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Školská rada
Školskou radu zřídila Obec Velké Svatoňovice dne 15. 11. 2005.
Předmět činnosti Školské rady je vymezen § 168, zákona č. 561/2004 Sb. (školský
zákon).
Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků,
pedagogickým pracovníkům školy a zástupcům zřizovatele podílet se na správě
školy.
Školská rada má tři členy, jednoho zástupce za zřizovatele, jednoho z řad zákonných
zástupců nezletilých žáků a jednoho zástupce za pedagogické pracovníky.
Funkční období členů je tříleté.
Poslední volby do Školské rady proběhly 7. 9. 2016.
Členové:
Zástupce zřizovatele:
Aleš Vlček
Zástupce školy:
Petra Kollertová
Zástupce zákon. zástupců:
Mgr. Pavla Kneifelová
Spolupráce se Školskou radou je na dobré úrovni.
Podněty Školské rady k činnosti školy jsou předávány škole formou zápisů z jednání.
Charakteristika školy
Základní škola působí jako příspěvková organizace s právní subjektivitou s názvem
Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov.
Součástmi organizace jsou: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní
jídelna.
Zřizovatelem je Obec Velké Svatoňovice.
V roce 2015 v ZŠ proběhla celková rekonstrukce budovy: zateplení budovy, výměna
oken a radiátorů, nainstalování plynového kotle a tepelného čerpadla, rekonstrukce
toalet, malování stěn chodeb a tříd, nová dlažba na chodbách a schodech, částečně
nová elektroinstalace, oprava dřevěného obložení na chodbách, broušení parket a
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tabulí v obou třídách, rekonstrukce všech dveří v celé škole.
V roce 2016 jsme do dvou tříd a do družiny pořídili moderní barevný nábytek vhodný
pro naše děti. Nově jsme zařídili cvičnou kuchyň, kterou ještě plánujeme dovybavit
kuchyňskými pomůckami.
V loňském roce jsme vybavili hudební třídu novým nábytkem a stoly pro angličtinu a
keramiku. Do první třídy jsme koupili nové lavice a židličky pro naše malé prvňáčky.
Ve školním roce 2017/2018 byla škola stále dvojtřídní se čtyřmi ročníky. Pro výuku
jsou k dispozici 4 učebny, z nichž jedna slouží jako místnost pro školní družinu.
Čtvrtá učebna se využívala k výuce Hudební výchovy a zájmových kroužků.
Škola vlastní zahradu, která slouží k výuce tělesné výchovy, pracovní výchovy,
k odpočinku a hrám školní družiny.
Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídě je naše škola rodinného typu a splňujeme
požadavek individuálního přístupu k dětem. Děti vedeme k samostatnosti, spolupráci
a pomoci druhým. Rozvíjíme u nich asertivní chování. Zvýšená individuální péče je
věnována dětem se specifickými potřebami učení.
Snažíme se, aby se dětem ve škole líbilo. Zajišťujeme pro ně zajímavé výukové
programy, exkurze, divadelní představení a projekty. Po celý školní rok máme
dětskými výtvory krásně vyzdobeny třídy a chodby školy.
K tělesné výchově se využívá také tělocvična TJ Sokol Velké Svatoňovice.
Mateřská škola a školní jídelna je umístěna v samostatné budově, kolem které se
rozprostírá velká zahrada. MŠ má jednu třídu.
Učební dokumenty
Výuka v 1. - 4. ročníku probíhala podle školního vzdělávacího programu ZV
s názvem „Učíme se pro život“ a jeden žák se vzdělával podle svého IVP pro ZV.
Učební osnovy byly splněny.
Z cizích jazyků byl vyučován anglický jazyk, z kroužků probíhal keramický kroužek,
angličtina pro předškoláky a školáky, klub deskových her a hudební kroužek. V rámci
školní družiny jsme se zapojili do projektu Hodina pohybu navíc.
Do výuky byl zařazen plavecký výcvik, škola bruslení, radovánky na sněhu, dopravní
výchova, dramatická výchova, výchova k životnímu prostředí, lesní pedagogika,
zdravověda, preventivní výchova k péči o chrup, zásady chování v nebezpečných
situacích, seznámení s právy a povinnostmi dětí, hra na flétny při hodinách hudební
výchovy.
Při výuce žáci mohli používat výukové programy na počítači a internet při
vyhledávání důležitých informací, Učitelé mají k dispozici datový projektor a
interaktivní tabule.
Výuka byla obohacena o třídní a školní projekty.
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Individuální přístup při vyučování byl věnován nejen dětem se speciálními
potřebami, ale i ostatním nadaným nebo méně nadaným dětem.
Své schopnosti mohly všechny děti rozvíjet a uplatnit při sportovních soutěžích,
při přípravách na vystoupení pro rodiče a veřejnost.
Školní projekty
1. Svatý Václave!
2. Přijede Martin na bílém koni?
3. Halloweenská noc – noc ve škole
4. Mikuláši, sníh se práší
5. Hej, Vánoce, dlouhý noce!
6. Masopustní veselí – noc ve škole
8. Vítej, jaro! - Vítání jara v obci, velikonoční zvyky,…
9. Máme rádi zvířata (Den Země)
10. Já a moje tělo
11. Už jedu!
12. Běh zadarmo
13. Zdravá 5
Přehled oborů vzdělání
Mateřská škola
Poskytuje předškolní vzdělávání dětem, které se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními části druhé
a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Mateřská škola vzdělávala děti podle školního vzdělávacího programu „Život a hry
v Krakonošově zahrádce“.
Kapacita mateřské školy je 28 dětí.

