 
Kč, kdy u akce: „Výměna dveří a rekonstrukce přístřešku PC ČT“ do konce roku 2015 
nedošlo k odstranění reklamace. Tato částka představuje úhradu po odstranění závady. 
 
RF - byla zaznamenána tvorba a také čerpání RF z ostatních titulů ve výši účelových 
prostředků ze zahraničí (KG Ostrava) – 16 110,- Kč v souladu s §57 odst. 1) a odst. 4) 
zákona č. 218/2000 Sb. 
Prostředky MMR (ERDF) ve výši 386 521,69 Kč byly převedeny do RF organizace.  
 
Prostředky programového financování investic na akci: „PC Český Těšín – rekonstrukce a 
zateplení budovy“, číslo akce: SMVS 233V014000112 s programu Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny v systému řízení MŠMT – modernizace, nové investice, 
rekonstrukce 2016-2018. Prostředky ve výši 96 800,- Kč čerpány na zhotovení projektové 
dokumentace akce. 
Navíc byly čerpány vlastní výnosy organizace. 
 
Tabulka č. 7 - Přehled o použití prost ředků z mimorozpo čtových zdroj ů 
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7) Vyhodnocení hospodá řského výsledku a návrh p řídělu do pen ěžních fond ů 
 
PC ČT ve sledovaném roce vykazuje zisk ve výši 120 763,64 Kč. Kladného hospodářského 
výsledku bylo dosaženo na základě navýšení vlastních výnosů organizace oproti 
plánovaným.  
 
Návrh přídělu do peněžních fondů organizace: 

- FO  – 40 000,- Kč 
- FRM – 30 000,- Kč 
- RF  – 50 763,64 Kč 

 
Ve FO na konci roku máme cca 94 tis. Kč. Přídělem by byla vytvořena rezerva na eventuální 
překročení čerpání prostředků na platy. 
Ve FRM máme k dispozici cca 620 tis. Kč. V roce 2017 z prostředků FRM plánujeme nákup 
osobního automobilu a dále případné čerpání prostředků na financování nákladů akce: „PC 
Český Těšín – rekonstrukce a zateplení budovy“ – nezajištěných z programového 
financování. Rozhodli jsme se navýšit tento fond přídělem ze zlepšeného VH roku 2016.   
V RF máme cca 2 542 tis. Kč. V roce 2017 a v následujících letech plánujeme čerpat 
prostředky RF na překlenutí časového nesouladu mezí výnosy a náklady – předfinancování 
plánovaných projektů z EU, dále k úhradě potřeb nezajištěných výnosy v rozpočtu. 
 
Příspěvek na činnost organizace byl v roce 2016 využíván racionálně a úsporně.  
 
V roce 2016 proveden interní auditorkou (proškolenou MŠMT ČR jako interní auditor PŘO 
MŠMT dne 2. 6. 2011) interní audit zaměřený na audit výkonů, systémů a finanční audit 
organizace dle mapy rizik. V rámci auditované činnosti bylo zjištěno, že stav vnitřního 
kontrolního systému je přiměřený a funkční, zajišťuje dosažení cílů a úkolů organizace. 
Nevznikly pochybnosti o tom, že organizace nakládá s prostředky hospodárně, efektivně 
a účelně. V rámci auditované činnosti nebyly zjištěny závažné nedostatky a ani významná 
míra chybovosti, která by vedla k riziku sankci či nedosažení cílů a úkolů organizace. 
 
Ve sledovaném roce proběhly externí kontroly: 
- kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností 
plátce pojistného. Kontrolované období: od 1. 7. 2011 do 31. 5. 2016.  
Tato externí kontrola byla provedena pracovníky Všeobecné zdravotní pojišťovny České 
republiky, regionální pobočky Ostrava. Nebyly zjištěny nedostatky. Nebyla stanovena 
konkrétní doporučení, návrhy ani nápravní opatření.  
- dne 10. 11. 2016 proběhlo pracovníky MŠMT posouzení organizace na místě v souladu s § 
55a, zákona č. 219/2000 Sb. 
 
