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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 2017 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 2018 pokračovala činnost Pedagogického centra na základě schváleného Plánu hlavních úkolů 
dle náplně činnosti. 
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PODPORA MENŠINOVÉHO ŠKOLSTVÍ  
 
Snažíme se o posílení menšinového vzdělávání kvalitním didaktickým materiálem. Zejména pak ve 
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, kde školy využívaly zastaralé učebnice. Díky účelové dotaci MŠMT 
jsme připravili a vydali další pracovní učebnice pro žáky základních škol s polským jazykem vyučovacím. 
 
Tým autorů a grafiků pracoval na obsahové stránce pracovních učebnic pro přírodovědu (1. a 2. část).  
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Přírodověda – 1. část       Přírodověda – 2. část 
 

 

 

 

V roce 2018 jsme vybrali a následně připravili překlad do polské jazykové verze učebnice Prvouka pro 
VO Člověk a jeho svět pro 3. roč. ZŠ (nakladatelství ALTER) s tiskem v roce 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zároveň jsme v roce 2018 zrealizovali dotisk polské jazykové mutace pracovního sešitu „Svět okolo 
nás“ („Świat wokół nas“) pro 2. roč. ZŠ nakladatelství ALTER. 
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METODICKÉ POMŮCKY – „JUTRZENKA“ A „OGNIWO“  
 
Oba časopisy vycházejí 1x měsíčně po dobu školního roku.  
 
„Jutrzenka“ (roč. 74/108) – 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 2018 jsme se věnovali regionální výchově a přibližovali žákům zajímavá místa v regionu. Vyšly 
články na podporu čtenářské gramotnosti a rozvoje komunikačních dovedností. V časopise jsme se 
věnovali každodenním problémům dětí v části Bajky babičky Báry, zásadám správného chování 
matematické gramotnosti v části „Hlavička pracuje s profesorem Rozumem“.  Objevily se návody pro 
výtvarnou a pracovní výchovu a aktivity ve školních družinách „Zručné ruce“ či rébusy, hádanky a 
logické úkoly. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Ogniwo“ (roč. 74) 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 již několik 
let pravidelně objevují žáci polských škol, kteří dosáhli významných úspěchů v exaktních, uměleckých 
nebo sportovních oblastech. V roce 2018 se v měsíčníku objevily série jako: Čteme rádi, Zásady 
správného chování, Cesty blízké a daleké, Po stopách cestovatelů a objevitelů, Jazykový koutek atd.  
 
V roce 2018 nastala také velmi důležitá změna v obou metodických pomůckách, jelikož jsme se rozhodli 
pro modernizaci vzhledu díky částečně barevnému tisku. V tomto roce měly oba časopisy čtvrtinu 
stránek barevných. V modernizaci budeme pokračovat i v následujícím roce. 
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JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – REVIZE RVP PRO POLSKÝ JAZYK A LITERATURU 
 
Dlouhodobě se věnujeme důležitému okruhu, a to jazykovému vzdělávání ve školách s polským 
jazykem vyučovacím. V dnešní době přirozený jev, jakým jsou jazykově smíšená manželství, nás nutí 
pohlédnout na jazykové vzdělávání v menšinové škole z jiných úhlů. Nemůžeme jednoznačně říci, že 
pro všechny děti/žáky je pouze polština mateřským jazykem, dnes je polština jedním z mateřských 
jazyků.  
 
Proto jsme se rozhodli věnovat se otázce, jak efektivně a dle nejnovějších poznatků jazykovědců 
a didaktiků vzdělávat v jazykové oblasti. Důležitým aspektem současné didaktiky polského jazyka 
v mnohojazyčném a mnohokulturním prostředí je nutnost modernizace procesu jazykového 
vzdělávání.  
 
Vytvořili jsme pracovní tým složený z metodiků, didaktiků, učitelů polských škol a podrobněji se začali  
věnovat opětovné revizi RVP pro polský jazyk a jeho efektivnímu skloubení se školními vzdělávacími 
programy škol s polským jazykem vyučovacím. Na aktivitě spolupracujeme s Centrem jazyka a polské 
kultury ve světě Jagellonské univerzity v Krakově a didaktiky polského jazyka Vojvodského 
metodického centra v Bielsku-Bialé.  
Zaměřujeme se hlavně na metodiku polského jazyka jako tzv. „heritage language“, tj. skloubení prvků 
učení se jazyku jako mateřskému a cizímu. Důraz chceme klást na podporu a rozvoj komunikačních 
dovedností v polském jazyce, zároveň chceme využít benefit dvojjazyčnosti a přenést výsledky 
nejnovějších výzkumů do metodiky polského jazyka (např. chceme se pokusit skloubit vyvozování 
a vysvětlování lingvistických jevů v českém a polském jazyce tak, aby se vyvozování nedublovalo, což 
může ušetřit čas pro rozvoj komunikačních dovedností namísto stricte lingvistického učení).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodické dílny „Heritage Language“ v teorii   … a v praxi 
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ   

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

Dalšímu vzdělávání věnujeme velkou pozornost. Toto vzdělávání probíhalo ve spolupráci 
s pedagogickými asociacemi a společnostmi 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 260 učitelů 
Konfliktní situace ve škole a jejich řešení 

Čtenářská pregramotnost v předškolním vzdělávání napříč RVP PV  

Ilustrované rýmovačky aneb jak rozvíjet řeč a manuální zručnost 

Metodická setkání učitelů polského jazyka 

Cesta k léčbě šikany 

Konfliktní situace ve škole a jejich řešení 

Vedení a řízení školy - profesní rozvoj ředitele 

Akcent@net (workshopy pro učitele) - ER Nisa  

Tanec, hudba, písnička 

Výuka angličtiny ve skupinách - modul A 

Historicko-polonistické putování ... - Po stopách Piastovců 

Současné vývojové tendence v polském jazyce 

Akcent@net (workshopy pro učitele) - ER Glacensis  

Výuka angličtiny ve skupinách - modul B 

Metodická setkání učitelů polského jazyka 

Polytechnika v praxi MŠ 

Akcent@net (workshopy pro učitele) - ER Praděd 
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SOUTĚŽE PRO ŽÁKY ŠKOL S POLSKÝM VYUČOVACÍM JAZYKEM 
 
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 2018.  

  

Název akce 
Počet 
žáků 

Matematická olympiáda - okresní kolo - 5. roč. ZŠ  12 
Geometrie ve fotografii - meziškolní kolo 15 
Přehlídka školní pěvecké činnosti 392 
Pravopisná soutěž "Mistr pravopisu" pro žáky ZŠ s pol. jaz. vyuč. 148 
Řečnická soutěž pro žáky "Konkurs Krasomówczy im. W. Korfantego" 18 
FOX - soutěž v anglickém jazyce 276 
Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN a Klokánek 2018 pro žáky ZŠ a ŠS s PVJ 552 
Soutěž a fotografické dílny s výukou počítačové úpravy - finále  6 
Matematická olympiáda - okresní kolo - 6.- 8. roč. ZŠ  32 
PIKOMAT - 3. kolo matematické soutěže  45 
Přehlídka těšínské lidové písně 164 
PYTHAGORIÁDA - okresní kolo - 5.- 8. roč. ZŠ 75 
PIKOMAT - finále matematické soutěže  22 
PIKOMAT - 1. kolo matematické soutěže 101 
PIKOMAT - 2. kolo matematické soutěže 99 

 
Soutěží se v roce 2018 zúčastnilo celkem 1957 žáků polských škol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Matematická olympiáda                PIKOMAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 PYTHAGORIÁDA                                                          PYTHAGORIÁDA 
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FOX - soutěž v anglickém jazyce  
  
Soutěže se v roce 2018 zúčastnilo 276 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.  
 
