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Ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Brodce, příspěvková organizace, Rudé 

armády 300, podle §10, odstavce 3, zákona č. 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle §5 a §7, části druhé a třetí 

vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví obsah výroční zprávy a náležitosti 

dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, a podle zákona č. 

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá z pozdějších změn, vydává  tuto 

výroční zprávu.  
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1. ÚDAJE podle §7 vyhlášky MŠMT 

 

1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního 

vydání rozhodnutí:  

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce, příspěvková organizace; 3. 9. 2020 

 

Identifikační údaje (sídlo, spojení, IČ): 

Rudé armády 300, 294 73 Brodce 

8bnfw83; www.zsbrodce.cz; skola@zsbrodce.cz; 326 312 233 

709 330 57 

 

Zřizovatel školy (název, sídlo, spojení, IČ): 

Městys Brodce  

Dobrovická 34,  294 73 Brodce 

tjwbssy; www.brodce.cz; podatelna@brodce.cz; 326 312 204 

002 375 40 

 

Charakteristika školy:  

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce, příspěvková organizace, je školou 

zřízenou Městysem Brodce. Právní subjektivita jí byla přiznána 1. 1. 2002 a je školou úplnou, 

kdy jejími součástmi jsou základní škola, školní družina, mateřská škola a školní jídelna.  

Všechna zařízení se nacházejí v jednom areálu a využívají tři budovy. Hlavní budova byla 

otevřena již v roce 1927. V areálu školy je víceúčelové sportoviště s umělým povrchem, který 

je díky významné investici zřizovatele uzpůsoben pro výuku dopravní výchovy. Dále zde jsou 

pingpongové stoly, dva tenisové kurty, hřiště na volejbal a dostatečný počet herních prvků pro 

děti od věku MŠ až po náctileté. Škola nemá vlastní tělocvičnu, při nepříznivém počasí 

probíhají hodiny TV v místní sokolovně. Škola je spádová pro místní děti a děti z obcí Horky 

nad Jizerou, Hrušov, Písková Lhota a Strašnov.  

Ve dvou budovách je základní škole k dispozici 9 kmenových tříd, dvě učebny pro informatiku 

se 40 žákovskými stanicemi, učebna dílen a cvičná kuchyňka. Všechny učebny jsou vybaveny 

interaktivní tabulí a internetem. Chybí ovšem odborné učebny pro výuky přírodních věd nebo 

cizích jazyků. Od 1. 9. 2006 učíme podle školního vzdělávacího programu „Od hraní k vědění“. 

 Školní družina má k dispozici tři oddělení s kapacitou 90 účastníků dalšího vzdělávání. 

Družina využívá jak své vlastní prostory, tak i prostory kmenových tříd. V loňském roce byla 

plně využita jak v ranním, tak v odpoledním režimu. 

Čtyřtřídní mateřská škola disponuje čtyřmi učebnami, šatnami, jídelnou a potřebným sociálním 

zázemím. Tři učebny jsou vybaveny interaktivní technikou. Budova MŠ byla otevřena v roce 

1977, v roce 1996 byla dokončena nástavba pro potřeby ZŠ. Kapacita MŠ je 86 dětí a každý 

rok je plně využita. 

Školní jídelna byla uvedena do provozu v roce 1986. Je vybavena nábytkem pro současné 

stravování 100 dětí. Celková kapacita je 640 jídel denně a  kromě dětí, žáků a zaměstnanců 

školy je využívána i pro stravování mateřských a základních škol v blízkém okolí a pro cizí 

dospělé strávníky. Ve školní jídelně si strávníci objednávají stravu přes internet a máme 

zaveden čipový systém odběru stravy.  

 

1.2 PŘEHLED OBORŮ A UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY 

 

Obory vzdělání: 79-01-C/01 Základní škola 
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ŠVP školy: ve šk. roce 2020/21 se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu „Od hraní 

k vědění“ platného od 1. 9. 2006. 

