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1 ) Charakteristika školy 

 
 

 
Základní údaje: 

 
 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Pěnčín 
Adresa školy: ZŠ a MŠ Pěnčín, Pěnčín 17, 463 45 

Právní forma: právní subjekt 
Způsob hospodaření: příspěvková organizace 

IČO: 72743689 
Identifikátor zařízení: 600080048 

Zřizovatel: Obec Pěnčín 
Ředitel školy: Jana Seiwaldová 

Vznik PO: 1. leden 2003 
Kapacita školy:                  40 žáků 

Kapacita školní družiny:    25 žáků 
Kapacita školní jídelny:      80 jídel  

Kapacita mateřské školy :   40 dětí 
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Základní škola Pěnčín má již více než 130tiletou tradici. 

       V tomto školním roce byla opět školou dvojtřídní. 
Dalšími jejími součástmi jsou školní družina v téže 

budově, v samostatné budově č. p. 109 Pěnčín pak 
mateřská škola a školní jídelna. Škola dále využívá pro 

výuku, zájmové kroužky a školní i mimoškolní akce sál 
sokolovny Pěnčín, sportovní areál TJ Pěnčín, k veřejným 

vystoupením, divadelním představením, koncertům a 
školnímu plesu též sál kulturního domu v Pěnčíně. 

Ve škole je pět učeben. V přízemí je jedna učebna 
využívána hlavně pro provoz družiny. V 1. patře jsou 

umístěny tři učebny, z nichž jedna je počítačová. Ve druhém 
patře je učebna pro výuku výtvarné výchovy, která 

v letošním roce byla opět využita i k výuce hudební výchovy.  
V kabinetě tohoto patra byla umístěna vypalovací pec a 

zřízena keramická dílna. Dalším prostorem možným k využití 
pro výuku je zahradní altán na školní zahradě. 

   Škola je zařazena do sítě škol rozhodnutím MŠMT z 2. 2. 
1996. Základní škola je školou spádovou, takže ji vedle 

místních dětí navštěvují i děti z obcí Čtveřín, Doubí, 
Soběslavice, případně dalších. Pravidelný svoz je zajištěn 

mikrobusem obecního úřadu.   
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Využití prostor 

 přízemí ZŠ – vstup do budovy, třída využívaná 

především pro potřeby družiny, šatna, sborovna, 
jídelna s kuchyňkou, malý sklad, WC chlapců, vstup 

do kotelny, východ na zahradu. 

 1. patro – 2 třídy, učebna PC, ředitelna, WC dívek,  

 2. patro -1 učebna, 2 kabinety pomůcek, Do většího 

kabinetu byla umístěna keramická pec. 

 budova MŠ: prostory MŠ - prostorově vyhovující  

pro 2 třídy, z nichž jedna je využitelná jako malá 

tělocvična, kabinety, kanceláře MŠ, 2 jídelny, školní 
kuchyň, 2 WC, umývárna, sklady potravin 

 součástí zařízení jsou dvě školní zahrady, vybavené 
průlezkami a zábavnými a herními prvky. 

Na obou zahradách stojí zahradní altány. Školní 

zahrada je zčásti oplocena plotem se síťovou 
nástavbou proti přepadávání předmětů na sousední 

pozemek. 
Na naší školní zahradě mají děti k dispozici i 

pískoviště kryté sítí. 
V letošním roce byl na zahradě již druhým rokem 

využíván vyvýšený zeleninový záhon. 
Zahrada při MŠ je bohatě vybavena herními prvky, se 

starším, ale i novým datem pořízení. Mimo to se    
pyšní okrasnými rostlinami a skalkou, které ji 

zkrášlují, pěstebním záhonem zeleniny a malým zoo 
koutkem. 

 
2. Organizace výuky  

 
 Ve škole se vyučuje v 1., 2., 3.,4. a 5. ročníku podle 

školního vzdělávacího plánu „Škola pro všestranný rozvoj 
osobnosti dítěte“. Na naší škole převládá tradiční frontální 

výuka s využitím prvků prožitkového vyučování, skupinové 
výuky, samostatného vyhledávání poznatků a jejich 
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předávání spolužákům, …. Individuální přístup k žákům je 
uplatňován ve značné míře a děti mají možnost řešit své 

problémy za pomoci vyučujících i v době po vyučování. Do 
kolektivu je možno kdykoliv začleňovat integrované žáky. 

