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 Základní škola a mateřská škola Mistrovice 

561 64 Mistrovice 11 
tel.: 465 641 622 

zsmsmistrovice@seznam.cz 

 

I. Základní údaje o škole 
 

Název školy:   Základní škola a mateřská škola Mistrovice 

Adresa:   č. p. 11, 561 64 Mistrovice  

E-mail:    zsmsmistrovice@seznam.cz, reditel.mistrovice@seznam.cz 

Web:    www.zsmsmistrovice.cz 

IČO:   70982368 

Redizo:   650 051 807 

IZO:  102 642 214 

Právní forma:  příspěvková organizace 

Vedení školy:   Mgr. et Mgr. Miroslava Škorvánková 

Školská rada:  Ing. Luděk Malý – zástupce za zřizovatele, předseda 

  Mgr. Božena Kubelková – zástupce rodičů 

  Mgr. Jitka Mikulová – zástupce pedagogů 

Zřizovatel: Obec Mistrovice 

Adresa: 561 64 Jablonné nad Orlicí, Mistrovice 138 

E-mail: obecmistrovice@seznam.cz 

 

Charakteristika školy: 

Základní škola Mistrovice je neúplná malotřídní škola s 1. - 5. ročníkem, která je organizována jako 

trojtřídní. V I. třídě je samostatný 1. ročník, ve II. třídě je spojen 2. a 4. ročník a ve III. třídě je spojen 

3. a 5. ročník. 

Škola je příspěvková organizace, která vykonává činnost těchto zařízení: 

Základní škola IZO: 102 642 214 se stanovenou kapacitou 50 žáků 

Školní družina IZO: 118 000 535 se stanovenou kapacitou 25 žáků 

Mateřská škola IZO: 107 589 559 se stanovenou kapacitou 32 žáků 

Školní jídelna IZO: 102 930 856 se stanovenou kapacitou 80 jídel 

Počet oddělení mateřské školy: 2 

Počet oddělení školní družiny: 1 

Počet zájmových kroužků: 2  

 

mailto:zsmsmistrovice@seznam.cz
mailto:reditel.mistrovice@seznam.cz
http://www.zsmsmistrovice.cz/
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II. Vybavení školy 
 

Škola má k výuce žáků dostatek moderních školních pomůcek, které jsou stále doplňovány 

a inovovány. Sedm žákovských počítačů připojených k internetu a tři učitelské s připojením 

k interaktivní tabuli je umístěno v kmenových učebnách a využíváno při výuce. K dispozici je 

učitelům i žákům více než 50 výukových programů, které jsou průběžně doplňovány a 

aktualizovány. Ve dvou třídách jsou instalovány interaktivní tabule, v I. ročníku je tabule na fixy a 

dataprojektor.  

Budova školy je jednopatrová. V přízemí jsou dvě třídy mateřské školy, školní kuchyně, 

jídelna i dvě šatny. Tři prostorné a světlé učebny základní školy se nacházejí v prvním poschodí. 

Jedna z nich zároveň funguje jako školní družina. Výuka probíhá rovněž na školní zahradě, která 

slouží i pro relaxaci o velkých přestávkách a pro odpolední čas dětí ve školní družině. Mateřská škola 

má u budovy vlastní venkovní hřiště.   

Škola využívá k hodinám tělesné výchovy obecní tělocvičnu, která je od školy vzdálena asi 10 

minut. Tam je k dispozici potřebné tělocvičné nářadí. K výuce tělesné výchovy slouží také obecní 

hřiště, které pravidelně navštěvuje i školní družina. Od druhého pololetí obvykle probíhá plavecký 

výcvik v bazénu v Ústí nad Orlicí, kterého se účastní i mateřská škola.. Naše škola také nabízí všem 

žákům lyžařský výcvik na Dolní Moravě.  

Nedílnou součástí práce školy je půjčování knih ze žákovské knihovny, která čítá asi 500 knih. 

Knihy stále doplňujeme, neboť na škole pracuje důvěrník nakladatelství Albatros. Budova školy je 

vytápěna plynovými kotli, které umožňují regulaci teploty ve třídách i dalších prostorách školy podle 

potřeby. Osvětlení je zajištěno zářivkami, které poskytují příjemné světlo a vyhovují hygienickým 

předpisům. Provozujeme ranní i odpolední školní družinu. Ve školní družině fungují každý den 

zájmové kroužky a nabízíme i zájmové kroužky mimo družinu. Základní škola nemá bezbariérový 

přístup. 

Ke změnám ve vybavení dochází také podle potřeby ve školní kuchyni i ve školní jídelně. 

Vedoucí školní jídelny využívá počítačový program, který hlídá spotřební koš a snaží se o pestrý 

jídelníček.  

 

 



 
 Základní škola a mateřská škola Mistrovice 

561 64 Mistrovice 11 
tel.: 465 641 622 

zsmsmistrovice@seznam.cz 

 
 

5 
 

III. Školní vzdělávací program 
 

Školní vzdělávací program ZV Klíče vychází z obecných cílů základního vzdělávání, 

klíčových kompetencí RVP a z analýzy vlastních možností školy. Učební program vychází 

z principu činnostního učení, které vede žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti. Učí je, že 

trvalých vědomostí lze nabývat hlavně na základě vlastní činnosti. 

 

Tabulace učebního plánu: 

Učební plán pro 1. stupeň 

Vzdělávací 

oblast 

Vyučovací 

předmět 

Ročník min. 

časová 

dotace 

z 

toho 

DČD 

1. 2. 3. 4. 5.  

jazyk 

a jazyková 

komunikace 

český jazyk 7 + 2 8 + 1 7+1 6 + 1 5 + 2 33 +7 

anglický 

jazyk 
- - 3 3 3 9  

matematika 

a její aplikace 
matematika 4 + 1 5 4 + 1 3 + 2 4 + 1 20 +5 

informační 

a komunikační 

technologie 

informatika - - - 0 + 1 1 1 +1 

člověk a jeho 

svět 

prvouka 2 2 2 + 1 - - 

12 +3 přírodověda - - - 1 + 1 2 

vlastivěda    2 1 + 1 

umění 

a kultura 

hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 

12  
výtvarná 

výchova 
1 1 1 2 2 

člověk a  jeho 

zdraví 

tělesná 

výchova 
2 2 2 2 2 10  

člověk a svět 

práce 

praktické 

činnosti 
1 1 1 1  1 5  

průřezová témata P P P P P   

týdenní hodinová dotace + 

disponibilní hodiny 
18+3 20+1 21+3 21+5 22+4 102 +16 

celkový týdenní počet 

hodin – maximum týdně 
21 21 24 26 26 118 
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V průběhu roku byl vyučován Mgr. Marií Mikyskovou nepovinný předmět Náboženství, který 

navštěvovalo 18 žáků. Žáci byli rozděleni do dvou skupin.    

