Základní škola a Mateřská škola Pernarec,
okres Plzeň – sever, příspěvková organizace

Výroční
zpráva

školní rok 2017/2018

Základní škola a Mateřská škola Pernarec, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace
V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §7
vyhlášky č.15/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů předkládám výroční zprávu.

1. Charakteristika školy

1.1. Název školy
Základní škola a Mateřská škola Pernarec, okres Plzeň - sever, příspěvková
organizace
Adresa
Pernarec 151, 330 36
Právní forma
Příspěvková organizace
IČO 606 11 804
IZO 102 328 480
REDIZO 650032063
Ředitel školy
Mgr. Marian Husák
Zástupkyně ředitele školy
Mgr. Eva Vítovcová

Kontakty
tel. 377 915 190
fax: 377 915 190
mail: info@zspernarec.namiste.cz

1.2. Zřizovatel
Obec Pernarec
Pernarec 62, 330 36 Pernarec
Starosta obce:

Mgr. Jan Balín

Kontakt : tel. 377 915 126
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1.3. Základní informace o škole
Základní škola a Mateřská škola Pernarec je úplná základní škola s devíti
postupnými ročníky a mateřskou školou. Budovy základní školy se nacházejí na
okraji obce, která má přibližně 500 obyvatel. Mateřská škola je umístěna uvnitř obce.
Nemalý počet žáků dojíždí z okolních obcí. Od školního roku 2010/2011 má základní
škola pouze 7 tříd, dvakrát dochází ke spojování dvou ročníků na prvním stupni. Na
druhém stupni je vždy po jedné třídě v ročníku. Mateřská škola má 2 oddělení.
Od roku 1993 je základní škola zařazena do sítě „Škol podporujících zdraví“. Školní
projekty mají různou formu – třídní, celoškolní, krátkodobé, dlouhodobé. Jedenkrát
až dvakrát do roka se konají projektové dny pro celou školu zaměřené na zdravý
životní styl.
Škola organizuje řadu akcí určených žákům, rodičům i veřejnosti v rámci celoročního
projektu Škola – centrum vzdělávání, kultury, zábavy, osvěty a sportu. Velké
množství takových akcí organizuje i mateřská škola.
V roce 2012 základní škola získala a v roce 2016 obhájila mezinárodní certifikát
Ekoškola. Škola každoročně vypracovává program pro environmentální výchovu.
Ekologická témata se prolínají do výuky, je však organizována i řada odpoledních
akcí s ekologickou tematikou. Každý rok také vybraní žáci pracují na ekologických
projektech. Ve škole jsou kontejnery na tříděný odpad. Základní škola se pravidelně
zapojuje do sběrové soutěže pořádané firmou AVE a uskutečňuje celoškolní akce ke
Dni Země.

1.4. Součásti školy

ZŠ
MŠ
ŠD
ŠJ

IZO
Pernarec 151
Pernarec 88
Pernarec 24
Pernarec 24

Kapacita
270
44
50
170

Počet tříd
7 (z toho 2 spojené)
2
2
-

1.5. Školská rada

předseda – Hana Andělová (za rodiče nezletilých žáků)
Mgr. Miroslava Balínová (za ped.pracovníky)
Mgr. Marta Kollerová (za Obec Pernarec)
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1.6. Spádový obvod školy
Pernarec, Březí, Čerňovice, Málkovice, Skupeč, Křelovice, Mydlovary, Ostrov, Pláň,
Budeč, Krsov, Blažim, Úněšov, Hvožďany, Pakoslav, Luhov, Trpísty, Líšťany,
Chrančovice

2. Vzdělávací programy

vzdělávací program

počet tříd (oddělení)

počet žáků (dětí) k 30.6.
2018

7 (9 ročníků)

84

Jen se děti koukněte,
co je krásy na světě (MŠ)

2

33

Putování za kouzlem
ročního období (ŠD)

2

50

ŠVP ZŠ 517/16

3. Personální zabezpečení

2016/2017

2016/17 přep.

2017/2018

2017/18 přep.

