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1. Základní údaje o škole
1.1 Název a charakteristika školy
název školy
adresa školy
právní forma
IČO
IZO
vedení školy
Kontakt

Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem,
příspěvková organizace
Jindřichovice pod Smrkem 312, 463 66
příspěvková organizace
727 446 00
102 229 147
ředitelka: Mgr. Dagmar Vondráčková, od 1. 7. 2009
tel.: 482 328 020, mobil: 725 814 923
e-mail: reditelka.skoly@jindrichovice.cz
www.jindrichovice.cz

1.2 Zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
Kontakt

Obec Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice pod Smrkem 245, 463 66
tel.: 482 360 366
fax: 482 328 074
e-mail: ou@jindrichovice.cz
www.jindrichovice.cz

1.3 Součásti školy
Mateřská škola (MŠ)

IZO
116 402 834

Základní škola (ZŠ)
Školní družina (ŠD)
Školní jídelna (ZŠ)

102 229 147
130 005 193
116 401 842

kapacita
28
45
24
42

Od školního roku 2014/2014 je schváleno navýšení kapacity základní školy z 35 na 40.

1.4 Materiálně - technické podmínky školy
Budova školy sdružuje čtyři oddělení – MŠ s jednou třídou, ZŠ se dvěma kmenovými třídami,
ŠD s jednou třídou a školní jídelnu, která vaří i pro cizí strávníky. Volný čas tráví žáci ve
třídě, na chodbě, v tělocvičně nebo za pěkného počasí na školní zahradě, která má hrací prvky
a druhá část školního pozemku byla oživena živým plotem v rámci projektu „Koukej, co tu
roste aneb naučná stezka z původních druhů keřů“ ve školním roce 2011/2012.
Žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, se scházejí v kmenové třídě ŠD a v průběhu
odpoledních aktivit využívají všechny učebny, tělocvičnu a zahradu.
Ve třídách jsou výškově stavitelné lavice i židle. Žáci při výuce používají učebnice i pracovní
sešity, které jsou doplňkem k pracovním listům vytvářenými jednotlivými vyučujícími.
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Ve stejném patře, jako jsou kmenové třídy, byl ateliér, který se používal pro výtvarné
výchovy, pracovní činnosti a další projekty spojené s výtvarnou činností. Od školního roku
2010/2011 se ateliér také používal pro výuku ZUŠ, převážně pro hru na klavír a sborový zpěv.
Od školního roku 2014/2015 se prostor ateliéru přizpůsobí k denní výuce žáků a vznikne tak
třetí třída s výškově stavitelnými židlemi, lavicemi a tabulí.
Do druhé kmenové učebny (dále II. třída) byl navýšen počet počítačů na šest a s interaktivní
tabulí, jsou vyžívány při výuce i o přestávkách žáky i vyučujícími. V druhé kmenové třídě
jsou dva počítače, které žáci používají o přestávkách i o výuce k procvičení základního učiva.
Všechny původní i nové počítače jsou připojeny ke školní síti a k internetu.
V půdních prostorách se nachází zrekonstruovaná místnost - aula, která se využívá ke
kulturně společenským akcím, k výuce jazyků, hudební výchovy a promítání filmů.
Od léta 2011 je ateliér a tělocvična vybavena novým osvětlením, což výrazně snížilo spotřebu
elektrického proudu. Ve školním roce se vyměnilo osvětlení i v aule a plánujeme pokračovat
školní jídelnou.
Všechna okna budovy byla v průběhu školního roku vyměněna, bylo provedeno
kompletní zateplení půdních prostorů, sklepa a celé budovy. Chodba směrem na půdu a do
auly byla v srpnu 2013 vymalována.

1.5 Psychohygienické podmínky
Snažíme se, aby prostředí školy bylo estetické a rodinné. Zajištujeme pitný režim neperlivou
vodou z vodního stojanu. Je umožněn nákup drobných svačin pro žáky a odběru mléčných
výrobků v rámci projektu „Mléko do škol“. Na chodbě se nachází koutek pro odpočinek a
četbu. O velké přestávce se snažíme žákům umožnit trávit čas na školní zahradě nebo za
nepříznivého počasí v tělocvičně.