Vyučující využívali k výuce převážně učebnice nakladatelství 
Alter, SPN, částečně pak Dialog, Nová škola, Prodos a Fraus. 

V matematice již pátým rokem vyučujeme Hejneho metodou. 
Tato metoda je opravdu přínosná a nutí děti přemýšlet a 

hledat řešení problému. Zajímavé je, že i děti s nevelkým 
úspěchem při řešení matematických cvičení mají tento 

předmět rádi a dokonce jej prohlašují za nejoblíbenější. 
 

Žáci měli možnost v tomto školním roce navštěvovat tyto 
zájmové kroužky: 

 
anglický jazyk pro 1. a 2. ročník 

sportovní hry  
výtvarně keramický kroužek  

kroužek vaření 
kroužek hry na flétnu 

práce s počítačem 3. r.  
kroužek cvičení s hudbou 

kroužek hry na klavír 
kroužek deskových her 

 
Tyto kroužky jsou vedeny pedagogickými pracovníky školy, a třemi 
externími pracovníky, kteří mají všichni pedagogické vzdělání. 
 

S koncem školního roku byl dokončen dotační program 
„Šablony pro školy a školky“. 

Ve škole po celý rok pracovala školní asistentka a od pololetí 
probíhalo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. 

V MŠ školní asistentka pracovala již do konce února. Poté 
přešla na část úvazku na post asistentky pedagoga 

k děvčátku s podpůrným opatřením 3.  V průběhu roku 
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proběhlo několik setkání uč. MŠ se supervizorem a výměna 
zkušeností s jinými MŠ.  

 
 

 
  Členění tříd, počet žáků 

 
K 30. září 2017 bylo zapsáno 34 žáků v základní škole. 

Z jedna žákyně je vzdělávána podle § 38. 
První třídu navštěvovalo 15 žáků 1. a 2. ročníku. 

Druhou třídu žáci 3., 4. a 5. ročníku (18 žáků). 
Ve školní družině bylo zapsáno v jednom oddělení 25 žáků. 

Ke školnímu stravování bylo přihlášeno ve školním roce 
2017 / 2018 69 dětí a 13 dospělých. 

 
 

            Organizační členění a personální obsazení 
 

Ředitelkou školy setrvala i nadále Jana Seiwaldová, 
jmenovaná do funkce 1. 7. 2007, která byla ve funkci 

potvrzena OÚ i pro další šestileté období. V ZŠ dále 
pracovala jedna učitelka na plný úvazek. Na část úvazku zde 

učila další učitelka anglický jazyk a hudební výchovu Další 
učitelka učila výtvarné výchovy pracovní činnosti a prvouku 

v 1. a 2. r. . V družině pracovala jedna vychovatelka na 0,86 
a a další vychovatelka na 0,04. O úklid se starala uklízečka. 

Po celý rok ve škola pracovala v ZŠ na půl úvazku školní 
asistentka. 

Správce počítačové sítě vedl zároveň i kroužek PC ve 3. 
ročníku a výuku PC ve 4. a 5. ročníku. 

Zastupováním byla pověřena vedoucí učitelka MŠ, která  
vedla odloučené pracoviště mateřské školy, spolu s ní se zde 

o děti staraly ještě další dvě učitelky. Na pozici školní 

asistentky do konce února pracovala jedna zaměstnankyně  
 MŠ. Od března přešla na práci asistentky pedagoga. 

Uklízečka MŠ byla zaměstnána na celý úvazek. O účetnictví 
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pečovala účetní paní Iva Vondrušková na základě smlouvy o 
zpracování mezd a zpracování účetnictví.  Školní jídelny 

sloužily pro účely dětí mateřské školy, žáků základní školy a 
zaměstnanců. Vedení školního stravování měla na starosti 

na část úvazku školnice MŠ a na část úvazku zastávala 
funkci zástupce vedoucí stravování pomocná kuchařka, 

která pracující na částečný úvazek. Na celý úvazekbyla 
zaměstnána nová kuchařka jako zástup za kuchařku na 

mateřské dovolené.   Rada školy je zřízena, je tříčlenná. 
Předsedkyní školské rady byla zvolena paní Jana Bradáčová 

delegovaná za rodiče žáků, členy paní Marcela Bradáčová za 
OÚ Pěnčín a paní vychovatelka Ivana Hladíková za ZŠ. Na 

schůzky rady bývala pravidelně přizvána ředitelka ZŠ J. 
Seiwaldová a zástupce MŠ. 

