Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace
Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota
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Část I.

Název školy: Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace
Zřizovatel:

Obec Dolní Lhota zastoupená Mgr.Bc. Vladimírem Sobasem

Ředitelka :

Mgr. Věra Lasáková

Adresa školy: Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota
Telefon:

552 308 448

e- mail:

skoladl@volny.cz

www:

www.zsdolnilhota.cz

Druh školy: 1. – 5. ročník, 2 oddělení školní družiny
Vyučovací program: ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro život – zdravá škola
Školská rada: Mgr. Danuše Paličková, předsedkyně
Dagmar Máchová, člen, zástupce obce
Radka Švrlanská, člen, zástupce rodičů
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Část II.
Charakteristika školního roku 2012/2013
Základní škola vesnického typu s 1. – 5 ročníkem a dvěma odděleními školní družiny. Ve
škole je celkem sedm učeben, moderní tělocvična, kterou spravuje Obec Dolní Lhota, u školy
je víceúčelové hřiště postavené z dotačního titulu regionálního operačního programu, které
využívá zejména školní družina v odpoledních hodinách a učitelky dopoledne v hodinách
tělesné výchovy. Pro relaxaci o velké přestávce slouží parčík před školou, kde žáci tráví
přestávku mezi vyučovacími jednotkami. V pěti učebnách byly namontovány interaktivní
tabule, které slouží všem ročníkům ke zpestření výuky. Počítačová učebna má dostatečné
množství připojení, slouží všem ročníkům, pátému ročníku k výuce informatiky. Stravování
žáků a učitelů zajišťuje Mateřská škola Dolní Lhota, příspěvková organizace.
V tomto školním roce jsme se během měsíce září nastěhovali do zrekonstruovaných prostor,
na které získala Obec Dolní Lhota peníze z evropských fondů. Kromě estetického prostředí
jsme získali špičkovou počítačovou učebnu, krásné prostory pro školní družinu a plynové
topení, které nahradilo stávající elektrické.
Škola nabízela bohatou zájmovou činnost ve formě zájmových kroužků a nepovinného
předmětu náboženství. Při vytváření školního vzdělávacího programu a projektů
spolupracovala s neziskovými organizacemi, jako např. Policií ČR z Velké Polomě, Krajským
centrem záchranného integrovaného systému v Ostravě, Základní uměleckou školou Háj ve
Slezsku, firmou AVE CZ- svoz domovního odpadu, Stanicí mladých přírodovědců v Ostravě,
mysliveckým sdružením Polančice, občanským sdružením Bílý nosorožec ( tématika proti
šikaně), apod.
Vyučování probíhalo formou krátkodobých a dlouhodobých projektů. V moderně zařízených
prostorných učebnách žáci plnili úkoly školního vzdělávacího programu, průřezová témata
podle plánu. Jednou ročně jsme se zapojili do charitativní akce fondu Sidus. Žáci školy se
v hodinách pracovních činností starali v rámci možností o okolí školy a hřiště. V rámci Dne
Země jsme vyčistili obec a část lesa. Stejně jako v jiných letech jsme se zúčastnili pěveckých,
recitačních, výtvarných, dopravních a matematických soutěží v rámci okresu a kraje. Výzvou
pro nás byl projekt vyhlášen Maticí slezskou pod názvem Historie na cestách, do kterého se
zapojili nejen žáci a učitelé, ale také rodiče. Za účast v projektu jsme získali poukaz na nákup
hraček v hodnotě pěti tisíc korun.
Zaměření školy
V rámci projektové výuky jsme se zaměřovali zejména na prevenci, a to dopravní, požární
a výchovu k ochraně životního prostředí. Plnili jsme preventivní programy AJAX a HASÍK ve
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2. ročníku, program Chodec ve třetím ročníku a program Cyklista ve 4. ročníku. Průběžně
jsme sbírali víčka z pet lahví pro postižené občany v Hrabyni, a tím jsme přispěli k udržení
vytvořených pracovních míst postižených občanů. Dále jsme sbírali dvakrát ročně starý papír
a tetrapaky pro Obec Dolní Lhota. V zimním období jsme sušili pečivo pro lesní zvěř.
Žáci jsou vychováváni k ochraně přírody, k systému třídění odpadů, v rámci etické výchovy
ke správné komunikaci mezi dětmi a dospělými, je jim předkládán model rodiny, pomoc
bližním, vztahy mezi dětmi, pomoc potřebným. Všechny tyto otázky jsou zakotveny ve
školním vzdělávacím programu. Nejen škola, ale i rodina musí mít zájem na plnění těchto
cílů.