 
 
MISTR PRAVOPISU – pravopisná soutěž v polském jazyce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soutěž probíhá ve 3 věkových kategoriích. V roce 2018 se jí zúčastnilo 148 žáků od 4. po 9. roč. ZŠ. 
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SPOLUPRÁCE NA VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTECH SE VZDĚLÁVACÍMI INSTITUCEMI V POLSKU 
 
V roce 2018 probíhala velmi aktivní spolupráce s odborníky v Polsku. Jednalo se zejména o: 
 

− spolupráci s Centrem dalšího vzdělávání (ODN - Ośrodek Doskonalenia Zawodowego), Ostróda. 

Tato instituce vysílá do PC ČT lektory dalšího vzdělávání, kteří vedou workshopy pro ředitele škol 

v oblasti leadershipu. 2-denní workshop se konal v září. Dále jsme společně organizovali stáže pro 

učitele polského jazyka v Toruni.    

 

− jako nadnárodní partner jsme spolupracovali s Regionálním kulturním institutem (Regionalny 

Instytut Kultury) v Katovicích a se Sdružením polonistů (Stowarzyszenie Polonistów) v Krakově na 

organizaci řečnické soutěže. Tématem roku 2018 byla svoboda. Mládež se musela popasovat 

s nelehkým úkolem a připravit  vystoupení na téma „Nešťasný dar svobody“. 

 

− s Nadací „Pomoc Polákům na východě“ (Pomoc Polakom na Wschodzie) ve Varšavě jsme zrealizovali 

vzdělávací exkurzi pro učitele po stopách roku 1918 v Polsku s cílem seznámení se s významnými 

místy od velkopolských povstání po vznik samostatného Polska. Tato nadace se orientuje na 

organizační a finanční podporu mj. států bývalého tzv. východního bloku. 

 

− s Nadací „Polské vzdělávání v zahraničí“ (Oświata Polska za Granicą) ve Varšavě jsme pokračovali ve 

spolupráci na realizaci vzdělávacích pobytů (včetně školní docházky) žáků polských menšinových 

škol ve školách v Polsku. 6 týdenních turnusů pro žáky vybraných ročníků na 2. stupni ZŠ se konalo 

v krásném prostředí Kladska a okolí. Žáci se v dopoledních hodinách společně učili se svými polskými 

vrstevníky, odpoledne pak byl pro ně připraven atraktivní sportovní a kulturní program.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Žáci v Olympijském centru polského biatlonu          …. a na společné hodině tělocviku 
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SPOLUPRÁCE A REALIZACE PROJEKTŮ  
V RÁMCI PROGRAMU INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO 
 
PC ČT se podílí na přeshraniční spolupráci od roku 2002. Po celou dobu se věnujeme otázkám 
vzdělávání, zejména pak v oblasti regionální výchovy. Projekty realizujeme jako vedoucí partner nebo 
jako partner s finanční účastí. V roce 2018 se jednalo o 3 přeshraniční projekty, z toho 2 velké 
realizované po celé délce česko-polského pohraničí a 1 projekt v rámci Fondu mikroprojektů 
Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. 
 
 
 
ZVYŠOVÁNÍ JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ BUDOUCÍCH ABSOLVENTŮ NA PŘESHRANIČNÍM TRHU PRÁCE  

 

Vedoucí partner projektu – Palackého univerzita v Olomouci (partner s finanční účastí) 
Český partner projektu – PC ČT (partner s finanční účastí) 
Polský partner projektu – Vratislavská univerzita ve Vratislavi (partner s finanční účastí)  
 
 
 
 
 
Cílem projektu je rozšíření jazykových kompetencí 
budoucích absolventů za účelem zvýšení jejich  
šance na uplatnění na PL-CZ přeshraničním trhu  
práce. Pro studenty vysokých škol na česko-polském 
pomezí jsme zorganizovali 1. běh workshopů 
s cílem motivovat mladé lidí učení se sousedícím  
jazykům. Účastníci měli možnost seznámit se  
s reáliemi obou států, jazykovými podobnostmi  
a rozmanitostmi. Workshopy byly vedeny týmem zkušených českých a polských lektorů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Společná práce na Rejvízu        … a vzdělávání formou hry 
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AKCENT@NET 
 
Vedoucí partner projektu – Institut Euroschola v Třinci (partner s finanční účastí) 
Český partner projektu – PC ČT (partner s finanční účastí) 
Polský partner projektu – Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM (partner s finanční účastí)  
    
Cílem projektu je vytvoření kooperační sítě učitelů ZŠ a SŠ po celé délce česko-polského pohraničí. 
Projekt naplňuje hlavní cíl programu INTERREG CZ-PL, protože se orientuje na zvýšení intenzity 
spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu, tedy v tomto případě jsou institucemi školy 
a komunitami učitelé obou částí příhraničního prostoru. Vytvoření této sítě reaguje na výsledky 
předcházejících projektů žadatele a jeho partnerů, kdy se podařilo v mnoha učitelích na celé délce 
hranice zažehnout zájem o CBC pomocí našeho předchozího úspěšného partnerského projektu 
Akcent@com. Cíl projektu je postupně naplňován formou organizace 12 setkání učitelů škol z obou 
částí hranice (v roce 2018 se uskutečnila 3 setkání) a formou organizace přeshraničních job-
shadowingových stáží učitelů na protější straně hranice. Pomalu vzniká také dvojjazyčná publikace 
"Mozaika kultur na česko-polském pomezí", jejímiž autory jsou mj. sami účastníci česko-polských 
setkání učitelů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účastníci CZ/PL setkání na polské straně Jizerských hor 
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TĚŠÍNSKÉ GO (PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI REGIONÁLNÍ VÝCHOVY)  
 
Vedoucí partner projektu – PC ČT (partner s finanční účastí) 
Polský partner projektu – COK „Dom Narodowy“ (partner s finanční účastí) 
http://www.tesinskego.cz/ 
 
Cílem 1-letého projektu byla další podpora vzdělávání v oblasti regionální výchovy ve školách po obou 
stranách Těšínského Slezska. Projekt byl zaměřen na prohloubení znalostí v oblasti regionálního 
tematiky (historie, tradice, řemesla a zvyky) a podporu využívání nehmotného kulturního dědictví. 
Hlavním cílem projektu bylo zlepšit znalosti a dovednosti učitelů, rozvinout a rozšířit jejich povědomí 
o rozmanitostech regionu, jeho kulturní různorodosti. Projekt díky svým výstupům (městská hra, 
vzdělávací exkurze, pracovní sešit-portfolio pro žáky 12-14 let) umožní učitelům získané znalosti 
a vědomosti zprostředkovat  také žákům.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exkurze pro učitele – stezka tradic a řemesel 
 
 
Cílem projektu bylo také upozornit na potřebu bojovat se stereotypy, a to prostřednictvím vzájemného 
pochopení historie, kultury, tradic a jazyků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hra o regionu ve velikosti 12m x 15m 
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RESORTNÍ ÚKOLY MŠMT 
 
PC ČT realizovalo v roce 2018  1 resortní úkol MŠMT v rámci prácí česko-polské pracovní skupiny pro 
oblast učebnic. 
 
