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1. Identifikační údaje  

Zřizovatel:   Obec Sviadnov, Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov 

Název organizace:  Základní škola J. Šlosara Sviadnov 

Sídlo organizace:  Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 

Právní forma:  příspěvková organizace 

IČ:    07260806 

Telefonní kontakty:  558 655 089, 732 193 036 

E-mail:   zs.sviadnov@email.cz 

ID datové schránky:  3fwkt3t 

Ředitelka školy:   Mgr. Ludmila Sládečková 
 
 
                                      

2. Charakteristika příspěvkové organizace  
 
 
Jsme neúplnou základní školou - naše škola je tvořena pouze třídami 1. stupně. Jsme školou 
obecní, naším zřizovatelem je obec Sviadnov. Vznikli jsme k 1. 9. 2018. Toto je tedy naše druhá 
výroční zpráva. 
 
Žáci školy jsou převážně z naší obce, ale školu navštěvují také děti z nedalekého okolí. Kapacita 
školy je 120 žáků. Počet žáků ve školním roce 2019/2020 : 
 
 

Třída Počet žáků* 
1. 20 
2. 19 
3. 6 
4. 4 
5. 9 

Celkem 58 
 
 
* Počty žáků v ZŠ a jsou uvedeny ke dni 30. 09. 2019  
 
Máme 5 kmenových učeben s interaktivními tabulemi, odbornou učebnu výpočetní techniky, 
letní učebnu, tělocvičnu i venkovní sportoviště, které jsme v době prázdnin opět otevřeli 
veřejnosti. Zřídili jsme školní knihovnu a keramickou dílnu. V kmenové učebně, v učebně 
výpočetní techniky a ve sborovně (všechny místnosti jsou ve druhém podlaží školy) byla 
nainstalována klimatizace. Stále pracujeme na estetizaci prostředí školy, k čemuž přispěla i 
nová výmalba chodeb. 
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Školní kuchyně zajišťuje stravování pro žáky školy, děti z mateřské školy i pro další zájemce. 
Její kapacita je 219 obědů za den. Ve školním roce 2019/2020 se v ní stravovalo 55 žáků školy 
(počet žáků je uveden ke dni 31. 10. 2019). Kuchyni jsme vymalovali a dovybavili potřebným 
zařízením, které nám umožní zkvalitnit a zrychlit přípravu pokrmů. Upravili jsme rovněž naši  
jídelnu a doufáme, že strávníkům bude v novém prostředí ještě lépe chutnat. 
 
Ve školní družině se dětem věnují zkušené vychovatelky. Ve školním roce 2019/2020 do dvou 
oddělení docházelo 43 dětí. Aby se paní vychovatelky mohly dětem ještě lépe věnovat, 
přistoupili jsme k přebudování dvou kanceláří na nové prostory pro školní družinu.  

Nejsme bezbariérovou školou, ale v případě potřeby je k dispozici „Schodolez“, máme                   
i bezbariérové WC.   
 
Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Cesta 
za poznáním“. Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníku. Jako nepovinný předmět je 
vyučováno náboženství. Ve školním roce 2019/2020 jsme začali v 1. ročníku vyučovat 
matematiku podle profesora Hejného. 

Na školní rok 2019/2020 udělilo Zastupitelstvo obce Sviadnov na svém zasedání škole výjimku    
z nejnižšího počtu žáků. Všechny ročníky byly vzdělávány v hlavních předmětech samostatně. 

Také žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je věnována náležitá péče. Ve 2. ročníku 
působila asistentka pedagoga. Pedagogická intervence probíhala v jedné skupině, předmět 
speciálně pedagogické péče rovněž v jedné skupině. Pro 3 žáky byl vypracován individuální 
vzdělávací plán. Žáci měli možnost doučování ze Šablon II. 

Škola je adekvátně vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, které jsou průběžně 
doplňovány a obměňovány.  