 

IV. Přehled pracovníků školy 

Pracovníci školy Jméno a příjmení – pracovní zařazení Úvazek 

Pedagogičtí pracovníci 

mateřské školy 

Bohuslava Nastoupilová – vedoucí učitelka 

Martina Balášová – učitelka 

Bc. Petra Masarovičová – učitelka 

Anežka Foglová – učitelka 

Bc. Markéta Macháčková  

0,8 (24,8 hod.) 

1,0 (31 hod.) 

0,7742 (24 hod.) 

0,9677 (30 hod.) 

0,3226 (10 hod.) 

Pedagogičtí pracovníci 

základní školy 

Mgr. et Mgr. Miroslava Škorvánková– ředitelka 

školy, (tř. uč. 3. a 5. ročníku) 

Mgr. Jitka Mikulová (tř. uč. 1. roč.) 

Mgr. Eva Hubálková (tř. uč. 2. a 4. roč.) 

Bc. Veronika Tomanová 

Bc. Zuzana Dobešová (uč. TV, VV, Pč v 1. ročníku)  

Bc. Andrea Pecháčková – asistent pedagoga 

Mgr. Oldřich Škorvánek – asistent pedagoga 

1,0 (12 hod.) 

 

0,6818 (15 hod.) 

1,0 (22 hod.) 

0,6364 (14 hod.) 

0,2727 (6 hod.) 

0,5 (20 hod.) 

0,5 (20 hod.) 

Pedagogičtí pracovníci 

školní družiny 

Bc. Zuzana Dobešová – vychovatelka ranní i 

odpolední družiny 

 

Bc. Veronika Tomanová – vychovatelka v ranní 

družině 

 

0,7083 (21,25 

hod.) 

 

0,125 (3,75hod.) 

 

Nepedagogičtí 

pracovníci školní jídelny 

Marta Vorlická – vedoucí školní jídelny 

Irena Čápová – kuchařka 

0,5 (20 hod.) 

1,0  (40 hod.) 

Nepedagogičtí 

pracovníci 

Marta Vorlická – účetní 

Marika Podolská – Daňková – uklízečka 

Petr Vinkler – školník 

0,5 (20 hod.) 

1,0 (40 hod.) 

0,5 (20 hod.) 
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Charakteristika pedagogického sboru: 

Pedagogický sbor mateřské školy tvoří vedoucí učitelka a tři učitelky, všechny jsou 

kvalifikované pro mateřskou školu. Pedagogický sbor základní školy tvoří ředitelka, 3 učitelky 

a 1 vychovatelka školní družiny. Ředitelka školy je kvalifikovaná pro 1. stupeň ZŠ a je speciální 

pedagog, dále si doplnila podmínky pro výkon funkce absolvováním funkčního studia pro vedoucí 

pracovníky Š/ŠZ v rámci studia na NIDV Pardubice, ukončené v červnu 2022. Učitelky J. Mikulová, 

E. Hubálková jsou kvalifikované pro 1. stupeň ZŠ. V. Tomanová je učitelka s částečným úvazkem 

vychovatelky ve školní družině. V tomto školním roce zahájila studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ.   

Vychovatelka Z. Dobešová je kvalifikovaná pro práci s dětmi ve školní družině.  

Na základě zařazení žáka 4. ročníku do 3. stupně s podpůrnými prostředky a na základě 

vykázání finančních prostředků, byla přijata k 1. 9. 2021 asistentka pedagoga Andrea Pecháčková do 

2. a 4. ročníku. Dále na základě zařazení žáka 5. ročníku do 3. stupně s podpůrnými prostředky a na 

základě vykázání finančních prostředků, pokračuje asistent pedagoga Mgr. Oldřich Škorvánek. 

Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Miroslava Škorvánková, 

která spolupracuje s PPP Ústí nad Orlicí. Funkci výchovného poradce zastává také ředitelka školy. 

Ve škole je kladen velký důraz na další individuální vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Důležitými oblastmi vzdělávání jsou finanční i čtenářská gramotnost, výuka anglického jazyka i další 

oblasti, které si vybírají sami pedagogové dle své kvalifikace.  

Dalším zaměstnancem školy byla školní asistentka i školní asistent, kteří byli hrazeni ze Šablon 

III. Od 1. 11. 2021 byla přijata jako školní asistentka Bc. Andrea Pecháčková s úvazkem 0,3. 

S úvazkem 0,2 pracoval Mgr. Oldřich Škorvánek.   

 

Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků: 

Ve školním roce 2021/2022 se učitelé účastnili několika vzdělávacích akcí, které byly 

zaměřeny na podporu čtenářské gramotnosti, anglického jazyka i inkluze. Ředitelka školy 

absolvovala webináře na téma: Když je chyba šancí a Efektivní hospitace a hodnocení pedagogů. 

Dále se zúčastnila vzdělávacího programu Dílna čtení jako součást běžné výuky. Učitelky se 

zúčastnily seminářů i webinářů, hrazených ze Šablon III. Paní vychovatelka byla na semináři Práva a 

povinnosti vychovatelů ve školní družině. I vedoucí školní jídelny se vzdělávala ve své oblasti. Paní 

účetní si doplnila informace na on-line vzdělávání o čerpání FKSP. 
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Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků patří k dlouhodobým prioritám 

školy. Je kladen důraz především na získávání nových zkušeností, jež by odpovídaly potřebám a 

formám práce se žáky stanovenými v ŠVP. 

Volby do školské rady: Na podzim byl znovu jmenován zřizovatelem pan Ing. Luděk Malý. 

Ke konci školního roku se opětovně stala členkou školské rady za pedagogické pracovníky paní Mgr. 

