
ZÁKLADNÍ ŠKOLA BODLÁKA A PAMPELIŠKY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

za školní rok 2021/2022

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.15/2005 Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

hodnocení školy



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název

    Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Sídlo

    Veliš 40, 507 21 Veliš

Charakteristika školy

    Škola je plně organizovaná, ve školním roce 2021/2022 probíhala výuka v devíti ročnících.

Škola má dvě samostatné budovy, na pracovišti ve Veliši (Veliš 40, 507 21 Veliš) se vzdělávají žáci

prvního stupně a je zde umístěna školní družina. Na pracovišti v Robousích (Robousy 41, 506 01

Jičín) jsou umístěny třídy druhého stupně, školní jídelna (výdejna) a školní klub. Obě budovy mají k

dispozici zahradu, která je využívána pro výuku i volný čas žáků. 

Školní stravování žáků probíhá na 1. stupni ve spolupráci s MŠ Veliš, která sídlí  ve stejné

budově a kam žáci na obědy dochází. Na druhém stupni má škola vlastní výdejnu, obědy dováží ze

ZŠ Poděbradova v Jičíně. 

Škola  využívá  elektronický  systém  EduPage,  který  slouží  jako  elektronická  třídní  kniha,

žákovská  knížka  a  školní  matrika.  Dále  je  systém  využíván  pro  komunikaci  s  rodiči  i  žáky,  k

přihlašování na kroužky a školní akce, k administraci plateb a školní jídelny. Každý žák i rodič má v

systému svůj unikátní účet. 

Jedná se o školu rodinného typu s individuálním přístupem k žákům. Z tohoto důvodu jsou

třídy naplňovány do počtu 15 žáků, v sedmém ročníku je po dohodě s rodiči umístěno 16 žáků. 

Hlavními pilíři, na kterých je postaveno vzdělávání v Základní škole Bodláka a Pampelišky,

jsou porozumění, zodpovědnost, spokojenost, zkušenost a vzájemný respekt. 

Zřizovatel školy

    Zřizovatelem školy je obecně prospěšná společnost Základní škola Bodláka a Pampelišky,

o.p.s..



Údaje o vedení školy 

    Řídící učitelka: Mgr. Hana Kubová od 30.8.2021
    Zastupující řídící učitelky pro 1. stupeň: Mgr. at Mgr. Kateřina Eichlerová do 31. 1. 2022; 

Jolana Sýkorová od 1. 2. 2022
    Zastupující řídící učitelky pro 2. stupeň:  Mgr. at Mgr. Kateřina Eichlerová od 1. 2. 2022 

(do 31. 1. 2022 nebyla funkce zástupce obsazena) 
Adresa pro dálkový přístup 

    E-mailová adresa: reditel@zsbp.cz

    Datová schránka: Identifikátor datové schránky juy8sza

Údaje o školské radě 

  Školská rada vznikla Zřizovací listinou dne 1. října 2005. Členové Školské rady za zákonné

zástupce žáků a za pedagogické pracovníky byli zvoleni ve volbách, které proběhly v tomto školním

roce. Následující volby proběhnou ve školním roce 2024/2025.

Členy školské rady jsou

o Ing. Vladimíra Stránská – předsedkyně ŠR, jmenována ředitelem školy po projednání

se zakladateli o.p.s.

o MUDr. Magdalena Hallová – člen ŠR zvolený zákonnými zástupci žáků

o Mgr. Lucie Stillerová – člen ŠR zvolený pedagogickými pracovníky ZŠBP, o.p.s.

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ,

které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

    Kód oboru: 79-01-C/01

    Popis oboru: Základní škola

    Forma studia: denní

    Délka vzdělávání: 9 r. 0 měs.  

mailto:reditel@zsbp.cz


RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

18 pedagogických pracovníků

o z toho 16 učitelů a 2 asistentky pedagoga

1 jazykový asistent – rodilý mluvčí z Velké Británie

2 vychovatelky (školní družina a školní klub)

2 provozní zaměstnanci (úklid Veliš; úklid a výdej stravy Robousy) 

ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY

     Termín konání zápisu byl z stanoven na dny 1. - 30. dubna 2021. Zápis probíhal prezenční

formou v budově školy. O přijetí či nepřijetí žáků rozhodla řídící učitelka ve správním řízení na

základě předem stanovených kritérií,  která byla s předstihem zveřejněna na úřední desce a na

webových stránkách školy. Přihlášku ke vzdělávání odevzdali v tomto termínu zákonní zástupci 14

žáků. Ke vzdělávání bylo přijato 13 žáků, jednomu byl udělen odklad školní docházky. Do prvního

ročníku 1. 9. 2022 nastoupí 9 žáků, zbývající žáci využili možnost navštěvovat jinou školu. 