Základní škola
Poskytuje vzdělávání žákům, které se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními části třetí a prováděcími
předpisy ke školskému zákonu.
Škola vzdělává žáky podle školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“,
zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Škola vzdělává žáky od prvního do čtvrtého ročníku. Poskytuje vzdělání i pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Kapacita žáků základní školy: 51 žáků
Výuka cizích jazyků:
anglický jazyk
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Kroužky:

keramický
angličtina pro předškoláky a školáky
hudební kroužek
klub deskových her
sportovní

Naši žáci navštěvují ZUŠ v Úpici a ve Rtyni v Podkrkonoší.
Dále se mohou zapojit do oddílu kopané TJ Sokol Malé Svatoňovice, lukostřelby
nebo stolního tenisu TJ Sokol Velké Svatoňovice.

Školní družina
Poskytuje zájmové vzdělávání podle § 111 a podle vzdělávacích programů uvedených
v § 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).
Kapacita školní družiny je 48 žáků.
Do školní družiny se přihlásilo 30 dětí.
Družina se podílela na celoročním plánu činnosti školy.
Její výchovně vzdělávací činnost vycházela ze školního vzdělávacího programu
školní družiny a časového plánu. Realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově
mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.
Zaměřuje se hlavně na relaxaci dětí, nezatěžuje je v odpoledních hodinách dalšími
výukovými programy, ale vhodnou a nenásilnou formou na ně navazuje.
Provoz je stanoven ve vnitřním řádu školní družiny, se kterým jsou zákonní zástupci
přihlášených žáků seznámeni na začátku školního roku.
Družina byla v provozu od 6,30 hod do 7,30 hod a od 11,30 hod do 15,00 hod,
pro dojíždějící děti do 15,15 hod.
Školní družina využívala místnost v přízemí školní budovy, tělocvičnu, školní
zahradu. Její činnost byla za úplatu 200 Kč za jedno pololetí na jednoho žáka.

