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Charakteristika školy
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Tečovice 112
763 02 Zlín 4
Zřizovatel :

Obec Tečovice, právní forma: obec
Tečovice 185
763 02 Zlín 4

Právní forma školy :
Ředitelka školy:
Zástupce statutárního orgánu:
Kontakt : telefon :
e-mail :
web :

Příspěvková organizace
Mgr. Barbora Petrů Puhrová
Mgr. Alena Martincová, do 27.6. 2008

577 103 784
zstec@zlinedu.cz
www.zstecovice.cz

Informace poskytuje zástupce statutárního orgánu: Mgr. Alena Martincová
Údaje o zařazení školy do sítě :
Datum zřízení (založení) školy:
Datum zařazení do sítě :
Poslední aktualizace v síti :
Identifikační číslo ředitelství v síti škol :
Součásti školy a jejich kapacity :
Mateřská škola:
56 dětí
Školní jídelna :
170 jídel
Základní škola :
100 žáků
Školní družina :
45 žáků

15.12. 1995
22. 1. 1996
17.10. 2003
600 114 546

Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2007/2008 :
Počet tříd Počet žáků Počet žáků Přepočtený Počet žáků
na třídu
počet ped. na
ped.
úvazek
prac.
2
49
24,5
4,0
12,2

Mateřská
škola
1. stupeň 5
základní
školy
Školní
1
družina
Školní
x
jídelna

77

15,6

7,7

10

39

39

0,7

55,7

142

x

2,6

x

Pozn. Uvedený počet přepočtených žáků na pedagogický úvazek je ovlivněn započítanými
úvazky asistentů pedagoga, jejichž náplní práce je individuální práce s integrovaným žákem,
jsou však dle katalogu prací řazeni jako pedagogičtí pracovníci.
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Rada školy byla zřízena: schůze, na které byl schválen jednací řád : 28.3. 2006
Složení školské rady:
za zástupce pedagogických pracovníků:
za zástupce zřizovatele:
za zástupce zákonných zástupců:

Mgr. Alena Martincová
Ing. Mojmír Novák
MUDr. Jindřiška Hebelková

Vzdělávací programy školy :
č.j. MŠMT

Šk. rok 2007/2008

Vzdělávací program
Základní škola
ŠVP- Jsme spolu
Zvláštní škola

v ročnících
2.,3.,4.,5.
1.
3.

16847/96-2
24035/97-22

počet žáků
59
17
2 (1 i ZŠ)

Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání :
- Vzdělávací program Jsme spolu v 1. ročníku
- Tvořivá škola –činnostní učení
- projektové vyučování :
1.-5. třída
- skupinové vyučování :
1.-5. třída
- tvořivá škola, workshop :
1.-5. třída
- začleňování metod a forem práce dle Rámcového vzdělávacího programu, školní
vzdělávací program Jsme spolu
- hudební výchova a hudebně-pohybové aktivity netradičně a zábavně, využití hry na
hudební nástroje
- metoda řízené diskuse, dramatická výchova – 4.,5.tř. třída
- použití
ICT ve vyučování (výukové programy, Word, vyhledávání informací,
seznamování s e-mailem, Internetem) : 1.-5. třída
Nepovinné předměty : náboženství (1.-5. třída)
Zájmové kroužky a nabídka zájmové činnosti ve škole:
ZUŠ: výtvarný obor :
ZUŠ: hudební obor:

J. Gabrhelíková
klavír J. Tůmová, flétna P.Lieskový,
kytara E. Holečková, zpěv K.Němcová

ZŠ:
Kroužek anglický jazyk
(Zákřecká, 1.a 2.tř.)
Kroužek sportovní hry
(Dudová, 1.- 2.tř. )
Kroužek dyslektický
(Martincová, děti s VPU, 1.-5. tř.)
Modelářský kroužek
(Klásek, 1.-5. třída)
Půjčování knih ze školní knihovny
(Miklová)
Kroužek hudební
(Gajdošíková,1. – 5.tř.)
Kroužek sportovní hry
(Dudová, 3. – 5.tř.)
MŠ:
Anglický jazyk- jazyková škola paní Kassawatové
Logopedie- p.uč. Jelínková
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Údaje o pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 :