Jitka Mikulová.     

 

V. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 
Zápis k povinné školní docházce: 

Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do 

první třídy 

Počet dětí starších 6 let 

(po odkladu) 

Počet odkladů pro 

školní rok 2022/2023 

1 10 1 0 

 

Další studium žáků pátého ročníku: 

Na víceleté gymnázium do Žamberka odchází v tomto školním roce jeden žák. 

Šest žáků, kteří ukončili pátý ročník, přestupuje do šestého ročníku na Základní školu 

Letohrad, U Dvora.  

 

VI. Stavy žáků a dětí ZŠ ve školním roce 2021/2022 
 

Počet tříd Jednotlivé ročníky Počet zapsaných žáků 

k 15. 9. 2021 

 

Z toho žáci nepatřící 

do spádového obvodu 

školy 

I. 1. ročník 14 0 

II. 
2. ročník 6 0 

3. ročník 5 0 

III. 
4. ročník 6 0 

5. ročník 7 0 

 

Ve školním roce 2021/2022 bylo zapsáno na naší škole 38 žáků.  
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VII. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
Celkový přehled o chování žáků: 

Počet 

žáků 

Pochvala 

ŘŠ 

Pochvala 

TU 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

38 7 1 0 0 0 0 0 

Pravidelná setkání probíhala s rodiči integrovaných žáků. 

 

Prospěch žáků na konci školního roku: 

Ročník Počet žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Slovní 

hodnocení 

1. 14 13 1 0 0 

2. 6 6 0 0 0 

3. 5 4 1 0 0 

4. 6 4 2 0 0 

5. 7 3 4 0 1 

Celkem: 38 30 8 0 1 

 

Celkový počet zameškaných hodin: 

Ročník 
Počet 

žáků 

Počet 

omluvených 

hodin 

1. pololetí 

Počet 

omluvených 

hodin na 

žáka 

Počet 

omluvených 

hodin 

2. pololetí 

Počet 

omluvených 

hodin na 

žáka 

Počet 

neomluve- 

ných hodin 

1. 14 606 43,3 708 50,6 0 

2. 6 233 38,8 294 49,0 0 

3. 5 127 25,4 116 23,2 0 

4. 6 385 64,2 271 45,2 0 

5. 7 340 48,6 320 45,7 0 

Celkem: 38 1691 220,3 1709 213,7 0 
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Prevence sociálně-patologických jevů, rizikového chování: 

Probíhala na základě zpracovaného Minimálního preventivního programu, který se zaměřuje 

především na tyto oblasti: prevence úrazů, alkoholismu a kouření, kriminality, virtuálních drog 

(televize, počítače, video), záškoláctví, šikany, vandalismu, intolerance a rasismu a propagaci 

zdravého životního stylu. Preventivní program je součástí všech vyučovacích předmětů, zvláště pak 

prvouky, přírodovědy a tělesné výchovy, ale také projektových dnů, prožitkových aktivit, 

modelových situací, komunitního kruhu, zájmových útvarů apod. 

Průběh realizace: 

 pravidelné pondělní třídní komunitní kruhy 

 celoškolní i třídní akce, projektové dny s cílem vytvářet a upevňovat kladné sociální vazby 

mezi žáky 

 besedy s odborníky (lékaři, policisté, pracovníci PPP, ČČK.) 

 spolupráce s PPP Ústí nad Orlicí  

 pomoc rodičům s odhalováním případných problémů v kolektivu apod. – spolupráce 

s metodikem prevence sociálně patologických jevů (zároveň i speciální pedagog)   

 prevence v jednotlivých předmětech (při výuce rozhovory s dětmi na téma „Zdravý životní 

styl“)  

 činnost školní družiny a školní knihovny a nabídka zájmových kroužků mimo družinu 

 program pro žáky na téma Kyberšikana 

 

 

V průběhu celého školního roku děti navštěvovaly tyto bezplatné zájmové kroužky mimo                

družinu: 

Logiko – Klub deskových a logických her pod vedením pana asistenta pedagoga Oldřicha 

Škorvánka probíhalo každé pondělí. Navštěvovalo ho 16 žáků z 1. – 5. ročníku. Žáci pracovali ve 

dvou skupinách.    

 Myslivecký kroužek – pod vedením pana myslivce Miroslava Barneta a paní učitelky MŠ 

Anežky Foglové, který se scházel také v pondělí jednou za 14 dní. Kromě vycházek do lesa se 

věnoval i přípravě na soutěž „Zlatá srnčí trofej“, kde se i naši žáci umístili na předních místech.     
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Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu, průběhu vzdělávání, 

klima školy: 

I tento školní rok byl poznamenán pandemií Covid – 19. Během prvního pololetí jsme zažívali 

specifika výuky, kdy někteří žáci byli průběžně v karanténě, v dalších třídách probíhala buď 

prezenční, hybridní či distanční výuka. Vysokou nemocnost jsme zaznamenali i u zaměstnanců. 

Někteří pedagogové byli střídavě v izolaci, v karanténě, pečovali o vlastní nemocné děti.   

Nejvíce distanční výuka postihla žáky 3. a 5. ročníku. Distanční výuku jsme realizovali formou 

on-line výuky pomocí Google učebny. Dodržovali jsme doporučení vlády, kdy žáci strávili denně on-

line maximálně 3 hodiny. Pracovali jsme podle speciálního rozvrhu. Žáci vypracovávali úkoly i 

v pracovních sešitech a pracovních listech dle zadání třídního učitele. Kontrola probíhala vždy 

pravidelně.  

Žáci, kteří měli poradnou doporučeného asistenta, pracovali individuálně s asistentem 

pedagoga i s třídním učitelem. Po celou dobu jsme kompenzovali u žáků výpadek prezenční formy 

vzdělávání i stabilizovali třídní kolektivy. Postupně se situace zlepšovala.      

Hodnocení se u nás zaměřuje nejen na známkování znalostí, nýbrž hodnotíme také dovednosti 

žáků. Zaměřujeme se na formativní hodnocení žáků. Důležité místo věnujeme i sebehodnocení 

každého žáka. Ve škole se dařilo plnit koncepční záměr v oblasti výchovně vzdělávacích cílů i velmi 

kvalitního materiálního zabezpečení školy. Pedagogové v průběhu roku vyučovali podle vlastního 

školního vzdělávacího programu „Klíče“.   