Tabulka č. 8 - Hospodá řský výsledek a návrh p řídělů do pen ěžních fond ů 
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9)  Další údaje 
a) Údaje o majetku 
b) Provedení řádných a mimo řádných inventarizací majetku a závazk ů 
c) Vyčíslení inventariza čních rozdíl ů 
 
PC ČT má od roku 2000 právo hospodaření k celé budově. Do konce července 2016 
v budově sídlila ČŠI, které byly poskytovány služby pro chod kanceláře dvou inspektorů na 
základě smlouvy o výpůjčce. 
 
Fond dlouhodobého majetku organizace činí 4 382 872,58 Kč. (V roce 2016 proběhlo 
částečné zhodnocení budovy ve výši 40 000,- Kč – Výměna dveří a přístřešku. Na akci: „PC 
Český Těšín – rekonstrukce a zateplení budovy“ použito 96 800,- Kč). 
 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek činí: 3 878 275,44 Kč a drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek: 103 363,- Kč.  
 
Na pořízení drobného majetku v roce 2016 byla použita částka 92 401,- Kč (zálohovací 
systém pro spisovou službu, trezor, počítače a telefonní přístroje). Vyřazení DDHM v částce 
159 599,50 (na základě vystaveného dokladu o neopravitelnosti byly vyřazeny: 3 ks 
počítačů, z toho 1 ks zničen po úderu bleskem, 2 ks tiskárny – vadný válec, 2 ks záložní 
zdroje, tel. přístroje).      
 
Organizace vede evidenci stavu učebnic, učebních pomůcek, knih v knihově 
a programového vybavení na podrozvahových účtech (celkem ve výši 5 262 277,05 Kč). 
 
Ve sledovaném roce nebyl prodán žáden nemovitý majetek. 
 
Dlouhodobý majetek je odpisován účetními odpisy dle odpisového plánu organizace.  
V souladu se zákonem o účetnictví č. 563/91 Sb., v aktuálním znění a na základě příkazu 
ředitelky ze dne 30. října 2016 k provedení inventarizace ke dni 31. 12. 2016, byla 
ustanovena ústřední a dílčí inventarizační komise. Prvotní inventura, která zahrnovala 
činnosti spojené s inventarizací hmotného majetku, byla provedena ke dni 30. 11. 2016. 
Následně rozdílová inventura hmotného majetku proběhla v období od 1. prosince 2016 do 
31. prosince 2016.  
K 31. 12. 2016 byla provedena dokladová inventura zásob, peněžních prostředků, závazků 
a pohledávek. Skutečný stav inventarizovaného majetku souhlasí se stavem účetním. 
Komisemi nebyly zjištěny žádné škody na majetku organizace ani shledány žádné rozdíly 
nebo nedostatky.   
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d) Přehled o ú časti na mezinárodních konferencích 
 
V roce 2016 pracovníci PC ČT absolvovali níže uvedené zahraniční pracovní cesty. Celkové 
náklady z rozpočtu PC ČT činily 58 815,58 Kč. 
 
Datum: 16. 01. 2016 
Téma: Pracovní setkání organizátorů řečnické soutěže „Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy 
im. Wojciecha  Korfantego“ 
Místo: Kraków (Polsko) 
Organizátor: Regionální institut kultury v Katovicích  
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Barbara Kubiczková 
Program: Shrnutí výsledků XIX ročníku soutěže, organizační připomínky, příprava XX. 
ročníku soutěže, volba tématu 
Přínos pro organizaci:  

- organizace soutěže pro žáky ZŠ a SŠ s pol. jaz. vyuč.  
 