Pedagogičtí ZŠ

9

9

9

8,36

ŠD

2

0,9

2

1,03

MŠ

4

3,1

4

3,2

AP

2

1,19

3

1,5

7

6

7

5,6

ostatní

3.1 Věková struktura ped. pracovníků

věk
1.stupeň
2.stupeň
MŠ

Do 30
1
1
0

Od 30 do 45
2
2
3

4

Od 45 do 55
0
3
0

Nad 55
1
0
1
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3.2. Odborná kvalifikace

1.stupeň
2.stupeň
vychovatelé
MŠ

kvalifikovaní
4 (z toho 1 studující)
6
1
3

nekvalifikovaní
0
0
1 (malý úvazek)
1 (malý úvazek)

3.4 Aprobovanost

1.9. 2016 – 30.6. 2017 - 77,6%
1.9. 2017 – 30.6. 2018 - 76,1%

3.5. Odchody a příchody ped.pracovníků

Aneta Husáková

-

částečný úvazek v rámci pedagogické praxe
záskok za dlouhodobou nemoc
1.9. 2017 – 31.8. 2018

3.6. Další vzdělávání

Pracovníci školy se dál vzdělávají a zúčastňují se akcí, které jsou organizovány
převážně KCVJŠ Plzeň. Další instituce, jejíž nabídku vzdělávání využíváme, je NIDV
Plzeň.

ZŠ

MŠ

Celkový počet vzdělávacích akcí

13

7

Celkový počet účastníků

26

7
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4. Třídy

4.1. Počet tříd

k 30.6. 2017

k 30.6. 2018

ZŠ – 1.st.

3 (z toho 2 spojené)

3 (z toho 2 spojené)

ZŠ – 2.st.

4

4

MŠ

2

2

4.2. Počet žáků

1.st.
52
58

k 30.6.2017
k 30.6.2018

2.st
31
26

Celkem
83
84

4.3. Průměrný počet žáků v základní škole

k 30.6.2017 = 11,86 žáků/třída
k 30.6.2018 = 12 žáků/třída

4.4. Integrovaní žáci a žáci vyžadující speciální péči

k 30.6. 2017

2 žáci (autismus, těžké vady řeči v MŠ)

k 30.6. 2018

8 žáků (IVP – 3x, PLPP - 5x)

4.5. Výsledky zápisu do první třídy

Počet 1.tříd
1

Počet přijatých
16

Z toho po odkladu
5

6

Počet odkladů
3
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4.6. Výsledky přijímacího řízení

z

Gymnázia

Střední školy

SOU

5.tř.

0

0

0

9.tř.

0

4

0

4.7. Zkušenosti s péčí o nadané žáky
Na škole pracuje řada zájmových útvarů, kde mohou rozvíjet své schopnosti
talentovaní žáci. Zvláštní péče byla věnována žákům s dramatickým a výtvarným
talentem a cyklistům. Nadaní žáci se mohli projevit při školní akademii, kdy si každá
třída připravuje své vystoupení.

4.8. Přípravné třídy

Ve školním roce 2017/2018 škola neměla přípravné třídy.

4.9. Počet žáků, kteří ukončili školní docházku v nižších ročnících
0

5. Chování

5.1. Klasifikace chování

velmi dobré
uspokojivé
neupokojivé

1.pololetí
žáci
83
0
0

%
100
0
0
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žáci
81
1
1

2.pololetí
%
97,6
1,2
1,2
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5.2. Zameškané hodiny

omluvené

průměr na žáka

neomluvené

průměr na žáka

1.pol.

3198

38,07

5

0,06

2.pol.

5577

67,19

15

0,18

5.3. Prospěch žáků
prospěch

1.pololetí

1.pololetí v %

2.pololetí

2.pololetí v %

vyznamenání

49

59,04

44

53,01

prospěli

33

39,76

37

44,58

neprospěli

1

1,2

2

2,41

5.4. Přehled volitelných předmětů
Technické činnosti
Pěstitelství

6. Školní družina

Počet oddělení školní družiny: 2
Provoz školní družiny: 11.00 – 15.30
Počet pracovníků ŠD: 2 (přep. 1,03)
Počet dětí: 50
Vzdělávací program: Putování za kouzlem ročního období