1.6 Údaje o školské radě a její činnosti
Školská rada byla zřízena 1. ledna 2006. Má 3 členy, kteří jsou zvoleni jako zástupci rodičů,
žáků, zřizovatele a pedagogického sboru. Předsedou školské rady byl do ledna 2012 pan
Zbyněk Vlk. Při řádných volbách do školské rady byli zvoleni tito zástupci:
Z řad rodičů – Dana Kopecká
Zástupce pedagogů – Monika Kellerová
Zástupce zřizovatele – Luboš Salaba
Předsedou školské rady byl zvolen Luboš Salaba

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Vzdělávací programy
Vzdělávací program
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZV (viz Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22)

Zařazené třídy
1. - 5. ročník

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy ve školním roce 2013/2014
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD

10
3
1
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Počet učitelek MŠ
Počet správních zaměstnanců ZŠ a MŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ

2
2
2

Počet asistentů pedagoga pro sociálně znevýhodněné děti a
žáky

1

Škola zaměstnává 10 osob na hlavní pracovní poměr, avšak někteří zaměstnanci mají několik
funkcí a také jen částečný úvazek. I v letošním roce jsme dostali příspěvek na asistenta
pedagoga.

3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve
výuce
Pedagogičtí
pracovníci

Úvazek.

Roků ped.
praxe

Kvalifikace

Stupeň
vzdělání

1,0

nad 15

ANO

VŠ

2

Ředitelka
školy
učitelka ZŠ

0,8

5 let

VŠ

3
4

učitelka ZŠ
učitelka ZŠ

0,3
1,00

nad 5
nad 35

ANO pro
výuku Aj
ANO
ANO

1

Funkce

VŠ
VŠ

Od školního roku 2010/2011 je pedagogický sbor téměř stabilní. Pedagogický sbor je téměř
plně kvalifikovaný. Učitelka anglického jazyka zdárně absolvovala kvalifikační studium
v měsíci červnu.

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
35 – 45 let

Muži

Ženy muži

ženy

muži

ženy

nad 55 let
v důchod.
do důchodového Věku
věku
Muži Ženy
muži ženy

0

1

2

0

0

0

Do 35 let

0

45 – 55 let

1

0

0

Celkem

0

muži ženy
4

V průběhu školního roku nedošlo k žádné personální změně.
Mgr. Květoslava Stančová – třídní učitelka 1. a 2. ročníku a učitelka Čj, M, Hv, Prv, Tv
Ing. Zuzana Svěrčinová – třídní učitelka 3. až 5. ročníku, Aj, Tv, Čj 3. až 5. ročník
Mgr. Dagmar Vondráčková – M 3. až 5. ročník, Inf 4. a 5. ročník, Př, Vl 4. až 5. ročník a Prv
3. ročník
Mgr. Karla Salabová – Vv a Pč 1. až 5. ročníku, Hv 3. až 5. ročníku
Průměrný věk pedagogického sboru ZŠ je 43 let. Pedagogický sbor je pouze ženského pohlaví.
Věříme, že kroužky, které vedou muži, jako je florbal, fotbal a Ledňáček, částečně vynahradí
dětem mužský element při společenské výchově.
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3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
1
2
3
4

Funkce
Školnice – uklízečka
Vedoucí ŠJ a kuchařka
Hospodářka
Pomocná kuchařka a uklízečka

Úvazek
1,0
1,0
0,5
1,0

Stupeň vzdělání
základní
SOU s maturitou
SŠ
SŠ

Škola má stabilně 3 nepedagogické pracovnice: školnici – uklízečku, vedoucí školní jídelny –
kuchařku a hospodářku, která je zároveň vychovatelkou školní družiny. Škola je malá, co se do
počtu dětí týče, a proto mají nepedagogičtí zaměstnanci v náplni práce dvě činnosti, tj. dva
pracovní poměry. Vykonávají tedy činnosti za dva lidi a ne vždy je snadné při onemocnění sehnat
náhradu. Považuji toto za riziko pro chod školy. Od konce školního roku 2012/2013 byla snaha
sehnat odpovídající zástup za školnici, která nastoupila na mateřskou dovolenou. Situace byla
vyřešena ke konci školního roku novou zaměstnankyní, která bude zajišťovat úklid školy a o
drobnou údržbu se bude starat externí osoba.