Školní jídelna
Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., zejména ustanovením § 19 a
prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Jídelna zajišťuje stravování pro děti ze základní školy, mateřské školy a
pro zaměstnance školy.
Kapacita ŠJ je 90 strávníků.
Pracuje zde jedna kvalifikovaná kuchařka na plný úvazek, která má ještě zkrácený
úvazek na vedoucí stravování (Martina Krtičková), a jedna kuchařka (Marie
Jiroušková) na poloviční úvazek.
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Pracovníci školy
Pedagogičtí pracovníci a jejich kvalifikace
Mgr. Eva Hrabová
ředitelka školy
tř. učitelka I. třídy ZŠ
kvalifikace uč. pro 1.- 5. roč. ZŠ (VŠ PF UK)
učitelka anglického jazyka
Mgr. Jana Nosková

tř. učitelka II. třídy ZŠ
kvalifikace uč. pro 5. – 12. roč., obor Rj a Pg (VŠ PF
UK Praha)

Petra Kollertová

vychovatelka ŠD (63%) a učitelka ZŠ (45%)
kvalifikace vychovatelství ZŠ
učitelka výtvarné výchovy, pracovních činností,
tělesné výchovy a prvouky v 1. a 2. ročníku

Kateřina Krtičková

vychovatelka pro ranní družinu a suplování v ZŠ a
MŠ
kvalifikovaná uč. pro MŠ a ŠD
školní asistent

Květa Fialová

zástupce MŠ pro ZŠ
kvalifikovaná uč. MŠ (SPgŠ)

Jana Mullerová

učitelka MŠ
kvalifikovaná uč. MŠ (SPgŠ)

Klára Lantová Šiková

vedoucí keramického kroužku

Mary Jean Špetlová

vedoucí kroužku angličtina pro předškoláky a školáky

Vlasta Rinnová

školní asistent
kvalifikovaná uč. pro I. stupeň ZŠ

Provozní zaměstnanci
Stanislava Součková

školnice, uklízečka

Martina Krtičková

vedoucí stravování a kuchařka

Marie Jiroušková

kuchařka, školnice a uklízečka MŠ

Karolína Biegelová

účetní školy
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Libor Sklenář

správce počítačové sítě

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Školu navštěvovalo 34 žáků, kteří byli rozděleni do 2 tříd:
I. tř.
1. + 2. roč.
17 žáků (1. roč. 7 žáků, 2. roč. 10 žáků)
II. tř.
3. + 4. roč.
16 žáků (3. roč. 10 žáků, 4. roč. 6 žáků)
Učební osnovy byly splněny. Jeden žák se vzdělával podle svého IVP pro ZV.
Chování žáků bylo bez větších kázeňských problémů, nebyly žádné zhoršené známky
ani žádná výchovná opatření.
Na konci prvního pololetí žáci měli celkem 1133 zameškaných vyučovacích hodin
(průměr na žáka 34 hod) a na konci druhého pololetí 1495 (průměr na žáka 46 hod).
Zameškané hodiny:
omluvené hodiny
I. pololetí II. pololetí
1.
234
284
2.
359
424
3.
266
438
4.
274
349

neomluvené hodiny
I. pololetí II. pololetí
0
0
0
0
0
0
0
0

V prvním pololetí všichni žáci prospěli, s vyznamenáním 27 žáků a 6 prospělo.
Ve druhém pololetí prospělo s vyznamenáním 23 žáků, 9 prospělo.
Prospěch žáků: I. pololetí/ II. pololetí
ročník
počet žáků vyznamenání
1.
7/6
7/6
2.
10/10
10/9
3.
10/10
6/6
4.
6/6
4/2