Část III.
Výchovné působení:
Ve školním roce 2012/2013 prospěli všichni žáci školy. Hodnocení proběhlo známkami, jeden
žák byl na žádost rodičů v jazycích hodnocen slovně. Byl to žák se speciálními vzdělávacími
potřebami. Nadprůměrně nadaný žák pátého ročníku absolvoval ještě se dvěma dalšími
spolužáky v průběhu školního roku matematické soutěže s pěknými výsledky. Byla udělena
jedna ředitelská důtka a dvě třídní důtky za nerespektování pokynů učitelky a za neplnění
školních povinností.
Plnění učebních osnov:
Žáci 1. - 5. ročníku plnili školní vzdělávací program Škola pro život- zdravá škola. Vyučující
zhodnotily celoroční práci ročníků a splněná průřezová témata písemně (viz. přílohy).
Všechny součástí školní výuky byly splněny.
Prospěch v jednotlivých ročnících ( včetně chování):
Roč.
1.
2.
3.
4.
5.
Průměr:

Jč
1,18
1,48
1,56
1,53
1,86
1,52

Ma
1,12
1,04
1,38
1,73
2,29
1,51

Prv
1,00
1,04
1,19
1,08

Př
1,53
1,71
1,62

Vl
1,40
1,71
1,56

Ja
1,06
1,73
1,79
1,53

Vých.
1,0
1,0
1,0
1,02
1,04
1,01

INF
1,50
1,50

Průměr
1,04
1,08
1,15
1,33
1,31
1,25

Absence:
Ročník

Počet žáků

1.

17

Počet omluvených
hodin
470

2.
3.
4.
5.

23
16
15
14

733
655
474
652
4

Průměr na žáka
27,65

Počet neomluvených
hodin
0

31,87
40,94
31,60
46,57

0
0
0
0

Celkem

85

2984

35,73

0

Pochvaly a pokárání
Ročník

pochvaly

pokárání

1.

2

0

2.

0

0

3.

4

0

4.

6

1

5.

3

2

Pochvaly byly uděleny zejména za účast v pěveckých a matematických soutěžích, pokárání
za neslušné chování a neplnění školních povinností.
Integrovaní žáci a starost o vzdělávání.
Ve školním roce 2012/2013 bylo integrováno celkem 13 žáků s individuálním vzdělávacím
plánem sestaveným třídními učitelkami a schváleným zákonnými zástupci žáků a
pedagogicko - psychologickou poradnou. Žákům byla věnována pozornost asistentů
poradny, byli docvičováni jednu hodinu týdně. Poruchy učení byly zohledňovány ve výuce
všemi učitelkami. Jeden žák byl hodnocen slovně. Žáci prvního ročníku byli integrováni
klinickou logopedkou a docvičováni jednou týdně asistentkou logopedické poradny. Již
druhým rokem pracovala na škole asistentka pedagoga k žáku s autismem. Na škole zůstává
asistentka i v dalším školním roce 2013/2014.
ročník
1.
2.
3.
4.
5.