4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zapisu k povinne skolní
dochazce a naslednem přijetí do skoly
4.1 Zápis k povinné školní docházce
Zápis k povinné školní docházce probíhá na školách od 15. ledna do 15. února. Po zápisu
mohou rodiče ještě požádat od konce května o odklad školní docházky.
Školní rok
K zápisu se dostavilo dětí
O odklad zažádalo
Nepřijato ve věku 5 let
počet prvních
tříd

1
1
1
1

2010/2011
10
3
1

počet dětí přijatých do
první třídy

2011/2012
12
1
0

2012/2013
8
0
0

z toho počet dětí
starších 6ti let (nástup
po odkladu)
Školní rok 2010/2011
6
0
Školní rok 2011/2012
12
2
Školní rok 2012/2013
8
1
Školní rok 2013/2014
11
1

2013/2014
11
1
0
Nastoupilo do prvního
ročníku
Školní rok 2011/2012
6
Školní rok 2012/2013
11
Školní rok 2013/2014
7
Školí rok 2014/2015
10

K zápisu k povinné školní docházce se v únoru 2014 dostavilo 11 dětí. Bylo přijato 11 dětí.
Do prvního ročníku školního roku 2014/2015 nastoupilo 7 dětí z toho 1 dítě po odkladu školní
docházky, tj. starší 6 let. Jednomu žákovi byl povolen odklad školní docházky na žádost
zákonného zástupce. Přijatí žáci jsou z obce Jindřichovice pod Smrkem, Dětřichovce a z Horní
Řasnice. Do prvního ročníku nastoupilo celkem 10 dětí, z toho 3 děti se budou vzdělávat v rámci
domácího vzdělávání a budou každé čtvrtletí dojíždět na přezkoušení.
V grafu můžeme vidět, že počet dětí, které přišly k zápisu následujícího školního roku, je
většinou větší, než počet dětí, které v daném školním roce nastoupily. Důvodem je většinou
přestěhování v letním období nebo odkladem školní docházky. Dále z grafu patrné, že počet dětí
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navštěvující školu roste, proto se v průběhu školního roku žádalo o navýšení kapacity na 40 žáků.
12
10
8
6
4
2
0
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
dostavilo se k zápisu

přijato

nastoupilo

odklad

4.2 Výsledky přijímacího řízení
V tomto školním roce se z pátého ročníku hlásila 1 žákyně na gymnázium ve Frýdlantu
v Čechách zřizované krajem. Přijímací řízení úspěšně absolvovala.
Škola
Gymnázium Frýdlant
ZŠ Frýdlant
ZŠ praktická Nové M.
p. Smrkem

2010/2011
Chlapci Dívky
0
1
1

1
1
0

2011/2012
Chlapci Chlapc
i
1
0
1
2
0
0

2012/2013
Dívky Dívky

1
1
0

0
0
0

2013/2014
Chlapci
Dívky

0
0
0

1
0
0

Od roku 2010/2011 se každý rok přihlašují naší žáci na gymnázium a vždy měli 100%
úspěšnost. I ve školním roce 2013/2014 byla přijata naše jediná žákyně 5. ročníku.

5. Údaje o vysledcích vzdelavaní zaku podle cílu stanovenych
skolními vzdelavacími přogřamy a podle poskytovaneho stupne
vzdelaní
5.1. Hodnocení prospěchu a chování žáků školního roku 2013/2014
Naše škola hodnotí slovně a všichni žáci podle svých individuálních schopností
naplnili cíle školního vzdělávacího programu pro základní školy.
Naše škola hodnotí slovně a všichni žáci podle svých individuálních schopností naplnili cíle
školního vzdělávacího programu pro základní školy.
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počet omluvených
hodin na žáka

I.
II.
I.
II.
pololetí pololetí pololetí pololetí
1.
96
102
8,73
9,27
2.
212
131
21,20
13,10
3.
375
326
41,67
36,22
4.
106
116
21,20
23,20
5.
20
38
6,67
12,67
Celkem
809
713
21,29
18,76

Počet
neomluvených
hodin na žáka

počet omluvených
hodin

Počet
neomluvených
hodin

Ročník

5.2. Údaje o zameškaných hodinách

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

V tomto školním roce se v druhém pololetí snížila absence žáků a nikdo neměl neomluvenou
hodinu. Což považuji za velice pozitivní.