Klima školy je vzhledem k rodinnému charakteru školy velmi příznivé. Spolupráce 

s mateřskou školou patří k prioritám naší školy. Mezi žáky, učiteli a rodiči vládnou partnerské 

vztahy, což potvrdily i dotazníky žákům, učitelům i zákonným zástupcům.  

Nabízíme vzdělávání aktivní spoluúčastí žáků, prožitkem ve vyučování i při pravidelných 

doplňujících akcích (sportovní klání, hudební, divadelní produkce přímo ve škole …) a také při 

netradičních projektech (např. projekt Den Země, Pomoc, zachraňme se!), slavnostech pro rodiče i 

tradičních akcích pro důchodce i širokou veřejnost. Učíme žáky nejen pečlivosti a vytrvalosti, ale 

také pěstovat snahu a zodpovědnost, komunikovat, rozhodovat se, reálně hodnotit své možnosti, 

orientovat se v běžných situacích. Vedeme je i k manuálním činnostem, ke zvyšování fyzické i 

psychické zdatnosti.  Vytváříme zázemí pro samostatnost a tvořivost. 
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Profilujeme se jako škola „v přírodě“ (což symbolizuje i náš školní znak) s ekologickými 

aktivitami, s prvky alternativních pedagogických směrů, preferující příznivé klima, týmovou práci 

žáků, dobrý základ pro školní úspěšnost v dalším vzdělávání a rozvoj dovedností a způsobilostí 

potřebných pro život. Nabízíme širokou škálu zájmových aktivit a v rámci péče o budoucí prvňáčky 

také úzkou spolupráci s mateřskou školkou. Novinkou letos byla Škola nanečisto, kde se budoucí 

prvňáčkové seznamovali nejen s paní učitelkou, která je bude učit v 1. ročníku, ale také s prostředím 

své třídy a hravou formou se připravovali na školu.     

Velkou pozornost věnujeme dětem se SVP i dětem mimořádně nadaným. Respektujeme jejich 

osobní maximum a individuální potřeby. V naší škole nezapomínáme, že každý je důležitý, každý 

umí něco jiného, každý by měl zažít úspěch a každému by se mělo dostat podpory a pomoci. 

Škola spolupracuje s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, OSPOD 

Žamberk, MO Policie ČR v Žamberku, DDM Animo Žamberk, ZUŠ Jablonné nad Orlicí, ZUŠ 

Letohrad, Plaveckou školou Chobotnice Ústí nad Orlicí, Hasiči Mistrovice, mistrovickou knihovnou 

i MAS Orlicko. 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných: 

 Stupeň PO 1 Stupeň PO 2 Stupeň PO 3 Nadaný žák 

Počet dětí se SVP 0 1 3 0 

IVP 0 0 2 0 

 

Ve škole byli evidováni 4 žáci se SVP. Podle doporučení PPP Ústí nad Orlicí  jim poskytujeme 

podpůrná opatření. Tři žáci měli podpůrná opatření 3. stupně, jeden z nich nepracoval dle IVP, dva 

měli vypracován individuální vzdělávací plán, který byl pravidelně konzultován s rodiči, se žákem, 

vyučujícími i AP a na závěr školního roku zhodnocen. Dva žáci měli hrazeného asistenta pedagoga. 

Ve II. třídě/ spoj 2. a 4. ročník pracovala Bc. Andrea Pecháčková jako asistent pedagoga a ve III. 

třídě / spoj 3. a 5. ročník jako asistent pedagoga pracoval Mgr. Oldřich Škorvánek.  

Škola poskytovala pravidelně doučování i žákům postižených školním neúspěchem a Covidem 

19 dle jejich individuálních potřeb. 
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VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
Prezentace školy na veřejnosti: 

 pravidelné příspěvky od učitelů i žáků do Mistrovických zpráv (Jaro, Léto, Podzim, 

Zima) 

 pravidelná vystoupení žáků školy na Besedě pro seniory 

 pravidelné vyvěšování výtvorů žáků MŠ i ZŠ (vitrína na náměstíčku)  

 pravidelné vystoupení žáků na Vítání občánků  

 každoroční vystoupení žáků na Rozsvícení vánočního stromu – neumožnil Covid 19 

 akce pro rodiče i žáky –  Se školou za školní lípou 

 vystoupení žáků k oslavám 130 let založení SDH Mistrovice 

 školní web (aktuality, fotografie z akcí školní družiny, MŠ i ZŠ)  

 

Spolupráce s rodiči: 

 možnost rodičů účastnit se běžného vyučování 

 Slavnost - Pasování prvňáčků na čtenáře s králem  

 třídní schůzky v listopadu a dubnu – formou individuálních konzultací – žák – rodič – 

učitel – tzv. TRIÁDY 

 schůzka rodičů budoucích prvňáčků v červnu 

Při škole pracuje výbor SRPDŠ, který finančně přispívá žákům na kulturní akce, netradiční 

učební potřeby (např. anilinové barvy), školní trička, drobnými dárky při mikulášské nadílce a na 

knihy pro 1. a 5. ročník. 

 

Akce, kterých se zúčastnila nebo které pořádala naše škola: 

28. 9. 2021 Svatý Václav 2., 4. ročník – projekt o životě Václava    

1. 10. 2021 Přehlídka dravců a sov celá škola + MŠ – ukázka dravců i sov na hřišti 

1. 10. 2021 Podzimní výprava za vodopádem 3., 5. ročník – výprava do přírody, poznávání 

Mistrovic a stmelování kolektivu 

15. 10.2021 Beseda pro důchodce celá škola – vystoupení žáků s básničkami i písničkami pro 

babičky i dědečky + moderování žáků + výroba dárečků 
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22. 10. 2021 Podzimní mlsání 1. ročník – poznávání ovoce a zeleniny 

9. 11. 2021 Předávání Slabikáře 1. ročník – rozloučení s Živou abecedou a slavnostní odemykání 

Slabikáře 

29. 11.2021 Zpívání vánočních koled celá škola + MŠ – nahrávka pro rodiče, neboť jsme nemohli 

zpívat na Rozsvěcování vánočního stromu z důvodu covidu!  