Datum: 14. – 15. 04. 2016 
Téma: Mezinárodní konference „Vzdělávání na rozcestí“ („Edukacja na rozdrożu“)  
Místo: Opole (Polsko) 
Organizátor: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Regionalne Centrum 
Rozwoju Edukacji w Opolu, Uniwersytet Zielonogórski, Pedagogická fakulta Univerzity 
v Prešově 
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Marta Kmeť, Mgr. Renata Czaderová, Mgr. Barbara 
Kubiczková 
Program: konference a workshopy 
Přínos pro organizaci:  

- účast na konferenci a workshopech, 
- seznámení s novými poznatky. 

 
Datum: 27. – 29. 04. 2016 
Téma: česko-polské pracovní jednání skupiny pro oblast učebnic 
Místo: Poznań (Polsko) 
Organizátor: Univerzita Adama Mickiewicze 
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Marta Kmeť 
Program: příprava programu učebnicové sekce pro podzimní kongres vědy o Čechách 
Přínos pro organizaci:  

- práce v česko-polské učebnicové skupině patří v činnosti PC ČT do oblasti 
přeshraniční spolupráce, v roce 2016 byla tato činnost součástí resortního úkolu 
MŠMT. 

 
Datum: 09. 05. 2016 
Téma: návštěva Centra rozvoje polského vzdělávání v zahraničí 
Místo: Warszawa (Polsko) 
Organizátor: Pedagogické centrum Český Těšín 
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Marta Kmeť 
Program: pracovní jednání  
Přínos pro organizaci:  

- dohodnutí dalšího vzdělávání učitelů škol s polským jazykem vyučovacím 
a vzdělávacích exkurzí žáků do Polska. 

 
Datum: 29. 05. – 01. 06. 2016 
Téma: Konference „Mezikulturní vzdělávání“ („Edukacja międzykulturowa – dokonania 
i perspektywy“) 
Místo: Lipowy Most (Polsko) 
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Organizátor: Uniwersytet w Białymstoku, „Stowarzyszenie Wspierania Edukacji 
Międzykulturowej“ (Sdružení pro podporu interkulturního vzdělávání) 
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Barbara Kubiczková 
Program: přednášky, semináře, diskuse 
Přínos pro organizaci:  

- účast na konferenci, 
- prezentace aktivit PC ČT v rámci mezikulturního vzdělávání (projekty, workshopy, 
publikace), 
- navázání spolupráce s členy Sdružení pro podporu interkulturního vzdělávání. 

  
Datum: 02. 06. 2016  
Téma:  Pracovní jednání  - Fakulta polonistiky Vratislavské univerzity 
Místo: Wrocław (Polsko) 
Organizátor: Pedagogické centrum Český Těšín 
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Marta Kmeť, Mgr. Barbara Kubiczková 
Program: pracovní jednání 
Přínos pro organizaci:  

- dohodnutí dalšího vzdělávání učitelů škol s polským jazykem vzdělávacím v oblasti 
didaktiky polského jazyka. 

 
Datum: 16. - 18. 06. 2016  
Téma:  Světový sjezd učitelů polského jazyka  
Místo: Ostróda (Polsko) 
Organizátor: Centrum dalšího vzdělávání, Olsztyn 
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Marta Kmeť 
Program: konference, workshopy 
Přínos pro organizaci:  

- nejnovější poznatky v oblasti didaktiky polského jazyka a rozvoje bilingvních dětí, 
- příprava výměnné stáže pro ředitele škol ČR-Litva, 
- navázání spolupráce. 

 
Datum: 23. 06. 2016 
Téma:  Světový polonistický kongres („VI Światowy Kongres Polonistów“) 
Místo: Katowice (Polsko) 
Organizátor: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów 
Polonistycznych 
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Marta Kmeť, Mgr. Barbara Kubiczková 
Program: workshopy 
Přínos pro organizaci:  

- účast na workshopech, 
- navázání spolupráce. 