 

Učební plán školy: 

 

   

1.3 PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

 

Funkce na škole: 

Ředitel školy (pověřen řízením): Mgr. Bc. Nenčo Jordanov 

Vedoucí učitelka 1. st.: Mgr. Eva Beranová 

Výchovná poradkyně: Mgr. Zuzana Fenclová 

Zástupkyně ředitele pro mateřskou školu: Jana Bahníková 

Vedoucí vychovatelka ŠD: Jana Beránková 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

vaše 

dotace

Minimální 

časová 

dotace

vaše 

dotace

Minimální 

časová 

dotace

Využito z 

disp. D. 

1. st.

Využito z 

disp. D. 

2. st.

9 9 8 6 6 38 33 4 4 4 4 16 15 5 1

3 3 3 9 9 3 3 3 3 12 12

3 3 6 6 0

4 5 5 5 5 24 20 4 4 4 4 16 15 4 1

Informační a 

komunikační 

technologie

Informatika 1 1 1 1 1 2 1 1

Prvouka 2 2 2 6 0

Vlastivěda 1 2 3 0

Přírodověda 2 2 4 0

Dějepis 0 2 2 2 2 8

Výchova k 

občanství
0 1 1 1 1 4

Fyzika 0 2 2 2 1 7

Chemie 0 2 2 4

Přírodopis 0 2 2 1 5

Zeměpis 0 2 1 1 2 6

Biologie člověka (Př-8 + vých ke zdr._8) 0 2 2

Výtvarná 

výchova
1 2 1 2 1 7 2 2 1 1 6

Hudební 

výchova
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4

Tělesná 

výchova
2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8

Výchova ke 

zdraví
0 1 1 2

Člověk a svět 

práce

Pracovní 

činnosti
1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 4 3 1

0 1 0 1 2 4

Regionální zeměpis 1

Cvičení z českého jazyka 1

Cvičení z matematiky 1

Základy 1. pomoci 1

CELKEM 2 2 2 6 2 2 2 6

Dítě a jeho svět 2

Cestujeme poČR DVĚ HOD 1 1 projde 6 hod. v 7.-9. roč.

Moje zdraví Z NABÍDKY 1 1 žák volí 2 hodiny v ročníku 

Ang. jazyk hrou PRO 4.-5. 1 1 spojit bloky 7-9 

Poznáváme Evropu 1 1 1

Domácnost 1 1 1

Tvorba a práce na internetu 1 1 1

Dopravní výchova 1 1 1

Škola fotografování 1 1 1

Přír. vědy zajím. 1 1 1

Základy spol. chování 1 1 1

AJ pro život 1 1 1

18 18 22 22 22 102 28 28 30 30 116

22 22 26 26 26 122 30 30 32 32 124

20 22 25 25 26 118 29 29 32 32 122 16 18

4

6 6

1

3

1. stupeň 2. stupeň

1. - 5. ročník 6. - 9. ročník 

10

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Matematika a její aplikace

Německý jazyk

Vzdělávací 

oblasti
Vzdělávací obory

Jazyk a jazyková 

komunikace

Člověk a 

společnost
0 11

Člověk a jeho 

svět
12

Člověk a příroda 0 21

Umění a kultura 12 10

0

volná 6

Člověk a zdraví 10 10

vázaná 

Celková povinná časová dotace

118 122
minimální počet hodin v ročníku

maximální počet hodin v ročníku

vaše dotace

Disponibilní 

časová dotace                             

1. st. 14hod.           

2. st. 24 hod.