3. 12. 2021 Slavíme Mikuláše – návštěva Mikuláše, čerta a anděla, básničky, písničky+ mikulášská 

nadílka  

3. 12. 2021 Zpívání u stromečku ve třídě 2., 4. ročník – nahrávka pro rodiče 

8. 12. 2021 Finanční gramotnost 2., 3.,  4., 5. ročník – projektový den s odborníkem na téma 

Finance a blížící se Vánoce, práce s penězi  

22. 12. 2021 Vánoční besídka celá škola – jednotlivě ve třídách – vánoční zvyky, koledy, básničky 

22. 12. 2021 Vánoční vybíjená 3., 5. ročník – vánoční sportování v tělocvičně 

10. 1. 2022 Virtuální přednáška, obnovitelné zdroje 3., 4., 5. ročník – virtuální přenos ze studia   

18. 1. 2022 Virtuální přednáška, jaderné elektrárny  3., 4., 5. ročník – prohlídka jaderné 

elektrárny  Temelín 

21. 1. 2022 Stavíme stavby z hrachu a párátek 5. ročník – pochopení geometrických těles – 

krychle, kvádr 

28. 1. 2022 Zážitkový stan – VESMÍR celá škola +MŠ – slavnostní zakončení 1. pololetí 

31. 2. – 4. 2. 2022 Lyžařský kurz na Dolní Moravě dobrovolná akce pro všechny žáky 

15.2 – 18. 2. 2022 Distanční výuka 3.,  5. ročník – z důvodu nemocnosti (covid)  

14. 3. 2022 Život hospodářských zvířat na statku 2., 4. ročník – návštěva mistrovického 

hospodářství a poznávání hospodářských zvířat 

18. 3. 2022 Matematický klokan 2.,   3.,  4.,  5.,  ročník – matematická soutěž 

25. 3. 2022 Prevence KYBERŠIKANY 2., 3.,  4.,  5.. ročníku – přednáška s odborníkem  

28. 3. 2022 Procházka po Mistrovicích 1. ročník – poznávání naší obce 

28. 3. 2022 Návštěva knihovny v Mistrovicích 1. ročník – návštěva mistrovické knihovny po 

rekonstrukci 
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28. 3. 2022 Knihovna a zámecký park v Letohradě 2., 4. ročník – návštěva města, městské 

knihovny a zámeckého parku, jízda autobusem 

28. 3. 2022 Návštěva Skipi, jízda autobusem 3., 5. ročník – seznámení s jízdními řády, sportování 

ve Skipi 

1. 4. 2022 Pomoc, zachraňme se! celá škola + MŠ – projektový den zaměřený na poplach požárního 

poplachu a trénink chování při mimořádných životních situací (evakuace, první pomoc, tísňová 

volání,…) 

8. 4. 2022 Velikonoce celá škola + MŠ „Beránkování“ + Zápis do 1. ročníku na téma Velikonoce  

11. 4. 2022 Třídní kola recitační soutěže  –  trénink recitace básniček 

13. 4. 2022 Velikonoční tvoření 2., 4. ročník – Velikonoce a velikonoční výtvory  

13. 4. 2022 Školní kolo recitační soutěže celá škola –  dobrovolná soutěž o diplom a ceny v recitaci 

19. 4. 2022 Dopravní výchova – teorie 2., 4. ročník – příprava na dopravní hřiště, spolupráce 

s DDM Animo Žamberk  

22. 4. 2022 Den Země, ukliďme Mistrovice celá škola – oslava Dne Země sběrem odpadků po 

vesnici  

22. 4. 2022 Chráníme a máme rádi naši zem celá škola – projekt na téma DEN ZEMĚ 

29. 4. 2022 Beseda pro důchodce celá škola + MŠ – vystoupení s písničkou 

3. 5. 2022 Tonda OBAL celá škola – třídění odpadu, přednáška s odborníkem   

6. 5. 2022 Dopravní výchova – hřiště Žamberk  2., 4. ročník – 4. ročník skládání Průkazu cyklisty 

11. 5. 2022 Návštěva mistrovické knihovny 3., 5. ročník – návštěva knihovny po rekonstrukci, 

knihy Jaroslava Foglara, pohádky Boženy Němcové 

17. 5, 19. 5. Bezpečné klima-Posilování vztahů ve třídě 3., 5. ročník – stmelovací aktivity na 

posilování přátelských vztahů ve třídě 

25. 5. 2022 Ovoce do škol celá škola – poznávání  rozmanitého ovoce + ochutnávka 

30. 5. 2022 Se školou za školní lípou celá škola + rodiče – šipkovaná za školní lípou, plnění úkolů 

pro rodiny s dětmi, na hřišti opékání párků, obchůdek páťáků 

1. 6. 2022 Den dětí celá škola – oslava Dne dětí v plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí + návštěva 

Dětského dne s vojáky, policisty v Ústí nad Orlicí 
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8. 6. 2022 Školní výlet Litomyšl celá škola – dobrodružná výprava s rytířem Toulovcem                          

po Litomyšli – projektový den 

9. 6. 2022 Domov, rodinné vztahy, kamarádství 1. ročník – naše rodina, domov a kamarádi 

15. 6. 2022 Školní exkurze do Prahy 3.,  4., 5. ročník – jízda vlakem, metrem + poznávání Prahy 

hravě 

16. 6. 2022 Vybíjená se ZŠ Nekoř celá škola – přátelské utkání ve vybíjené a navázání spolupráce 

s okolní malotřídní školou 

22. 6. 2022 Slavnost pro rodiče - Pasování na čtenáře 1. ročník – slavnost pro rodiče s 

občerstvením 

22. 6. 2022 Návštěva ZŠ U Dvora Letohrad 5. ročník – návštěva a prohlídka nové školy, 

seznámení s novou paní učitelkou i asistentkou pedagoga 

22. 6. 2022 Měříme jednotky 2.,  4. ročník – činnostní učení v matematice 

24. 6. 2022 Rybárna – exkurze 2., 4. ročník – prohlídka ryb i celé rybárny v Jablonném nad Orlicí 