Mateřská škola
Základní škola
Základní škola

počet fyzických přepočtené
osob
úvazky
Interní pracovníci 4
4,0
Interní pracovníci 9
7,7
Externí
1
dohody o prac.
pracovníci
činnosti-výuka
náboženství

Pořadové číslo Pracovní
pracovníka
zařazení, funkce

úvazek

1
2
3
4
5

Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka,
zást.st.org.
Učitelka a vych.
vychovatelka a
asistentka
pedagoga

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,63+ 0,129
0,583 + 0,66

SŠ, ped.škola
10
SŠ učit.pro MŠ a 24
vychovatelství

0,73

VŠ, Sš.

1

9

asistent
pedagoga
učitelka

1,0

40

10

učitelka

1,0

11

učitelka

1,0

12

učitelka

1,0

SŠ učitelství
pro MŠ
SŠ učitelství
pro MŠ
SŠ učitelství
pro MŠ
SŠ učitelství
pro MŠ

6
7

8

Kvalifikace,
stupeň vzdělání,
obor, aprobace
VŠ, 1. st.
Spgš 1. st.
VŠ, 1.st.
VŠ, 1. st.
VŠ, 1. st.

Počet
praxe

let

ped.

3
důchodce
3
2
28
studuje

35
40
28

Komentář k výše uvedeným údajům :
Personální situace ve škole:
Pedagogický sbor v mateřské škole je vyzrálý, plně aprobovaný, s dlouholetou praxí
v zařízení. Nová vedoucí učitelka se velmi dobře zapracovala. Na další volné místo nastoupila
zkušená paní učitelka, která se velmi dobře zapojila do dění v MŠ, pracuje jako logopedka.
Jedna paní učitelka přesluhuje, od srpna 2008 ji nahradí nová paní učitelka.
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Práci v jídelně zastávají mimo vedoucí stravování dvě kuchařky. Provoz je plynulý. Na dobu
uzavření provozu v době hlavních prázdnin je naplánováno malování a úklid.
V době prázdnin budou provedeny úpravy v kuchyni.
V základní škole pracuje mladý kolektiv, jedna učitelka si doplňuje potřebnou kvalifikaci pro
pracovní zařazení učitelka, jinak je sbor plně kvalifikovaný i aprobovaný. Kolektiv se ustálil.
V letošním školním roce jsme byli nuceni přijmout paní učitelky důchodkyně, které se
vystřídaly v pololetí.Výuka tak nebyla narušena.
Po dobu mateřské a rodičovské dovolené ředitelky školy Mgr. Barbory Petrů Puhrové
vykonává funkci zástupce statutárního orgánu Mgr. Alena Martincová.
Cizí jazyk - anglický je vyučován učitelkami, které mají maturitu z AJ a také absolvovaly
semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vyučující, která vede
zájmové kroužky anglického jazyka v 1. a 2. tř., absolvovala další vzdělávání v této oblasti,
je zařazena do projektu MEJA a získává si potřebnou kvalifikaci k výuce anglického jazyka
na 1. stupni ZŠ.
V letošním školním roce pokračovaly dvě paní učitelky v dalším vzdělávání v AJ.
Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti ve školním roce
2007/2008:
Požadovaný stupeň vzdělání 100 %
v ZŠ
Požadovaný stupeň vzdělání 100 %
v MŠ
Aprobovanost v MŠ
100 %
Aprobovanost v ZŠ
90%

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 :
počet fyzických přepočtené
osob
úvazky
Interní pracovníci 7
5,5
Externí
----pracovníci
V tomto školním roce byly přijaty dvě nové kuchařky jako zástup za MD. Velmi dobře se
osvědčily, pracují spolehlivě.
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Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008 :
Ostatní pracovníci
- poř.číslo
1
2
3
4
5
6
7

Pracovní
zařazení, Úvazek
funkce
školnice v ZŠ
1,0
školnice v MŠ
1,0
uklízečka v ZŠ
uklízečka v MŠ
kuchařka
vedoucí stravování
pomocná kuchařka

0,6
0,5
1,0
0,4
1,0

Stupeň vzdělání, obor
vyučená – (SOU)
SŠ
Základní
Základní
vyučená (SOU)
SŠ
Vyučená (SOŠ)