 
Datum: 25. – 27. 06. 2016 
Téma: Polonistické putování „Po stopách Piastovců“ 
Místo: Poznań (Polsko) 
Organizátor: Pedagogické Centrum pro polské národnostní školství Český Těšín, Sdružení 
polských učitelů v ČR 
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Barbara Kubiczková 
Program: Účastníci se seznámili s významnými místy, historii a tradicemi Velkopolska, 
navštívili místa spojená se životem spisovatelů a filosofů, a opětovně si uvědomili význam 
historie a tradice pro současnou evropskou výchovu mladých lidí. Získali materiály pro 
úspěšné vyučování polského jazyka, kultury a literatury, ale také biologie a zeměpisu 
Přínos pro organizaci:  

- organizace akreditované vzdělávací akce pro učitele ZŠ a SŠ s pol. jaz. vyuč. v ČR. 
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Datum: 11. – 16. 09 2016 
Téma: Studijní pobyt ředitelů škol s polským jazykem vyučovacím 
Místo: Vilnius a vilenský region (Litva) 
Organizátor: Centrum dalšího vzdělávání (ODN Olsztyn), PC ČT 
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Marta Kmeť, Mgr. Michaela Raszková, Mgr. Barbara 
Kubiczková 
Program: návštěva škol a vzdělávacích institucí s důrazem na polské menšinové školství na 
Litvě 
Přínos pro organizaci:  
- spoluorganizace, výměna zkušeností, navázání spolupráce; 
 
Datum: 21. – 23. 09. 2016 
Téma: Studijní pobyt ředitelů škol Královéhradeckého kraje 
Místo: Kraków (Polsko) 
Organizátor: Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje, PC ČT (příprava 
obsahové časti exkurze) 
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Marta Kmeť, Mgr. Michaela Raszková, Mgr. Renata 
Czaderová, Mgr. Barbara Kubiczková 
Program: návštěva škol různých stupňů (MŠ, ZŠ, SŚ), vzdělávacích institucí a významných 
historických míst (Wawel, Wieliczka, KL Auschwitz-Birkenau) 
Přínos pro organizaci:  
- spoluorganizace, výměna zkušeností, navázání spolupráce; 
 
Datum: 06. 10. 2016 
Téma: konference „Kultura a regionální výchova na česko-polském pomezí“ 
Místo: Prudnik (Polsko) 
Organizátor: Sdružení Euroregionu Praděd 
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Marta Kmeť 
Program: konference 
Přínos pro organizaci:  

- příprava konferenčního příspěvku, vystoupení na konferenci – prezentace 
zkušeností PC ČT v oblasti přeshraničního vzdělávání učitelů a žáků; 

 
Datum: 23. – 25. 10. 2016 
Téma: I. kongres vědy o Čechách  
Místo: Wrocław (Polsko) 
Organizátor: Vratislavská univerzita, Česko-polská vědecká společnost 
Účastníci za PC Český Těšín:  Mgr. Marta Kmeť 
Program: konference a semináře v sekcích 
Přínos pro organizaci:  

- práce v česko-polské učebnicové skupině patří v činnosti PC ČT do oblasti 
přeshraniční spolupráce, v roce 2016 byla tato činnost součástí resortního úkolu 
MŠMT, semináři učebnicové sekce byla udělena záštita MŠMT; 
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Rozbor hospodaření za rok 2016 předkládá                     Mgr. Marta Kmeť, ředitelka PC ČT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
V Českém Těšíně, dne 24. 02. 2016 
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Přílohy k textové části: Statistické údaje o činnosti PC Český Těšín: 
 
1.  Seznam akcí, kterých se zúčastnili pracovníci PC ČT 
2. Seznam vzdělávacích akcí organizovaných PC ČT 
3. Soutěže pro žáky škol s polským jazykem vyučovacím 
4. Další aktivity PC ČT 
 
 
 
 