Nabídka kroužků je pestrá. Kromě keramiky se mohli žáci přihlásit i do sebeobrany, 
sportovního, výtvarného a tanečního kroužku, do Veselé vědy či Pionýra, do mažoretek a do 
šachů. Většinu kroužků zajišťoval Dům dětí a mládeže Vratimov ve spolupráci s pedagogy 
školy. Stále se snažíme nabídku kroužků obměňovat a doplňovat s cílem zapojit do nich co 
největší počet našich žáků. 

Ze Šablon II byly financovány kluby – Čtenářský klub a Klub zábavné logiky a deskových her. 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti příspěvkové 
organizace  
 

  
     Počet osob  Úvazky  
Učitel 6          5,50  
Vychovatelka školní družiny  2          1,50  
Pedagog nepovinného předmětu  1          0,045  
Asistent pedagoga 1         0,75 
Provozní zaměstnanec 2         1,30 

Školní jídelna 4         3,20 
Celkem  16 12,295 

 
Všichni pedagogičtí pracovníci mají odpovídající vzdělání. 

 
 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

Zápis k zahájení povinné školní docházky se v naší škole uskutečnil vzhledem k probíhající 
epidemii Covid-19 distanční formou, tj. bez přítomnosti budoucích žáků i jejich rodičů. 
Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání jsem přijímala v období od 1. 4. do 15. 4. 2020.  

 

Počet 
1. tříd 

Počet přijatých 
žáků 

Z toho žáků 
po odkladu 

Odklady šk. 
rok 2020/2021 

1 21 2 3 
 
 

5. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 

Jsme školou otevřenou, snažíme se aktivně zúčastňovat života v obci, učíme děti nejen brát, 
ale i dávat. Akce školy jsou přístupné všem zájemcům (např. Drakiáda, Dýňobraní, Vánoční 
dílnička, Bačkůrkový Valentýnský karneval …). Měli jsme naplánováno mnohem více akcí, 
ale s rozvojem epidemie onemocnění Covid-19 a uzavřením škol je již nebylo možné 
realizovat. Preferujeme spolupráci s místními spolky a organizacemi. Důležitým partnerem je 
pro nás mateřská škola. Pořádáme společné akce (např. Vánoční jarmark, Brzy budu 
školákem atd.). Předškoláčci chodí pravidelně cvičit do školní tělocvičny, navštěvují své 
kamarády v prvním ročníku, poznávají prostředí školy a její zaměstnance. Když se pak stanou 
našimi žáky, prostředí školy již pro ně není tak cizí. Nezapomínáme ani na starší generaci 
(kulturní vystoupení v DPS k Vánocům s předáním přání včetně drobných dárků). I nadále 
pokračujeme ve spolupráci se Skauty. V místním Zpravodaji uveřejňujeme zprávy ze života 
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školy, aby i občané, jejichž děti již odrostly školním povinnostem, věděli, co se ve škole děje 
nového.            

V projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol (v obou případech jde o školní projekt 
EU) stále spolupracujeme s firmou BOVYS, s. r.o., která poskytuje našim žákům i dárky, 
např. k zápisu, pro prvňáčky atd. Velmi oblíbená je ochutnávka exotických druhů ovoce a 
zeleniny. Žáci tak získají informace o produktech a poznají nové chutě i vůně.   

V naší škole důsledně třídíme odpady, učíme se vyrábět a zužitkovat kompost (máme 2 
kompostéry), snažíme se o to, aby žáci pochopili zásady trvale udržitelného rozvoje, 
seznámili se s problematikou ekologie a chovali se šetrně k životnímu prostředí. Žáci 1. třídy 
se svou paní učitelkou vybudovali na zahradě školy hmyzí hotel. Sesbírali jsme 0,25 tuny 
papíru, pro zvířátka jsme sbírali již tradičně kaštany a žaludy. Sbíráme vyřazené 
elektrospotřebiče (za školní rok jsme jich sesbírali přes 100 kg), cartridge, baterie (projet 
Recyklohraní, aneb ukliďme si svět, Soutěž s panem Popelou). Při koupi jakýchkoliv 
elektrických spotřebičů důsledně dbáme na jejich nízkou energetickou náročnost.  