 

STRUČNÉ VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ  DANÝCH ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM

PROGRAMEM

Cíle dané školním vzdělávacím programem byly naplňovány dle časových plánů vytvořených

jednotlivými  pedagogy.  Vždy  na  začátku  čtvrtletí  jsou  stanovovány  cíle  a  na  jeho  konci  je

vyhodnoceno jejich plnění. Plnění stanovených cílů bylo komplikováno častými absencemi žáků i

pedagogů v důsledku nařízených karantén a izolací  v  souvislosti s  onemocněním Covid 19.  Do

karantény přecházely  buď celé  třídní  kolektivy (pak  třída přecházela na distanční  výuku)  nebo

jejich části (v takovém případě se třída vyučovala tzv. „hybridním „ způsobem). I přes tyto obtíže se

dařilo stanovené cíle plnit. 



ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY

A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ

Ročník 1. pololetí 2. pololetí

Prospěl Prospěl s
vyznamenáním

Neprospěl Prospěl Prospěl s
vyznamenáním

Neprospěl 

1. ročník 0 15 0 0 14 0

2. ročník 0 15 0 2 13 0

3. ročník 0 13 0 0 13 0

4. ročník 5 7 0 5 7 0

5. ročník 4 9 0 4 9 0

6. ročník 6 6 0 6 6 0

7. ročník 10 6 0 9 7 0

8. ročník 5 6 0 6 5 0

9.ročník 5 6 0 8 3 0

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

V oblasti prevence sociálně patologických jevů škola spolupracovala s metodikem prevence

PPP Jičín a PPP Hradec Králové,  s organizací Semiramis a s Policií ČR. 

Ve  2.   ročníku probíhal  po celý školní  rok program Kočičí  zahrada,  v  7.  ročníku program

Unplugged. 4. - 8. ročník absolvoval též tříhodinový program organizace Semiramis, třídní učitelé

volili z nabízených témat. V jednotlivých ročnících se objevila témata: Na jedné lodi, Já mezi lidmi,

O rodičích a dětech. Besedy s PČR se zúčastnili žáci 2. ročníku (PČR jako nezbytná součást IZS), 4.

ročníku (Trestní  odpovědnost  mladistvých)  a  2.  stupně (Tvoje  cesta načisto).  Tématem dalších

besed  a  programů  bylo  Bezpečné  chování  na  internetu,  Jak  předcházet  závislostem,  LGBT+  -

odlišnosti a respekt k ostatním.  

Ve školním roce 2021/2022 byla ve 2. pololetí udělena snížená známka z chování žákovi 4.

ročníku –  stupeň hodnocení  „uspokojivé“.  Dále  bylo uděleno za  2.  pololetí 5  pochval  třídního

učitele a 48 pochval ředitelky školy za reprezentaci školy, za obhájené závěrečné práce v 5. a 9.

ročníku a za pomoc při organizaci školních akcí.



ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

     Ve  školním roce 2021/2022 bylo DVPP  se  pedagogové společně vzdělávali  v  oblasti

komunikace, kritického myšlení, poskytování první pomoci a vedení třídnických hodin. Individuálně

se pak jednalo především o kurzy formativního hodnocení, kterých se zúčastnili celkem 4 vyučující.

Dalšími  studijními  tématy  byla  např.  badatelsky  orientovaná  výuka,  mediální  výchova,  kritické

myšlení, hravá angličtina, hodnocení, ...

Dvě paní učitelky se zúčastnily dlouhodobého kurzu zaměřeného na typologii dětí dle MBTI.

Sedm pedagogů se zúčastnilo letní školy – vícedenního kurzu o letních prázdninách. Jednalo

se  o  Letní  školu  Hejného  metody,  Třídní  management,  Učíme o  přírodě  v  přírodě  a  Finanční

gramotnost.

Paní  učitelka,  která  je  výchovnou  poradkyní  a  metodičkou  prevence   absolvovala  kurzy

Metodik prevence a Kariérové poradenství.