Akce školní družiny:
Turnaj v pexesu, Dračí stopování, Výroba vánočních dekorací s rodiči a prarodiči,
Mikulášská besídka, Vánoční pečení, soutěž ve hře Dobble, Turnaj v piškvorkách,
Sportovní odpoledne - kopaná, Sportovní odpoledne – vybíjená, Turnaj ve hře
Člověče, nezlob se, Zdravé vaření – zeleninové pomazánky, Podzimní tvoření z
přírodnin, Karneval - vyrábění masek, Maškarní rej, Zvířátka v zimě – vycházka ke
krmelci, Vědomostní hra – město, jméno..., Sněhové radovánky – zimní sporty OH,
Výroba dárků k MDŽ, Velikonoční dílna, Knižní burza v ŠD, Recitační soutěž, Výroba
čarodějnic, Černý Petr - turnaj, Akce ke Dni Země, Dětský den v ŠD, Rozloučení se
školním rokem, Vyhodnocení soutěží a aktivit dětí.
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7. Výchovné poradenství
7.1. Pracovníci pověření činností výchovného poradenství

výchovný poradce: Mgr.Marian Husák
preventista sociálně-patologických jevů: Mgr.Romana Lejčková
logopedický asistent: nefunguje

7.2. Péče o žáky s vývojovými poruchami učení, žáky vyžadujícími speciální
péči a žáky talentované
Na základě doporučení z vyšetření v pedagogické poradně či speciálním
pedagogickém centru byla letos věnována zvláštní péče sedmi žákům.
Ve čtyřech případech šlo o podpůrná opatření, která vyžadovala jen mírné
organizační změny ve výuce a zakoupení kompenzačních pomůcek, ve třech
případech byl žákům vypracován individuální vzdělávací plán. Dvěma žákům byl
přidělen asistent pedagoga. Jedné žákyni byla věnována doučovací hodina v rámci
tzv.pedagogické intervence.
Na škole pracuje velké množství zájmových útvarů, kde mohou rozvíjet své
schopnosti talentovaní žáci. Zvláštní péče byla věnována žákům s recitačním a
dramatickým talentem, výtvarným talentem a cyklistům.

7.3.Spolupráce s PPP, PC, soc.péčí, policií, OÚ,...
Výchovný poradce se zúčastnil tří setkání pořádaných PPP Plzeň-sever. Žákovi s
Aspergerovým syndromem byl opětovně doporučen Pedagogickým centrem asistent
pedagoga. Na základě žádosti byl asistent schválen a na škole působí.
Spolupráce ohledně vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů probíhala bez
závad. Vyšetření profiorientace nevyužil žádný žák 8.ročníku. Pracovníci odboru
sociální péče vyzvali školu, aby podala zprávu o několika žácích.
Na škole proběhlo setkání s Policií ČR, kdy byli žáci poučeni o chování k cizím
osobám, na diskotékách, v dopravním provozu apod.
Obec Pernarec schválila výjimku z počtu žáků základní školy a na základě této
výjimky dofinancovala mzdy pedagogických pracovníků školy. Obecní úřad
organizuje slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky a slavnostní vítání prvňáčků,
kdy na obou akcích každý žák obdrží věcný dar. Obec vypomohla mimo jiné s
organizací Ekodne a s odvozem nebezpečného odpadu. Žáci ZŠ i MŠ vystupují na
kulturních akcích pořádaných Obcí – Rozsvícení vánočního stromku, MDŽ.
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7.4.Spolupráce s rodiči
Rodiče mají možnost spolupráce se školou na zahajovací schůzi SRPDŠ, na třídních
schůzkách (konzultačních hodinách) a při pravidelných konzultačních hodinách
výchovného poradce. Zákonní zástupci se ovšem mohou chodit informovat kdykoli
po předchozí domluvě.
Škola se též snaží vtáhnout rodiče do dění ve škole prostřednictvím neformálních
akcí, zejména kulturního a sportovního charakteru. Někteří učitelé pořádají jednou za
rok sportovní či kulturní akci pro rodiče a děti. Těchto akcí proběhlo na škole 7.
Rodiče problémových žáků byli zváni průběžně, aby se včas dohodla opatření
vedoucí ke zlepšení. Zápisy z těchto jednání jsou uloženy u výchovného poradce.

8. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů a akce školy
Ve školním roce 2017/2018 škola plnila minimální preventivní program „Škola bez
drog“. Žákům byla nabídnuta řada jednorázových i dlouhodobých akcí a možnost
navštěvovat zájmové kroužky a to: Kroužek tvořivosti, Čtenářský kroužek, Taneční
kroužek, Myslivecký kroužek, Pohybové hry, Kroužek matematiky, Kroužek českého
jazyka.

Akce širšího rozsahu:
Třídní výlety (Mariánské Lázně - 1. stupeň, Plzeň - 2. stupeň), Beseda s Policií ČR,
školní sportovní olympiáda. Historicko – geologická exkurze Volfštejn (3. - 8. tř.),
Divadlo pro školy – Hradec Králové, Divadlo Alfa (1.tř.+MŠ), Plavecký výcvik (1. 4.tř.), Finanční gramotnost (II.st.), Depo Plzeň – finanční gramotnost (4.+5.tř.),
Vzdělávací pořad Husité v západních Čechách (3. - 8.tř), Beseda se spisovatelkou
Ivonou Březinovou, Znakovka do škol (I.st.), Dopravní hřiště Třemošná (4.+5.tř.).
Škola - centrum vzdělání, kultury, osvěty, zábavy a sportu pozvala žáky i širší
veřejnost k těmto aktivitám: Cyklotour, Korálkování, Advent, Turnaj v pexesu,
Vědomostní soutěž, Sportovní turnaj, Školní akademie.
Žáci II.stupně se zúčastnili třídenního turistického výletu do Staré Lhoty na Šumavě.
Na této akci se sponzorsky podílely regionální podniky Pekařství Zelenka a Český
grunt – výrobna uzenin.
Žáci 6.ročníku nacvičili a sehráli pohádku „O líném Honzovi“ pro žáky 1.stupně.
Projektový den Běh Pernarcem byl zaměřen kromě sportu i na kognitivní schopnosti
a vědomosti žáků.

10

Základní škola a Mateřská škola Pernarec, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace
Pro žáky pořádali pedagogové tyto třídní akce:
1. třída: Vycházka po obci, Podzimní skřítkování, Vánoční dekorace, Týden zdravých
svačin, Velikonoční zajíček.
2. a 3. třída: Vycházka po obci, Týden zdravých svačin, Filmové odpoledne, Vánoční
dekorace, Týden zdravých zubů, Velikonoční zajíček.
4. a 5. třída: Vycházkové odpoledne, Sportovní odpoledne, Turnaj v pexesu, Týden
zdravých svačin.
6. třída: Filmové odpoledne, Vánoční Plzeň, Bowling.
7. třída: Podzimní vycházka, Vánoční nákupy, Bowling Stříbro.
8. třída: Kino Plzeň, Advent v Plzni.
9. třída: exkurze na ÚP., Pečení vánočního cukroví, Škola jinak – akce SOŠ Stříbro

9. Mateřská škola

Počet oddělení mateřské školy: 2
Počet dětí: 41
Počet pedagogických pracovníků: 4 (přep.3,2), z toho AP 1 (přep.0,5)
Provozní doba: 6.30 – 16.00
Školní vzdělávací program: Jen se děti koukněte, co je krásy na světě.

Akce mateřské školy:
Divadlo NÁNA - „Pohádky z paloučku“
Divadlo ALFA Plzeň - „Perníková chaloupka“
Zavírání zahrady
Vánoční vytváření
Divadlo DRÁČEK - „O kouzelné vánoční vločce“ + Mikulášská nadílka
Vánoční přáníčko – roznášení
Vánoční nadílka
Školní akademie
Zimní olympiáda
1.čtení – spolupráce se ZŠ (1.třída)
Exkurze do pekárny Pernarec
Pohádkové čtení 2. - spolupráce se ZŠ (1.třída)
Divadlo DRÁČEK – „Jak se chtěl vodník ženit“
Maškarní rej
Divadlo Alfa Plzeň: Příběhy včelích medvídků“
Otevírání zahrady
Den Země
Hasiči Úněšov – ukázka práce a techniky
Policie Úněšov – ukázka práce a techniky
MDD
Školní výlet
Divadlo DRÁČEK - „O Malé velrybě“
Pasování na školáky
Zahradní slavnost
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Akce pro širokou veřejnost:
Vystoupení dětí MŠ při slavnostním rozsvícení vánočního stromu v Pernarci, Vánoční
besídka pro rodiče, vystoupení dětí MŠ v Křelovicích - oslava MDŽ, vystoupení dětí
MŠ v Pernarci - oslava MDŽ.