Učíme naše žáky nebýt lhostejný, nezištně poskytnout pomoc, je-li to v našich silách. Celý 
školní rok jsme opravdu usilovně sbírali víčka od PET lahví pro Lukáška, který potřebuje 
pravidelnou rehabilitaci. Podařilo se nám jich shromáždit 22 kg. Podpořili jsme sbírku Fondu 
Sidus částkou 1 100 korun, zakoupením sbírkových předmětů (tento fond podporuje nemocné 
děti a dětské nemocnice). Účastnili jsme se také sbírky Život dětem. Prodejem předmětů 
s logem organizace jsme přispěli částkou 1 140 korun. 

Žáci reprezentovali školu především ve výtvarných soutěžích a v šachu. V soutěži „Mladí 
výtvarníci o našem regionu“ (MAP) se umístila naše žákyně na druhém místě ve své 
kategorii. Prvňáčci se zúčastnili obecní soutěže na výzdobu oplocení dětského hřiště Pod 
Kopečkem a rovněž soutěž na téma „Zvon“ byla pro nás milou výzvou. Žáci 4. a 5. ročníku 
kromě výtvarných děl měli ještě jeden nelehký úkol – navrhnout veršovaný nápis na nové 
zvony pro kapli Jana Nepomuckého v naší obci. Snaha byla veliká, komise vybrala dva verše, 
které budou po mnoho let tyto zvony zdobit. 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů (SPJ) 
  
 

Škola má vypracován Minimální preventivní program, z něhož vychází veškeré aktivity 
zaměřené na prevenci SPJ. ŠMP spolupracuje s třídními učiteli, zákonnými zástupci, oblastním 
metodikem prevence v Pedagogicko-psychologické poradně ve Frýdku-Místku. Vyhodnocuje 
„schránku důvěry“ a o výsledcích informuje pedagogické pracovníky.   
  

Škola spolupracuje s externími organizacemi, které nám pomáhají naplňovat preventivní 
program např. Policie ČR, Městská policie Frýdek-Místek, Renarkon, Poradna pro ženy a dívky 
Frýdek-Místek, Systém včasné intervence při Magistrátu města Frýdku-Místku. 
 
Renarkon na naší škole realizuje prožitkový program „Buď OK“ od 1. až do 5. ročníku ve třech 
modulech zaměřených na problematiku prevence SPJ.  
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7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacím  
programem a podle stupně vzdělání  
  
 
 Vzdělávací výsledky  
  

 
 I. pololetí školního roku 2019/2020 II. pololetí školního roku 2019/2020 

Třída 
Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

 I. 20 0 0 20 0  0  

II. 19 0 0 19 0  0  

III. 7 0 0 7  0  0  

IV. 3 1 0 3 1  0  

V. 8 2 0 8 2 0  

 

Výchovné výsledky  

  

I. pololetí školního roku 2019/2020  

  

Třída 
Pochvala 

TU 
Pochvala 
ŘŠ 

Napomenutí 
TU 

Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. stupeň 
z chování 

3. stupeň 
 z chování 

I.  0  0  0  0  0  0  0  

II.  12  0  5 0  1 0  0  

III.  0 0  0  0     0  0  0  

IV.  0  0  0  3  0  0  0  

V.  3  0  0  0  0  0  0  

  
  
II.  pololetí školního roku 2019/2020  

  

Třída 
Pochvala 

TU 
Pochvala 
ŘŠ 

Napomenutí 
TU 

Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. stupeň  
z chování 

3. stupeň  
z chování 

I. 20 0 0 0 0 0 0 

II. 0 0 0 0 0 0 0 

III. 1 0 0 0 0 0 0 

IV. 2 0 0 0 0 0 0 

V. 0 0 0 0 0 0 0 
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Přehled o absenci žáků ve školním roce 2019/2020  

 
 I. pololetí II. pololetí 

Třída 
Omluvená 

absence 
Neomluvená 

absence 
Omluvená 

absence  
Neomluvená 

absence  

I. 338 0 135 0  

II. 520 0 234 0  

III. 123 0 70  0  

IV. 118 0 46  0  

V. 248 0 129 0  

 

Na základní škole pracuje metodické sdružení, které se zaměřuje na zkvalitňování výuky,  
na spolupráci se spádovými školami pro přestup žáků do 6. ročníku.  
 