V říjnu 2018 jsme na půdě Velvyslanectví Polské republiky v Praze zorganizovali mezinárodní 
konferenci věnované roku 1918 s názvem „Rok 1918 – jeho předpoklady, důsledky a význam 
v českých/československých a polských učebnicích“. 
 
Téma konference odráželo podstatu události pro edukaci. Jednotlivé příspěvky byly zaměřeny na 
vznik samostatných států a na význam této klíčové události pro dnešní společnost. 
 
Konference se zúčastnila řada významných hostů, mezi nimi byli představitelé MŠMT, didaktici, 
historici a učitelé. 
 
V průběhu konference zazněla řada zajímavých příspěvků, jako např.: 

 
Obsahují dějepisné učebnice před rokem 1918 předpoklady pro vznik ČSR?  
Zdeněk Beneš (Univerzita Karlova v Praze) 
 
Uwarunkowania odrodzenia państwa polskiego w podręcznikach do nauczania historii 
Józef Brynkus (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) 
 
Školní výuka dějepisu jako prostředek formování národní identity mládeže po vzniku ČSR 
Blažena Gracová (Ostravská univerzita v Ostravě) 
 
Podręczniki  historii jako forma kształcenia tożsamości narodowej młodzieży po odrodzeniu państwa 
polskiego Danuta Konieczka-Śliwińska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
 
Kształtowanie poczucia świadomości narodowej w podręcznikach do języka polskiego po reformie 
edukacji w Polsce w 2017 roku Beata Gromadzka (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
 
Posilování vědomí československé státnosti v prvorepublikových učebnicích literatury a dnes 
Martin Tomášek (Ostravská univerzita v Ostravě)  

 
Problem wychowania obywatelskiego w polskiej edukacji obywatelskiej w latach 1918-2018   
Małgorzata Machałek (Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie)    
 
Vznik ČSR v mezipředmětové reflexi dějepisu a společenských věd  
Slavoj Tomeček (Ostravská univerzita v Ostravě)  
 
Obraz 1. československé republiky v dobových i současných učebnicích geografie  
Barbara Baarová (Ostravská univerzita v Ostravě) 
 
Obraz II Rzeczpospolitej w ówczesnych i współczesnych podręcznikach do geografii 
Roman Matykowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
 
Wpływ powstania państwa polskiego na szkolnictwo różnych poziomów edukacyjnych  
Maria Stinia (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) 
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V odpolední části jsme se věnovali některým vzdělávacím projektům, které byly v obou státech 
realizované, zejména na příkladu konkrétních akcí ve školách. Tyto příspěvky připravili čeští a polští 
učitelé. Jednalo se o: 
 
Projekty edukacyjne związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę realizowane przez szkoły 
Agnieszka Chłosta-Sikorska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) 
 
100-lecie niepodległości w praktyce szkolnej na przykładzie szkoły podstawowej w Bielsku-Białej 
Katarzyna Śleziak (Szkoła Podstawowa SMYK w Bielsku-Białej) 
 
Stoleté výročí vzniku samostatného státu a jeho edukační potenciál 
Pavel Martinovský (ZŠ Vratislavova, Praha, předseda Asociace učitelů dějepisu) 
 
 

 
ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRACOVNÍKŮ PC ČT V ROCE 2018 
 
Pracovníci PC ČT se v roce 2018 zúčastnili následujících zahraničních pracovních cest: 
 
V roce 2018 pracovníci PC ČT absolvovali níže uvedené zahraniční pracovní cesty. Celkové náklady 
z rozpočtu PC ČT činily 18 981,26 Kč. 
 
Datum: 05. 03. 2018 
Finále řečnické soutěže pro žáky SŠ („Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. W. Korfantego")  
Místo: Katovice (Polsko) 
Organizátor – Regionální kulturní centrum, Katovice (PL), Sdružení učitelů polského jazyka,  Krakov (PL) 
Účastníci za PC Český Těšín: Mgr. Barbara Kubiczek 
Program: soutěž pro žáky 
Přínos pro organizaci: 

- spoluorganizace soutěže, účast v celostátním finále 
- setkání s organizátory lokálních soutěží; 

 
Datum: 19. 04 – 21. 04. 2018 
Pracovní setkání a seminář učebnicové skupiny 
Místo: Krakov (Polsko) 
Organizátor – Pedagogická univerzita Krakov 
Účastníci za PC Český Těšín: Mgr. Marta Kmeť 
Program: semináře pro studenty, setkání s didaktiky  
Přínos pro organizaci: 

- pracovní jednání učebnicové skupiny 
- příprava mezinárodní konference 
- seznámení se s trendy v polské vysokoškolské didaktice; 

 
Datum: 15. 06., 03. - 05. 09., 15. - 16. 11. 2018 
Projekt pro žáky ZŠ s pol. jaz. vyuč.  „Poznáváme Polsko prostřednictvím vzdělávání a zábavy“ 
Místo: Duszniki Zdroj (Polsko) 
Účastníci za PC Český Těšín: Mgr. Barbara Kubiczek, Mgr. Marta Kmeť (15. 06. 2018) 
Přínos pro organizaci:  

- realizace projektu: organizace pobytu pro žáky (ubytování, stravování), organizace výuky 
a programu (návštěva škol, setkání s vedením škol a učiteli); 
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Datum: 17. - 18. 09. 2018 
Pracovní setkání a workshopy pro  ředitele škol s polským jazykem vyučovacím 
Místo: Ustroń (PL) 
Organizátor: Centrum dalšího vzdělávání (ODN Olsztyn), PC ČT 
Účastníci za PC Český Těšín: Mgr. Marta Kmeť, Mgr. Barbara Kubiczek 
Program: Pracovní setkání a workshop „Vedení a řízení školy - profesní rozvoj ředitele“ (12VH) 
Přínos pro organizaci:  
- účast na pracovním setkání 
- organizace workshopu; 
 
Datum: 19. 9. – 23. 9. 2018 
V. Světový sjezd Polonie a Poláků žijících v zahraničí 
Organizátor: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska“, Senat RP 
Místo: Warszawa (Polsko) 
Účastník za PC ČT: Marcela Siemińská 
Přínos pro organizaci: 

-       účast na Světovém fóru polského společenství  
-       prezentace menšinového školství ČR 
-       prezentace aktivit PC ČT 
-       výměna zkušeností; 
 

Datum:  18. – 20. 10. 2018 
Historicko-polonistické putování po stopách polského kulturního dědictví „Po stopách Piastovců“ 
Místo: Poznań (Polsko) 
Organizátor: PC ČT  
Účastníci za PC Český Těšín: Mgr. Barbara Kubiczek 
Program: Puszczykowo, Poznań, Gniezno, Biskupin, Strzelno, Rogalin. Účastníci se seznámili 
s významnými místy, historii a tradicemi Velkopolska, navštívili místa spojená se životem spisovatelů 
a filosofů, získali materiály pro úspěšné vyučování polského jazyka, kultury a literatury, biologie 
a zeměpisu. 
Přínos pro organizaci:  

- organizace akreditované vzdělávací akce pro učitele ZŠ a SŠ s pol. jaz. vyuč. v ČR; 
 