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků
školy:
Činnostní učení ve výuce čtení a psaní
AJ pro školáky
ŠVP pro školní družinu, reforma školního kurikula
BOZP
Hudební rok v RVP
Jazyky hrou
Speciální pedagogika- semináře pro asistenty
Práce s dítětem se speciálními potřebami
Brána jazyků otevřená
Pracovní setkání vychovatelek ŠD
Motivační setkání vyučujících AJ
Čtení a psaní nás baví
Hudební pohádka
Kresba jako nástroj poznání dítěte
Hudba a zvířátka
(samostatná příloha DVPP k nahlédnutí v ředitelně školy)
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Údaje o zařazování dětí a žáků
Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2007/2008 :
ZAPSANÍ DO

Počet žádostí
o odklad

Nastoupí do
1. třídy 2008

1. TŘÍD 2008/09
22

8

14

Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2007/2008 :
Ročník

Počet žáků Prospělo
celkem
s vyznamenání
m
17
16

Prospělo

Neprospělo

Hodnoceno
slovně

1

0

0

20

17

3

0

0

3.

9

8

1

0

0

4.
5.

21
10

13
5

8
5

0
0

0
0

1.
2.

Celkem
77
59
18
0
0
1.stupeň
V průběhu školního roku se 3 žáci odstěhovali, jedna žákyně se přistěhovala.
Počty žáků přijatých ke studiu na středních škole ve školním roce 2007/2008:
Na osmiletá gymnázia se z pátého ročníku hlásila jedna žákyně, nebyla přijata.
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Hodnocení výsledků výchovného působení
Minimální program protidrogové prevence na naší škole navazuje na již osvědčené aktivity a
činnosti z let předešlých a nadále je rozvíjí. Je součástí celkového působení školy při
výchovně vzdělávacím procesu, snaží se podporovat zdravý způsob života našich žáků. Cílem
MPPP je zvýšit odolnost dětí vůči sociálně patologickým jevům a snížit rizika a vlivy, které
narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj mladé generace.
Zaměřujeme se především na :
¾ pokračování vytváření podmínek umožňujících zdravý životní styl spojený se zdravou
výživou, sportem, aktivitou a smysluplnou zájmovou činností
¾ osobnostní rozvoj žáků směrem k budování sebeúcty, sebedůvěry a vlastní
zodpovědnosti
¾ podpora tolerance, rozvoj dialogu a respektování názoru druhého
¾ prohloubení spolupráce s rodiči
¾ zkvalitnění sociálního klimatu ve škole – rozvoj otevřenosti, snášenlivosti, spolupráce,
důvěry v pracovníky školy.
•

Výsledky prevence sociálně patologických jevů:

Během školního roku nenastaly ve škole žádné výrazné prohřešky proti školnímu řádu. Menší
výchovné problémy byly řešeny s jedním žákem. Tento žák naši školu již opustil. Na chování
ostatních žáků nebyly stížnosti ze strany veřejnosti. Ve škole se nevyskytly problémy
s kouřením, alkoholem ani návykovými látkami. Velké procento žáků je zapojeno do široké
nabídky zájmových kroužků a dalších aktivit. (Hasiči Tečovice, Sokol Tečovice, zájmové
útvary mimo Tečovice). Proto tuto oblast hodnotíme celkově jako úspěšnou a
bezproblémovou. Podrobný přehled akcí, které proběhly ve škole (např. besedy se žáky –
Centrum primární prevence, aj.) jsou zhodnoceny v Hodnocení minimálního preventivního
protidrogového programu (k nahlédnutí v ředitelně školy).
•

Pochvaly a ocenění: Jedna žákyně byla oceněna pochvalou ředitelky školy za reprezentaci
školy v hudebních soutěžích. Další žáci byli odměněni pochvalami třídních učitelek.

•
•

Snížené stupně z chování na konci školního roku : nebyly uděleny
Neomluvené hodiny za školní rok 2007/2008 :
nevyskytly se

Údaje o integrovaných žácích :
Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2007/2008
Druh postižení :
Autismus- ASP
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
S vývojovými poruchami učení

Ročník
3.