Žáci z 5. ročníku naší základní školy pokračují ve vzdělávání na Základní škole Frýdek-
Místek, Pionýrů 400 v počtu 9 žáků a jeden žák byl přijat na Gymnázium a Střední odbornou 
školu, Frýdek-Místek, Cihelní 410. 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a zaměstnanců 
školy  
                     

Další vzdělávání je pro nás nedílnou součástí osobních i pracovních životů. Získávat nové 
poznatky a zkušenosti je důležité. Škola využívá různé nabídky kurzů a seminářů DVPP, často 
z Krajského vzdělávacího a informačního centra ve Frýdku-Místku. Všichni pedagogové školy 
se zúčastnili Letní školy Hejného v Ostravě v délce pěti dnů. Já osobně jsem mimo jiné 
dokončila Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 
a § 5 vyhlášky 317/2005 Sb. Ostatní pedagogičtí pracovníci se věnovali např. problematice 
POKOS, zdárně absolvovali kurz zdravotníka zotavovacích akcí, zaobírali se dopravní 
výchovou, etickou výchovou, problematikou dětí s ADHD a poruchami chování atd. Dle svých 
preferencí si učitelé s oblibou vybírají webináře – on-line vzdělávání. Tato forma vzdělávání se 
ukázala jako velmi přínosná především v době uzavření škol. V tomto školním roce se zaměřili 
např. na kázeň a klima školy, školní a vnitřní řád, právo ve škole, řešení problémů ve třídě, 
problémového žáka, ale také na využití ICT  v distančním vzdělávání aj.  
Při samostudiu se každý z učitelů věnuje studiu odborných pedagogických publikací s cílem 
využít nové poznatky ve výchovně vzdělávacím procesu, vyzkoušet a užívat alternativní 
způsoby výuky, zdokonalovat se v individuálním přístupu k žákům (Datakabinet, portál 
proskoly.cz, informace z UN, Rodina a škola, publikace z učitelské knihovny školy).  
 
Pracovnice školní jídelny absolvovaly školení Hygienické minimum a webináře se zaměřením 
na zdravou výživu a přípravu pokrmů..         
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9. Vzdělávací a společenské akce pro žáky v jednotlivých měsících 
školního roku 2019/2020  
 

Září 
 
  Slavnostní zahájení školního roku 
  Drakiáda 
  Renarkon - 1. modul  
 
Říjen 
 
  V prostorách školy proběhla výstava oceněných děl z výtvarné soutěže "Mladí    
                        výtvarníci o našem regionu" (za školní rok 2018/2019) 
  Praxe na dopravním hřišti (Městská policie FM) – 4. ročník 
  Dýňobraní (dlabání dýní a výtvarné aktivity) 
  3D kino ve škole „Tajemné světy pod hladinou“ 
 

Listopad 
 
  Sběrový týden – sběr papíru 
 Divadelní představení s 50% mluveného slova v AJ – Lazy goat (ND Frýdek-

Místek) – 5. ročník 
  Sběrový týden – sběr kaštanů a žaludů 

"Jak si nenechat ublížit?" (beseda z Poradny pro ženy a dívky) – 2. a 3. ročník 
"Nechej mne, ne - to nechci!" (beseda z Poradny pro ženy a dívky) – 4. a 5. 
ročník  

  Hasík (HZS MSK ÚO Frýdek-Místek) – beseda pro 2. ročník  
   Lampionový průvod  

Pečení perníčků – 3., 4. a 5. ročník 
Den pokusů a soutěží na 4. ZŠ – 4. a 5. ročník   
Renarkon - 2. modul 