Datum:  21. – 22. 10. 2018 
Pracovní setkání a workshopy pro učitele polského jazyka 
Místo: Toruń (Polsko) 
Organizátor: Centrum dalšího vzdělávání (ODN Olsztyn), PC ČT 
Účastníci za PC Český Těšín: Mgr. Barbara Kubiczek 
Přínos pro organizaci:  

- organizace akreditované vzdělávací akce a účast na workshopech (Současné vývojové 
tendence v polském jazyce - 4VH ) 

- pracovní setkání - revize RVP PJ vedení pracovního setkání s učiteli polského jazyka z ČR a LR 
- výměna zkušeností; 

 
Datum:  22. – 24. 10. 2018 
Světový sjezd učitelů polského jazyka 
Místo: Toruń (Polsko) 
Organizátor: Centrum dalšího vzdělávání (ODN Olsztyn) 
Účastníci za PC Český Těšín: Mgr. Barbara Kubiczek 
Přínos pro organizaci:  

- účast na konferenci a workshopech 
- prezentace menšinového školství v ČR 
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- prezentace aktivit PC ČT  
- výměna zkušeností; 

 
Projekt Akcent@net - Networkingová setkání pro učitele 
Datum a místo:  
20. - 21. 09. ER Nysa – Nisa, Sosnówka, PL 
08. - 09. 11. ER Glacensis, Kudowa Zdrój, PL     
06. - 07. 12. ER Praděd – Pradziad, Głuchołazy, PL 
Organizátor: Institut EuroSchola, PC ČT Slezská univerzita v Katovicích, Fakulta etnologie 
a pedagogických věd, EUWT NOWUM 
Účastníci za PC Český Těšín: Mgr. Marta Kmeť, Mgr. Barbara Kubiczek 
Program: Dvoudenní setkání pro 15 českých a 15 polských učitelů zaměřená na výměnu zkušeností 
pedagogů. 
Přínos pro organizaci:  
- spoluorganizace, vedení WS, výměna zkušeností, navázání spolupráce. 
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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 zřizovací 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 hospodářští pracovníci 
Funkce Titul, jméno a příjmení 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 2018 
probíhala v souladu se statutem příspěvkové organizace a v souladu se schváleným plánem 
hlavních úkolů na rok 2018. 
 
V roce 2018 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, přípravu metodických pomůcek pro školy s polským jazykem vyučovacím (dále 
jen 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, náklad: 1100 ks (Jutrzenka) a 700 ks 
(Ogniwo). Dále se jednalo o přípravu pro tisk v rámci účelově vymezeného úkolu – Člověk a 
jeho svět – tisk pracovních učebnic pro žáky 4. - 5. roč. ZŠ s PJV - Přírodověda 1. a 2. část a 
dotisk pracovních sešitů pro žáky 2. roč. ZŠ s PJV v polské jazykové mutaci – Svět okolo nás 
nakladatelství ALTER. 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) - probíhalo za aktivní spolupráce 
s institucemi z ČR i Polska. Vzdělávací akce poskytované učitelům jsou řádně akreditovány. 
Proškolených bylo 260 učitelů. Součástí DVPP byla i odborná činnost metodiků pro 
vzdělávání, kteří realizovali řadu metodických setkání a konzultací s učiteli ve školách s PJV.  
 
Soutěže - 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. PC ČT je 
spoluorganizátorem prestižní řečnické soutěže vyhlašované v Polsku. Další soutěže: FOX – 
mezinárodní soutěž v anglickém jazyce pod záštitou Jagellonské univerzity v Krakově a 
pěvecké soutěže a přehlídky. V roce 2018 se soutěží zúčastnilo 1957 žáků. 
 
PC ČT realizovalo v roce 2018  1 resortní úkol MŠMT: 
Práce česko-polské pracovní skupiny pro oblast učebnic. Jednalo se o tyto aktivity:  
- Pracovní setkání a semináře pro studenty – Pedagogická univerzita v Krakově; 
- Příprava a realizace mezinárodní konference „Rok 1918 – jeho předpoklady, důsledky 

a význam v českých/československých a polských učebnicích“ 
 
PC ČT realizovalo 1 soutěž s finanční podporou Generálního konzulátu Polské republiky 
v Ostravě (dále GK PR). Jednalo se o: 

- soutěž pro žáky „Mistr pravopisu“  
 
Realizace projektů – INTERREG V-A ČR – Polsko (ERDF) 
1. Zvyšování jazykové kompetence budoucích absolventů na přeshraničním trhu práce 

(PC ČT jako partner s finanční účastí) 
2. Těšínské GO (podpora vzdělávání v oblasti regionální výchovy) (PC ČT jako vedoucí 

partner s finanční účastí) 
3. Akcent@net (PC ČT jako partner s finanční účastí) 
 
Stručný přehled aktivit je uveden v tabulkách na konci textové části. 
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2) Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost 
 
Ve sledovaném roce vykazuje PC ČT pouze hlavní činnost. 
 
PC ČT vykazuje v roce 2018 celkové náklady v částce 8 046 149,37 Kč a výnosy v celkové 
částce  8 499 878,04 Kč. Zisk po zdanění činí 453 728,67 Kč, tento vznikl na základě vyšších 
vlastních výnosů organizace oproti plánovaným a úsporou plánovaných nákladů. 
Ukazatel - překročení nákladů ve výši 1 380 265,87 Kč – viz tabulka č. 2. 1. je v reálné hodnotě 
-234 287,97 Kč (hodnota z tabulky snížená o rozpočtované plánované výnosy včetně čerpání 
RF organizace dle § 57 odst. 3), zákona č. 218/2000 Sb. a dotace z fondu ERDF). Překročení 
je zaznamenáno v položce - náklady na platy ve výši 52 886,- Kč – hrazeno z FO organizace. 
V položce zákonné odvody je zaznamenána úspora ve výši 40 032,- Kč. Tato úspora je 
podmíněna strukturou uzavřených smluv, tvorba FKSP překročena o 1 058,- Kč což odpovídá 
dodatečným odvodům z čerpání FO – tato částka hrazena z RF organizace.  
 
Přehled čerpání rozpočtových ukazatelů položky ostatní náklady:   
V ukazateli spotřeba materiálu je zaznamenána úspora ve výši 66 948,- Kč, v položce 
spotřeba energie rovněž je zaznamenána úspora ve výši 66 639,- Kč, v nákladech na cestovné 
je úspora 2 871,- Kč, v nákladech na reprezentaci 14 862,- Kč a v položce nákup služeb cca 
87 868,- Kč. Plánované náklady na kurzové ztráty ve výši 7 000,- Kč nebyly čerpány. V položce 
náklady z drobného dlouhodobého majetku, kde bylo plánováno čerpání ve výši 120 000,-, 
skutečně čerpáno v této položce 197 604,70 Kč. Na nákup 5 ks osobních počítačů byly použity 
prostředky FRM organizace dle § 58 2b) zákona 218/2000 Sb. jako doplňkového zdroje 
financování na pořízení drobného krátkodobého majetku ve výši 94 827,70 Kč.     
 
V ukazateli Opravy a udržování překročen o 17 015,- Kč, jiné sociální náklady překročeny 
o 20 471,- Kč. V tomto ukazateli jsou kromě čerpání FKSP zahrnuty provozní náklady na 
stravování pracovníků a náklady spojené se školením pracovníků. Odpisy dlouhodobého 
majetku překročeny o 29 554,- Kč. 
 
