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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Zařazení do sítě škol s platností od 1. 1. 2003, pod č. j. 28 126/2003-21.
Do rejstříku škol a školských zařízení školy s účinností od 1. 9. 2007,
pod č. j. 8263/SM/2007-3.
Název

Základní škola, Červený Kostelec,
Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod

Právní forma

příspěvková organizace

IČO

750 161 92

IZO celé zařízení

650 064 411

IZO ZŠ

102 254 486

IZO ŠD

117 400 335

IZO ŠJ

108 024 075

Ředitelka ZŠ

Mgr. Renata Jakubíková

Telefon ZŠ

491 463 141

Telefon ŠD a ŠJ

491 465 893

e-mail

reditelstvi.zslhota@zsck.cz

www

www.skolalhota.cz

Zřizovatel

Město Červený Kostelec,
náměstí T. G. Masaryka 120,
549 41 Červený Kostelec

Součásti školy:
Základní škola

kapacita: 120 žáků

Školní družina

kapacita: 30 žáků

Školní jídelna – výdejna

kapacita: 48 míst

Organizační
jednotka
ZŠ
ŠD
ŠJ-výdejna

Počet
tříd/oddělení
5
1
3

Počet
Žáků
84
30
73

Průměrný počet
žáků na třídu
17
30
24
3

Průměrný počet
na pedagoga
17
30
24

MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY
Učebny pro jednotlivé třídy

5

Odborné pracovny

1 učebna výpočetní techniky

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště

K dispozici dětské hřiště spravované městem,
prostor za školou s lanovými herními prvky

Sportovní zařízení

škola nevlastní, tělocvičnu využívá od TJ Sokol
•

Dílny a pozemky

školní

zahrádka

na

výuku

nejen

pracovních činností
•

cvičná kuchyňka v budově školní jídelny
a družiny

Žákovský nábytek

Ve všech pěti učebnách je výškově nastavitelný
nábytek

a

renovovaný

původní

nábytek

(opatřený barevným nátěrem a barevnými
závěsy)
Vybavení

učebními

pomůckami, Učební pomůcky jsou kupovány průběžně,

sportovním nářadím, náčiním, hračkami

didaktické hry a hračky do školní družiny
se pořizují každoročně před vánočními svátky
dle finančních možností, sportovní náčiní se
kupuje dle míry opotřebení a potřeby zájmového
vzdělávání

Vybavení

školy

výpočetní technikou

audiovizuální

a Škola má zařízenou učebnu výpočetní techniky
20 staršími počítači s operačním systémem
Windows

7,

s přístupem

na

internet,

s výukovými SW. Pro pedagogické pracovníky
nabídka notebooků ve stáří 7 let s možností
bezdrátového připojení ve třídách. V 5. třídě je
instalována interaktivní tabule s ozvučením,
k dispozici jsou dva fotoaparáty. V jednotlivých
třídách je monitor pro účely obohacení výuky
MIUč – interaktivní učebnice.
Investiční rozvoj

rozhoduje zřizovatel Město Červený Kostelec
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ŠKOLSKÁ RADA
Datum zřízení/ nové volby po 3 letech

listopad 2005/2008, 2008/2011, 2011/2014,
2014/2017, 2017/2020

Počet členů školské rady
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Kontakty

petru@mestock.cz
petr.svoboda@philips.com
tridni.cesenkova@zsck.cz
tridni.vitova@zsck.cz
richard.bergmann@mestock.cz
David.Bohadlo@seznam.cz

Komentář: Školská rada se schází 2x do roka, schvaluje dokumenty školy, projednává případné
návrhy a podněty z řad rodičů či jiné veřejnosti. V letošním školním roce se školská rada
vyjadřovala k čerpání státního rozpočtu, nebyly zaznamenány žádné podněty k řešení ze strany
rodičů, veřejnosti.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Učební plán v jednotlivých ročnících:
1. ročník