 

3 )  Údaje o zaměstnancích 

 

     Ve školním roce 2017 / 2018 pracovalo na základní škole 
šest zaměstnanců. V mateřské škole a školní jídelně také 

sedm zaměstnanců. Většina vyučujících na plný úvazek i na 
částečný úvazek mají kvalifikaci. Učitelka MŠ dokončila 

magisterské studium. 
 I učitelka ZŠ na částečný úvazek ukončila magisterské 

studium ze zdravotních důvodů. 
Ve školní jídelně pracovala jedna hlavní a jedna pomocná 

kuchařka a vedoucí stravování a její zástupce. 
Nepřítomnost pedagogů byla řešena zástupem vychovatelky, či 
učitelky na částečný úvazek. 
Zástupy nepedagogických zaměstnanců v jejich nepřítomnosti byly 
řešeny dohodami o provedení práce s důchodkyněmi. V případě 
potřeby v kuchyni vypomáhala školní uklízečka.  
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Zaměstnanci ZŠ: 

 

Jana Seiwaldová - ředitelka ZŠ  

 

Třídní učitelka 1. a 3. ročníku. Má dvaatřicetiletou praxi na základní 
škole. Je absolventkou Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem. 
Zúčastnila se řady kursů a vzdělávacích akcí. Od r. 2007 působí na 
naší škole jako ředitelka. Vedla částečně kroužek vaření. 
 

  Martina Vocelová – učitelka ZŠ 

 
Má dvouletou praxi jako vychovatelka na ZŠ v Rychnově. Na naší 
škole pracovala jako asistentka pedagoga na část úvazku a učila 
některé předměty. V tomto roce přerušila studium na PF TU v Liberci 
a strávila jej na rodičovské dovolené. V naší škole učila 1 hod. psaní 
čtení a vedla kroužek cvičení s hudbou a částečně sportovní kroužek. 
 

Mgr. Olga Chomoutová – učitelka ZŠ 

 

Učitelka s osmnáctiletou praxí.  
V letošním roce pracovala na plný úvazek jako třídní učitelka ve 3. 4. 
a 5. ročníku.  Od pololetí vedla doučování dětí ohrožených školním 
neúspěchem. Zapojila se též do programu nové metody ve výuce a 
spolupráce pedagogů. 

 

Ludmila Činčurová 

 

 Učitelka s čtyřletou praxí. Pobývala dlouhodobě v Austrálii.   
V průběhu roku ukončila studium na PF TUL. Na naší škole 
pracovala na část úvazku jako učitelka anglického jazyka a hudební 
výchovy. Kromě toho vedla kroužek anglického jazyka a hry na flétnu. 
 

 Ivana Hladíková - vychovatelka ŠD 

 

Má středoškolské vzdělání – vychovatelství a devětadvacetiletou praxi. 
Učila pouze v případech nepřítomnosti ostatních pedagogů. Účastní 
se vzdělávacích programů v rámci DVPP.  
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Tomáš Horáček, 

 
 Správce počítačové sítě, který zároveň vedl výuku na počítačích 
 ve 4. r. a 5. r., vedl i počítačový kroužek ve 3. ročníku. Jeho mzdu      
hradil Obecní úřad Pěnčín. (Externí pracovník) 
 

MgA. Veronika Švajdová Dis 

 

Celý rok pracovala ve škole jako školní asistentka na poloviční 
úvazek. Pracovala v družině jednu hod týdně a učila výtvarné 
výchovy, pracovní činnosti a prvouku v 1. a 2. r. Vedla výtvarně 
keramický kroužek a klub deskových her. Na žádost rodičů vedla i 
kurz keramiky pro dospělé. 
 

 Petra Marešová 

 
Od srpna 2014 pracovala jako uklízečka v ZŠ. Tato zaměstnankyně 
má ukončené střední vzdělání výučním listem v oboru krejčovství. 
V letošním roce zčásti také vedla kroužek šití a částečně vaření. 
V případě potřeby zastupovala pomocnou kuchařku ve školní 
kuchyni. 
 
 
 
 
 Zaměstnanci MŠ 

 

Lenka Hobelantová 

 

Vedoucí učitelka mateřské školy se středoškolským vzděláním a 
třiatřicetiletou praxí.  Kromě plnění svých povinností hospodaří ještě 
se školní pokladnou. Stará se také o vzhled zahrady při MŠ. 
 