Vlastní výnosy organizace (mimo účtů 648 a 671) byly ve výši 1 049 440,70 Kč.   
Skutečný nárůst vlastních výnosů je 219 440,70 Kč oproti plánovaným (hodnota snížená 
o plánované výnosy). Nárůst je zaznamenán v položce výnosy z činnosti (účastnické poplatky 
DVPP spojené s realizací vzdělávacích akcí pro učitele a z prodeje učebnic a učebních 
pomůcek).  
Výnosy jsou rovněž ovlivněny prodejem osobního automobilu Škoda Fabia: výnosy 
z přecenění na reálnou hodnotu (na základě znaleckého posudku) ve výši 52 800,- Kč, dále 
výnosy z prodeje výše uvedeného osobního automobilu 23 500,- Kč a  vratkou za 
nevyčerpanou pojistku -  4 173,- Kč.  
V roce 2018 došlo ke škodné události – poškození fasády budovy PC ČT při zahoření 
kontejneru ve výši 20 401,- Kč. Plnění pojišťovny ALLIANZ bylo 19 401,- Kč.   
V roce 2018 byl RF čerpán dle § 57 odst. 3) zákona 218/2000 Sb. k úhradě potřeb 
nezajištěných výnosy organizace ve výši 1 058,- Kč, dále dle § 57 2e) zákona 218/2000 Sb. 
na překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady ve výši 618 259,14 Kč (na 
předfinancování nákladů spojených s realizací projektů EU) a dále dle § 57 odst. 4) zákona 
218/2000 Sb. – účelové peněžní prostředky poskytnuté se zahraničí – Generální konzulát PR 
v Ostravě ve výši 142 078,- Kč a prostředky poskytnuté Nadací „Pomoc Polákům na východě“ 
90 188,50 Kč. 
Na základě centrálního nákupu výpočetní techniky MF ČR PC ČT pořídilo 5 ks osobních 
počítačů v rámci modernizace počítačové učebny. Dle § 58 odst. 2) byl použit FRM, celkem 
94 827,70 Kč.  
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Mzdové náklady organizace činily celkem 3 838 915,- Kč, byly tvořeny následovně:  
- náklady na platy celkem – 2  532 149,- Kč hrazeny: -z dotace SR kmenové činnosti ve výši 
2 479 263,- Kč, - překročení nákladů na platy o 52 886,- Kč hrazeno z FO organizace. Navíc 
náhrady platu za dočasnou pracovní neschopnost byly v roce 2018 ve výši 5 995,- Kč.  
- OON celkem  1 306 766,- Kč: - OON z kmenové činnosti hrazené ze SR ve výši 890 000,- 
Kč, OON z účelových prostředků (RÚ) ve výši 50 000,- Kč, dále na projekty EU: Těšínské GO 
147 126,- Kč, Zvyšování jazykové kompetence 147 360,- Kč (129 837,- Kč z RF a 17 523,- Kč 
z fondu ERDF), Akcent@net 72 280,- Kč.. 
Průměrný plat činil 35 268,66 Kč. Limit pracovníků 5,983. 
 
Ostatní běžné 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 
6 043 617,- Kč, byl použit v plné výši.  
Kromě příspěvku na provoz byly v roce 2018 poskytnuty finanční prostředky ze SR v rámci 
účelově vymezeného úkolu – Člověk a jeho svět – tisk pracovních učebnic pro žáky 4. - 5. roč. 
ZŠ s  PJV - Přírodověda 1. a 2. část ve výši 150 000,- Kč, a dotisk pracovních sešitů pro žáky 
2. roč. ZŠ s PJV v polské jazykové mutaci – Svět okolo nás nakladatelství ALTER ve výši 
140 000,- Kč – účelové prostředky čerpány v plné výši. 
 
Účelové prostředky v rámci resortního úkolu MŠMT Práce Česko-polské pracovní skupiny pro 
učebnice byly čerpány v celkové výši 100 000,- Kč. 
 
Účelově poskytnuté peněžní prostředky ze zdrojů mimo kapitolu MŠMT – viz komentář 
v odstavci 6. 
 
 
Tabulka č. 2 - Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost 
  



Výroční zpráva - Rozbor hospodaření PC ČT za rok 2018 
 

3) Závazky a pohledávky 
 
Hodnota celkových závazků organizace činí 805 573,01 Kč. Jedná se o krátkodobé závazky, 
z toho:  

- dodavatelé celkem 25 865,01 Kč (8 dodavatelů do lhůty splatnosti a 1 dodavatel po 
lhůtě splatnosti – úhrada za internet XI/2018 ve výši 2 299,- Kč, kdy splatnost byla 19. 
11. 2018 a faktura uhrazena 17. 1. 2019), 

- zúčtování se zaměstnanci a institucemi celkem 382 305,- Kč (z toho 265 311,- 
zaměstnanci, 81 875,- Kč zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a 35 119,- 
Kč zdravotního pojištění), 

- zúčtování daní a ostatní zúčtování celkem 37 040,- Kč (z toho daň ze závislé činnosti 
30 136,- Kč a  srážková daň 6 904,- Kč), 

- výnosy příštích období 318 183,- Kč (předplatné metodických pomůcek Jutrzenka, 
Ogniwo 243 150,- Kč, předplatné učebních pomůcek ve výši 71 673,- Kč a předplatné 
soutěže FOX ve výši 3 360,- Kč), 

- daň z příjmů 42 180,- Kč. 
 
Podmíněné závazky z podrozvahové evidence k 31. 12. 2018 jsou ve výši 278 038,80 Kč.  
Jedná se o závazek vůči partnerovi přeshraničního projektu Těšínské GO z prostředků ERDF 
(Interreg VA ČR-Polsko, Fond mikroprojektů). 
 
Hodnota celkových pohledávek organizace činí 108 508,60 Kč. Jedná se o: 

- náklady příštích období 105 813,- Kč (jedná se především o předplatné časopisů 
a odborné literatury – Sbírky zákonů, Věstník MF, pojištění majetku, upgrade licence 
účetnického programu a antivirového programu), 

- záloha na služební cestu ve výši zakoupených jízdenek a ubytování 2 695,50 Kč.  
Pohledávky po lhůtě splatnosti nejsou.  
 
Podmíněné pohledávky z podrozvahové evidence k 31. 12. 2018 jsou ve výši 2 489 107,40 
Kč. 
 
Nárok na prostředky z ERDF pro projekty: 
Těšínské GO ve výši 547 882,40 Kč, Zvyšování jazykové kompetence ve výši 839 475,- Kč,  
Akcent@net 1 101 750,- Kč.   
 
Tabulka č. 3 - Přehled o závazcích a pohledávkách ke dni 31. 12. 2018 
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4) Přehled o čerpání účelových prostředků z MŠMT, mimo kapitolu MŠMT, 
  spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z ostatních zahraničních 

programů  
 
Účelové prostředky poskytnuté zřizovatelem: 
V roce 2018 byly poskytnuté účelově vymezené prostředky: 
„Člověk a jeho svět“ – tisk pracovních učebnic pro žáky 4. - 5. roč. ZŠ s  PJV - Přírodověda 1. 
a 2. část ve výši 150 000,- Kč, a dotisk pracovních sešitů pro žáky 2. roč. ZŠ s PJV v polské 
jazykové mutaci – Svět okolo nás nakladatelství ALTER ve výši 140 000,- Kč – účelové 
prostředky čerpány v plné výši; 
Účelové prostředky v rámci resortního úkolu MŠMT Práce Česko-polské pracovní skupiny pro 
učebnice byly čerpány v celkové výši 100 000,- Kč. 
 