Nově  jsme  do  výuky  zařadili  Feuersteinovu  metodu  instrumentálního  obohacování,

příslušným kurzem, opravňujícím vést tyto lekce, prošly dvě pedagožky. 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

Každou  třetí středu v  měsíci  probíhaly  videohovory  s  vedením školy  zaměřené  na různá

témata  (např.  plánované  školní  akce,  prezentace  zahraničních  projektů,  způsoby  a  možnosti

financování školy, nové metody výuky,…)

Pro veřejnost jsme organizovali tradiční adventní trhy, které se konaly ve Veliši, a velikonoční

trhy s charitativní kavárnou pořádané v Robousích. 

Z dalších akcí bych ráda zmínila především pobytové a sportovně pobytové akce – adaptační

kurz pro žáky druhého stupně, lyžařský výcvikový kurz, vodácký kurz a závěrečný výjezd žáků do

přírody (tzv. Závěrečná Pecka). 

Ke stmelování žákovských kolektivů sloužily i jednodenní akce s přespáním ve škole, jako je

Noc s Andersenem, Čarodějnice ve Veliši a stmelovací pobyt páťáků na druhém stupni. 

I  ve  školním  roce  2021/2022  se  žáci  zapojili  do  projektových  dnů  Květinový  den

(organizovaný Ligou proti rakovině), 72 hodin, T-mobile Olympijský běh, Erasmus days. Ve vlastní

režii jsme realizovali  i Den Země a No backpack day. V rámci Dne učitelů si žáci vyzkoušeli  roli

učitelů a připravili si výukové hodiny pro své spolužáky. 



Jednotlivé třídy v rámci výuky českého jazyka pravidelně navštěvovaly jičínskou Knihovnu

Václava  Čtvrtka  a  účastnily  se  vzdělávacích  programů,  které  organizují  tamní  knihovnice.

Realizovali jsme též návštěvy divadelních představení, muzeí a dalších vzdělávacích institucí.

Čtvrtý ročník se zapojil do projektu Vyprávěj, skupina žáků z druhého stupně do projektu

Příběhy našich sousedů. Oba projekty organizuje nadace Post Bellum. 

Žáci se také zapojili do soutěží, již tradičně se účastní předmětových soutěží Pythagoriáda,

Matematická  olympiáda  a  Matematický  klokan,  dále  se  jednalo  o  Přírodopisnou  olympiádu,

Logickou  olympiádu  a  přírodovědnou  soutěž  Zlatý  list.  Zapojili  se  i  do  sportovních  soutěží.

Především v soutěžích  Zlatý list a Matematický klokan dosáhli žáci mimořádných výsledků – páťáci

se probojovali do národního kola Zlatého listu a žákyně ze sedmého ročníků se umístila na prvním

místě v republikovém kole Matematického klokana, na krajské úrovni v této soutěži zabodovali

další dva žáci. 

Škola je zapojena do projektu Erasmus+ „Playing for chance“. Ve školním roce 2021/2022 se

uskutečnily dvě mobility, žáci a pedagogové vycestovali nejprve na přelomu února a března do

řeckého Volosu a poté v květnu do polského Tenczynku. 

V  rámci  projektu  Realizace prací  v  ZŠ  Robousy,  financovaného z  fondů IROP,  navštívili  v

červnu školu žáci z partnerské školy v Železnici a vyzkoušeli práci v nově vybudovaných učebnách s

využitím pomůcek zakoupených z projektu. V listopadu se uskutečnilo též společné setkání učitelů

cizích jazyků z těchto partnerských škol. Společně se zamýšleli nad tím, jak zatraktivnit výuku cizích

jazyků a aktivizovat ústní projev žáků.

Škola  je  jako  kontrolní  vzorek  zapojena  též  do  projektu  Eduzměna.  Ve  školním  roce

2021/2022 proběhlo testování žáků v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti a wellbeingu. 

Přikládám výsledky žáků v oblasti matematické gramotnosti:





A výsledky čtenářské gramotnosti: 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

    Ve školním roce 2021/2022 byli proběhlo testování patnáctiletých žáků v rámci výzkumu

PISA. Deváťáci byli též zapojeni do testování žáků po distanční výuce. Podle dostupných výsledků

dosáhli nadprůměrných výsledků. 



Přikládám grafické znázornění výsledků z matematiky: 

 A z českého jazyka: 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY   

Škola již několik let realizuje účtování v hospodářském roce, tj. od 1.9. do 31.8. následujícího

roku. 

    Údaje o hospodaření školy uvedené níže, jsou údaje, které byly již zauditovány. Tedy údaje

o hospodaření  školy  za  období  od  1.9.2020  do  31.8.2021.  Hospodaření  v  hospodářském roce

1.9.2021 – 31.8.2022 je právě uzavíráno a bude auditováno. Bude tedy součástí výroční zprávy za

školní rok 2022/2023.





















ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ

A

ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH

FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

Šablony III pro ZŠ Bodláka a Pampelišky

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018821

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_20_080

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Šablony III pro ZŠ Bodláka a Pampelišky

Název projektu EN: Templates III for Basic School Bodláka a Pampelišky

Anotace projektu:

Projekt  je  zaměřen  na  jedno  z/kombinaci  následujících  témat:  personální  podpora,

osobnostně  profesní  rozvoj  pedagogů,  společné  vzdělávání  dětí/žáků/účastníků,  podpora

extrakurikulárních/rozvojových  aktivit,  aktivity  rozvíjející  ICT,  spolupráce  s  rodiči

dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

 „Projekt Šablony pro ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s. je spolufinancován Evropskou unií.“

 

Hudební projekt Erasmus+IV – Playing for Chance (PfCh)

Hudební  projekt  Erasmus+IV  –  Playing  for  Chance  (PfCh)  Projekt  Playing  for  Chance  je

zahraniční projekt, který svou myšlenkou i částí partnerského týmu navazuje na předchozí projekt

Together  to  Enjoy,  Join  to  Learn  (TEJL).  Jednou  ze  dvou  hlavních  činností  projektu  jsou  opět

koncerty mezinárodního orchestru a sboru tvořeného studenty a učiteli všech zapojených zemí.

Druhým  výstupem  a  výraznou  odlišností  projektu  od  toho  předcházejícího  je  pak  tvorba  a

nahrávání pěti videí národních písní všech partnerů žáky a učiteli všech partnerských škol. Playing

for Chance je projektem těchto pěti evropských zemí: 

https://bodlakapampeliska.webnode.cz/_files/system_preview_detail_200001616-dfa9ae0a39/Logolink.jpg


● Česká republika 

● Polsko 

● Řecko 

● Portugalsko 

● Španělsko 

V uplynulém roce proběhly i přes pokračující pandemii dvě mobility. Na přelomu února a

března vycestovalo 5 žáků a tři  pedagogové do řeckého města Volos.  Mobilita byla provázena

přísnými  hygienickými  opatřeními,  nicméně  všichni  zúčastnění  byli  rádi,  že  se  mohli  setkat

„naživo“. Druhá, květnová, mobilita měla původně proběhnout v Portugalsku. Vzhledem k obavám

rodičů, kteří měli ubytovávat zahraniční studenty, z nákazy Covid 19 však Portugalsko bylo nuceno

mobilitu odsunout na později. Naštěstí se podařilo rychle zareagovat polským partnerům a výjezd

žáků i  učitelů  se  mohl  uskutečnit  v  květnovém termínu alespoň do polského Tenczynku.  Obě

mobility měly podobný průběh – týdenní zkoušení a sehrávání doplněné poznáváním dané země

završil společný mezinárodní koncert. 

Realizace prací v základní škole v Robousích

    Naše  škola  podala  žádost  o  podporu  projektu  z  INTEGROVANÉHO  REGIONÁLNÍHO

OPERAČNÍHO PROGRAMU s názvem "Realizace prací v základní škole v Robousích". Tento projekt

byl dokončen v roce 2019/2020 dokončen. Nyní jsme ve fázi udržitelnosti projektu.

V rámci tohoto projektu bylo podepsáno Memorandum o spolupráci s těmito vzdělávacími

institucemi:

Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice

se sídlem Tyršova 336, 507 13 Železnice, IČ: 70985634

zastoupená Mgr. Soňou Munzarovovou – ředitelkou školy

 Základní škola, Jičín, Husova 170

se sídlem Husova 170, 506 01 Jičín, IČ: 70886849



zastoupená Mgr. Romanem Marešem – ředitelem školy

 Základní škola, Jičín, Železnická 460

se sídlem Železnická 460, 506 01 Jičín, IČ: 70886784 

zastoupená Mgr. Blankou Kalátovou Lisou – ředitelkou školy

 Mateřská škola, Veliš

se sídlem Veliš 40, 507 21 Veliš, IČ: 70983151

zastoupená Jitkou Votýpkovou – ředitelkou školy

 Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín

se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany u Jičína, IČ: 70981868

zastoupená Mgr. Monikou Tringelovou – ředitelkou školy

Projekt „When Partnership Becomes Friendship“

Po úspěšně zakončeném tříletém projektu Erasmus + Europe Web Walking jsme se domluvili

s  partnery z Itálie,  Polska a Portugalska na společném pokračování  v zahraniční  spolupráci.  Ve