Počet žáků integrovaných
5 (logopedie)
6
2
4
1

celkem

13 SPUCH, 5 LOGO

Asistence
Mgr. Lasáková
Mgr. Peřichová
Ing.Herejková
Ing. Herejková
Mgr. Tvrzová

Péče o talentované žáky
Každoročně věnujeme pozornost talentovaným žákům. Nabízíme kroužek angličtiny,
informatiky, pěvecký, dramatický, sportovní, kde se děti mohou realizovat a předvádět svůj
talent na veřejnosti, zejména v tanečním a pěveckém kroužku. Jeden žák pátého ročníku se
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přihlásil na víceleté gymnázium. Pro srovnání úrovně vzdělávání na naší škole jsme využívali
testy SCIO. Nadprůměrně nadaný žák pátého ročníku absolvoval ještě se dvěma dalšími
spolužáky v průběhu školního roku matematické soutěže na ostravských gymnáziích
s pěknými výsledky.
Srovnávací testy, soutěže
V letošním školním roce opět proběhlo testování pátého ročníku srovnávacími testy.
Výsledky vzdělávání v jazyce českém byly výborné až chvalitebné. Což se také projevilo při
celostátním testování žáků 5. tříd, kde průměrná úspěšnost našich žáků byla 75,38% . Jazyk
český se tak v celostátním testování žáků stal nejúspěšnějším předmětem, výsledky byly
nadprůměrné.
V matematice žáci dosahovali velmi rozdílných a spíše průměrných až podprůměrných
výsledků. Matematika také v celostátním testování žáků 5. tříd s průměrnou úspěšností
žáků 42,31% měla nejslabší výsledky ze všech tří testovaných předmětů (JČ, JA, MA).
Pouze jeden nadaný žák se v testování žáků 5. tříd propracoval na úroveň zadání druhé
obtížnosti s 94,33 procenty.
V jazyce anglickém při celostátním testování žáků 5. tříd byla vyhodnocena
průměrná úspěšnost žáka školy 64%, což odpovídá lepšímu průměru.
Žáci 2. – 5.ročníku se každoročně zúčastňují soutěže Matematický klokan. Výsledky byly
odeslány do Opavy. Ve škole bylo v tomto školním roce několik úspěšných řešitelů.
Během školního roku jsme se zúčastnili oblastního kola v recitaci v Domě dětí a mládeže
v Ostravě-Porubě. Tři žáci pátého ročníku se zúčastnili oblastního kola matematické
olympiády na Wichterlovu gymnáziu v Ostravě- Porubě a Pythagoriády na gymnáziu Olgy
Havlové, kde se jeden z našich řešitelů umístil na třetím místě. Žákyně třetího až pátého
ročníku se v měsíci květnu zúčastnily taneční soutěže Česko se hýbe. I když se děvčata
neumístila na předních místech, získala nové zkušenosti.

Část IV.
Údaje o kontrolách
V letošním školním roce proběhly veřejnoprávní kontroly podle plánu ze strany Obce Dolní
Lhota na hospodaření s přidělenými finančními prostředky. Nebyly shledány žádné
nedostatky. Žádné další kontroly neproběhly.
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Část V.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2012/2013 jsme ukončili projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost
financovaný evropskou unií. Celkem škola získala necelých šest set tisíc korun. Celý dva
školní roky jsme vytvářeli nové digitální materiály, ověřovali ve výuce, dělili vyučovací hodiny
ve třídách s větším počtem žáků a využívali moderní techniku, jako jsou počítače a
interaktivní tabule. Zkvalitnili jsme výuku zejména v oblasti anglického jazyka, čtenářské
gramotnosti, matematické gramotnosti a přírodovědy. V dalších letech budeme vytvořené materiály
využívat ve výuce.
Pedagogové se vzdělávali v tomto školním roce zejména v oblasti protidrogové prevence, práce
s programy na interaktivní tabuli, v oblasti ICT a nového psacího písma Komenia skript.

Téma školení

Počet hodin

Počet pedagogů

Interaktivní tabule, tablety

20

5

ICT

10

1

Protidrogová tématika

8

1

Ostatní

49

5

Část VI.
Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Jméno, příjmení

funkce

věk

aprobace

úvazek

Mgr. Lasáková Věra

ředitelka

60

NŠ 1. – 5. r., DV

1,0

Mgr. Bajgarová Jiřina

učitelka

62

Bio-Tv pro 5-12

0,6

Buroňová Jana

školnice

50

Výuční list

1,0

učitelka

46

VVP 2.st.

1,0

Holaňová Dana

vychovatelka

50

vychovatelství

0,86

Holaňová Dana

učitelka

50

vychovatelství

0,23

Ivana Kadulová

Asistent pedagoga

45

maturita

0,75

Mgr. Paličková Danuše

učitelka

60

Nš 1. – 5. ročník

1,0

Ing. Herejková Jana
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Mgr. Peřichová Kateřina

učitelka

41

ZŠ 1.st.

1,0

Schwanová Dagmar

vychovatelka

59

vychovatelství

0,92

Schwanová Dagmar

učitelka

59

vychovatelství

0,23

Soukupová Petra

uklízečka

36

Výuční list

0,6

učitelka

50

Nš 1. – 5.r.