5.3 Údaje o integrovaných žácích
Druh postižení:
S vývojovými poruchami učení a se zdravotním
znevýhodněním

Ročník
1.-5.

Počet žáků
8

Integrace žáků je pro školu velice náročná, protože jsme málotřídní škola a další odlišnosti
žáků způsobují diferenciaci třeba na čtyři až pět skupin, přesto se snažíme úzce spolupracovat
s pedagogickou poradnou v Liberci, více s pobočkou ve Frýdlantu a pro žáky vytváříme
individuální vzdělávací programy a podmínky pro práci asistenta pedagoga pro sociálně
znevýhodněné děti. Slovní hodnocení napomáhá motivovat žáky k práci a k dalším krokům
ve vzdělávání. Velkou roli hrají i rodiče, jejichž spolupráce je velice důležitá nejen pro žáky
ale i pro učitele.

6. Údaje o převenci socialne patologickych jevu
Prevence sociálně patologických jevů je ve smyslu platné podpůrné legislativy realizována
podle školního vzdělávacího programu. V něm jsou zakotveny aktivity, kterými jsou
vytvářeny podmínky pro uplatňování zdravého životního stylu, pro optimalizaci sociálně
psychologického klimatu školy a minimalizaci vlivů, které by mohly ohrozit zdraví žáků i
výchovných pracovníků.
Ze strany pedagogů je prevenci věnována maximální pozornost, stejně tak i šikaně mezi
dětmi. Spolupráce s rodičovskou veřejností ohrožených dětí je uspokojivá. Využíváme
možnosti asistenta pedagoga, který více komunikuje individuálně s žákem i s rodiči.
Pravidelně využíváme komunitní kruh a řešíme různé situaci i podporujeme žáky
k sounáležitosti a vzájemné toleranci a pochopení, vzájemnému respektu. Organizujeme
nespočet akcí a projektů.
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7. Údaje o dalsím vzdelavaní pedagogickych přacovníku (DVPP) a
ostatních přacovníku skoly
Předmět/ oblast

Počet Počet zúčastněných
Kurzů zaměstnanců

Zaměření
Aktuální otázky v řízení
málotřídních škol, klima třídy

Málotřídní školy

3

1

ekologie
Finanční gramotnost

1
1

1
1

Matematika

2

2

MŠ

1

1

Seminář o odpadech
Formy práce
Metody práce, geometrie na 1.
Stupni,
Tvořivé aktivity

Anglický jazyk

1

1

Zajímavé metody práce
Předškolní vzdělávání, jak učit
učit; Respektovat a být
respektován, vývojová
psychologie předškolního věku
Malba netradičními prostředky

Pedagogická

4

4

Výtvarné činnosti

1

1

IVP
Ekonomická –
program Vema - mzdy
Komunikační
dovednosti pedagoga

1

6

3

1

1

2

Nástroje v péči o žáka s SPU,
specifické poruchy, Poruchy
učení a jejích reedukace
Zpracování mezd – novinky k
programu
Jak komunikovat s rodiči
v problémových situacích,

Po loňském školním roce jsme se při výběru seminářů a školení DVPP zavázali, že se
zaměříme na pedagogiku a psychologii. Ve školním roce 2013_2014 se nám tento cíl povedlo
naplnit. Většina z pedagogů se účastnila školení ohledně poruch učení a chování dětí, učitelky
mateřské školy absolvovaly vývojovou psychologii předškolního věku. Zaměřili jsme se také
na semináře komunikace a vzájemného chování. Někteří se absolvovali školení na zvyšování
své odbornosti a to zejména ve výtvarných metodách, jazykových a matematických i
ekologických.
Všechny nabyté nové metody a prvky se pedagogové snaží ihned aplikovat do své výuky a
ověřovat si tak nové alternativní metody, které zpříjemňují vzdělávání dětí a zejména
společnou práci ve škole.