20 hodin

2. ročník

22 hodin

3. ročník

24 hodin

4. ročník

26 hodin

5. ročník

26 hodin

Celkem

118 hodin

V ročnících 1. – 5. se učí podle školního vzdělávacího programu s č. j. 222/2007
od školního roku 2007/2008. Aktualizace proběhly v červnu 2013 dle pokynů MŠMT a
v platnost vstoupil od 1. 9. 2013. Další aktualizace proběhla v roce 2015, 2017, 2018.
S nástupem do funkce nové ředitelky byl ŠVP doplněn o změnu jména ředitelky školy, do
organizačního složení nově uvedena pozice pověřenkyně GDPR a role zastupující učitelky.
Výuka ve všech ročnících probíhala včetně programů Ochrana člověka za mimořádných situací,
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Zdravý životní styl, Dopravní výchova a Učení venku. Dlouhodobě se angažujeme v projektech
Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.
Nepovinným předmětem je výuka náboženství římsko-katolické církve. Zájemci jsou
vyučováni ve dvou skupinách: první tvoří ročník 1. a 2., druhou skupinu žáci z 3., 4., 5. ročníku.
Cizímu jazyku – anglickému se vyučuje ve 3. – 5. ročníku. Žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami jsou integrováni do běžné třídy a jejich vzdělávací potřeby jsou naplňovány
podpůrnými opatřeními (PO 1,2,3) – plánem pedagogické podpory, pedagogickou intervencí,
speciálně-pedagogickou péčí a dvěma asistentkami pedagoga při každodenní výuce.
Zájmové vzdělávání ve školském zařízení je naplňováno podle vzdělávacího programu
s názvem „Školní družina Slunečnice“.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Počet pracovníků celkem

14

Počet učitelů ZŠ včetně katechetek

8

Počet vychovatelů ŠD

1

+ asistentka pedagoga v jedné osobě
asistentka pedagoga

1

Počet správních zaměstnanců ZŠ-vč. účetní

3

Počet správních zaměstnanců ŠD a ŠJ

1

Počet katechetek

2

Školní tým jmenovitě
Danuše Adamu

Mgr. Jitka Česenková

Vendula Fraňková

Blanka Hrubá

Mgr. Renata Jakubíková

Mgr. Hana Kábrtová

Marcel Macháček

Mgr. Jana Morávková

Mgr. Marie Regnerová

Veronika Regnerová

Veronika Řezníčková

Ilona Šoulová

Božena Špuláková

Renata Vachová

Ing. Mgr. Jaroslava Vítová

Jana Železovová
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Pedagogičtí pracovníci:
Funkce

úvazek

roků praxe

stupeň

Aprobace

vzdělání
1 ředitelka ZŠ

1,00

nad 32

VŠ Mgr.

Speciální pedagogika, učitelství pro
1. stupeň a předškolní pedagogika

1 učitelka ZŠ

1,00

do 32

VŠ Mgr.

Učitelství pro speciální školy

1 učitelka ZŠ

1,00

nad 15

VŠ Mgr.

Učitelství pro 1. stupeň

1 učitelka ZŠ

1,00

nad 15

VŠ Mgr.

Učitelství pro 1. stupeň se
zaměřením na Aj

1 učitelka ZŠ

0,90

nad 35

VŠ Mgr.

Učitelství pro 1. stupeň

1 učitelka ZŠ

0,81

nad 20

SŠ

SŠ gymnaziální – humanitní směr

2 katechetky

1hodina nad 32

VŠ Mgr.

Učitelství pro 1. stupeň

týdně

nad 32

SŠ

Kanonická mise

1 asistentka pg

0,50

nad 15

SŠ

SŠ pedagogická

1 asistentka pg.