1. Seznam akcí, kterých se zú častnili pracovníci PC ČT - 2016 
Datum Název akce, místo 

16.01.16 Pracovní setkání partnerů řečnické soutěže v polském jazyce, Kraków (PL) 
21.01.16 Seminář k ekonomické problematice v oblasti rozpočtu OPŘO; MŠMT ČR 
12.02.16 školení k základním pravidlům pro fond mikroprojektů v ER TS-ŚC, Český Těšín 
13.04.16 Recitační přehlídka žáků MŠ, Český Těšín 
14.04.16 Mezinárodní konferemce "Vzdělávání na rozcestí", Opole (PL), 14.-15.04. 
27.04.16 Poznań - česko-polská pracovní skupina pro oblast učebnic 27.4. - 29.4. 
03.05.16 Operační program VVV Olomouc (celodenní seminář) 
06.05.16 školení pro žadatele z fondu mikroprojektů - webová aplikace MS2014+,Český Těšín 
09.05.16 Pracovní schůzka ORPEG, Warszawa 
17.05.16 Metodická poradna KVIC Karviná 
24.05.16 Školení CRAB; UZSVM Praha 
24.05.16 Konference “Moudré pohádky z celého světa”, Rybnik (PL) 
29.05.16 Konference "Mezikulturní vzdělávání", Lipowy Most (PL), 29.05.-01.06. 
16.06.16 Světový sjezd učitelů polských škol, Ostróda, PL, 16.6.-18.6. (vystoupení) 
20.06.16 konference Menšiny v Polsku a v ČR, Slezská univerzita, Cieszyn (vystoupení) 
23.06.16 Světový polonistický kongres, Katovice (PL) 
11.09.16 Studijní pobyt ředitelů škol s pol. jaz. vyuč., Litva, 11.-16.09. (vystoupení) 
16.09.16 školení Vybrané problémy z hospodaření PO, Ostrava 
21.09.16 Studijní pobyt ředitelů škol Královéhradeckého kraje, Kraków (PL), 21.-23.09. 
06.10.16 konference "Kultura a regionální vzdělávání na CZ-PL pomezí", Prudnik, PL (vystoupení) 
23.10.16 účast na I. kongresu vědy o Česku, 23.10.-25.10., Wrocław, PL (vystoupení) 
10.11.16 konference Děti a mládež národnostních menšin, Praha (vystoupení) 
30.11.16 Školení k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek, Praha 
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2. Seznam vzd ělávacích akcí organizovaných PC ČT - 2016 

Datum Název akce, místo, od - do 
19.01.16 Metodická setkání učitelů MŠ, Český Těšín 
11.03.16 Zručné ruce - podpora polytechnické výchovy v MŠ 
06.04.16 Metodická setkání učitelů MŠ, Albrechtice u Českého Těšína 
19.04.16 Variace z přírodních materiálů - jaro, léto 
22.04.16 Matematická prostředí v metodě prof. Hejného 
02.05.16 Angličtina - Umíte to s pohádkou? 

02.05.16 Metodické setkání učitelů polského jazyka "Jak inspirovat, abychom motivovali" 
05.05.16 Efektivní vyučovací techniky v inkluzivní třídě 
30.06.16 Ilustrované rýmovačky aneb jak rozvíjet řeč a manuální zručnost 
25.08.16 Letní škola matematiky prof. Hejného 25.-28.8. 

25.08.16 "Po stopách polského kulturního dědictví (Piastovci), vzdělávací exkurze, 25.-27.8. 
25.08.16 Konfliktní situace ve škole a jejich řešení, 25.08.-26.08. 
29.09.16 Vedení a řízení školy, profesní rozvoj ředitele, 29.09.-30.09. 
12.10.16 Matematická prostředí v metodě prof. Hejného 