Prostředky ze zahraničí: 
Generální konzulát PR v Ostravě poskytl prostředky na realizaci aktivit: 
- soutěž pro žáky „Mistr pravopisu“; 
- projekt „Poznáváme Polsko při vyučování a zábavě – Spojuje nás historie“. 
 
Nadace „Pomoc Polákům na východě“ se sídlem ve Varšavě poskytla prostředky na: 
- vzdělávací exkurzi pro učitele po stopách roku 1918. 
 
Prostředky v celkové výši 232 266,50,- 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 2018 byly poskytnuty prostředky z Fondu ERDF (úhrada výdajů dle 1. monitorovací 
zprávy projektu – INTERREG V-A ČR – Polsko „Zvyšování jazykové kompetence budoucích 
absolventů na přeshraničním trhu práce“ v částce 17 523,- Kč). 
  
  
Tabulka č. 4 - Přehled o čerpání účelových prostředků 
Tabulka č. 5 - Přehled o prostředcích spolufinancovaných z rozpočtu EU  
                        a z ostatních zahraničních programů           
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5) Celkový přehled o tvorbě a použití peněžních fondů 
 
Fond odměn je v roce 2018 tvořen zlepšeným výsledkem hospodaření roku 2018 ve výši 
36 000,- Kč. V roce 2018 byl použit na překročení nákladů na platy – 52 886,- Kč.  
 
FKSP je tvořen 2 % z platů ve výši 50 643,- Kč, byl použit na příspěvek na stravování 
pracovníků – 22 306,- Kč.  
 
FRM je tvořen odpisy DHM částkou 439 554,- Kč a prostředky za prodaný osobní automobil 
Škoda Fabia částkou 23 000,- Kč. Čerpání FRM organizace ve výši 94 827,70 Kč dle § 58 2b) 
zákona 218/2000 Sb. jako doplňkového zdroje financování 5 ks osobních počítačů 
(modernizace počítačové učebny).  
 
RF je tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2017 částkou 180 187,72 Kč. 
Čerpání prostředků RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy organizace ve výši 1 058,- Kč, 
na překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady projektů z ERDF: Těšínské GO, 
Zvyšování jazykové kompetence, Akcent@net v celkové výši 618 259,14 Kč. Dále byla 
zaznamenána tvorba a také čerpání RF z ostatních titulů ve výši účelových prostředků ze 
zahraničí (Konzulát PR Ostrava a Nadace „Pomoc Polákům na východě“) – 232 266,50 Kč 
v souladu s § 57 odst. 1) a odst. 4) zákona č. 218/2000 Sb. 
Zapojení RF organizace bylo v roce 2018 v souladu s § 57 odst. 3) zákona č.218/2000 Sb., 
rozpočtováno. 
 
Rozdíl v tabulce č. 6 část I. a část II. u FKSP ve výši – 2 001,- Kč je způsoben  tvorbou FKSP 
z mezd za prosinec 2018 ve výši 3 654,- Kč a čerpáním FKSP  (příspěvek na stravování 
1 653,- Kč). Prostředky převedeny na účet FKSP v lednu 2019. 
Rozdíl u FRM ve výši – 36 627,- Kč je způsoben odpisy DHM za XII/2018. Částka převedena 
na účet FRM v lednu 2019. 
Fondy organizace jsou finančně kryty. 
 
Tabulka č. 6 - Peněžní fondy – I. Celkový přehled o tvorbě a použití peněžních  
   fondů, II. Krytí účtů peněžních fondů 
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6) Použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů v rámci hlavní činnosti 
 
V roce 2018 čerpalo PC ČT kromě příspěvku ze SR prostředky fondů organizace:  
 
FO na překročení nákladů na platy ve výši 52 886,- Kč. 
 
FRM dle § 58 2b) zákona 218/2000 Sb. jako doplňkového zdroje financování na nákup 5 ks 
osobních počítačů (modernizace počítačové učebny) ve výši 94 827,70 Kč. 
 
RF - byla zaznamenána tvorba a také čerpání RF z ostatních titulů ve výši účelových 
prostředků ze zahraničí (Konzulát PR v Ostravě a Nadace „Pomoc Polákům na východě“) – 
232 266,50 Kč v souladu s § 57 odst. 1) a odst. 4) zákona č. 218/2000 Sb. Čerpání prostředků 
RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy organizace ve výši 1 058,- Kč. 
Na překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady projektů ERDF: Těšínské GO, 
Zvyšování jazykové kompetence, Akcent@net v celkové výši 618 259,14 Kč. 
 
V roce 2018 byly poskytnuty prostředky z Fondu ERDF (úhrada 1. monitorovací zprávy 
projektu – INTERREG V-A ČR – Polsko „Zvyšování jazykové kompetence budoucích 
absolventů na přeshraničním trhu práce“) v částce 17 523,- Kč. 
  
Navíc byly čerpány výnosy organizace ve výši 1 066 963,70 Kč. 
 
Tabulka č. 7 - Přehled o použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů 
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7) Vyhodnocení hospodářského výsledku a návrh přídělu do peněžních fondů 
 
PC ČT ve sledovaném roce vykazuje zisk ve výši 453 728,67 Kč. Kladného hospodářského 
výsledku bylo dosaženo na základě navýšení vlastních výnosů organizace oproti plánovaným 
(219 440,70 Kč) a úspoře plánovaným nákladů (234 287,97 Kč).  
 
Návrh přídělu do peněžních fondů organizace: 

- FO  – 150 000,-  Kč 
- RF  – 303 728,67 Kč 

 
Ve FO na konci roku máme 69 790,98 Kč. Přídělem by byla vytvořena rezerva na eventuální 
překročení čerpání prostředků na platy. 
V RF máme 1 878 074,61 Kč. V roce 2019 a v následujících letech plánujeme čerpat 
prostředky RF na pokrytí navýšení platů kmenové činnosti a na překlenutí časového nesouladu 
mezí výnosy a náklady – předfinancování plánovaných projektů z EU. 
 
Příspěvek na činnost organizace byl v roce 2018 využíván racionálně a úsporně.  
 
V roce 2018 byl interní auditorkou (proškolenou MŠMT ČR jako interní auditor PŘO MŠMT 
dne 2. 6. 2011) proveden 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. 
Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Územním pracovištěm v Karviné bylo organizaci 
doručeno vyrozumění o předpisu úroku z prodlení úhrady daňových povinností za zdaňovací 
období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (kdy na základě daně z příjmů roku 2016 vznikly zálohové 
platby) ve výši 3 468,- Kč. Jednalo se o první případ, jelikož dosud instituci nevznikla povinnost 
zálohových plateb daně z příjmů právnických osob.  
Okresní správou sociálního zabezpečení proběhla plánovaná kontrola plnění povinností 
v nemocenském, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – kontrolované období 1. 5. 2015 do 28. 2. 2018. 
Ve všech plněních povinností nebyly zjištěny nedostatky. 
 
 
Tabulka č. 8 - Hospodářský výsledek a návrh přídělů do peněžních fondů 
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9)  Další údaje 
a) Údaje o majetku 
b) Provedení řádných a mimořádných inventarizací majetku a závazků 
c) Vyčíslení inventarizačních rozdílů 
 
PC ČT má od roku 2000 právo hospodaření k celé budově.  
 