8. Údaje o aktivitach a přezentaci skoly na veřejnosti
Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti jsou realizovány převážně formou účasti žáků na
kulturních akcích a zveřejňováním článků o škole v tisku a na internetu.
Naší žáci se účastní vítání občánků, zpívání pod vánočním stromem, navštěvují místní
domovy důchodců a zapojují se do výtvarných a matematických soutěží.
Naši žáci navštěvují pěvecký sbor v naší škole pod záštitou ZUŠ Frýdlant. Pod vedením paní
Evy Svobodové se letos opět účastnil několika akcí.
Začátkem školního roku byla zakončena spolupráce z předchozího školního roku posledním
setkání s polskou školou v Boleswieci .
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Pravidelně o aktivitách publikujeme v místních Jindřichovických listech, na internetových
stránkách obce a na Facebooku, kde se převážně prezentujeme fotografiemi z jednotlivých
akcí.
Škola je přihlášená na portálu proškoly.cz a je zařazena mezi „Aktivní školy“. Uvedený portál
umožňuje pedagogům a žákům ověřovat své dovednosti a vědomosti elektronickým
způsobem.

8.1 Spolupráce školy s obcí a rodiči
Spolupráci školy s obcí a rodiči považujeme za velice důležitou součást chodu školy. Zveme
rodiče na všechny akce, události i projekty, které připravujeme pro naše žáky nebo naopak
s našimi žáky pro rodiče a veřejnost. S obcí úzce spolupracujeme a řešíme provozní otázky,
opravy budovy a rekonstrukce. Obec vypomáhá při projektech a díky finanční podpoře obce
je možné chod školy udržet i při malém počtu dětí. Příležitostně obec organizuje i divadelní
nebo jiné kulturní aktivity pro naše žáky, jako je karneval a dětský den.
Níže uvedené akce jsou ty pravidelné, jsou však další akce, při kterých jsme si s obcí
navzájem nápomocni.
Zpívání pod vánočním stromem
Vítání občánků
Den Vody - Morana
Velikonoční dílna
Čarodějnice
Den Země
Dětský den

8.2 Projekty
Ve školním roce 2013/2014 jsme nepřipravovali roční projekt, protože se zakončoval
mezinárodní projekt s polskou školou. Realizovaly jsme několik malých projektů např.
týdenní projekt „Mravenci“
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8.3 Péče o volný čas žáků - zájmové útvary
Jednou z předností naší školy je bohatý výběr zájmových činností a mimoškolních aktivit.
Snažíme se vyplnit volný čas, který děti mají po skončení vyučování a vytváříme tak drobné
preventivní programy proti případným negativním jevům, které by mohly děti v dnešní době
ovlivňovat. Žáci základní školy navštěvují zájmové kroužky, které jsou bezplatné a ve
školním roce 2013/2014 jich bylo 7 (viz. přehled kroužků). Kroužky navazují na vyučování a
na vedení kroužků se podílejí všichni učitelé, vychovatelka školní družiny i rodiče.
Přehled kroužků
Šikula I. a II.
Florbal
Náboženství
Ledňáček
Flétnička
Taneční

1. r., 2. – 5. r.
1. – 5. r.
1. r. a MŠ
1. – 5. r.
MŠ, 1.-3. ročník
3. – 5. Ročník

Monika Kellerová
S. Trykar
Truncová
J. Vlková, Z. Vlk, A. Daňkovská
Dagmar Vondráčková
Aneta Daňkovská a Mia Vlková

Nejvíce žáci navštěvují kroužek Ledňáček, Florbal a Šikulu. Kroužek náboženství byl
v průběhu roku ukončen.

9. Údaje o vysledcích inspekcní cinnosti přovedene Českou skolní
inspekcí
Ve školním roce 2013/2014 nebyla ve škole neproběhla inspekce.
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10. Zakladní udaje o hospodaření skoly v řoce 2013
Podrobný rozpis čerpání dotace od obce:
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Platy, náhrady a odvody:

11. Údaje o zapojení skoly do řozvojovych a mezinařodních
přogřamu
Ve školním roce 2013/2014 byl završen projekt s polskou školou s města Boleslawiec. Projekt
byl zahájen v lednu 2013 a 1. října 2013 jsme se sešli naposled. Cílem projektu bylo seznámit
naše děti s historií a kulturními klenoty města Boleslawiec, zejména výrobou keramiky a
navázat nová přátelství. Polské děti se zase měli seznámit s turistickými možnostmi a
zajímavými místy, jako jsou větrné elektrárny, žijící skanzen.
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12. Údaje o zapojení skoly do dalsího vzdelavaní v řamci
celozivotního ucení
V tomto školním roce se škola do žádné formy celoživotního vzdělávání nezapojila.