Nutno přepracovat uč. plány  - INFORMATIKA, FYZIKA
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Pedagogičtí zaměstnanci školy: 

Třídnictví a asistence ve třídě: 

1. A Mgr. Eva Beranová, asistence: Lenka Misíková 

2. A Mgr. Marcela Ederová      

3. A Mgr. Alena Procházková, asistence: Eva Burianová  

4. A Mgr. Zuzana Fenclová, asistence: Monika Bruthansová  

5. A Mgr. Ladislava Košková, asistence: Gabriela Táborská 

6. A  Ing. Jana Nopová, asistence: Dominika Donini 

7. A  Mgr. Markéta Kadeřábková Ferklová, asitence: Olga Lázóková 

8. A Mgr. Petra Hrnčířová, asistence: Lenka Jehlíková 

9. A Mgr. Lenka Marhanová   

  

Vyučující bez třídnictví: 

Mgr. Miloslava Kadeřábková Mgr. Pavla Havrlantová Mgr. Lubomír Manďák 

Ing. Barbora Votoupalová  Mgr. Eliška Dostálová Bc. Jan Šelepa   

Bc. Hana Zahrádková (SPP)  

 

Vychovatelky a asistence v ŠD: 

Jana Beránková   Lenka Jehlíková   Eva Burianová 

asistence: Pavlína Horáková 

 

Pedagogičtí pracovníci a chůva v MŠ: 

Jana Bahníková   Hana Ševců   Šárka Kučerová 

Miroslava Klacková   Jana Horáková  Helena Votoupalová 

Jana Čížková    Kateřina Horáková 

chůva: Jarmila Prokopová  

 

Provozní zaměstnanci školy: 

Eva Šedivá - hospodářka 

Ivana Vernerová - vedoucí ŠJ 

Jaroslav Krulich - správce areálu, údržbář, školník 

Monika Bruthansová - uklízečka ZŠ  

Iva Nováková - uklízečka ZŠ 

Ladislava Nešněrová - uklízečka ZŠ 

Renáta Kamenská - školnice, uklízečka MŠ 

Martina Jirků - vedoucí kuchařka 

Jaroslava Nábělková - kuchařka   

Miloslava Fiedlerová - kuchařka  

Věra Dlouhá - pomocná kuchařka 

Lucie Pokorná - pomocná kuchařka  

Petra Hrušková Donini - pomocná kuchařka 

Vlasta Sichová - pomocná kuchařka 

 

Změny v personálním stavu pracovníků v průběhu školního roku: 

Mgr. Pavla Havrlantová - odchod na mateřskou dovolonou 

Bc. Alena Jägerová - příchod za P. Havrlantovou 

Bc. Hana Zahrádková - odchod na jiné působiště 

Kateřina Horáková - odchod na mateřskou dovolonou 

Lucie Pokorná - odchod na mateřskou dovolonou 

Radka Kašpárková - příchod za L. Pokornou 
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Pro školní rok 2021/22 nastoupí: 

Mgr. Hedvika Habadová - učitelka 2. st. + preventista soc. patol. jevů (návrat z MD) 

Mgr. Josef Šimůnek - učitel 2. st. 

Tereza Jiráň - učitelka 1. st. 

Monika Šimonková - asistentka 1. st. 

Jana Peštová - asistentka MŠ 

 

1. 4 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A O ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny 2 první třídy. 

 

1.5 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

Školní rok 2020/2021 byl významně ovlivněm pandemií koronaviru a nemocí COVID-19. Celý 

školní rok provázela celá řada omezení, zákazů a nařízení. Plán akcí nemohl být realizovaný 

v naplánované šíři, neskutečnily se žádné společné akce (ozdravné pobyty, besídky, rozsvěcení 

vánočního stromu, klasické třídní akce, …). Třídní výlety na konci  školního roku proběhly 

omezeně.  

První omezení bylo nařízeno od 5. 10. - hodiny Tv na 2. stupni musely probíhat bez sportovních 

aktivit, hodiny Hv na celé škole musely být bez zpěvu. Byly zakázány kroužky a další zájmová 

činnost. K uzavření škol a přechodu na dfistanční výuku došlo od 14. 10. Celá škola přešla na 

výuku v platformě MS Teams. Od 30. 11. se první stupeň a 9. třída vzdělávali prezenčně, 6., 7. 

a 8. třída pak rotovaly vždy po týdnu. Z vánočních prázdnin se do školních lavic k prezenční 

výuce vrátili pouze žáci 1. a 2. třídy, ostatní se vzdělávali distančně. Od 1. 3. se distančně 

Přijímací řízení na střední školy 

Počet vycházejících žáků: 25 (15 chl./10 dív.) 