0,64

nad 32

SŠ

SŠ pedagogická

1 vychovatelka

0,90

nad 25

SŠ

SŠ vychovatelství

Komentář: vychovatelka a asistentka pedagoga v jedné osobě

Do 35 let

35-45 let

45-55 let

nad 55 let

Celkem

0

1

6

3
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vedení školy:
✓ Novely právních předpisů
✓ Studium pro ředitele škol
✓ Finské vzdělávání pro vedení škol se Susanna Backman
✓ Řízení aktuálních problémů školy
✓ Prevence syndromu vyhoření
✓ Nové financování ve školství PHmax
✓ Jak budovat úspěšnou školu
✓ Podporujeme nadané děti pro budoucnost
✓ Jak na Šablony II
7

Pedagogičtí pracovníci:
✓ Pohyb s hudbou – Rytmy zimy
✓ Sdílení zkušeností z finského školství
✓ Začínáme s dílnou čtení
✓ Hodnocení žáků, jejich práce a dovednosti
✓ Digitální technologie ve výuce
✓ Strategie vedení třídy na 1. stupni ZŠ
✓ Společné setkání pedagogů a knihovníků nad metodami aktivního učení
✓ Metodické postupy při výuce Aj
✓ Počítání s hudbou

Nepedagogičtí pracovníci:
Školník

Úvazek 0,50

Účetní

Úvazek 0,45

Uklízečka ZŠ

Úvazek 1,00

Uklízečka ŠD

Úvazek 0,44

Pracovnice provozu ŠJ výdejny

Úvazek 0,56

Komentář: uklízečka ŠD a pracovnice provozu ŠJ-výdejny = jedna osoba

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Zápis do 1. ročníku
počet prvních tříd

počet přijatých

z toho počet dětí starších 6 let (nástup po odkladu)

1

15

3

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků I. pololetí
Třída počet žáků

1.
2.
3.
4.
5.

21
15
14
20
14

Prospělo Prospělo
Neprospělo Žáci s
Nehodnoceno
s vyznamenáním
dostatečnou příp. jiné
hodnocení
1
20
0
0
0
3
12
0
0
0
3
11
0
0
0
6
14
0
5
0
7
7
0
4
0
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Třída počet žáků

Napomenutí TU

pochvaly

důtky TU

důtky ŘŠ

1.
2.
3.

21
15
14

0
0
0

1
0
1

0
0
0

2
z chování
0
0
0
0
0
0

4.
5.

20
14

0
0

3
5

3
2

0
0

0
0

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků II. pololetí
Třída počet žáků

1.
2.
3.
4.
5.

21
15
14
20
14

Třída počet žáků

Prospělo Prospělo
Neprospělo Žáci s
Nehodnoceno
s vyznamenáním
dostatečnou - příp. jiné
hodnocení
0
21
0
0
0
2
13
0
0
0
3
11
0
0
0
6
14
0
4
0
7
7
0
0
0
Napomenutí TU

pochvaly

důtky TU

důtky ŘŠ

1.
2.
3.

21
15
14

0
0
0

1
0
1

0
0
0

2
z chování
0
0
0
0
0
0

4.
5.

20
14

0
0

9
0

0
2

0
0

0
0

Údaje o zameškaných omluvených hodinách
Třída

1. pololetí/1 žák

2. pololetí/1 žák

1. třída
610/29,05
2. třída
403/26,87
3. třída
233/16,64
4. třída
638/31,9
5. třída
480/34,29
Celkem
2364/28,14
Komentář: neomluvená absence nebyla

618/29,43
439/29,27
722/51,57
872/43,60
614/43,86
3265/38,87

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – poskytovaná podpůrná opatření
PO 1 (PLPP)
Plán pedagogické podpory
PO 2
PO 3

3
4
6
9

ŽÁCI S IVP
(individuální vzdělávací plán)
Mimořádně nadaný žák matematika

4
1

Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia
gymnázium zřizované krajem

podané přihlášky: 5

(Náchod, Trutnov, Úpice)

přijatí žáci: 4

Výsledková sestava jednotné přijímací zkoušky CERMAT

ČESKÝ JAZYK
PŘIHLÁŠENI
UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY

CELÁ ČR

UCHAZEČI O 6LETÁ GYMNÁZIA
UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA
CELKEM

ŠKOLA

UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA

64 606
5 603
19 550
5
5

KONALI

63 262
5 543
19 311
5
5

PRŮMĚRNÉ
PERCENTIL.
UMÍSTĚNÍ

50,0
50,0
50,0
48,9

% SKÓR
CELKEM

1. kvartil

59,1
56,8
52,6
51,6

2. kvartil

44,0
44,0
38,0
-

3. kvartil

60,0
56,0
52,0
-

MAXIMUM

74,0
70,0
68,0
-

100,0
100,0
100,0
-

3. kvartil

MAXIMUM

MATEMATIKA
PŘIHLÁŠENI
UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY

CELÁ ČR

UCHAZEČI O 6LETÁ GYMNÁZIA
UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA
CELKEM