Počet žáků
1

3.
4.

1
2
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Údaje o významných mimoškolních aktivitách, soutěžích
Mimořádné pedagogické aktivity učitelů:
-

Spolupráce s ped. kolektivem spádové školy (Zlín-Malenovice, Komenského ulice)
spolupráce s učiteli 5. ročníků
Vytváření a výroba vlastních pomůcek – pedag. pracovníci
Spolupráce s DDM Astra, Ekocentrum Čtyřlístek
Spolupráce s výtvarným obchůdkem Duhová ještěrka- pořádání výtv. kurzů pro rodiče a
veřejnost
Spolupráce se ZUŠ Malenovice
Spolupráce s IZAP- SLUNEČNICE, HVĚZDA Malenovice

Významné mimoškolní aktivity žáků:
Žáci se věnují sportování v místní TJ Sokol, SDH Tečovice, někteří navštěvují sportovní
oddíly (kopaná, hokej ) ve Zlíně, navštěvují Jazykové školy a Základní umělecké školy ve
Zlíně. Další navštěvují i jiné zájmové aktivity mimo školu a obec Tečovice.
Žáci se zapojili do těchto školních i okresních soutěží :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

recitační soutěž (školní, okrskové kolo v 8. ZŠ Malenovice)
sběr papíru
školní celoroční soutěž školní knihovny O nejlepšího čtenáře
Klokánek matematický 4.,5. tř.
soutěž O nejkrásnější jablko roku 2007, výstava ovoce a zeleniny
ekologická soutěž Poznej a chraň
Valentýnské soutěže dvojic
turnaj ve stolním fotbalu
dopravní soutěž
turnaj v ping-pongu
turnaj v kuželkách
plavecká soutěž Stříbrný věnec
Zdravý úsměv
Kuličkiáda

Další sportovní činnosti :
• podzimní cvičení v přírodě – Chlum
• plavání v místním bazénu, návštěvy sauny
• plavecký výcvik 2.-3. tř. Zlín
• jízda zručnosti (4. tř.) dopravní hřiště, testy
• orientační závod (šk. družina)
• Drakiáda (mateřská škola, šk. družina)
• ping-pong – průběžně v zimním období
• škola v přírodě- sportovní a turistické aktivity
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Kulturní akce školy (vycházky, exkurze, návštěvy a besedy…)
• Představení divadelní pro děti v MŠ – nejméně 1krát do měsíce
• Představení divadelní pro děti- předplatné MD Zlín
• Čarodějnice
• Týden zdravé výživy- projekt škol
• Pohádkové spaní ve škole
• Výlet Zoo Lešná MŠ i ZŠ
• Mikulášská nadílka
• Vystoupení žáků na vítání občánků Tečovic
• Návštěva Hasičského záchranného sboru ve Zlíně
• Ukázka canisterapie
• Spolupráce s KMČ
• Návštěva Střední a vyšší zdravotnické školy-projekt Nebojme se nemocnice
• Delfínková olympiáda-MŠ
• Výstava jablek, ovoce a zeleniny, soutěž O nejkrásnější jablko roku
• Vánoční dílny pro rodiče a děti
• Velikonoční dílny pro děti, vynášení Morény
• Dětský den – skákací hrad
• Škola v přírodě Brumov - Bylnice
• Vzdělávací kursy pro zájemce: drátkování, pedig, suché smalty
• Výchovné koncerty Filharmonie B. Martinů
• Vystoupení kouzelníka
• Návštěva centra Slunečnice IZAP Zlín
• Návštěva MDFF – film. představení
• Hrátky pro předškoláky
• Besídka ZUŠ
• Besídka ke Dni matek
• Stomatologický preventivní program pro předškolní děti: „Zdravý úsměv“
• Vánoční a velikonoční koledování dětí MŠ po vesnici
• Dětský karneval
• Vycházka k myslivecké chatě Rosnička (MŠ)
• Rozloučení s předškoláky (dárky rady rodičů)
• Rozloučení s žáky 5. tř. (vzpomínkový CD-rom, trička)
• Protidrogový program Centra primární prevence pro jednotlivé třídy
• Pravidelné besedy v knihovně- Dětské slyšení, besedy O spisovatelích, Jak se dělá
animovaný film
• Beseda pro žáky 1. a 2. tř.– Příběhy Matěje a Klárky – téma protidrogové prevence a
zdravotnické prevence – Centrum prevence
• Beseda pro žáky 3.tř. – Další příběhy Matěje a Klárky – Centrum prevence
• Beseda pro žáky 4. a 5. tř. – Já a lidé okolo mě, Poznej sám sebe – téma protidrogové
prevence a prevence šikany – Centrum prevence spojené s tímto tématem
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Veřejně prospěšná, charitativní a ekologická činnost dětí
podzimní a jarní úklid okolí školy
sběr starého papíru, šípků
Sbírka Fondu SIDUS- vybavení Pediatrické kliniky v Motole
Jiné …
• fotografování pro zájemce foto „tablo“ (Ligr), tablo MŠ- předškoláci
• pravidelné půjčování knih ze školní žák. knihovny
• objednávání knih z Klubu mladých čtenářů Albatros
• celoroční příprava svačin a prodej šk. mléka
• zubní preventivní prohlídky
• prodejní výstavka knih v MŠ
• mikulášská nadílka
• příspěvky do obecního zpravodaje
• vánoční pečení perníků, cukroví – MŠ, družina
•
rodičovský ples
•
třídní schůzky, konzultační dny
•
Týden zdravé výživy – zdravá svačinky
•
rozhlasové relace učitelů k významným výročím a aktuálním tématům v průběhu roku
•
vitrina školky a školy na návsi v obci
Změny v materiálně-technických podmínkách: (ZŠ i MŠ, ŠJ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

