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1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol  
Datum posledního  vydání rozhodnutí: 8.11.2007 

 

Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace   
 

 

2. Zřizovatel (název, sídlo): 
 

Městský úřad Odry 

Masarykovo náměstí 25 

742 35 Odry 
 

3. Charakteristika školy: 

Základní školu k 30.6.2018  navštěvovalo 476 žáků celkem ve 22 třídách  (13 tříd na 

1.stupni a 9 tříd na 2.stupni ).  

ŠD pracovala v 5 odděleních pro žáky 1.stupně (157 dětí). 

Na škole působilo 9 asistentů pedagoga a na  úvazek 0,5 školní psycholog. 

ŠJ s kapacitou 750 strávníků. 
 

Škola pokračovala v doplňkové činnosti, kterou jí umožňuje zřizovací listina. Jedná se 

hlavně o stravování a pronájmy tělocvičen. Prostory byly opět pronajímány od pondělí do 

neděle dle zájmu.  Dále je pronajímán střešní prostor pro  internet. V prostoru školy dále 

působí fitcentrum, kadeřnictví a komunikační centrum. Škola rovněž vlastní dva byty, 

jeden je pronajat pracovníkům školy, druhý oderským občanům. 
 

4. Vzdělávací program školy -  
 

vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků 

 Neučíme se pro 

školu, ale pro život 

 1 22 476 

    

    

    

    

    

 

 

5. Údaje o pracovnících školy  (hlavní činnost školy): 
 

    a) personální zabezpečení 

        (i pracovníci ŠD)      
 

pracovníci k 30.6. 2017 

fyzické osoby 

k 30.6. 2017 

přepočtení 

pracovníci 

k 30.6 2018  

fyzické osoby 

k 30.6. 2018 

přepočtení 

pracovníci 

pedagogičtí 50 45,9 52 45,67  

nepedagogičtí 24 23,41  21 21,79 

celkem 74 69,31  73 67,46 
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b) věková struktura pedagogických pracovníků k 30.6. 2018 
 

věk do 30 let 

včetně 

31-40 let 41-50 let 51-60 let  nad 60 let  z toho 

důchodci 

počet 11 9 18 11 3 3 

z toho 

žen 
8 7 16 8 2 2 

         Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 42,7 
 

 

c) kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost podle 

         vyhlášky 139/1977 Sb.) k  30.6. 2018 

 

 kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci 

I. stupeň 13 2 

II. stupeň 24 2 

Vychovatelé 

Asistenti pedagoga 

Školní psycholog 

5 

9 

1 

1 

2 

0 
 
 

     d) aprobovanost -100%  (M, Jč, Jr, Př, Z, Fy,Tv) celkem 81%   

 

    e) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet):  6 /5 MD/ 
 

     f) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet): 3 
 

     g) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet): 1 

 

     h) další vzdělávání pedagogických pracovníků ( počet účastníků): 79 na 42 akcích  

 

  

     ch) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují  nebo rozšiřují vzdělání: 4 

 

     i) případně jiné formy studia           1 

 

 

6. Počet budov, ve kterých se vyučuje (včetně tělocvičny): 4 

     

7. Počet tříd  
     

  I. stupeň  II. stupeň celkem 

k 30.6. 2017 13 9 22 

k 30.6. 2018 13 9 22 
 

      

 

8. Počet žáků   
 

 I. stupeň II. stupeň Spec. třída             Celkem 

k 30.6. 2017 261 230   0                      491 

k 30.6. 2018 248 228   0                      476 
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9. Průměrný počet žáků  
 

a) na třídu: 
   

I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr  

běžné 

třídy 

specializované 

třídy 

běžné třídy specializované 

třídy 

za I. a II. st. 

běžných tříd 

19,1 0 25,3 

 

0 21,6 

 

 

  b) na učitele (musí se jednat o přepočtený počet učitelů): 
   

I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr 

běžné 

třídy 

specializované 

třídy 

běžné třídy specializované 

třídy 

za I. a II. st. 