Z toho 

          z 9. ročníku: 

          z nižšího ročníku: 

 

24 žáci 

1 žák 

Počet přijatých žáků: 24 

Z toho 

          Gymnázium: 

          SOŠ a SOU - obor s maturitou: 

          SOŠ a SOU - obor bez maturity: 

 

2 žáci 

14 žáků 

8 žáků 

Zápis do 1. ročníku 

Počet žádostí o zápis do 1. ročníku: 44 

Z toho 

          žádosti o odklad:  

          ze spádové oblasti: 

          mimo spádovou oblast: 

 

3 

38 uchazečů 

3 uchazeči 

Počet žáků přijatých do 1. ročníku: 38 (16 chl./22 dív.) 

Z toho z obce 

          Brodce: 

          Horky nad Jizerou: 

          Hrušov: 

          Písková Lhota - Krnsko: 

          Strašnov: 

 

8 žáků 

13 žáků 

4 žáci 

9 žáků 

4 žáci 
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vzdělávala opět celá škola. 12. 4. přešel 1. stupeň k rotační organizaci výuky (tj. 1 týden 

prezenčně x 1 týden distančně), 2. stupeň zůstával na distanční výuce. K návratu k prezenční 

výuce došlo do 17. 5. Nadále však byly zakázány pohybové aktivity, mísení kolektivů, zpěv při 

hudební výchově a další zájmová činnost. 
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1.6 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Škola se snaží vytvářet podmínky pro soustavný rozvoj svých zaměstnanců dle jejich vlastního 

zájmu a dle potřeb školy. DVPP ve šk. roce 2020/21 bylo ovlivněno pandemiíí korovnaviru. 

Hromadné prezenční akce neprobíhaly, kurzy a semináře probíhaly online formou. 

 

Absolvované vzdělávací akce: 

Kreativita ve výuce - ped. pracovníci MŠ 

Formativní hodnocení - M. Kadeřábková Ferklová 

Školení výchovných poradců - Z. Fenclová 

AMOS-soubor vzděl. aktivit pro 1. ročník - E. Beranová, A. Procházková 

 

Ostatní pedagogičtí pracovníci, kteří si doplňovali nebo rozšiřovali vzdělání: 

J. Nopová - Specializace v pedagogice 

J. Šelepa - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

D. Donini - Logopedický asistent, Vychovatel 

G. Táborská - Asistent pedagoga 
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1.7 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PROJEKTECH ŠKOLY 

 

Šk. rok 2020/2021 byl významně ovlivněm pandemií koronaviru a nemocí COVID-19. Celý 

školní rok provázela celá řada omezení, zákazů a nařízení. Plán akcí nemohl být realizovaný 

v naplánované šíři, neskutečnily se žádné společné akce (ozdravné pobyty, besídky, rozsvěcení 

vánočního stromu, klasické třídní akce, …). Třídní výlety na konci školního roku proběhly 

omezeně nejčastěji formou jednodenních výletů. 

 

Na škole velmi dobře pracuje Klub mladých čtenářů pod vedením paní učitelky Koškové. 

 

Recyklohraní  
V tomto projektu již řadu let třídíme odpad. Nejenom, že třídíme odpod v každé třídě, ale žáci 

i sbírají staré baterie, vysloužilá drobná elektrozařízení, prázdné tonery či náplně do tiskáren. 

Od šk. roku 2020/21 se nezískávají body, sběr elektrozařízení a baterií probíha vždy v rámci 

podzimní a jarní kampaně, avšak i přesto v projektu chceme pokračovat a příspívat tak k vyšší 

péči o životní prostředí.  

 

Ovoce a mléko do škol  

V rámci projektu obou stupňů dostávají žáci ke svačině jednou týdně čerstvé ovoce a mléčné 

výrobky. Ve šk. roce zásobovala naši školu firma BOVYS. 