1,0

Mgr. Tvrzová Marie

Aktivity vyučujících
Mgr. Věra Lasáková
-

Vyučovala 12 hodin ve 4. ročníku
Členka obecního zastupitelstva, předsedkyně sociální komise
Členka SRPŠ při ZŠ
Pracovala jako asistentka Speciálního pedagogického centra v Ostravě -Zábřehu
oblast logopedie
Organizovala školní akce v rámci Dne otevřených dveří
Podílela se na organizačních záležitostech při rekonstrukci budovy
Dále se vzdělávala

Mgr. Jiřina Bajgarová
-

Vyučovala na zkrácený úvazek
Metodicky vedla akce ke Dni Země a projekt Zdravé zuby
Zúčastňovala se exkurzí a organizovala ekologickou vycházku
Pomáhala na akcích pro děti
Správce kabinetu Tv

Mgr. Danuše Paličková
- Vyučovala v prvním ročníku
- Členka obecního zastupitelsva, předsedkyně komise životního prostředí
- Předsedkyně školské rady
- Pracovala jako pokladní v ZŠ
- Vedla příruční knihovnu
- Starala se o žákovskou knihovnu
- Starala se o kulturní akce pro žáky
- Dále se vzdělávala
- Pracovala jako zdravotník ve škole
- Starala se o výzdobu chodby v patře budovy
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Ing. Jana Herejková
-

Vyučovala ve 3. ročníku
Vedla kroužek taneční
Vedla kroužek dramatický

-

Archivářka v ZŠ
Vystupovala s dětmi na veřejnosti
Koordinátor informačních technologií, doplňování webových stránek
Starala se o výzdobu chodby v patře budovy
Dále se vzdělávala
Pracovala jako asistent PPP

Dana Holaňová
-

Starala se o výzdobu vstupu do školy
Vyráběla dárečky pro slavnostní příležitosti
Vedla kroužek Hra na klávesy a sportovní
Pracovala jako protidrogový koordinátor
Dále se vzdělávala
Doprovázela pěvecký sbor na klavír na koncertech sboru

Mgr. Kateřina Peřichová
-

Vyučovala ve 2. ročníku
Evidovala učebnice pro žáky a vyřizovala objednávky
Pracovala ve sboru pro občanské záležitosti
Pracovala jako asistent PPP
Vedla kroužek angličtiny
Dále se vzdělávala
Starala se o klub čtenářů
Zúčastňovala se akcí pro děti

Dagmar Schwanová
-

Vedla zájmový kroužek pěvecký a hra na flétnu
Vedla kroužek sportovní
Spolupracovala se sborem pro občanské záležitosti
Pomáhala ředitelce školy s organizačními záležitostmi
Vystupovala se sborem na veřejnosti
Pomáhala na akcích pro děti
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Mgr. Marie Tvrzová
-

Vyučovala v 5. ročníku
Dále se vzdělávala
Starala se o environmentální výchovu ve škole
Zúčastňovala se akcí organizovaných pro děti
Starala se o kulturní akce školy
Pracovala jako asistent PPP

Údaje o dalším vzdělávání pedagogů
Jméno pedagoga

Počet hodin školení ve školním roce

Mgr. Věra Lasáková

8

Mgr. Bajgarová Jiřina

0

Ing. Herejková Jana

30

Holaňová Dana

8

Mgr. Paličková Danuše

4

Mgr. Peřichová Kateřina

18

Schwanová Dagmar

4

Mgr. Tvrzová Marie

15

10

Část VII.
Rozhodnutí ředitele
Počet rozhodnutí o odkladu školní docházky:

2

Dodatečný odklad školní docházky:

0

Počet rozhodnutí o přijetí do ZŠ :

26

Počet rozhodnutí o schválení individuálního vzdělávacího plánu:

13

Počet rozhodnutí o prominutí úplaty ve školní družině:

0

Část VIII:
Další údaje o škole:
Školní družina

Počet zapsaných žáků:

60

Pracovní doba
Ranní družina: 6,15 – 7,45
Odpolední :
11,40 – 16,15
Náplň činnosti školní družiny
Rekreační činnost: žáci pobývali na hřišti u školy nebo v tělocvičně. Podnikali výlety do
okolí, zejména na Hýlov.
Hudební činnost: žáci byli zapojeni do kroužků hra na flétnu, hra na klávesy a pěvecký,
zúčastňovali se pěveckých soutěží a přehlídek v rámci regionu.
Sportovní činnost: sportovní kroužek byl v místní tělocvičně dvakrát týdně pod vedením
obou vychovatelek.