25. 6. 2022 Oslavy výročí založení hasičského sboru v Mistrovicích 130 let celá škola + MŠ – 

vystoupení pro HASIČE – básničky, cvičení i speciální písnička pro mistrovické hasiče 

27. 6. 2022 Kamarádství 1. ročník – posilování přátelských vztahů ve třídě – jsme kamarádi, 

pomáháme si 

28. 6. 2022 Rozloučení s páťáky celá škola –  zábavné činnosti páťáků pro spolužáky na hřišti 

28. 6. 2022 Loutky a maňásci 2.,  4. ročník – hraní divadla 

29. 6. 2022 Policie ČR 2., 3., 4. ročník – návštěva Policie ČR – předávání Průkazu cyklisty pro 4. 

ročník + poučení na prázdniny i ukázka policejního vozidla 

29. 6. 2022 Bezpečné chování, emoce 2., 4. ročník – naše emoce a bezpečné chování, modelové 

situace 

29. 6. 2022 Zpíváme s radostí DOREMI 1. ročník  – zpívání od srdíčka  

30. 6. 2022  Slavnostní předávání vysvědčení a rozloučení s páťáky celá škola  
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       Akce, které se konaly ve školní družině:  
Týden sv. Václava 

Pouštění draků 

Dušičkový den (Halloween)  

Olympijský týden 

Lyžařský týden  

Bobování 

Turistický den  

Družinový karneval 

Barevný masopustní týden 

Týden Země 

Čarodějnický týden 

Dopravní týden 

Týden knih  

  

Údaje o školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů: 

 Škola se od srpna 2021 do června 2023 zapojila do projektu Šablony III., díky kterému bude 

moci využívat školní asistenty, realizovat projektové dny v MŠ i ZŠ, ale také mimo MŠ i ZŠ a školní 

kluby zaměřené na rozvoj finanční gramotnosti i logického myšlení. V letošním roce jsme stihli 

zrealizovat 2 kluby v podobě zájmového kroužku Logiko a 3 projektové dny ZŠ – jeden proběhl na 

začátku školního roku v rámci školy na téma Finanční gramotnost a další dva se uskutečnily mimo 

školu ke konci školního roku s rytířem Toulovcem v Litomyšli.   

 

Testování 

Dle nařízení vlády a MŠMT jsme ve škole realizovali pravidelné testování žáků a zaměstnanců 

na Covid 19 antigenními testy.  
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IX. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti 
 

Ve školním roce 2020/2021 proběhla inspekce on-line na průběh distanční výuky a poté na 

zvládnutí návratu žáků k prezenční výuce.  

 Česká školní inspekce současně připravila tematické šetření zaměřené právě na sledování 

postupů a přístupů škol po návratu žáků k prezenční docházce. Učitelky vyplnily příslušné dotazníky. 

Šetření, do kterého byla zapojena také naše škola, bylo realizováno plně on-line, aby byla 

minimalizována zátěž škol v období, které bylo velmi náročné. V každém případě však bylo potřeba 

situaci po návratu žáků do škol sledovat a vyhodnotit, zejména proto, aby na příslušná zjištění bylo 

možné reagovat v rámci přípravy školního roku 2021/2022, a to jak na úrovni řízení vzdělávací 

soustavy jako celku, tak na úrovni jednotlivých škol. Od ČŠI jsme získali  graficky zobrazující 

výsledky šetření v jeho jednotlivých částech na úrovni naší školy a pomocí agregovaných dat pak 

také srovnání se situací v rámci ostatních škol. 
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X. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Finanční hospodaření školy za kalendářní rok 2021 

 

 

 

Příjmy celkem:                                        9 084 880,72 

Výdaje celkem:                                        9 084 202,39 

Hospodářský výsledek:                                     678,33 

 

 

I. Příjmy: 

Dotace od obce                                            709 000,00 

Státní rozpočet UZ 33353                        7 781 757,00 

Výnosy celkem                                           358 257,02 

Čerpání fondů                                                7 415, 56 

Dotace EU OP VVV 33063                        184 171,94 

Ostatní výnosy (respirátory)                         44 279,20 

 

II. Výdaje 

Mzdové náklady+OON                           6 009 978,00 

Odvody ZP, SP                                        1 988 914,00 

Zákonné pojištění                                         24 768,00 

Odvod FKSP                                               158 778,00 

Náklady na vzdělávání                                 25 190, 00 

Učební pomůcky                                          50 247, 00 

Programové vybavení                                  19 391, 00 

Plavecký výcvik                                                    0, 00 

Cestovné                                                         2 149, 00 

Pořízení drobného dlouhod.majetku           100 189, 00 

Opravy a udržování                                      17 061, 00 

Energie                                                       142 569, 00 

Pořízení materiálu-stravování                    303 059, 00 

Ostatní náklady                                          241 909, 39 

 

                                                                                                            

 

                                                                                        Vypracovala: Marta Vorlická, účetní 
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XI. Závěrečná zpráva mateřské školy 

 

 
Pedagogická práce: 

     V letošním školním roce se v mateřské škole vzdělávalo 34 dětí ve dvou třídách. Čtyři děti sdílely 

dvě místa. V mateřské škole pracují čtyři kvalifikované učitelky a školní asistentka. 

Ve třídě Koťátek zastoupila na podzim z důvodu dlouhodobé nemoci paní učitelku Bohuslavu 

Nastoupilovou Bc. Markéta Macháčková, která v mateřské škole pracovala jako školní asistentka. 

Pro děti byla proto tato změna mnohem snadnější. Na místo školní asistentky nastoupila Bc. Andrea 

Pecháčková. V lednu 2022 odešla paní vedoucí učitelka Bohuslava Nastoupilová do důchodu. 

Mnohokrát jí děkujeme za všechno, co pro mateřskou školu za dlouhá léta jejího vedení udělala. 

Vedoucí učitelkou je nyní Bc. Petra Masarovičová. Celý školní rok provázela učitele i děti velká 

nemocnost. Na jaře jsme přijali z důvodu dlouhodobé nemoci paní učitelky na zástup paní Kateřinu 

Novotnou. 

Do třídy Koťátek docházelo 19 dětí.  Jedno dítě se speciálními vzdělávacími potřebami druhého 

stupně a jedno s odkladem školní docházky.  