 

Erasmus+ 

Projekt Erasmus+ „Heroes of our Lives“ (Hrdinové našich životů) byl společně s projektovými 

partnery z Nizozemí, Polska, Maďarska a Turecka zahájen v září 2019. Z důvodu pandemie 

koronaviru bylo zažádáno o prodloužení realizace aktivit projektu až do 31. 8. 2022. Ve šk. 

roce 2020/21 neproběhla žádná mezinárodní setkání. 

Projektová práce se soustřeďuje především na žáky ve věku 7 – 13 let s ohledem na výměnné 

pobyty. Do celkové projektové práce, tvorby výstupů, apod. jsou ovšem zahrnuty všechny děti 

na škole. Je tomu tak z toho důvodu, že projekt považujeme za záležitost nejen naší školy, ale 

také městysu Brodce a jeho široké veřejnosti včetně rodičů našich žáků, kteří nás podporují. 

Hlavní myšlenkou projektové práce je kromě zdokonalení se v jazykových dovednostech a 

kontaktu s kulturami, také představení národních hrdinů partnerských zemí s použitím 

digitálních médií a technologií. Důležitým aspektem je to, aby se děti seznámily s životem ve  

školách, rodinách, regionech a jednotlivých států.  

Doposud se konala mezinárodní setkání v Brodcích (listopad 2019) a v Debrecínu (Maďarsko, 

únor 2020). 

 

OP VVV - Výzva č. 02_18_063 Šablony II pro MŠ, ZŠ a ŠD 

Projekt „Podpora vzdělávání a personální podpora pomocí šablon v Masarykově ZŠ a MŠ 

Brodce_II“ běžel od 1. února 2019 a ukončen byl k 30. červnu 2021, kdy byla prodloužena 

realizace o pět měsíců. V jeho rámci byli všichni pedagogičtí pracovníci proškoleni v oblasti 

inkluze, pracovníci ŠD prošli školením na PC, v rámci personální podpory byla v mateřské 

škole zřízena pozice chůvy a v základní škole pozice školního asistenta. Zaměřili jsme se i na 

spolupráci mezi školami v rámci MŠ a na spolupráci mezi pedagogy v rámci školy. Ve škole 

byly pro žáky zřízeny kluby – čtenářský a zábavné logiky a deskových her. Žákům ohroženým 

školním neúspěchem bylo nabídnuto doučování.  

 

OP VVV - Výzva č. 02_20_080 Šablony III pro MŠ a ZŠ 

Od 1. 2. 2021 byl zahájen projekt „Podpora vzdělávání a personální podpora pomocí šablon 

v Masarykově ZŠ a MŠ Brodce_III“, doba realizace je stanovena na 24 měsíců. Od února do 
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srpna 2021 se ve škole realizovala personální podpora ZŠ formou školního asitenta. 

V následujícím období se dále bude formou asistenta realizovat personální podpora v MŠ, 

sdílení zkušeností pedagogů z různých MŠ, odborně tematická setkávání  a spolupráce s rodiči 

dětí v MŠ, projektové dny mimo školu a projektové dny ve škole. Pro žáky budou zřízeny kluby 

– čtenářský, cizího jazyka a zábavné logiky a deskových her. Žákům ohroženým školním 

neúspěchem bude nabídnuto doučování. 

 

1.8 ROZBOR ÚRAZOVOSTI 

 

Drobné úrazy bez absence zapsané v knize úrazů: 

Počet úrazů:  19 

Z toho - dívek:  9 

 - chlapců: 10 

 

Úrazy s absencí registrované, zapsané na „Záznamu…“ 

Počet úrazů:  0 

 

Žádný úraz nebyl hodnocen jako „těžký úraz“ a nevyskytl se ani jeden pracovní úraz. 