 

Táňa  Likovská - Mišková 

 

Učitelka mateřské školy s šestatřicetiletou praxí a také patřičným 
středoškolským vzděláním. Má na starosti dokumentaci dětí. Stará se 
také o zeleninový záhon při MŠ. 
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Mgr. Bc. Jana Bradáčová  

 

Paní učitelka s úplným středoškolským vzděláním a dokončeným 
magisterským vzděláním. V naší MŠ pracovala již sedmým rokem.  
V MŠ se věnuje individuálně dětem s logopedickými problémy. 
 
 

Anežka Valentová 

 

Absolventka střední pedagogické školy v Liberci nastoupila od 
prvního května jako školní asistentka v MŠ. Ke konci září odešla po 
dohodě.  
 

Mgr. Bac. Klára Žofková 

 

Od 1. října nastoupila na poloviční úvazek do MŠ jako školní asistent. 
V březnu byla zařazena jako asistent pedagoga. 
 
 

Iveta Šulcová 

 
Uklízečka mateřské školy s úplným středoškolským vzděláním 
zakončeným maturitní zkouškou v oboru knihovnictví. 
Kromě úklidu MŠ zastává i funkci vedoucí stravování pro ZŠ a MŠ 
Pěnčín.  
 
 
Zaměstnanci školní jídelny 
 

 Pavlína Vrbová – hlavní kuchařka 

 

Školní rok 2017/2018 strávila na mateřské dovolené. 

 

Jana Primásková 

 

Po dlouhodobém působení jako kuchařka ve školní jídelně odešla do 
starobního důchodu, ale na částečný úvazek i nadále pracovala jako 
pomocná kuchařka.  Zastávala i funkci zástupce vedoucí stravování. 
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Hana Marešová 

 

Vyučená kuchařka, která v této pozici pracovala po celý život, před 
řadou let i na naší škole. Nyní důchodkyně, která celý školní rok 
pracovala jako hlavní kuchařka. 
 

 Vedení kroužků  

 
Sportovní kroužek vedl p. Bc. Tomáš Kubát a Mgr. Martina Vocelová 
Pro velký zájem o sportovní kroužek byl tento realizován ve dvou 
skupinách, a to pro mladší a pro starší žáky. Každý z vedoucích vedl 
kroužek vždy po čtrnácti dnech. 
Kroužek hry na klavír vedle Petra Paukertová, absolventka 
vychovatelství a učitelství MŠ. 
 
 

4 )  Údaje o přijímacím řízení 

 
     Zápis dětí do 1. ročníku pro š. r. 2018/2019 proběhl v termínu 
stanoveným MŠMT a to 4. 4. 2018 .  K zápisu přišlo devět dětí. Šest 
děti bylo zapsáno, a tři žáci dostali na základě odborných vyšetření 
odklad školní docházky. Na konci června byl do školy dodatečně 
zapsán žák s postižením zraku i s asistentem pedagoga, jímž je jeho 
otec. V průběhu prázdnin byla zapsána ještě další žákyně, která se 
vyučuje dle § 38. 
 
 Zápis do MŠ se konal v měsíci květnu. Z MŠ odešlo 11 dětí do 
různých ZŠ. 2 děti dostaly odklad školní docházky. Při zápisu bylo na 
naši MŠ přijato 17 dětí, několik dětí nebylo přijato z důvodu 
vyčerpané kapacity MŠ. Následně tři děti ze stávajícího stavu byly 
z naší školky odhlášeny, proto se uvolnila další tři místa. Na jejich 
místo byly přijaty jiné tři děti.  
Školku bude v nadcházejícím školním roce navštěvovat 40 dětí.  
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5 )  Výsledky vzdělávání žáků  

 
 
Pro školní rok 2017/ 2018 bylo zapsáno do prvního ročníku sedm 

žákyň, v přípravném týdnu jednu žákyni matka z rodinných důvodů 

z naší školy odhlásila. V září přešel na naší školu jeden žák ze ZŠ 

v Kobylech do 2 r. a v listopadu další do 4. r. od září 2017 do školy 

nastoupilo šest žákyň.  