prospělo
0/0
0/1
4/4
2/4

neprospělo
0/0
0/0
0/0
0/0

Ze 4. třídy postoupili 4 žáci do 5. tř. ZŠ Malé Svatoňovice a 1 žák do ZŠ Batňovice a
1 žák do ZŠ Trutnov 3.
Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami
Jeden žák se v matematice vzdělával podle ŠVP ZV s IVP.
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Přijímací řízení a následné přijetí do školy
Do první třídy ve školním roce 2017/2018 nastoupilo 7 nových žáků.
K zápisu do prvního ročníku, který se konal 4. 4. 2017, přišlo 11 dětí. Jeden budoucí
prvňáček dostal následný odklad školní docházky. V měsíci červenci se dodatečně
odhlásil jeden prvňáček, který se odstěhoval.
V záři 2018 do Základní školy nastoupí 9 prvňáčků.
Do Mateřské školy ve školním roce 2017/2018 nastoupilo 27 dětí.
V květnu 2018 se k zápisu do Mateřské školy dostavilo 8 dětí. Všichni byli přijati a
nikdo nebyl z důvodu plné kapacity Mateřské školy odmítnut.
Výsledky přijímacího řízení a přijetí do škol
Na naší škole nemáme 5. ročník, proto si děti nemohou podat přihlášku na víceleté
gymnázium.
Do 5. ročníku přecházejí do okolních škol. Čtyři žáci nastoupí do 5. tř. ZŠ Malé
Svatoňovice a 1 žák do ZŠ Batňovice a 1 žák do ZŠ Trutnov 3.
Speciální vzdělávání a výchova
Reedukaci žáka se speciálními potřebami učení a poradenskou činnost zajišťovala
třídní učitelka Mgr. Jana Nosková. Žák byl individuálně doučován. Byl mu zajištěn
individuální přístup všech vyučujících. Měl k dispozici speciální učební pomůcky a
mohl využívat počítačových programů při výuce i po vyučování. Na žádost rodičů a
na doporučení PPP byl vypracován individuální plán. Byl mu upraven rozsah práce
při vyučování a při domácí přípravě a byly zajištěny odpovídající formy a metody
práce. Pro práci měl k dispozici školního asistenta.
Další čtyři žáci se účastnili v odpoledních hodinách pravidelné reedukace, kterou
zajišťovaly Mgr. Eva Hrabová a Mgr. Jana Nosková.
Prevence sociálně patologických jevů
Prevence sociálně patologických jevů byla zapracována do Minimálního
preventivního programu školy. Probíhala během výuky (český jazyk, čtení, prvouka,
přírodověda, vlastivěda), ve třídních a školních projektech i při školních akcích.
Zaměřili jsme se na zdravý životní styl, šikanu, kyberšikanu, návykové látky,
závislosti na počítači a televizi, snažili jsme se vytvořit pozitivní sociální klima ve
třídách.
Žáci třetí a čtvrté třídy se účastnili programu pedagogicko-psychologické poradny
Kamarádství a přátelství.
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Dopravní výchova
Dopravní výchova pro chodce i cyklisty byla začleněna do výuky některých
předmětů.
Žáci 3. a 4. ročníku se věnovali dopravní výchově také při výcviku zdravotnických
hlídek, když se chystali na Zdravotnickou soutěž, kde ve velké konkurenci ostatních
škol obsadili výborné 6. místo a 11. místo.
Práce se žáky nadanými
Realizuje se v rámci výuky individuálním přístupem k těmto žákům. Žáci jsou
individuálně připravováni na různé soutěže, pracují za podpory školní asistentky.
Mají možnost zapojení do zájmových kroužků.
Environmentální vzdělávání
Probíhá dle plánu. Zapojení do ekologických projektů, sběr bylin, kaštanů.
Přírodovědné přednášky a zapojení do přírodovědných projektů.
Finanční gramotnost
Na 1. stupni realizace v rámci školních projektů, v hodinách prvouky, vlastivědy a
matematiky.
Informační komunikační technologie
Žáci měli možnost při vyučování i po vyučování používat počítače, kdy mohli využít
výukových programů a internetu. V I. třídě máme pro děti 4 počítače a ve II. třídě dva
počítače. Jeden počítač byl také umístěn do družiny. V mateřské škole mají děti
k dispozici také 1 počítač. V obou učebnách ZŠ jsou interaktivní tabule a rádia s CD
mechanikou.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Eva Hrabová
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Hodina pohybu navíc – e-learning
Logopedická prevence v praxi
Řešení aktuálních problémů řízení školy
Jana Nosková

Jak naučit žáky se specifickými poruchami učení a
pozornosti učit se
Hodina pohybu navíc – e-learning
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Petra Kollertová

Hodina pohybu navíc – e-learning
Pohybové hry a činnosti

Kateřina Krtičková

Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii (UHK
Hradec Králové)
Předškolní a mimoškolní pedagogika (Jihlava)