Fond dlouhodobého majetku organizace činí 7 486 752,79 Kč.  
 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek činí: 3 880 328,54 Kč a drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek: 103 363,- Kč.  
 
Na pořízení drobného majetku v roce 2018 byla použita částka 197 604,70 Kč (částka 
94 827,70 z FRM organizace a částka 102 777,- z provozních prostředků). Vyměněno 5 ks 
mobilních telefonních přístrojů, které po dobu 4 - 5 let používání byly opotřebované a zastaralé, 
do místnosti WC byl pořízen 1 ks ohřívače vody, zakoupen 1 ks vysavače, obnoveno vybavení 
kanceláři výpočetní technikou – byly zakoupeny 2 ks  počítačů  a 2 ks notebooků, které 
nahradily staré používané 8 až 10 let.  
Vyřazení DDHM v částce 118 310,30 Kč (na základě posouzení odborného pracovníka 
a vystavených protokolů byly vyřazeny: 3 ks počítačů a 2 ks notebooků, 5 ks mobilních 
telefonních přístrojů, 1 ks záložního zdroje k počítači).      
 
Organizace vede evidenci stavu učebnic, učebních pomůcek, knih v knihově a programového 
vybavení na podrozvahových účtech (celkem ve výši 5 248 058,21 Kč). 
 
PC ČT neuzavřelo v roce 2018 žádnou koncesní smlouvu, pro organizaci nevznikly žádné 
výdaje. 
V roce 2018 nedošlo k uskutečnění bezúplatného převodu majetku jinému subjektu na 
základě zákona č. 428/2012 Sb. 
 
 
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 15. října 2018 k provedení inventarizace ke dni 31. 12. 2018, byla ustanovena 
ústřední a dílčí inventarizační komise. Prvotní inventura, která zahrnovala činnosti spojené 
s inventarizací hmotného majetku, byla provedena ke dni 30. 11. 2018. Následně rozdílová 
inventura hmotného majetku proběhla v období od 1. prosince 2018 do 31. prosince 2018.  
K 31. 12. 2018 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 účasti na mezinárodních konferencích 
 
V roce 2018 pracovníci PC ČT absolvovali níže uvedené zahraniční pracovní cesty. Celkové 
náklady z rozpočtu PC ČT činily 18 981,26 Kč. 
 
Datum: 05. 03. 2018 
Finále řečnické soutěže pro žáky SŠ  
(„Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. W. Korfantego")  
Místo: Katovice (Polsko) 
Organizátor – Regionální kulturní centrum, Katovice (PL), Sdružení učitelů polského jazyka,  
Krakov (PL) 
Účastníci za PC Český Těšín: Mgr. Barbara Kubiczek 
Program: soutěž pro žáky 
Přínos pro organizaci: 

- spoluorganizace soutěže, účast v celostátním finále 
- setkání s organizátory lokálních soutěží; 

 
Datum: 19. 04 – 21. 04. 2018 
Pracovní setkání a seminář učebnicové skupiny 
Místo: Krakov (Polsko) 
Organizátor – Pedagogická univerzita Krakov 
Účastníci za PC Český Těšín: Mgr. Marta Kmeť 
Program: semináře pro studenty, setkání s didaktiky  
Přínos pro organizaci: 

- pracovní jednání učebnicové skupiny 
- příprava mezinárodní konference 
- seznámení se s trendy v polské vysokoškolské didaktice; 

 
Datum: 15. 06., 03. - 05. 09., 15. - 16. 11. 2018 
Projekt pro žáky ZŠ s pol. jaz. vyuč.  „Poznáváme Polsko prostřednictvím vzdělávání 
a zábavy“ 
Místo: Duszniki Zdroj (Polsko) 
Účastníci za PC Český Těšín: Mgr. Barbara Kubiczek, Mgr. Marta Kmeť (15. 06. 2018) 
Přínos pro organizaci:  

- realizace projektu: organizace pobytu pro žáky (ubytování, stravování), organizace 
výuky a programu (návštěva škol, setkání s vedením škol a učiteli); 

 
Datum: 17. - 18. 09. 2018 
Pracovní setkání a workshopy pro  ředitele škol s polským jazykem vyučovacím 
Místo: Ustroń (PL) 
Organizátor: Centrum dalšího vzdělávání (ODN Olsztyn), Pedagogické Centrum pro polské 
národnostní školství Český Těšín 
Účastníci za PC Český Těšín: Mgr. Marta Kmeť, Mgr. Barbara Kubiczek 
Program: Pracovní setkání a workshop „Vedení a řízení školy - profesní rozvoj ředitele“ 
(12VH) 
Přínos pro organizaci:  
- účast na pracovním setkání 
- organizace workshopu; 
 
Datum: 19. 9. – 23. 9. 2018 
V. Světový sjezd Polonie a Poláků žijících v zahraničí 
Organizátor: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska“, Senat RP 
Místo: Warszawa (Polsko) 
Účastník za PC ČT: Marcela Siemińská 
Přínos pro organizaci: 
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-       účast na Světovém fóru polského společenství  
-       prezentace menšinového školství ČR 
-       prezentace aktivit PC ČT 
-       výměna zkušeností; 
 

Datum:  18. – 20. 10. 2018 
Historicko-polonistické putování po stopách polského kulturního dědictví „Po stopách 
Piastovců“ 
Místo: Poznań (Polsko) 
Organizátor: Pedagogické Centrum pro polské národnostní školství Český Těšín 
Účastníci za PC Český Těšín: Mgr. Barbara Kubiczek 
Program: Puszczykowo, Poznań, Gniezno, Biskupin, Strzelno, Rogalin. Účastníci se 
seznámili s významnými místy, historii a tradicemi Velkopolska, navštívili místa spojená se 
životem spisovatelů a filosofů, získali materiály pro úspěšné vyučování polského jazyka, 
kultury a literatury, biologie a zeměpisu. 
Přínos pro organizaci:  

- organizace akreditované vzdělávací akce pro učitele ZŠ a SŠ s pol. jaz. vyuč. v ČR; 
 
Datum:  21. – 22. 10. 2018 
Pracovní setkání a workshopy pro učitele polského jazyka 
Místo: Toruń (Polsko) 
Organizátor: Centrum dalšího vzdělávání (ODN Olsztyn), PC ČT 
Účastníci za PC Český Těšín: Mgr. Barbara Kubiczek 
Přínos pro organizaci:  

- organizace akreditované vzdělávací akce a účast na workshopech (Současné vývojové 
tendence v polském jazyce - 4VH ) 

- pracovní setkání - revize RVP PJ vedení pracovního setkání s učiteli polského jazyka 
z ČR a LR 

- výměna zkušeností; 
 
Datum:  22. – 24. 10. 2018 
Světový sjezd učitelů polského jazyka 
Místo: Toruń (Polsko) 
Organizátor: Centrum dalšího vzdělávání (ODN Olsztyn) 
Účastníci za PC Český Těšín: Mgr. Barbara Kubiczek 
Přínos pro organizaci:  

- účast na konferenci a workshopech 
- prezentace menšinového školství v ČR 
- prezentace aktivit PC ČT  
- výměna zkušeností; 