modernizace interiéru třídy ve druhém patře mateřské škole
dovybavení školní kuchyně
SRPŠ- pořízení her a sportovního náčiní
malování chodeb ZŠ
oprava starších počítačů a tiskárny
průběžné doplňování knih do školní knihovny a ostatních pomůcek
pořízení nových počítačů
oprava hřiště u ZŠ a MŠ
opravy v tělocvičně
vybudování stříšky nad vchodem do jídelny
vyčištění odpadů
celkové malování MŠ
grafická úprava webových stránek školy
výzdoba interiéru školy
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Spolupráce školy a dalších subjektů :
Škola (zejména mateřská) spolupracuje s centrem pro integraci zdravých a postižených IZAP
Slunečnice ve Zlíně.
Ve spolupráci s obcí a nájemcem místního zařízení v místě školy (AVZO) navštěvují školáci i
děti MŠ bazén a saunu.
Spolupráce s poradenskými pracovišti : SPC Zlín-Středová, SPC pro zrakově postižené, PPP
Zlín-Louky.
Spolupráce se ZUŠ Zlín Malenovice, kontakty s dalšími školami.
Spolupráce s Centrem prevence a Poradnou pro ženy.
Spolupráce se zřizovatelem školy
Spolupráce s obecním úřadem Tečovice je bezproblémová. Již tradicí se stala vystoupení žáků
školy a školky na kulturních akcích v obci (vítání občánků, besedy důchodců). Ve škole se
konají některé akce kulturní komise OÚ, škola také uspořádala pro zájemce z řad občanů
několik kurzů, zejména pro maminky a děti.
Škola má ve svém zřizovateli všestrannou podporu a velmi dobré zázemí pro svou práci. Je
podporována zejména materiálně, jednání jsou konstruktivní. Škola a obec jsou v pravidelném
kontaktu, kontrola je prováděna dle zákonných předpisů a informace předávány zejména
osobním kontaktem nebo telefonicky.
Spolupráce se spádovou školou
Spolupráce byla vcelku vyhovující. Obracíme se na spádovou školu, zejména ředitele a
učitele s dotazy na to, jak se naši bývalí žáci – absolventi aklimatizovali, adaptovali, jak
zvládají nároky II. stupně. Zajímá nás především prospěch a chování našich žáků,
konzultujeme učivo I. Stupně i dle zpracovávání ŠVP každé školy a jeho zvládnutí v 6. a
vyšších ročnících.
Spolupráce s rodiči
Škola si klade za cíl vytvořit pro žáky optimální podmínky pro výuku, vytvořit pozitivní
klima a kvalitní vzdělávání. Záleží nám na vztahu rodiny a školy, snažíme se o otevřenost
školy pro rodiče- nabídka návštěvy výuky po domluvě s vedením školy, konzultace, podávání
individuální pomoci žákům. Snaha školy o co nejužší spolupráci s rodiči je také podporována
třídními schůzkami, různorodými akcemi pro rodiče a žáky, nabízíme odpoledními kurzy a
besedy. Vlastní hodnocení školy si zakládá na mínění rodičů a veřejnosti v oblasti vzdělávání
a výchovy dětí a žáků v naší škole, v letošním školním roce jsme vyhodnotili velmi pozitivně
dotazníky rodičů, kteří odpovídali na připravené dotazníkové otázky a mohli anonymně
vyjádřit svůj názor, námět a připomínky k provozu i činnosti školy. Dotazníky byly rozdány
v základní i mateřské škole.
Výborná spolupráce je se SRPŠ při MŠ a ZŠ Tečovice.
Například: Organizace akcí pro rodiče a děti, nákup pomůcek, herních prvků a materiálu pro
potřeby školy, odměny do soutěží.
Rodiče a veřejnost mají možnost vyjádřit svůj názor na emailové adrese (zstec@zlinedu.cz),
hodnotit akce a aktivity školy, sledovat novinky na webových stránkách školy
(www.zstecovice.cz), ale také přispět vlastní iniciativou a názorem do dění školy.
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Stížnosti
Ve školním roce 2007/2008 vedení školy neřešilo žádnou stížnost.
Poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Ve školním roce 2007/2008 škola přijala žádost o poskytnutí informace Policii ČR a odboru
sociálních věcí Magistrátu města Zlína.