 

  Ve školním roce 2017 / 2018 dokončilo výuku v jednotlivých 
ročnících na Základní škole Pěnčín k 30. červnu 34 žáků. Všichni 
prospěli bez závažnějších problémů ve vzdělávání. Chování některých 
žáků nebylo zcela bez problémů. 
Ve čtvrtém ročníku jeden chlapec pod vedením PPP v Jablonci 
n.Nisou byl vzděláván dle individuálního plánu a ve třetím ročníku 
také a to pod vedením PPP v Semilech. 
Jedna žákyně 4. r. chtěla přestoupit na ZŠ do Turnova, pro 
naplněnost kapacity nebyla přijata a zůstala žákyní naší školy. 

 

  Znalosti a dovednosti většiny dětí přicházejících z mateřské školy 

do 1. tř. mají odpovídající úroveň.   
Za pěkný vztah ke škole a reprezentaci školy v soutěžích bylo uděleno 
celkem v I. tř. 4 a II tř. 6 pochval. 
Z kárných opatření bylo uděleno jedno napomenutí třídního učitele.  

3 žákyně z pátého ročníku přestoupily na ZŠ  Skálova v Turnově a 

jeden žák na ZŠ Žižkova v Turnově. 

 

Žáci 3. a 5. r. se zúčastnili matematické soutěže Klokan a jeden žák 

ze 4. r. Pythágoriády, kdy se umístil na 6. místě mezi žáky 5. tříd. 

Tento žáknbyl za své úspěchy v matematických soutěžích odměněn. 

Žáci se též účastnili atletických soutěží. Jedna žákyně postoupila až 

do krajského kola. Dále se některí žáci se svými díly účastnili i 

výtvarných soutěží. I v tomto oboru jeden z žáků byl velmi úspěšný. 
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Přehled prospěchu žáků ve škol. roce 2016/ 2017 a  2017/2018 

 

 Počet 
žáků 

 Prospělo s 
vyznamen 

 Prospělo  Neprospělo  

Ročník 2016 
     2017 

2017 
     2018 

2016 
        2017 

2017 
      2018 

2016 
       2017 

2017 
      2018 

2016 
        2017 

2017 
   2018 

1.   11   6 11  6 0 0 0 0 
2.   8  10 8  8 0 2 0 0 
3.   6   8 6  8  0 0 0 0 
4.   4   6 4  4 0 2 0 0 
5.   5   4 5  3  0 1 0 0 
I. st. 34 34 34 34 0 0 0 0 

 

 

 

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve škol. roce 2017/2018 

 omluvených  neomluvených  
 celkem prům. na 1 žáka celkem prům. na 1 žáka 
I. pololetí     1367 40,2 0 0 
II. pololetí     1208 35,5 0 0 
Celkem školní rok   1 820 55,2 0 0 

 

 

 

I v tomto školním roce jsme na základě dotací mohli zaměstnant 

školní asistentky v ZŠ i v MŠ. 

 

6 ) Inspekce ČŠI a další kontroly 
 
Při pravidelném auditu nebyly shledány nedostatky, ani při 
kontrolách plateb na VZP a OSSZ Liberec nebyly shledány 
nedostatky. 
 

7 ) Informace o školních a mimoškolních aktivitách 

 

Informovanost rodičů o plánovaných akcích na každý měsíc byla 
zajišťována i v tomto roce pomocí zpravodaje Pěnčínský školáček, jež 
děti nosily každý měsíc domů a rodiče jej našli i na webových 
stránkách školy. V MŠ byly informace rodičům předávány i pomocí  
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e-mailů. Některé akce proběhly i mimo měsíční plán. Zprávy o těchto 
akcích byly dětem zapisovány do žákovských knížek, nebo je domů 
nosily na lístečcích vlepených do speciálních sešitů. 
Hned na začátku školního roku si děti prošly okolí obce a při 
stopované se seznámily s místy, kam budou chodit na Tv, vycházky, 
sportovní akce atd. 
další ročník nadační akce „Běh naděje“ v letošním roce proběhl 18. 
září  Tento ročník byl navštíven asi 128 účastníky a jeho výtěžek byl 
předán nadaci LEVITY a použit na vývoj léčiv proti rakovině.  
Další nadační akce byly uspořádány pro nadace „Chrpa“, Fond Sidus 
a občanskému sdružení Život dětem. 
18. 9. navštívily děti v Jiřetíně továrnu výroby hraček Detoa a 
zúčastnily se zde tvořivé soutěže „Postav novou hračku“ 
V průběhu roku se děti podívaly ještě do Dobrovic do muzea 
cukrovarnictví a město Jičín s interaktivní výstavou loutek a v Liberci 
navštívily hasičskou zbrojnici a profesionální hasiči jim ukázali, svůj 
běžný pracovní den. 
Relaxačním výletem byla další návštěva zábavného parku Mirákulum.  
Děti navštívily několik divadelních představení v Turnově a v Liberci, 
vyslechli několik hudebních produkcí.  
Sportovních akcí se naše škola zúčastnila již tradičně v Turnově, 
Příšovicích, Kobylech a Svatomartinský turnaj v minikopané jsme 
pořádali my v Pěnčíně. 
 20ti hodinový plavecký výcvik v Turnově v jarních měsících 
absolvovali žáci z 2. a 3. r. Zájemci z 1. třídy si připlatili a kurzu se 
též zúčastnili. 
 