 
Projekt Akcent@net - Networkingová setkání pro učitele 
Datum a místo:  
20. - 21. 09. ER Nysa – Nisa, Sosnówka, PL 
08. - 09. 11. ER Glacensis, Kudowa Zdrój, PL     
06. - 07. 12. ER Praděd – Pradziad, Głuchołazy, PL 
Organizátor: Institut EuroSchola, PC ČT Slezská univerzita v Katovicích, Fakulta etnologie 
a pedagogických věd, EUWT NOWUM 
Účastníci za PC Český Těšín: Mgr. Marta Kmeť, Mgr. Barbara Kubiczek 
Program: Dvoudenní setkání pro 15 českých a 15 polských učitelů zaměřená na výměnu 
zkušeností pedagogů. 
Přínos pro organizaci:  
- spoluorganizace, vedení WS, výměna zkušeností, navázání spolupráce. 
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Rozbor hospodaření za rok 2018 předkládá                     Mgr. Marta Kmeť, ředitelka PC ČT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
V Českém Těšíně, dne 28. 02. 2018 
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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 zúčastnili pracovníci PC ČT - 2018 

  

Datum Název akce, místo 
15.01.2018 Ukázkové hodiny astronomie - hvězdárna, Valašské Meziříčí 
23.01.2018 Cestovní náhrady - školení 
01.03.2018 Program Edu-Larp - Fyzika a chemie na meziplanetární lodi - Svět techniky, Ostrava 
01.03.2018 Zpěváček 2018 - oblastní kolo, člen soutěžní komise  
05.03.2018 Řečnická soutěž pro žáky polských škol, finále, Katovice 
22.03.2018 Optika prakticky - moderní způsoby broušení čoček, Frýdek Místek 
19.04.2018 Informační systém AKREDIS (MŠMT, školení)   
04.05.2018 Seminář k problematice výkonu interního auditu OPŘO; MŠMT ČR 
15.05.2018 Školící seminář - základy DPH 
18.05.2018 Celostátní konference Elixír do škol - PřF Univerzity Hradec Králové (18.- 20.05.) 
24.05.2018 Elektrostatika - pokonferenční setkání, Galileo School, Frýdek Místek  
05.06.2018 Archivace - školení 
06.06.2018 Školení NEN pro podřízené organizace MŠMT (22.-24.10) 
06.06.2018 Školení NEN pro podřízené organizace MŠMT 
22.06.2018 Vyrábíme s žáky stroboskop - Mgr. Vašek Pazdera, Kunčice pod Ondřejníkem 
19.09.2018 V. světový sjezd Poláků žijících v zahraničí, Varšava (19.9.-23.9.) 
22.10.2018 Světový sjezd učitelů polského jazyka, Toruń,Polsko (22.-24.10) 
 
2.       Seznam vzdělávacích akcí organizovaných PC ČT– 2018 
 

12.02.2018 Konfliktní situace ve škole a jejich řešení 

12.03.2018 Čtenářská pregramotnost v předškolním vzdělávání napříč RVP PV (12.03., 22.03.) 

06.04.2018 Ilustrované rýmovačky aneb jak rozvíjet řeč a man. zručnost 
14.05.2018 Metodická setkání učitelů polského jazyka 
22.06.2018 Cesta k léčbě šikany 
29.06.2018 Cesta k léčbě šikany 

13.09.2018 Konfliktní situace ve škole a jejich řešení 

17.09.2018 Vedení a řízení školy - profesní rozvoj ředitele 

20.09.2018 Akcent@net (workshopy pro učitele) - ER Nisa  

09.10.2018 Tanec, hudba, písnička 
09.10.2018 Výuka angličtiny ve skupinách - modul A 

18.10.2018 Historicko-polonistické putování ...-Po stopách Piastovců 

21.10.2018 Současné vývojové tendence v polském jazyce 
08.11.2018 Akcent@net (workshopy pro učitele) - ER Glacensis  

13.11.2018 Výuka angličtiny ve skupinách - modul B 

14.11.2018 Metodická setkání učitelů polského jazyka 

21.11.2018 Polytechnika v praxi MŠ 
06.12.2018 Akcent@net (workshopy pro učitele) - ER Praděd 
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3.        Soutěže PC ČT– 2018 
 

okresní kolo MAT.OLYMPIÁDA - 5. tříd ZŠ, aula gymnázium Č. Těšín  12 
meziškolní kolo Geometrie ve fotografii 15 
Přehlídka školní pěvěcké činnosti 392 
Pravopisná soutěž "Mistr pravopisu" pro žáky ZŠ s pol. jaz. vyuč.;  Český Těšín 148 
Řečnická soutěž pro žáky SŠ "Konkurs Krasomówczy im. W. Korfantego"; Český Těšín 18 
FOX - soutěž v anglickém jazyce 276 
Mezinárodní matem. soutěž KLOKAN a Klokánek 2018 pro žáky ZŠ a ŠS s PVJ 552 
finále soutěže a fotografické dílny s výukou počítačové úpravy 6 
okresní kolo MAT.OLYMPIÁDA - 6.-8. ZŠJablunkov 32 
3. kolo mat. soutěže PIKOMAT5.- 8. tř., PC   45 
Přehlídka těšínské lidové písně 164 
okresní kolo PYTHAGORIÁDA 5.- 8. tříd ZŠ, aula gymnázium Č. Těšín  75 
finále mat. soutěže PIKOMAT V- VIII.tř., PC, Pevnost poznání Olomouc 22 
1. kolo mat soutěže PIKOMAT V-VIII tř. pro šk.rok 2018/19, PC Český Těšín  101 
2. kolo mat soutěže PIKOMAT V-VIII tř. pro šk.rok 2018/19, PC Český Těšín  99 

 1957 
 

 
 

4.    Další aktivity PC ČT - 2018 
 

Překlad srovnávacích testů pro 9.roč. ZŠ s PJV (ČŠI) 
Překlad přijímacích testů na SŠ (matematika), spolupráce CERMAT 
Rezortní úkol ČaJS - Evropa, Přírodověda I + II 
Realizace projektu "Poznáváme Polsko prostřednictvím vzdělávání a zábavy" 
Příprava testů pro PJ (přijímací zkoušky na SŠ), hodnocení testů 
Spolupráce na čtenářské soutěži pro žáky ZŠ s PJV 
Revize RVP pro PJ 
Realizace projektu "Těšínské GO-Cieszyńskie GO" (FMP Interreg VA ČR-PR) 

Realizace projektu "Zvyšování jazykové kompetence budoucích absolventů na přeshraničním trhu 
práce" (Interreg VA ČR-PR) 
Realizace projektu Akcent@net (Interreg VA ČR-PR) 
Realizace aktivit - učebnicová skupina (resortní úkol) 
Programová rada EURO-IN 
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TABULKOVÁ ČÁST 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
B. PŘÍLOHY A TABULKY : 
 
Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli 
Tabulka č. 2 Celkové finanční prostředky organizace hlavní činnost 

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost 
Tabulka č. 3 Přehled o závazcích a pohledávkách ke dni 31. 12. 2018 
Tabulka č. 4 Přehled o čerpání účelových prostředků 
Tabulka č. 5 Přehled o prostředcích spolufinancovaných z rozpočtu EU  

a z ostatních zahraničních programů 
Tabulka č. 6  Peněžní fondy  

I. Celkový přehled o tvorbě a použití peněžních fondů 
II. Krytí účtů peněžních fondů 

Tabulka  č. 7 Přehled o použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů 
Tabulka č. 8 Hospodářský výsledek a návrh přídělů do peněžních fondů 

 