11

Výtvarná činnost: děti pod vedením vychovatelky vyráběly dárečky pro budoucí prvňáky,
výzdobu na školní chodby a do oken a malovali výkresy s mysliveckou tématikou,
s tématikou požární ochrany .
Práce na PC: v době nepříznivého počasí využívali žáci školní družiny výukové programy
v počítačové učebně nebo se dívali na pohádky v multifunkční třídě.

Přehled zájmových útvarů
Název
zájmového Počet žáků
útvaru
pěvecký
27
dramatický
12

Kroužek v rámci

Vedoucí

ŠD
ZŠ

Dagmar Schwanová
Ing. Jana Herejková,
Mgr. Věra Lasáková
angličtina hrou
12
ZŠ
Mgr.Kateřina
Peřichová
taneční
11
ZŠ
Ing. Jana Herejková
sportovní
16
ŠD
Dana Holaňová,
Dagmar Schwanová
Hra na klávesy
2
ŠD
Dana Holaňová
Hra na flétnu
2
ŠD
Dagmar Schwanová
Nový kroužek Dramatický vznikl díky zvětšení prostor v rámci rekonstrukce. Škola propůjčila
prostory i Obci Dolní Lhota, která v rámci sociální komise pořádala projekt pro místní
důchodce.
Nejdůležitější akce školy ve školním roce 2012/2013
Název
účast
Kino Klimkovice
Celá škola
Přednáška Zdravý život.styl
4.a5.r.
Výlet ŠD na Hýlov
1.- 5. ročník
Divadélko Hradec Králové
Celá škola
AJAX
2.ročník
Výstava obrazů
Celá škola
Halloween
5.ročník
Vítání občánků
Pěvecký sbor
Výchovný koncert
Celá škola
Šk.družina má talent
V rámci ŠD
Pohádka O ježečkovi
1.ročník
Návštěva muzea v Ostravě
3.a4.ročník
Mikulášská-projekt
Celá škola
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Ve spolupráci
Renarcon
Policie ČR
Místní malíři
V rámci výuky angličtiny
SPOZ
OÚ
Mateřská škola
-

Akce: Lampiony štěstí
Živý betlém na gruntě
Beseda s myslivcem
Beseda s rodilými mluvčími
Recitační soutěž-základní kolo
Dětský ples
Matematická olympiáda
Plavecký výcvik v rámci ŠVP
Recitační soutěž
T.G.M.
Školní akademie
Den otevřených dveří
Loutková pohádka
Vítání občánků
Matematický klokánek
Návštěva knihovny
Historie dopravy
Den Země
Loutkové divadlo Ostrava
Veteráni 2.sv.války
Cyklistické zkoušky
Pythagoriáda
Taneční soutěž Česko se hýbe
Beseda –prevence soc.jevů
Hasík
Africká pohádka
Školní výlet Kozlovice
Ukázka výcviku psů
Hledání pokladu v ŠD
Beseda o zdravé výživě

Celá škola
Celá škola
Celá škola
Celá škola
Celá škola
Celá škola
Žáci 5.r.
2. -4.r.
Vybraní žáci
Celá škola
Celá škola
Celá škola
1.ročník
Pěvecký sbor-výběr
Celá škola
Celá škola
Celá škola
Celá škola
Celá škola
Celá škola
4.ročník
Žáci 5.ročníku
Děvčata 3.-5.r.
4.a5.r.
Žáci 2.r.
1. -4.r.
1.a2.r.
Celá škola
Žáci školní družiny
Žáci 4.a5.r.