Běžných tříd 

    16,5 0             12,6 0 14,4 

 

 

10. Počet integrovaných dětí celkem (na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného 

 lékaře, zkušenosti s integrací):  
 

      z toho postižení: 
 

SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované 

53 - 1 1 1 1 2 

       

   

 

 

11. Přeřazení do ZvŠ: 
  

z kterých ročníků 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8.r. 

počet žáků  - - - - - - - 

         

 

 

 

12. Výsledky zápisů do prvních tříd 
 

Počet prvních tříd Počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let 

(nástup po odkladu) 

Počet odkladů pro  

školní rok 

2019/2020 

2 36 7 10 

 

 

13.Výsledky přijímacího řízení  
 

a) na víceletá gymnázia přijato:  
 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem - 1 
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soukromá gymnázia -  - 

církevní gymnázia - - 
 

 

     b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou  ukončeny  maturitní zkouškou  

         z devátých  ročníků přijato:  
 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslov

é 

školy 

ostatní 

střední 

školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

3 9 6 4 10 2 34 
  

Z toho děti SPU: 
  

0  0 0  0 3 1 4 
 

     c) na soukromé školy přijato: 
 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední 

školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

- - - - 4 - 4 
 

 

   

 d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 

         přijato: 
 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

14 4 

 

 

2 (dva) žáci si nepodali přihlášku na žádnou školu 

 

 

 

14. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

 - v devátém ročníku: 54     - v nižším ročníku: 4 

 

 

 

 

15. Chování žáků 
  
      Nejčastější výchovné problémy v tomto školním roce jsou stále stejné –zameškané hodiny 

a vztahy mezi  žáky (hlavně na II.stupni) , na které se zaměří TU a preventivně bude působit 

školní psycholog. 

a) klasifikace chování   I.st./ II.st. 
 

chování 1.pololetí 2.pololetí 

 žáci % žáci % 

velmi dobré     476 100 469 98,5 

uspokojivé 0/0 0/0 5 1,1 

neuspokojivé 0/0 0/0 2 0,4 
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b) zameškané hodiny    

 

zameškané 

hodiny   

šk. rok 

2016/2017 

počet hodin 

šk. rok 

2016/2017 

počet žáků 

šk. rok 

2017/2018  

počet hodin 

šk. rok 

2017/2018 

počet žáků 

I. stupeň          23099 261            21082 248 

II. stupeň 25614 230            25032 228  

Celkem 48713 491   46114  476 

     

 
 

zameškané 

hodiny 

neomluvené 

šk. rok 

2016/2017 

počet hodin 

šk. rok 

2016/2017 

počet žáků 

šk. rok 

2017/2018 

počet hodin 

šk. rok 

2017/2018 

počet žáků 

     

I. stupeň 74 2           100 5 

II. stupeň 69 5             92 7 

Celkem 143 7           192 12 

  

16. Prospěch žáků 

 

 

Prospěch 1. pololetí 

počet žáků 

1. pololetí 

% 

2. pololetí 

počet žáků 

2. pololetí 

% 

Klasifikováni       I.st. 248 100 248 100  

                          II. st. 228 100 228 100 

Prospěli               I. t. 246 99 244 98 

                          II. st. 218 96 226 99 

z toho s vyznam. I.st 

                           II.st.  
180 

109 

73 

48 

177 

106 

71 

46 

Neprospěli          I. t. 2 1 4 2 

                          II. st. 10 4 2 1 

Neklasifikov.      I. st. 2 1 2 1 

                           II.st . 0 0 0  0 

       /Tv, docházka 

v zahraniční škole/              
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celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí 

I. stupeň 1,31 1,33 

II. stupeň 1,68 1,69 

Celkem 1, 46 1,48 

 

 

17.Školní družina – klub 
     

Činnost školní družiny je celoročně velmi pestrá.  Kromě běžných činností jako jsou 

odpolední vycházky, za horšího počasí návštěvy SVČ Odry, tělocvičny, počítačové 

učebny atd, ŠD pořádá několik společných akcí pro rodiče a žáky 1.stupně.  Chybí 

však učebna pro jedno oddělení , využita učebna v přízemí, kde je do budoucna 

plánováno klidové(relaxační) centrum. 

 
 

 počet oddělení počet žáků 

Školní družina 5 157 

 

18. Poradenské služby školy – výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání – 

činnost, spolupráce s PPP,  SPC, speciálními pedagogy,Centrum Inkluze o.p.s. Opava, policií 

ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty: 

 

Spolupráce s PPP Nový Jičín 

                       

- účast výchovného poradce, metodika prevence a školního psychologa na 

poradách organizovaných PPP 

- podle potřeby konzultace problémů žáků 

- metodická pomoc při inkluzívním vzdělávání žáků 

- zajištění školení prevence násilného chování 

- při práci s nadanými žáky 

- spolupráce škol. psychologa s PPP 

- pomoc při řešení problém. situací – metodika, jednotný postup na škole 

 

Spolupráce s SPC Kapitána Vajdy, Ostrava 

                        -    metodická pomoc při integraci žáků s poruchou autistického spektra 

- metodická práce při uplatňování inkluzivních postupů a přístupů 

 