 

1.9 ÚDAJE O INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI 

 

V daném školním roce na škole neproběhla inspekční činnost. Poslední inspekční činnost 

proběhla v listopadu 2017. Při dodržení šestiletého cyklu předpokládáme další návštěvu ČŠI ve 

šk. roce 2023/24. 

Pracovnice pověřené obecním úřadem provedly kontrolu hospodaření školy.  

 

1.10 ZÁVĚRY A ÚKOLY PRO PŘÍŠTÍ ROK 

 

1. revidovat a upravit učební plán s důrazem na posílení hodinové dotace pro jazykovou, 

přírodovědnou a matematickou gramotnost; 

2. revidovat a upravit ŠVP s důrazem na zavedení změn podle RVP 2021; 

3. působit v oblasti primární prevence zapojením do projektu KiVa; 

4. zavádět prvky formativního hodnocení do výuky; 

5. nabídnout více volnočasových aktivit; 

6. realizovat pomoc (doučování) žákům ohrožených školních neúspěchem s ohledem na 

distančí výuku; 

7. udržet vysoký standard hygienických protiepidemických opatření; 

8. podporovat DVPP; 

9. postupně vybavovat školu pomůckami potřebnými pro výuku; 

10. realizovat aktivity projektu Šablony III a ERASMUS+. 
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2. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

2.1 ŠKOLSKÁ RADA 

 

Zahájila svou činnost k 13. 10. 2005. Od šk. roku 2017/18 tvoří radu 3 členi v paritním 

zastoupení školy, rodičů a zřizovatele.  

 

V současnosti pracuje ve složení: 

Mgr. Eva Beranová předseda, škola 

Edita Nová člen rady, zřizovatel 

Martina Jirků člen rady, rodiče 

   

Činnost školské rady ve školním roce 2020/2021: 

• byla schválena výroční zpráva školy za rok 2019/2020, 

• byl projednán rozpočet školy na rok 2021, 

• byly schváleny změny ve školním řádu, 

• byly projednány změny v ŠVP. 

 

2.2 SPOLUPRÁCE S RODIČI A S JINÝMI ORGANIZACEMI 

 

Naše škola spolupracuje s rodiči především formou třídních schůzek, konzultačních hodin,  

individuálních pohovorů na základě žádosti jedné či druhé strany a dotazů a odpovědí na 

stránkách školy. 

Třídní schůzky proběhly online formou, v případě výchovných a prospěchových problémů byli 

zákonní zástupci pozváni do školy k osobnímu jednání.  

Rodičům umožňujeme kontakt se školou a informace o jejich dětech prostřednictvím systému 

Bakaláři.  

Nadstandardní je naše spolupráce s Městysem Brodce, ale i s ostatními obecními úřady 

školského obvodu školy. Obce poskytují dotace na žáky nad rámec jejich povinnosti.  Škola se 

opačným směrem snaží prezentovat na obcích, pomáhá jim kulturními vystoupeními při vítání 

občánků, setkání s důchodci a řadou jiných obecních akcí. 

Úzké vztahy spolupráce máme též s oddílem tenisu Brodce, se kterým společně provozujeme 

sportovní areál.  

Firma LAVEL MB nám pravidelně poskytuje pomoc zejména v souvislosti se stavbou 

venkovních podií pro vystoupení žáků a zapůjčováním mobilních lešení pro úklid školy. 
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3. VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY v oblasti poskytování informací 

podle zákona č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších změn. 

 

Dle znění § 18 výše uvedeného zákona uvádíme k 1. 3. 2021: 

 

a) počet podaných žádostí o informace: 0 

b) počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 

e) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: 0 

 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 

Škola obdržela během kalendářního roku řadu telefonických, elektronických a ústních dotazů 

týkající se předmětu její činnosti. Dotazy byly vyřizovány ve smyslu znění § 4, § 13 a § 14 

zákona ihned formou podání ústní, popř. písemné informace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brodcích, 30. 8. 2021 

 

 

        Mgr. Bc Nenčo Jordanov 

        ředitel školy - pověřen řízením 