ŠKOLA

UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA

64 606
5 603
19 550
5
5

KONALI

63 548
5 551
19 321
5
5

PRŮMĚRNÉ
PERCENTIL.
UMÍSTĚNÍ

50,0
50,0
50,0
60,5

ŠKOLNÍ AKCE
Rámcový přehled výchovně-vzdělávacích akcí
Akce jsou zaměřené na naplňování životních kompetencí.
Září
Projektový den – Cestování, Jsem školák
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% SKÓR
CELKEM

43,1
48,4
41,2
52,4

1. kvartil

26,0
34,0
24,0
-

2. kvartil

42,0
48,0
38,0
-

60,0
62,0
56,0
-

100,0
98,0
100,0
-

Říjen
Projektový den – Dary podzimu
Listopad
Návštěva knihovny Břetislava Kafky
Filmové představení Bella a Sebastián
Návštěva hvězdárny a planetária v Hradci Králové
Od listopadu 2018 do ledna 2019 – kurz bruslení
Prosinec
Mikulášská nadílka, svatá Barbora
Vánoční ZOO ve Dvoře Králové
Vánoční dílny
Vánoční jarmark
Návštěva vánoční výstavy v Malých Svatoňovicích
Únor
Recitační soutěž – třídní, školní i okresní kolo
Plavecká výuka
Březen
Den otevřených dveří
Školní karneval
Plavecká výuka
Kniha mého srdce
Duben
Projektový týden - Den Země
Projektový den – Čáry se dějí
Projektový den – bezpečnost v silničním provozu
Exkurze u hasičů ve Lhotě
Květen
Projektový den – zásady správné stravy
Projektový den – bylinky z našeho okolí
Exkurze – zámek v Častolovicích, slavnostní oběd – zásady správného stolování „Umím se
chovat v restauraci“
Interaktivní program – chemie nás baví
Červen
MDD – šipkovaná s pokladem
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Divadelní představení Poklad kapitána Baltazara
Projektový den – domácí zvířata
Školní výlety
Netradiční olympiáda - pětiboj
Znám okolí Červeného Kostelce – pěšky kolem rybníku Krčmařík, Brodský, Špinka

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Možnosti volnočasových aktivit žáků
•

organizované
✓ Tělovýchovná jednota SOKOL
✓ Malý hasič
✓ Skaut
✓ Kadet
✓ Šotek
✓ Bavíme se sportem
✓ Volejbal
✓ Městské kulturní středisko
✓ Základní umělecká škola

•

individuální
✓ přilehlé dětské lhotecké hřiště s možností osobního pokroku v atletických
disciplínách (sprint, skok do dálky, hod) prostor s herními prvky, vyznačené
hřiště na kolektivní hry-házená, tenis, zimní bruslení (povětrnostní podmínky +
rodičovská aktivita se stavbou mantinelů a zajištění postřiku plochy vodou),

Zájmové kroužky na škole
•

kroužek Tvoření

•

Děti na startu

•

kroužek Hra na flétnu se kapacitně nenaplnil

Další aktivity
12

•

podpora sběru léčivých bylin

•

podpora sběru kaštanů a žaludů

•

podpora sběru druhotných surovin

Komentář: Všechny zmiňované další aktivity jsou ve spolupráci s odbornou veřejností a jsou
vyhlašovány v režimu soutěže. Nejlepší jednotlivci jsou vyhodnoceni a tematicky odměněni
z prostředků darovacích smluv.

PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Recitační soutěž
•

okresní kolo

•

krajské kolo

Matematická olympiáda
•

školní kolo 2 žáci

•

okresní kolo 1 žák/umístění 5. místo z 29

Červenokostelecký zpravodaj
•

Pravidelné příspěvky z činnosti školy

Vývěska školy
•

Výtvarné a literární práce žáků

•

Důležité informace z dění školy

Média
•

Rozhlas Hradec Králové – Ať je teplo nebo zima, v první třídě je nám prima

•

Youtube – Lípa svobody

•

Webové stránky školy

SPOLUPRÁCE A PODPORA
Rodiče
Spolupráce s rodiči v rámci SRPŠ je nadále na vysoké úrovni-vstřícný přístup, kreativní
nabídky akcí. Do Rady rodičů jsou voleni dva zástupci (třídní koordinátoři) z jednotlivých tříd,
kteří navrhují, organizují akce pro žáky naší školy, zajišťují odměny na konec školního roku za
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sběrové aktivity (sběr bylin, sběr druhotných surovin, kaštanů a žaludů), pravidelná setkání
s vedením školy.
Uskutečněné akce:
•

Adventní tvoření

•

Nadílka svaté Barbory

•

Kuličkiáda

•

Honba za pokladem

Od března zaregistrován Spolek Lhoťák, struktura a náplň je shodná se sdružením rodičů a
přátel školy.

Zřizovatel Město Červený Kostelec
Hlavním partnerem školy je zřizovatel, který dbá o interiér i exteriér obou školních
budov. Spolupráce je velmi aktivní, otevřená, vstřícná a podporující malou školu rodinného
charakteru, která nižší počet žáků ve třídách využívá k vysoké efektivitě a kvalitě vzdělávání.
Majetková podpora spočívala v investici do nového chodníku před školou, oplocení za školou,
zádveří školní družiny a inovace úklidové místnosti. Dále se podařilo dokončit rekonstrukci
dětského hřiště ve Lhotě, které slouží nejen k výuce nácviku atletických disciplín.
Touto cestou děkujeme zřizovateli i rodičům za školní svět plný klidu a pohody.

Nový chodník před školou

Nový plot za školou
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HODNOCENÍ ŠKOLY
Auditoři
1. Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při
odvodu pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti. Kontrolované období od 1. 8. 2016 – 30. 4. 2019
Závěr OSSZ Náchod: nebyly zjištěny nedostatky
2. Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) zákona
320/2001 Sb., o finanční kontrole v termínu 30. 10. 2018.
Závěr interní auditorky: účetnictví organizace je vedeno přehledně, hospodaří
v souladu se schváleným rozpočtem.

ČŠI
Ve školním roce se uskutečnilo „Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání“
zaměřeného na sledování úrovně dosažené žáky v oblastech jazykové gramotnosti (anglický
jazyk, 4. ročník ZŠ) v termínu: 22.11.2018 – 22.11.2018. Datum vyhodnocení: 09.12.2018
s výsledkem: Průměrná úspěšnost žáků školy: 96 %.
Tematická inspekční kontrola se konala dne 7. prosince 2018, pověřená k inspekční
činnosti byla školní inspektorka paní Mgr. Renata Nehybová. Předmětem inspekční činnosti:
✓ Získávání a analýza informací o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol
a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sledování a hodnocení
efektivnosti vzdělávací soustavy
✓ Hodnocení a kontrola podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání dětí a žáků a
poskytování služeb v oblastech vymezených specifickými úkoly dle PHÚ.

Hospitační činnost ředitelky
Číslo
hospitace
1
2
3

Datum
hospitace
30. září 2018
15. října 2018
31. října 2018

Ročník a zaměření
1. – 5. ročník připravenost žáků na vyučování
1. – 5. kontrola povinné třídní dokumentace
kontrola dokumentace školního poradenského
pracoviště

15

4

17. leden 2019

5

20. leden 2019

6

13. – 17. května

7
8

18. června 2019
30. června 2019

3. ročník kontrola průběžného plnění výstupů 1. období
mladšího školního věku
5. ročník kontrola průběžného plnění výstupů 2. období
staršího školního věku
1. – 5. ročník formulování cílů hodiny a zahrnutí
sebehodnocení žáků
5. ročník kontrola výstupů
1. – 5. ročník kontrola třídní dokumentace