13. Údaje o předlozenych a skolou řealizovanych přojektech
financovanych z cizích zdřoju za skolní řok 2013/2014
Naše škola se v roce 2011 zapojila do výzvy „EU peníze školám“. Ve školním roce
2013/2014 byl v prosinci projekt ukončen. V průběhu projektu byly vytvořeny učební
materiály, které jsou a budou nadále pomůckou pro výuku a slouží k dalšímu rozvoji vzdělání
žáků.

14. Údaje o spolupřaci s odbořovymi ořganizacemi, ořganizacemi
zamestnavatelu a dalsími pařtneřy při plnení ukolu ve vzdelavaní
Škola spolupracuje od školního roku 2010/2011 se ZUŠ Frýdlant. Naše děti navštěvují přímo
v budově školy výuku hudební nauky, pěveckého sboru, hru na klavír a flétnu. Ve školním
roce se pěvecký sbor účastnil přehlídky Pěveckých sborů ve Frýdlantu a v Jindřichovicích pod
Smrkem.
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Tím, že pedagogové ZUŠ Frýdlant jezdí do naší školy, se dětem a rodičům nabízí možnosti,
za kterými by museli dojíždět do Frýdlantu, což by vzhledem k špatné dopravě nebylo pro
některé děti možné.
Naše škola je zapojena do sítě škol „M.R.K.E.V.“ (Metodika a realizace komplexní
ekologické výchovy) a do programu „Mrkvička“ (vzdělávací a informační podpora
mateřským školám).
Ve školním roce 2013/2014 se stala naše škole dárcem za pomoc při Veřejné sbírce SMHMP/958815/2012 Fondu Sidus, o.p.s. naši žáci, společně s rodiči i pedagogy se podílí n
sbírce na vybavení dětských zdravotnických zařízení.

Zaveř
Není vždy jednoduché vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj osobnosti každého žáků. Vždy
se snažíme, aby výukové prostředí bylo založené na vzájemném respektování a
demokratických principech. Svým přístupem a odborností zajišťujeme, aby děti získaly
teoretické, umělecké, estetické a hlavně praktické dovednosti, použitelné v běžném životě.
Snažíme se s láskou a trpělivostí dětem předávat své zkušenosti a dovednosti, otvírat jim
dveře možností, jestli do nich vstoupí a půjdou dál zvědaví, co je čeká a co se naučí či dovědí,
nebo jen nakouknou a vyberou si dveře jiné, to je na jejich rozhodnutí.
Výsledky žáků slovně ohodnotíme, podpoříme aktivně jejich schopnosti a talent. Na chyby
poukážeme a doporučíme, jak se jich vyvarovat.
Všichni pevně věříme, že dobrá a poctivá práce se vždy ukáže. Může to být za rok nebo také
za desítky let. Výsledky našich žáků ukazují, že nabyté základní dovednosti a vědomosti umí
využít na druhém stupni jiné základní školy nebo víceletém gymnáziu, a že dovedou řešit
situace, které jim život přináší. Jsme tomu velice rádi a držíme našim žákům a nám palce, aby
se i nadále dařilo překážky života překonávat, aby měli sílu se vždy zvednout a jít dál vstříc
novým překážkám.

V Jindřichovicích pod Smrkem dne 30. 9. 2014
Pedagogickou radou schváleno dne 8. 10. 2014
Schváleno školskou radou dne 15. 11. 2014

Mgr. Dagmar Vondráčková
ředitelka školy

Poznámky: Vysvětlení zkratek – ŠJ – školní jídelna, MŠ – mateřská škola, ŠD školní družina,
ŠVP – školní vzdělávací program, ŠUŽ – škola za udržitelný život, EU – Evropská Unie
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