Provedené kontroly ve školním roce 2007/2008:
Kontrola plnění povinností ze zákona 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 410/2005 Sb.
Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojišťovně a dodržování ostatních
povinnosti plátce pojistného.
30.4.2008
21.5. 2008

kontrola KHS - ŠJ
kontrola KHS –ŠvP ZŠ

Pravidelné kontroly hasičských přístrojů, elektrických přístrojů a prohlídky a prověrky BOZP.
Výsledky : Žádná z provedených kontrol neshledala závažná porušení, drobné nedostatky
byly odstraněny.
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Závěr výroční zprávy
Školní rok 2007/2008 byl rokem ověřování přípravy a sestavení ŠVP Jsme spolu v prvním
ročníku. Rokem vytváření co nejpříznivějšího klimatu ve škole.
Provoz školy a průběh vzdělávacího programu byl zajištěn bez obtíží. Provedené kontroly
neshledaly žádné závazné problémy. Změna v legislativě byla přijímána s platností,
informovanost rodičů a veřejnosti byla zajištěna.
Organizace školního roku byla řízena vnitřními předpisy, pedagogickými a provozními
poradami, operativním řešením aktuálních problémů.
Vzdělávání, akce a aktivity školy byly plánovány dle měsíčních plánů, konzultovány s učiteli
a vedením školy.
V MŠ nastoupila nová vedoucí učitelka. Své úlohy se zhostila velmi dobře, navázala na
dosavadní zkušenosti paní učitelek. V závěru školního roku odešly do důchodu další paní
učitelky, které v srpnu nahradí čerstvá absolventka a od nového roku jsme ještě přijali novou
zkušenou paní učitelku.
Změny nastaly také ve školní kuchyni. Dvě paní kuchařky odešly na mateřskou dovolenou,
nahradily je dvě nové kuchařky. S jejich prací jsme velmi spokojeni.
Všichni pracovníci pracovali ve školním roce 2007/2008 poctivě, svědomitě, aktivně, za což
jim velmi děkuji a přeji mnoho optimismu a elánu do dalších pracovních let, zároveň se těším
na spolupráci s novými zaměstnanci.

Datum projednání návrhu na pedagogické radě školy : 16.6. 2008
Datum zpracování zprávy :
Schváleno na pedagogické radě:

29.7. 2008
25.8. 2008

Školskou radou schváleno dne:

11.9. 2008

Podpis ředitele a razítko školy:
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