10. Školní stravování

Školní kuchyně vaří pouze pro žáky a pracovníky školy. V mateřské škole je výdejna,
kam denně školnice dováží obědy.

Počet strávníků:

93 dětí
19 dospělých

11. Výsledky kontrol

Na škole proběhly kontroly:

Obec Pernarec 2x

nebyly shledány nedostatky

KHS

nebyly shledány nedostatky

Krajský úřad

nalezena nesrovnalost v požadavku na financování
asistenta pedagoga – napraveno

12. Soutěže

Žáci se zúčastnili okresních soutěží: Malá kopaná, Pythagoriáda a Dopravní soutěž
mladých cyklistů. Škola se též zúčastnila sběrové soutěže a řady výtvarných soutěží.
Jeden žák 7.třídy dosáhl v okresním kole Pythagoriády velkého úspěchu, kdy obsadil
výborné 2.-3.místo.

13. Spolupráce se zahraničím
Škola nemá spolupráci se zahraniční institucí.

14. Cizí státní příslušníci
Školu navštěvovali 2 příslušníci cizí národnosti (1x Ukrajina, 1x Slovensko).
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15. Výkon státní správy

Přijetí k základnímu vzdělávání

21

Odklad povinné školní docházky

3

Přijetí k předškolnímu vzdělávání

17

Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání

Usnesení o přerušení správního řízení

0

Přestup z jiné základní školy

4

Počet evidovaných stížností

0

Počet žádostí o informace

0

0

16. Environmentální výchova

Ve školním roce 2017/2018 škola plnila plán pro environmentální výchovu.
Uskutečnily se následující akce: Vycházka po obci 1. třída, Týden zdravých svačin 1.,
2.+3. třída, Vycházka po okolí Pernarce 2. +3. třída.
Ekotým uspořádal pro školu následující akce:
Světový den vegetariánství – žáci 7. a 9. třídy připravili bezmasé svačiny pro žáky i
učitele (dvakrát);
Kurz vaření pro děti – 10 žáků 1. stupně vařilo dýňovou polévku s pomocí starších
žáků, Den ve svátečním a Světový den bez nákupů.
Ekoden (1. - 9. třída ):
1. tř. - úklid areálu školy, sázení slunečnic
2. + 3. tř. - pochod krajinou a plnění úkolů
4. + 5. tř. - sběr odpadků podél cest směrem na Konstantinovy Lázně
6. tř. - pomoc při úklidu kabinetu přírodopisu a chemie a sběr odpadků v obci
7. + 8. tř. úklid cesty směrem na Březí
9. tř. - pochod krajinou na trase Pernarec – Číhaná a diskuze na téma zemědělství v
kraji.
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17. Hospodaření školy za rok 2017