Letos se děti opět vyzkoušeli s matematickou soutěž Klokánek. A 
jeden žák 4. se zúčastnil, kde se umístil na místě mezi dětmi z 5. 
ročníků. Zaznamenali jsme také úspěch ve výtvarné soutěži a 
v atletice. 
 
Všechny tradiční akce proběhly v běžných termínech. Patří mezi ně 
výstavka ovoce a zeleniny, Drakiáda školní besídky posezení s dětmi a 
rodiči v MŠ, podzimní spaní ve škole, dušičkový průvod mikulášská 
nadílka, předvánoční posezení v ZŠ, malování vajíček, Den 
čarodějnic. 
 
V Turnově se MŠ dvakrát zúčastnila kurzu dopravní výchovy. 
Děti ze 4. třídy ZŠ absolvovaly kurz mladého cyklisty, který úspěšně 
završili závěrečnou zkouškou.  
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Děti z MŠ se zúčastnily přehlídky MŠ Mateřinka 2018. 
 
V posledním týdnu děti tři dny na školní zahradě stanovaly a přes 
den se věnovaly poznávání okolních obcí v rámci her a putování po 
okolí školy. 
 
  Rodiče se přišli informovat na své děti na třech rodičovských 
sdruženích v ZŠ. Účast na rodičovských schůzkách byla kolem 80 %. 
 
V MŠ se kromě dvou rodičovských sdružení konala ještě dvě 
odpolední setkání rodičů a dětí na zábavném odpoledni před Vánoci a 
na závěr školního roku. 
Rodičovský ples se v letošním roce poprvé nekonal. 

 

8)  Projekty 
 
Projekt Šablony byl v letošním školním roce ukončen a zároveň jsme 
žádali o zapojení do projektu Šablony II. Funkce školní asistent se 
především na naší škole osvědčila , velký zájem byl za strany dětí i o 
deskové hry a velmi jsme uvítali finanční podporu při doučování. 
Žáků ohrožených školním neúspěchem. V MŠ byli spokojeni 
s podporou supervizora a se sdílením zkušeností na jiných MŠ. 
  

9 ) Závěrem 

  
Ve školním roce 2017/2018 jsme se stejně jako každý rok snažili o co 
nejkvalitnější vzdělávání dětí, jejichž výsledky odpovídaly jejich 
schopnostem. Spolupráce s rodiči byla velmi dobrá, nevyskytly se 
žádné závažné problémy v komunikaci s nimi. Učitelky se věnovaly 
dětem i po vyučování a snažily se jim pomoci s látkou, kterou 
potřebovaly znovu vysvětlit nebo více procvičovat. Pro děti vytvářely 
prostředí, které je k učení motivovalo a zároveň jim bylo příjemné. 
 
Zřizovatel, jímž je OÚ v Pěnčíně, naše školská zařízení podporuje, 
v případě potřeby je podporuje nejen finančně, ale především v oblasti 
údržby a péče o zahrady.  
Za podporu a spolupráci starostovi obce a celému zastupitelstvu 
děkujeme. Děkujeme i technickému zaměstnanci obce, který 
v případě potřeby vždy vyjde našim školským zařízením v ústrety.  
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Sestavila  J.Seiwaldová 

 

Seznam příloh: 

 

 
Ukázka školního zpravodaje „Pěnčínský školáček“ 

Fotodokumentace 

Finanční zpráva 
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Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne: 

 

31. 10. 2018 v Pěnčíně     Mgr. Bc. Jana Bradáčová           

                     Marcela Bradáčová 

                     Ivana Hladíková 
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