školním roce 2017/2018 jsme intenzivně jednali o podmínkách spolupráce. Tentokrát však již ne

pod záštitou Evropské unie, ale dle našich vlastních pravidel domluvených mezi partnery. Bohužel

v uplynulých  třech školních letech byly naše cestovatelské a výměnné aktivity zcela zastaveny. I

nadále jsme však s partnery v kontaktu a vyměňujeme si informace o situaci v jednotlivých zemích,

nařízených opatřeních a možnostech realizované distanční výuky.  

Adopce na dálku

Pokračujeme v adopci  na dálku, kterou financujeme ze sběru papíru a prodejních výstav.

Adopce  probíhá  přes  centrum  Dialog   (www.centrumdialog.cz).  Chlapec,  kterého  naše  škola

podporuje, se jmenuje Seydou Kourouma z Guiney.  Je mu 16 let.  Žáci ZŠBP, o.p.s. mu 2x za rok



píší  dopis  a zajímají  se o jeho studijní  výsledky (úspěchy),  o kterých je Seydou informuje také

zaslaným dopisem.

Pokusné ověřování „Organizace, způsob a formy vzdělávání v základních školách s oběma

stupni základního vzdělávání a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj,

obec nebo dobrovolný svazek obcí“

    Pokusné ověřování vyhlášené MŠMT pro rok 2021, jehož se naše škola účastní, je v našem

případě zaměřeno na téma Způsob a fungování týmu pedagogických/nepedagogických pracovníků,

spolupráce  na  úrovni  dalších  škol.  V  rámci  tohoto  ověřování  pracujeme  na  tvorbě  případové

studie, která řeší mj. tyto otázky:

- Fungování pedagogického sboru .

- Metodické skupiny a spolupráce pedagogů 

- Vzdělávání pedagogů 

- Externí spolupráce 

Doučování 2022

Název výzvy: Výzva na podporu doučování pro základní školy, střední školy a konzervatoře,

jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022,

č. j.: MSMT-31956/2021-4

Název projektu: Doučování jaro 2022

Evid. č. projektu: 0041/DOUCOVANI_SKOLY/2022



    Kromě výše uvedených projektů  byla  škola  ve  školním roce 2021/2022 zapojena  do

projektů Ovoce do škol a Mléko do škol a do projektu MAP III. 

 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

    Naše škola realizuje řadu aktivit, které jsou založeny na spolupráci s pedagogy okolních i

vzdálenějších škol. Nabízíme otevřené a ukázkové hodiny na 1. i 2. stupni. 

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI

ZAMĚSTNAVATELŮ

A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

     Tato spolupráce je detailně popsána ve Školním vzdělávacím programu pro základní

vzdělávání – Porozumění (zveřejněn na webových stránkách školy). V naší základní škole nepracuje

žádná odborová organizace.

Všichni aktéři, kteří se v naší základní škole účastní výchovně vzdělávacího procesu věnují

spolupráci  s  „okolím“ školy velkou pozornost.  Vždyť  je  to i  naším mottem. Mezi  spolupracující

subjekty lze mj. počítat:

Správní rada

Dozorčí rada

Školská rada

Pedagogická rada

Školní parlament

Zakladatelé

Občanské sdružení Na zelené louce (organizace mimoškolních a zájmových aktivit, tábora)

Nadační  fond  Jičín  –  město  pohádky  (spolupráce  při  organizaci  prestižního  kulturně-

společenského festivalu Jičín – město pohádky)

Školská poradenská zařízení:

o Pedagogicko psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Jičín

o Pedagogicko psychologická poradna Mladá Boleslav

o Pedagogicko psychologická poradna Semily



o Pedagogicko psychologická poradna Pardubice

o Pedagogicko psychologická poradna Turnov

o Speciálně pedagogické centrum Trutnov

o Středisko výchovné péče Hradec Králové

o Centrum SASanka při Oblastní charitě Jičín

atd.

Datum zpracování zprávy: 1. 9. – 10. 10. 2022

Datum projednání ve Správní radě: 13. 10. 2022

(projednávání se účastnili i zakladatelé obecně prospěšné společnosti)

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 10. a 11. 10. 2022

Datum projednání ve Školské radě ZŠBP, .o.p.s.: 13. 10. 2022

Vypracovala: Mgr. Hana Kubová
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