Do třídy Sluníček docházelo 15 dětí na 13 míst. Několik dětí mělo adaptační obtíže. Prohloubili jsme 

spolupráci s rodiči, kterým jsme nabídli možnost individuálních schůzek a možnost trávit čas s 

dítětem přímo ve třídě. Jednomu dítěti bylo poskytováno podpůrné opatření prvního stupně. Čekáme 

na vyjádření školského poradenského zařízení o dalším postupu vzdělávání. 

Obě třídy se v ranních a odpoledních hodinách spojovaly. Tvořil se tak prostor pro setkávání a hru 

dětí z obou tříd, který vnímáme jako důležitý pro rozvoj komunikace, tolerance, ohleduplnosti a 

empatie. Společně se účastníme různých akcí a často se děti z obou tříd potkávají i při pobytu venku. 

Vzdělávací nabídku jsme rozšířili o Logohrátky, Cvičení s Anežkou pro Sluníčka a Zpívání s Petrou 

pro Koťátka. Obnovili jsme také Sluníčko, taneční soubor, který v mateřské škole dlouhá léta 

připomínal folklorní tradice. Jsme rádi, že děti nabídka zpívání a tančení v krojích zaujala a mohly 

veřejnosti svoje umění na dvou společenských akcích předvést. 

Pokračovali jsme v projektu „Cvičíme se Sokolem“. Nově jsme se zapojili do projektů „Ukliďme 

Česko“ a „Celé Česko čte dětem“. Projekty podporují psychický a fyzický vývoj dětí a vedou děti 

k ochraně životního prostředí. 
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Díky sponzorskému daru jsme se mohli více věnovat polytechnické výchově, ke které 
nyní máme vybavení. Děti ze třídy Koťátek absolvovaly plavecký výcvik v Ústí nad Orlicí. 

Vyzkoušeli jsme pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, uskutečnit vzdělávací nabídku 

„Škola nanečisto“. Cílem bylo neformální setkání s budoucí paní učitelkou, adaptace na prostředí 

přímo v ZŠ a usnadnění přechodu z předškolního do základního stupně vzdělávání. V příštím roce 

zkusíme Školu nanečisto uskutečnit až po plaveckém výcviku. V souběhu s ním to pro děti bylo 

velmi náročné. 

Novou pedagogickou diagnostiku prováděly pilotně paní učitelky ve třídě Sluníček. Protože se 

osvědčila, připojí se k ní v příštím roce i třída Koťátek. 

Vzhledem k epidemiologické situaci jsme nemohli pozvat do mateřské školy žádná divadla. Podařilo 

se nám realizovat Muzikoterapeutickou pohádku. Za celý školní rok byla naše mateřská škola jen dva 

dny v karanténě.  

K zápisu přišlo se svými zákonnými zástupci deset dětí. Jen devět jsme jich mohli přijmout. 

Nepřijaté dítě nedosáhne do 31. 8. 2022 tří let a nemá tedy na přijetí právní nárok. 

K zápisu pro děti ohrožené konfliktem na Ukrajině nepřišli žádní zájemci. 

Od příštího roku nebudou již v naší mateřské škole sdílená místa. Z našich zkušeností vyplynulo, že 

to pro děti není vhodné řešení. Dětem, rodičům i učitelům přinášela sdílená místa mnoho 

organizačních problémů. Všechny děti se nemohou účastnit např. besídek či výletů, protože by byla 

překročena maximální kapacita školy. 

Ke vzdělávání v základní škole bylo přijato 11 dětí. Žádné dítě nemá odklad školní docházky.  

Na konci srpna končí školní vzdělávací program S dobrým startem dojdeme dál. Nahradí jej školní 

vzdělávací program Kouzelná zahrada, k jehož vytvoření jsme přizvali i rodiče dětí.  

Materiální vybavení: 

Pro děti jsme zakoupili mj. toto vybavení: 

dřevěná farma, koně od firmy Schleich, populární karnevalové kostýmy, kadeřnictví, postýlku pro 

panenku, figurky domácích zvířat, řezačku, valník, Albi tužky s knihami, dětské knihy, kinetický 

písek, dřevěný ponk se skutečným/funkčním nářadím, balanční kameny, dřevěné polotovary ke 

tvoření, dřevěné geometrické tvary, whiteboard, aj. 

Vyřadili jsme nepoužívané pomůcky a hračky, aby se regály provzdušnily a děti měly větší přehled. 

Podařilo se nám zavést na zahradu vodu, aby si děti mohly mýt ruce venku a snáze se obsluhoval 

vodní svět. Pergolu jsme vybavili stolem a židličkami. Děti ji využívají jako domeček při hře na 

rodinu. Od rodičů jsme dostali dar v podobě dětské venkovní kuchyňky s vybavením. 
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Příklady aktivit, které rozvíjely vzdělávací nabídku: 

- ukázka Dravců na hřišti 

- beseda s myslivcem (lesní zvěř) 

- atletické dopoledne v Sutici 

- exkurze do zemědělského družstva (skladování úrody) 

- zdobení venkovního stromu na počátku Adventu 

- pěvecké vystoupení společně se ZŠ na zahradě MŠ (nahráno a rozesláno rodičům) 

- mikulášská a vánoční nadílka 

- nadílka zvěři v Sutici (společně s myslivcem) 

- výroba vánočních přání pro seniory v obci a okolní MŠ 

- oslava svátku Tří králů 

- maškarní karneval 

- Kosmická show v tělocvičně 

- muzikoterapuetická pohádka „Indiáni“ 

- program v knihovně Mistrovice a knihovně v Jablonném nad Orlicí 

- nácvik požární evakuace a beseda s hasiči 

- Velikonoční dílna pro děti, sourozence, rodiče a prarodiče 

- exkurze na farmu Stáj údolí pod modřínem  

- práce s interaktivní tabulí v ZŠ (o prázdninách ZŠ) 

- návštěvy ZŠ: „Beránkování“, vystoupení 1. třídy 

- ukázky první pomoci ČČK 

- dopravní výlety do Jablonného, Letohradu a Verměřovic 

- exkurze do stavební firmy Kozel stavby 

- ukázka šití na šicím stroji – paní Valentová 

- vystoupení na besedě pro seniory obce 

- „Tonda Obal“: ekologický program pro předškoláky 

- projekt „Ukliďme Česko“ 

- projekt „Celé Česko čte dětem“: četl pan starosta, paní ředitelka, paní knihovnice, … 