17.1. Materiálně technické zabezpečení školy

Základní škola zpracovává dlouhodobý a krátkodobý plán materiálně technického
zabezpečení školy. Dlouhodobý plán je projednáván v rámci schůzek se zástupci
Obecního úřadu Pernarec.
Ve školním roce 2017/2018 byl v budovách základní školy obnoven nábytek za 85
000,- Kč. Učebny byly vybaveny pomůckami pro žáky za 16 500,- Kč, jedná se o
didaktické pomůcky pro žáky prvního stupně, pomůcky rozvíjející dovednosti žáků v
rámci technických činností i pomůcky podporující výuku cizích jazyků.
Dále bylo pořízeno vybavení školní cvičebny za 10 710,- Kč. Prostředí tříd prvního
stupně zútulnily nové záclony. Do školní knihovny byly nakoupeny knihy za 4870,Kč.
V rámci obnovy byly pořízeny nové učebnice za 41 875,-. Také byla pořízena
barevná tiskárna za 35 348,-Kč a pro výuku cizích jazyků radiomagnetofon, jehož
cena byla 1 807,- Kč.
Na školní rok 2017/2018 byla plánovaná rekonstrukce školní družiny, která byla
spolu se školní jídelnou vymalována za 11 556,- Kč, v školní družině byl položen
koberec za 6 116,- Kč a dále byla družina vybavena nábytkem za 22 028,- Kč.
Školní jídelna se kromě výmalby dočkala nových ubrusů za necelé 4000,- Kč, byla
dovybavena nádobím za 2 500,-Kč a byla sem pořízena pračka za 6 069,- Kč.
Největší investicí byla výměna kotlů v budově školní jídelny a v budově prvního
stupně ZŠ za celkovou cenu 298 749,- Kč. Dále byla opravována střecha budovy
školy za 19 000,- Kč, byly provedeny elektroopravy za 2 275,- Kč a byl opraven
dataprojektor Epson za 6 183,- Kč.
Budova MŠ byla v tomto školním roce vybavena nábytkem za 19 000,- Kč,
lůžkovinami za 8 500,- Kč. Pobyt v mateřské škole dětem zpříjemní hračky za 38
500,-, nové houpačky za téměř 24 000,- Kč a další venkovní prvky za 2 700,- Kč.
Jídelna mateřské školy byla dovybavena za 4850,- Kč.
Z fondu FKSP byly zaměstnancům školy pořízeny dvě mikrovlnné trouby, jedna do
budovy ZŠ, druhá do budovy MŠ.
Od školního roku 2017/2018 je škola povinna vydávat finanční prostředky za služby
pověřence GDPR, zatím od května do srpna 2018 za 13 332,- Kč.
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17.2. Obecní rozpočet v Kč

Náklady
Spotřeba potravin
Spotřeba materiálu
Nákup DDHM
Odpisy DHM
Energie (voda)
Energie (plyn)
Energie (elektřina)
Opravy a údržba
Cestovné
Služby (Zpracování mezd a účetnictví)
Služby (Poštovné)
Služby (Telefony, internet)
Služby (Revize strojů, tech.prohlídky)
Služby (Poplatky)
Služby (Svoz odpadu, dezinfekce)
Služby (Programové vybavení)
Služby (ostatní)
Mzdové náklady (včetně náhrad nemoci)
Odvody + FKSP
Pojistka budovy+ zák. pojistné
Ostatní (bank. Poplatky, školení,prevence)
CELKEM

564 224,35
185 283,82
176 358,00
21 335,00
32 171,00
514 975,70
253 200,42
68 595,50
4 130,00
107 922,00
2 119,00
37 390,94
41 220,20
17 331,00
21 035,30
400,00
55 159,50
982 451,00
352 313,00
18 635,00
2 751,79
3 459 002,52

Výnosy:
Dotace na provoz
Školné
Stravné
Čerpání fondů
Úroky z běžných účtů
Ostatní výnosy
CELKEM

2 800 000,00
66 450,00
558 767,00
38 031,00
133,15
1 291,51
3 464 672,66

Výsledek hospodaření za organizaci:

5 670,14

Hospodářský výsledek školy byl schválen obecním zastupitelstvem,
částka 5 670,14 Kč byla přidělena do rezervního fondu.
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17.3. Krajský rozpočet v Kč

Náklady:
Mzdové náklady
Zdravotní pojištění
Sociální pojištění
Spotřeba materiálu
Ostatní služby
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální pojištění
Cestovné
Náklady z DDHM
CELKEM

5 395 199,00
483 840,00
1 344 031,00
77 758,00
200,00
124 324,00
16 692,00
528,00
10 710,00
7 453 282,00

Výnosy
Krajská dotace

7 453 282,00 Kč

Výsledek hospodaření za organizaci:

0

17.4. Fondy v Kč
Stav k 31.12. 2016
Rezervní fond

183005,26

Investiční fond

83013

Fond odměn

176288

FKSP

213717,89

18. Projekty financované z cizích zdrojů

Ve školním roce 2017/2018 získala škola dotaci v rámci programu "Podpora výuky
plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)" č.j. MSMT-21088/2017-1 na
dopravu žáků prvního stupně na výuku plavání do Základní školy Kaznějov. Tato
dotace ve výši 47 600,- Kč pokryla 98,3% nákladů na dopravu žáků do bazénu.

V Pernarci dne 13.10. 2018

Mgr. Marian Husák
ředitel školy
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