PREVENCE SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zastoupené metodikem prevence rizikového
chování a výchovnou poradkyní. Metodicky vedou celý tým zaměstnanců. V rámci
konzultačních hodin pořádají setkání s rodiči, kde hledají ideální řešení vzniklého nežádoucího
chování. ŠPP spolupracuje s metodikem prevence ze školského poradenského zařízení
v Náchodě a samozřejmostí je úzká spolupráce s třídními učitelkami. Výchovná poradkyně
zajišťuje bezpečné klima na škole, pořádá komunitní kruhy pro žáky. Prostřednictvím Schránky
důvěry mohou všichni žáci sdělovat svoje přání, vzkazy, připomínky. Kontrola probíhá
pravidelně, formulované písemné příspěvky vyhodnotí metodička prevence společně
s výchovnou poradkyní, třídní učitelkou a zaujme se cílené řešení stavu – pohovorem se třídou,
pozvání ke spolupráci rodiče, případně nastavením individuálního výchovného programu.
Minimální preventivní program se v tomto školním roce zaměřoval především na
aktivity v oblastech prevence:
a) agrese,
b) šikana,
c) kyberšikana
d) další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií,
e) násilí,
f) vandalismus,
g) intolerance,

Další cíle
•

Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu.

•

Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy.
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•

Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností.

•

Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi
žáky.

•

Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence

•

Aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti

Prevence sociálně nežádoucích jevů ve vyučovacích předmětech
V jednotlivých ročnících naší základní školy byla prevenci sociálně nežádoucích jevů
věnována pozornost převážně v předmětech prvouka, čtení, pracovní vyučování, tělesná a
výtvarná výchova. K probíraným tématům patřilo především: vztahy ve třídě, šikana, styk
s cizími lidmi, krádeže, vandalismus, ochrana zdraví, chování k postiženým lidem. Formou
prožitku si žáci zkoušeli vcítit se do pozice druhého, nacvičovali techniky naslouchání jinému
člověku a trénovali zvládání krizových situací. Kromě toho, že se vyučující zabývali přímou
primární prevencí, zaměřili se i na posilování pozitivních jevů v žákovském kolektivu. Hlavně
na rozvíjení dobrých vztahů, na spolupráci v kolektivu, toleranci a ochotě pomoci. Žáci se učili
vyjadřovat vlastní názor, naslouchat druhým, jak a s kým trávit volný čas. Elementaristka
(vyučující první třídy) uspořádala edukativně-stimulační skupinky pro budoucí prvňáčky z řad
dětí mateřských školek a dále přednášku pro rodiče budoucích prvňáčků s názvem „Než se Vaše
dítě stane prvňáčkem“.

FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Financování základní školy a školského zařízení je zajištěno ze státního a městského
(provozního) rozpočtu. Zřizovatel poskytuje škole nejen finanční prostředky na nezbytné
výdaje, ale i na pohybové aktivity Děti na startu. Pro doplnění materiálního vybavení školní
družiny a činnosti žáků jsou využívány prostředky získané z úplaty za ŠD. Aktuálně je podána
žádost s názvem Šablony II ZŠ Lhota hrazené z prostředků ESF a MŠMT.

Darovací smlouvy
P+P Pavel Plíštil - Druhotné suroviny - Červený Kostelec. Podpora mimoškolní aktivity
třídění odpadů
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Přehled čerpání rozpočtů
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FOTODOKUMENTACE
Rozsáhlejší fotodokumentaci ze školních i třídních akcí je možné zhlédnout v kategorii
fotogalerie školního webu: http://www.skolalhota.cz/

Fotografie z Učíme se venku – péče o květinový záhon

Rozdělovník:
•

1x zřizovatel Město Červený Kostelec

•

2x příspěvková organizace
✓ informativní nástěnka v přízemí školy
✓ dálkový přístup na školních webových stránkách v kategorii Dokumentypodkategorie Výroční zprávy.

Mgr. Renata Jakubíková,
ředitelka školy

Vypracovala:

V Červeném Kostelci, Lhotě, dne 14. 10. 2019

JAKUBÍKOVÁ
RENATA MGR.
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