- rodinná hra o řemeslech v Mistrovicích na Den rodiny 

- exkurze do zemědělského družstva (telátka a traktor) 

- MDD: Pohádková stezka lesem, zábavné hry na zahradě MŠ 

- slavnost pasování předškoláků na školáky a Sluníček na Koťátka 

- projekt Cvičíme se Sokolem, atletická dopoledne, slavnostní zakončení 

- Škola nanečisto 

- plavecký výcvik 

- beseda s myslivcem (stromy) 

- výlet do Častolovic vlakem – zámecký zvěřinec, obora, hřiště 
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Spolupráce s rodiči a veřejností: 

Letos jsme se zaměřili na prohloubení spolupráce s rodiči. Pro rodiče jsme vytvořili anonymní 

dotazník, abychom zjistili, jak mateřskou školu vnímají, čeho si cení a co by rádi změnili. Dotazníky 

jsme vyhodnotili a posloužily nám jako inspirace do nového školního vzdělávacího programu. 

Z dotazníků vyplynulo, že jsou rodiče spokojeni zejména s kvalitou pedagogů a prostředním, 

atmosférou v mateřské škole. Nad jejich připomínkami jsme se zamýšleli a hledali možnosti, jak je 

aplikovat v praxi. 

Na podporu vzájemné spolupráce jsme uspořádali Velikonoční dílnu, rodinnou hru v okolí školy, 

zahradní slavnost Pasování. Využili jsme nabídky exkurzí od rodičů k tématu Povolání a jednu 

ukázku uspořádali i přímo ve škole. 

Zapojili jsme rodiče do údržby a oprav zahradních prvků. Obdrželi jsme dar v podobě nové dětské 

dřevěné kuchyňky. Rodiče také připravili dětem balíčky na Mikulášskou nadílku. 

Vánoční vystoupení dětí i písničku ke Dni matek jsme nahráli a video rodičům zaslali e-mailem. 

Pravidelně také rodičům zasíláme fotografie ze života v naší škole. Informace mohou dohledat na 

nástěnce, webových stránkách a také je zasíláme e-mailem. Výrazně jsme obnovili informace na 

webových stránkách školy a vytvořili profily učitelů i s fotografiemi. 

Děti vystoupily na Vítání občánků, Oslavách založení SDH a Besedě pro seniory v obci. Seniorům 

před Vánoci vyrobily vánoční přání a roznesly je do schránek. Dvakrát ozdobily vitrínu na návsi 

svými výtvarnými pracemi. 

Plánovaná spolupráce s mateřskou školou v Nekoři kvůli jejímu vytopení neproběhla podle plánu, 

ale přesunuje se do dalšího školního roku. V tomto školním roce jsme umožnili praxi všem třem 

zájemkyním z vysokých škol a střední školy pedagogické.  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Ať není plánování noční můrou pedagoga, Mgr. Hana Švejdová 

Triády v MŠ 

Les ve škole 

Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství 

Pravidla nejsou povidla, Mgr. Hana Švejdová 

Polytechnická výchova pro mateřské školy 
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Práva a povinnosti učitelky MŠ, Mgr. Natália Toflová 

Školní zralost pro učitelky MŠ, Mgr. Zajícová 

Kurz Začít spolu v MŠ 

Odborné setkání Dítě s poruchou attachmentu, dítě s vývojovým traumatem, dítě z pěstounské či 

adoptivní rodiny v MŠ 

Persona Dolls a podpora individuálního rozvoje dětí v MŠ 

 

Závěr: 

     I přes nebývale velkou nemocnost zaměstnanců se podařilo dětem poskytovat kvalitní výchovu a 

vzdělávání. Pokud to bude v budoucnu možné (stále čekáme, zda rozšíření mateřské školy 

proběhne), chtěli bychom mít věkově smíšené třídy. Považujeme to za vhodnější jak pro děti, tak pro 

pedagogy. Velikost třídy neumožňuje dětem dostatek místa pro odpočinek, hru, soukromí a umístění 

klavíru v menší třídě. Věříme, že se projekt přístavby uskuteční a děti budou mít kvalitnější 

prostředí, ve kterém tráví až devět a půl hodiny denně.  

V srpnu končí platnost našeho školního vzdělávacího programu. Ke spolupráci na tvorbě nového 

jsme kromě všech pedagogů přizvali i rodiče. Rádi bychom v příštím roce absolvovali více 

kulturních akcí, pokud to epidemiologická situace dovolí. Plánujeme také besedy s odborníky. Jako 

nejdůležitější úkol vidíme lepší zabezpečení mateřské školy. Rádi bychom, aby byla trvale uzamčena 

a přístupná rodičům pouze po přiložení čipu.                                                                   

                                                   

 

                                                                      Vypracovala: Petra Masarovičová, vedoucí učitelka MŠ 
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XII. Závěrečná ustanovení 

 

     Závěrem konstatuji, že školní rok a jeho organizace zejména v 1. pololetí byl zatížen přetrvávající 

covidovou epidemií. Přesto se podařilo uskutečnit lyžařský kurz, plavecký výcvik i další aktivity. 

Zvláště bych vyzdvihla účast dětí MŠ i ZŠ na oslavách 130. výročí vzniku SDH Mistrovice, které 

proběhly v červnu letošního roku. Díky sponzorskému daru byla zakoupena trampolína a netradiční 

sportovní pomůcky. Byly naplněny výstupy ŠVP. Nedošlo k žádné mimořádné události. Za to děkuji 

všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům. Díky jejich práci považuji školní rok za 

úspěšný. Současně děkuji zřizovateli školy, školské radě, rodičům i žákům za  spolupráci i přízeň.      

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 
     Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 30. 8. 2022 

Ing. Luděk Malý                     Mgr. Božena Kubelková           Mgr. Jitka Mikulová 

 

----------------------                   ------------------------------           ------------------------                  

       

 

Projednáno pedagogickou radou dne 31. 8. 2022 

 

 

 

V Mistrovicích dne 31. 8. 2022              Mgr. et Mgr. Miroslava Škorvánková, ředitelka školy 

 