  Vánoční dílnička pro děti a rodiče 
 
Prosinec 
 
  Vánoční jarmark  
  Štědrý den malého Jakuba – Divadlo loutek Ostrava 
  Mikuláš ve škole 
  Vystoupení v DPS a předání dárečků 
  Svět techniky Ostrava (hrazeno nadací OKD) 
 
Leden 
 
 Renarkon - 3. modul 
 O šachového krále a královnu Regionu Slezská brána - šachový turnaj mládeže 
 Pythagoriáda – školní kolo – 5. ročník 
 
 



Základní škola J. Šlosara Sviadnov 
Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 

 

 

Únor  
 
  Bačkůrkový Valentýnský karneval  
  Bezpečnost především – v dopravě (MP Frýdek-Místek) – beseda – 4. ročník 
 Bezpečnost především – v dopravě (MP Frýdek-Místek) – besedy – 1. – 3. ročník 
             Bezpečnost především – kyberšikana (MP Frýdek-Místek) – beseda – 5. ročník 
  Obvodní kolo recitační soutěže 
 
Březen 
 
                        Lyžařský výcvik – Vaňkův kopec (Ostrava) 
 Mladí výtvarníci o našem regionu (MAP) – výtvarná soutěž  
 
Od 11. 3. 2020 byly školy uzavřeny z důvodu mimořádných opatření při epidemii. Vzdělávání 
žáků pak probíhalo distančně. Školy byly znovu otevřeny až 25. května 2020 a jen v omezeném 
režimu. Hygienická a bezpečnostní opatření nedovolovala pokračovat v naplánovaných akcích. 
 
  

10. Údaje o výsledcích kontrolní a inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí  
  

Ve dnech 26. 11. až 28. 11. 2019 vykonávala ČŠI na naší škole inspekční činnost podle § 174 
odst. 2 písm. b) a c) školského zákona. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování                       
a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních vzdělávacích programů 
a zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními 
předpisy a příslušným rámcovým vzdělávacím programem – viz inspekční zpráva Č. j. ČŠIT- 
2173/19-T. Souběžně probíhala i kontrola dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 
písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném               
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb.,    
o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla vykonána v základní 
škole, školní družině a školní jídelně. Nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů.  
 
 

11. Údaje o zapojení příspěvkové organizace do rozvojových a 
mezinárodních programů  
  

Škola ve školním roce 2019/2020 pokračovala v čerpání prostředků z projektu Šablony II, 
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012008. Pokračovaly kluby, doučování a další 
vzdělávání pedagogů. 

I projekt Učíme se podnikavosti, který je spolufinancován EU, běžel dál.  
 

 

12. Zřizovací listina  

 

Zřizovací listina Základní školy J. Šlosara Sviadnov nabyla účinnosti dnem 17. 6. 2019. 
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13. Základní údaje o hospodaření školy  

 

Příspěvková organizace vytvořila ke dni 31. 12. 2019 kladný hospodářský výsledek  
v celkové výši 102 300,52 Kč.  

  

  
HOSPODAŘENÍ S FONDY 

FOND ODMĚN Kč 
stav k 01. 01. 2019 60 000,00 
čerpání -30 000,00 
stav k 31. 12. 2019 30 000,00 

 
FKSP Kč 
stav k 01. 01. 2019 81 722,58 
základní příděl 92 271,52 
čerpání: příspěvek na stravné - 16 158,00 
čerpání: ostatní čerpání (kultura, sport, tělovýchova) - 9 763,00 
               nepeněžní dary - 5 998,00 

 ostatní užití fondu - 3 440,00 
stav k 31. 12. 2019 138 635,10 

 
REZERVNÍ FOND  Kč 
stav k 01. 01. 2019 0,00 
tvorba: zlepšený výsledek hospodaření 283 260,86 
čerpání: posílení IF se souhlasem zřizovatele  - 270 000,00 
stav k 31. 12. 2019 13 260,86 
  