Květa Fialová

Řešení aktuální problémů řízení MŠ
Úspěšný přechod žáků z MŠ do ZŠ

Jana Mullerová

ŠVP od prožitku k poznání
Duševní rovnováha – Jak být psychicky fit i při náročné
profesi
Kopírují nás, anebo se chtějí odlišovat?
Logopedický asistent – Primární logopedická prevence ve
školství

Mimoškolní aktivity
Veřejná vystoupení dětí

slavnostní uvítání prvňáčků
vítání občánků
Svatováclavské slavnosti obce
vánoční vystoupení pro důchodce
vánoční vystoupení pro rodiče a děti
zpívání u rozsvíceného vánočního stromu
vynášení Smrtky, vítání jara
Sv. Martin - tvoření s rodiči

Soutěže

vybíjená malotřídních škol v Havlovicích
čtyřboj malotřídních škol v Havlovicích
soutěž Zdravá 5
soutěž zdravotnických hlídek v Úpici
výtvarná soutěž Rozesmátý svět

Výstavy

vánoční výstava v Malých Svatoňovicích
velikonoční výstava v Malých Svatoňovicích

Divadelní představení

vystoupení s opičkou
taneční akademie Ballare
taneční vystoupení Bonifác
Brazílie – Planeta Země
akademie žáků v ZŠ Malé Svatoňovice
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Besedy

beseda o hudebních nástrojích – Didgeridoo a
tibecké misky
vývoj hudebních nástrojů

Výlety a exkurze

Dožínky Hradec Králové
Seznamovací výlet Josefov
ovocné sady Dolany
exkurze do muzea Petrof a planetária HK
pochod za bledulemi
Den bezpečnosti – ukázka policie ČR (ZŠ i MŠ)
Den lesů – Hájemství Dvůr Králové n/Labem

Další činnosti

škola plavání v Trutnově
pečení koláčků na slavnosti Velkých Svatoňovic
výcvik zdravotnických hlídek
Halloweenská noc v ZŠ
Mikulášská nadílka
škola bruslení v Trutnově
třídenní lyžařský výcvik v Radvanicích
pečení perníčků, martinských rohlíčků a vánoček,
masopustních koblížků
masopustní noc v ZŠ
Den Země v ZOO
čarodějnický rej
pravidelné měsíční návštěvy knihovny
ve Velkých Svatoňovicích
sběr léčivých bylin

Celorepublikový úspěch naší školy v soutěži Zdravá 5
V sobotu 9. června se naše dva týmy Vařiči i Květinky, zúčastnily posledního kola
soutěže ZDRAVÁ 5. Týmy postoupily z 437 týmů do celostátního finále ve vaření
zdravé stravy. Do finále bylo vybráno celkem 25 týmů z pěti různých kategorií.
Na přípravu pokrmu, jeho servírování a prezentaci měly děti pouze 15 minut. Poté
jejich výkony hodnotila odborná porota, zajímalo je složení a příprava jídla, vzhled,
servírování, spolupráce a čistota při vaření a ústní prezentace - tzn. jak děti samotné
umí svůj výtvor "prodat".
Druhým kolem pak byl vědomostní kvíz o pěti otázkách ze zdravé stravy. Oba naše
týmy zodpověděly všechny otázky bez jediné chyby. Obě tato kola byla vyhodnocena
dohromady.

Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov
Chlapci se celkově umístili na nádherném 4. místě, za což jim patří obrovské uznání.
Ale celkovým vítězem se stalo družstvo našich dívek. Jako hlavní cenu získaly
zážitkový víkendový pobyt v Ekocentru Orlov u Příbrami.
Údaje o výsledcích inspekčních činností (zřizovatele, ČŠI, okresní hygienické
správy, …)
Ve školním roce 2017/2018 na naší škole proběhla jedna kontrola dne 23. 5. 2018 ze
strany zřizovatele Obecního úřadu Velké Svatoňovice, na základě zákona 320/2001
Sb. s odkazem na zákon 552/1991 Sb.
Ve sledovaných oblastech nebylo zjištěno žádné porušení.
Protokol z provedené kontroly je uložen v ředitelně ZŠ.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů
Naše škola se v roce 2016 zapojila do projektu Hodina pohybu navíc, který
absolvovala s velkým ohlasem našich dětí. V loňském roce nebyl tento projekt již
ministerstvem podporován, ale na naší škole jsme ho pro oblibu žáků zachovali.
Od října 2016 jsme na dobu dvou let zapojili do projektu v rámci výzvy č. 22 – OP
VVV – Šablony pro MŠ a ZŠ I. - Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Velké
Svatoňovice. REG. ČÍSLO CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002784
Financováno: EVROPSKÁ UNIE
Cíl: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
(zřízení funkce školního asistenta – K. Krtičková - klub deskových her, čtenářský
klub, pomoc při doučování)
V dubnu 2018 jsme podali dotační žádost k výzvě č. 47 (Integrovaný regionální
operační systém – Infrastruktura ZŠ).
V květnu 2018 jsme se přihlásili do rozvojového programu – Výuka plavání
na 1. stupni ZŠ.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání
Ředitelka školy úspěšně ukončila studium – Studium pro ředitele škol a školských
zařízení.
Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Integrovaný regionální operační program - Projekt „Tvořivá dílna – ZŠ Velké
Svatoňovice“ výzva č. 47 (Rekonstruovaný objekt bude obsahovat odbornou učebnu
v podobě dílen, která bude vybavena novým moderním zařízením.)
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V květnu 2018 jsme se přihlásili do rozvojového programu – Výuka plavání
na 1. stupni ZŠ
Spolupráce se zákonnými zástupci
Informační schůzky pro rodiče žáků proběhly: 1. 9. 2017, 7. 9. 2017, 21. 11. 2017,
3. 5. 2018
Možnost individuálních konzultací během roku.
Zapojení rodičů do školních akcí (viz projekty).
Setkání s rodiči na kulturních akcích školy (viz kulturní akce).
Uskutečnění tematických setkání pro rodiče:
 Nejčastější úrazy dětí na 1. stupni (Veronika Mílová, metodik ČČK)
 Logopedická prevence (Mgr. Zuzana Filípková, logoped)
 Netradiční zpracování luštěnin (Martina Krtičková, vedoucí kuchařka)
Informace o činnosti školy jsou uvedeny na webových stránkách školy.
Zpravodaj obce s reportem o činnosti školy je vydáván čtvrtletně.
Spolupráce s Mateřskou školou ve Velkých Svatoňovicích
Návštěva budoucích školáků ve škole před zápisem do 1. třídy.
Společná účast na kulturních akcích (koncerty, divadelní vystoupení), společné výlety
za poznáním.
Návštěva budoucích školáků během června ve škole, setkání s budoucí třídní
učitelkou.
Informace pro rodiče budoucích školáků.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnanců a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na naší škole nemáme odborovou organizaci.
Základní údaje o hospodaření školy
Viz příloha: Rozbor hospodaření za rok 2017
Hlavní úkoly na školní rok 2018/2019
Realizace Školního vzdělávacího programu - „Učíme se pro život“.
Pokračovat v realizaci školních projektů.
Prezentovat školu na veřejnosti, aktualizovat webové stránky, podchytit žáky a rodiče
z okolních obcí.
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Rozšiřovat využití digitální techniky, nákup učebních pomůcek.
Zajištění a nainstalování videozvonků v budově ZŠ a MŠ.
Rekonstrukce objektu operačního programu „Tvořivé dílny“.
Úprava hřiště a zahrady.
Ve Velkých Svatoňovicích dne 1. 9. 2018

Mgr. Hrabová Eva
ředitelka ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice
Schváleno – neschváleno školskou radou dne ……………………
Podpisy členů školské rady:

Petra Kollertová …………………..…….………
Mgr. Pavla Kneifelová ………………………….
Aleš Vlček ………………………………………