Sdružení Grunt č.1
Myslivecké sdružení
Evelyn a Ricardo
SRPŠ
Rodiče účastníků
Plavecká škola Opava
DDM Ostrava-Poruba
OÚ, kulturní komise
OÚ
OÚ
Mateřská škola
OÚ
Opava
Knihovnice
Matice slezská
AVE CZ
OÚ
Policie ČR
Rodiče, gymnázium Ostrava
SŠ Zd.Matějíčka Poruba
Obč.sdruž. Bílý nosorožec
Kristýna Prčíková
OÚ
SRPŠ
Policie ČR
Obč.sdružení Ostrava

Spolupráce se subjekty
Rodičovské sdružení při Základní škole v Dolní Lhotě plní funkci velkého pomocníka při
financování soutěží, odměn, dárků pro odcházející děti a děti budoucí první třídy, organizuje
akce pro děti a rodiče, pomáhá škole finančně.
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Účetní firma Ing. Jana Herejková zpracovává mzdy a účetní agendu.
Mateřská škola Dolní Lhota je v neustálém kontaktu se základní školou, stará se o stravu
žáků a zaměstnanců, navštěvují společně kulturní akce.
Obecní úřad Dolní Lhota bezplatně pronajímá místnosti obecního domu pro činnost školy
a SRPŠ, přispívá finančně na pěvecké soutěže a na činnost rodičovského sdružení.
Policie ČR ve Velké Polomi zahájila díky odbornému vedení policistů prevence besedy pro
žáky 2. ročníku pod názvem AJAX. Policisté se zúčastňují zkoušek Cyklista svým odborným
vedením a dohledem.
Rada školy je tvořena třemi členy. Předsedkyní rady byla v tomto školním roce Mgr. Danuše
Paličková. Členy Dagmar Máchová za obec a Radka Švrlanská za rodiče.

Záměry školy v oblasti výchovy a vzdělávání
Nejdůležitějším úkolem školy je kvalitní vzdělávání a výchova žáků ve spolupráci s rodinou.
Důležitým úkolem v tomto školním roce bylo testování žáků pátého ročníku, které ukázalo
přednosti a slabiny výuky na naší škole, i když výsledky jednoho testování jsou jen orientační
i z důvodu stresu žáků při testování. Další školní rok ukáže, jak žáci zvládnou přechod na
druhý stupeň. Zaměříme se na přísnější hodnocení a na zodpovědné plnění povinností žáků
naší školy.
Nadále budeme zařazovat do výuky různé druhy výchov tak, jak to stojí ve školním
vzdělávacím programu naší školy. Mnohdy rodiče nezaregistrují, co všechno jejich děti ve
škole absolvují. Budeme je proto více o těchto aktivitách informovat. Mnohé naleznou na
webových stránkách v sekci ŠVP (školní vzdělávací program), kde jsou dodatky určené přímo
ministerstvem školství. V novém školním roce bychom se chtěli setkat se zajímavými
osobnostmi společenského života, chtěli bychom prezentovat naší školu veřejnosti, rovněž ji
opět nabídnout obci k realizaci projektu pro místní důchodce a další zájemce, aby byl
potenciál školy dostatečně využit.
Nadále budeme sbírat tetrapaky, starý papír, vršky z PET lahví, v zimním období staré pečivo
pro lesní zvěř. Žáky tím vychováváme k třídění odpadů a podvědomí recyklace druhotných
surovin.
Stále máme zájem otvírat školu veřejnosti, prezentovat úspěchy žáků i pedagogů, pracovat
pro občany ve veřejných funkcích a podporovat spolupráci s rodičovským sdružením.
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V oblasti dalšího vzdělávání pedagogů bude škola podporovat účast a financování zajímavých
školení, které obohatí jejich obzory a přístup k výuce.
V oblasti chování žáků budeme ještě v těsnějším kontaktu s dotyčnými rodiči, začneme
přísněji postihovat neplnění školních povinností a náznaky nekázně a šikanování.

Materiální oblast
Co se týká materiální oblasti, chtěli bychom vybavit školu nábytkem, který nebyl zahrnut do
rekonstrukce (vestavná skříň na chodbě, stavitelné židle a lavice do další třídy). Rádi bychom
vybavili i poslední učebnu interaktivní tabulí nebo tablety. Poohlédneme se po projektech
umožňujících koupi těchto zařízení.

Část VIII.
Výroční zpráva školy byla schválena pedagogickou radou, byla předána ke schválení školské radě
a odeslána zřizovateli. Rodiče ji mají k dispozici na webových stránkách www.zsdolnilhota.cz nebo je
na požádání u ředitelky školy.
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