19.10.16 Metodické setkání učitelů polského jazyka "Příprava žáka na veřejná vystoupení" 
25.11.16 KLANZA – pohyb, hudba, umění a hry 
08.12.16 Efektivní využití myšlenkových map  
12.12.16 Angličtina: Mám ve třídě dyslektika(y) 
12.12.16 Angličtina: Strategie pro práci s dyslektiky 
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3. Soutěže pro žáky škol s polským vyu čovacím jazykem - 2016 

Datum Název akce 
Počet 
žáků 

19.01.16 okresní kolo Matematická olympiáda, 5. roč. ZŠ  21 
19.01.16 Přehlídka školní pěvecké činnosti 120 
01.03.16 FOX - soutěž v anglickém jazyce 143 
17.03.16 Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN a Klokánek  520 
23.03.16 okresní kolo PYTHAGORIÁDA, 5. roč. ZŠ  13 
05.04.16 okresní kolo Matematická olympiáda, 6.- 8. roč. ZŠ  39 
27.04.16 3. kolo matematické soutěže PIKOMAT, 5.- 8. roč. ZŠ   42 
18.05.16 Přehlídka těšínské lidové písně 65 
25.05.16 okresní kolo PYTHAGORIÁDA, 6.- 8. roč. ZŠ  75 
07.06.16 „Motylkowate nie latają - soutěž k příležitosti Roku luštěnin, meziškolní kolo  54 
24.06.16 finále matematické soutěže PIKOMAT, 5. – 8. roč. ZŠ  18 
27.09.16 1. kolo mat. soutěže PIKOMAT 5.-8.roč.ZŠ (školní rok 2016/17)  113 
01.11.16 2. kolo mat. soutěže PIKOMAT 5.-8.roč.ZŠ (školní rok 2016/17) 98 
31.10.16 Multimediální soutěž v rámci Roku Henryka Sienkiewicze 52 
31.10.16 Výtvarná soutěž v rámci Roku Henryka Sienkiewicze 156 
30.11.16 Řečnická soutěž v polském jazyce  10 
30.11.16 Pravopisná soutěž v polském jazyce "Mistr pravopisu" 167 
30.11.16 Vědomostní soutěž v rámci Roku Henryka Sienkiewicze 36 
30.11.16 Literární soutěž v rámci Roku Henryka Sienkiewicze  90 
    1832 

 
 

4. Další aktivity PC Český Těšín - 2016 
Činnost Termín 

Studijní pobyt ředitelů škol s polským jazykem vyučovacím, Litva září 
Studijní pobyt ředitelů škol Královéhradeckého kraje, Kraków (PL) září 
Příprava projektu Těšínské GO (INTERREG VA ČR-Polsko) červen - prosinec 
Příprava projektu Zvyšování jazykové kompetence (INTERREG VA ČR-Polsko) celoročně 
Udržitelnost projektu Akcent@com červen - srpen 
Udržitelnost projektu Barevné stezky listopad - prosinec 
Metodické setkání učitelů MŠ 2.6.2016 
Pracovní schůzka s ČŠI (Moravskoslezský inspektorát) 23.9.2016 
ÚŽASNÉ DIVADLO FYZIKY- fyzické pokusy v MŠ, ZŠ, SŠ (1223 žáků) 15.2. - 26.2. 2016 
Seminář pro učitele v interaktivním muzeu Pevnost poznání v Olomouci 1.11. 
Současné tendence v polském jazyce (přednáška prof. Jana Miodka) 10.10. 
Organizace studijního pobytu pro ředitele škol z Litvy 06.11.-11.11. 
Pravopisná soutěž "Velký diktát" 10.11. 
Doprovodné akce pro žáky a učitele v rámci Roku H. Sienkiewicze celoročně 
Jazykové workshopy pro studenty (udržitelnost projektu Akcent@com) 17.12. 
Konference AŘG, Zlín, překlady polského vystoupení březen 
Koordinace prací česko-polské pracovní skupiny pro oblast učebnic celoročně 
programová rada EURO-IN (česko-polská spolupráce v oblasti vzdělávání) celoročně 
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