 INVESTIČNÍ FOND Kč 
 stav k 01. 01. 2019 0,00 
 tvorba z odpisů 32 104,00 
 převod z rezervního fondu  270 000,00 
 čerpání: odvod do rozpočtu zřizovatele - 302 104,00 
 stav k 31. 12. 2019 0,00 
 
 STAVY BANKOVNÍCH ÚČTŮ K 31. 12. 2019 Kč 
 běžný účet základní školy 1 357 564,44 
 běžný účet – stravné základní školy 7 018,58 
 běžný účet FKSP 128 220,18 
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14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při 
plnění úkolů vzdělávání  
 

Při příspěvkové organizaci není zřízena odborová organizace.  

V rámci plnění úkolů souvisejících se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
úzce spolupracujeme s poradenskými zařízeními: PPP Frýdek-Místek a SPC při MŠ, ZŠ a SŠ 
pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí (pracoviště Frýdek-Místek).  

Programy primární prevence jsou nedílnou součástí vzdělávání žáků, my spolupracujeme 
s Renarkonem Ostrava .       

Dále spolupracujeme s Městskou Policií Frýdek-Místek (dopravní výchova a prevence SPJ), 
s HZS MSK územní odbor Frýdek-Místek (projekt „Hasík“), Poradna pro ženy a dívky Frýdek-
Místek, Obecní knihovna Sviadnov, DDM Vratimov atd. Obecní knihovna Sviadnov nám vyšla 
vstříc a společně jsme realizovali v průběhu školního roku projekt „Čtení v knihovně“. Žáci 2. 
až 5. ročníku vždy jednou týdně navštěvují knihovnu v rámci výuky českého jazyka. Každý si 
vybere svou knihu, kterou pak čte. Po jejím přečtení seznámí ostatní s obsahem své knihy             
a odpovídá na dotazy spolužáků ke knize. Žáci si sdělují své dojmy z četby, učí se poznávat 
jednotlivé ilustrátory, nenásilnou formou si rozšiřují své čtenářské obzory. Velmi děkuji paní 
knihovnici Mgr. Věře Volné za její vstřícnost, ochotu a pochopení. 

 
 

15. Závěr  
 

Závěrem bych chtěla poděkovat zejména obci Sviadnov, jako našemu zřizovateli, za velkou 
podporu, kterou nám poskytuje. Oceňuji ochotu a vstřícnost, se kterou se staví k našim 
potřebám. 

Chtěla bych poděkovat i našim sponzorům a pomocníkům – panu Jiřímu Stuchlíkovi, firmám 
Keška a pekařství Boček, Jezdeckému klubu Sviadnov, Skautům, DSO Olešná, SRPŠ a dalším, 
za jejich podporu a práci ve prospěch našich dětí.  

 

Podklady projednány pedagogickou radou školy dne 25. 8. 2020 

 

Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy dne 30. 9. 2020. 

 

 

 

Ve Sviadnově dne 1. 10. 2020 

 

        Mgr. Ludmila Sládečková 

                 ředitelka škol 
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Při kompletaci výroční zprávy vypadl z oddílu 2. Charakteristika příspěvkové organizace 
tento odstavec o školské radě:  

 

Dne 2. 10. 2019 proběhly doplňkové volby do školské rady za zákonné zástupce. V těchto 
volbách byla zvolena paní Pavla Košařová, která nahradila paní Bc. Hanu Čajánkovou, jejíž 
děti již přestaly být žáky naší školy. Nynější složení školské rady je tedy následující: 

 

Členové školské rady zastupující 

zřizovatele zákonné zástupce žáků 
pedagogické pracovníky 

školy 

Dalibor Liberda Pavla Košařová Mgr. Vanesa Škrábalová 

Mgr. Jana Mičulková Mgr. Radka Veselská Mgr. Renáta Ručková 

 

V inovovaném složení se školská rada poprvé sešla 8. 10. 2019. Předsedkyní školské rady je i 
nadále paní Mgr. Radka Veselská. 

 

 

Mgr. Ludmila Sládečková 