Spolupráce s SPC Komenského, Nový Jičín 

                        -    metodická pomoc při integraci žáků s lehkou mentální retardací 

- metodická práce při uplatňování inkluzivních postupů a přístupů 

              

       Spolupráce s policií ČR a městskou policií 

- spolupráce při řešení výchovných problémů a krádeží (Policie ČR) 

- pomoc při organizaci okrskového kola dopravní soutěže (MP) 

- beseda s policisty (Policie ČR, MP)        

        

       Spolupráce s MÚ 

- se  sociálním odborem MÚ 

- s odborem dopravy  při dopravní soutěží 

- s Informačním centrem 

- s odborem kultura a školství 

- s městskou knihovnou 

-     se správou nemovitého majetku 

-     práce v sociální komisi 
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-     práce v bytové komisi 

-     zástupce školy v radě města 

-     organizace besed s dopravní tématikou-     spolupráce na grantech  ESF 

-    spolupráce s Dělnickým domem při organizování kulturních akcí 

 

  

 

Činnosti školního poradenského pracoviště 

- tým sestává z výchovného poradce, metodika prevence, školního 

psychologa a speciálního pedagoga 

- pracovní náplní je koordinace poradenských služeb školy a komunikace 

s dalšími institucemi, realizace poradenských služeb a vylepšování 

sociálního klimatu školy 

- vlastní poradenské služby nabývají následujících forem: 

- individuální práce se žáky (diagnostika, jednorázové konzultace i  

opakované intervence) 

- skupinové práce se žáky (diagnostika vztahů, práce se třídou, vzdělávání) 

- konzultace se zákonnými zástupci žáků 
- práce s pedagogickými pracovníky a vedením školy 

 

 

Počet žáků, kterým byla poskytnuta péče školního psychologa 

 

Individuální konzultace pro žáky a rodiče 

Žáci   271   z toho  Zákonní zástupci  122  z toho 

Jednorázové: 134 Dlouhodobé: 137 Jednorázové: 87 Dlouhodobé: 35 

 

Metodické konzultace pro pedagogy a pedagogické asistenty 

Pedagogové: 104 Asistenti pedagoga: 14 

 

Práce se skupinou žáků 

Práce se školní třídou: 23 Práce s jinou skupinou: 11 

 

 

Nejčastější důvody poskytnuté odborné péče školního psychologa 

 

- výchovné problémy a poruchy chování 

- vztahové obtíže 

- výukové problémy 

- profesní poradenství 

- péče o integrované žáky 

- poruchy učení 

- problémy v osobnostním vývoji 

- školní zralost 

 

        Volba povolání 

- Gema – přehlídka středních škol Novojičínska 

- spolupráce s KVIC N.Jičín při předávání informací žákům( brožury atd.) 

- speciální třídní schůzky pro žáky 9. roč. za účasti pozvaných zástupců 

středních škol v měsíci listopadu 

- exkurze do místních průmyslových a výrobních podniků 
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- besedy s náboráři 

- testy profesní orientace prováděné školním psychologem 

-  
- profesní a studijní poradenství pro žáky (prováděné školním psychologem ve 

spolupráci s výchovným poradcem, třídními učiteli a zákonnými zástupci) 

19. Hodnocení  prevence sociálně patologických jevů na základě minimálních 

 preventivních programů: 

 

 Na škole je zpracován plán prevence sociálně patologických jevů, zvláště protidrogové 

prevence. Součástí minimálního programu prevence (dále jen MPP) realizovaném na naší 

škole je: 

- informační servis pro vyučující –videokazety, CD, DVD, odborné časopisy 

a publikace 

- příprava materiálů na vyučování a na třídní schůzky (šikana, kouření …) 

- zajištění volného času dětí – komunikační centrum, spolupráce s CVČ 

Odry, TJ, MŠ atd.) 

- poskytování prostor pro děti ze sociálně slabších rodin ( i v době prázdnin) 

- jednorázové akce  

- činnost školního psychologa 

- 9 asistentů pedagoga 

- spolupráce s Centrem inkluze o.p.s. v  Opavě 

- realizace projektu Od Integrace k Inkluzi 

 

20. Rada školy – počet, vznik, hodnocení činnosti 
 

 Vznik:  23.1.2002   

 Počet členů: 9 

Činnost: Ve školním roce 2017/18 pokračovala RŠ ve své činnosti. Celkem se sešla 3x. Rada 

svou činností přispěla k dobrému chodu školy.  

  

 

21. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 
  

Pro rodiče s dětmi jsou již pravidelně organizovány tyto akce: 

                       -     Den otevřených dveří 

- Slet broučků 

- Maškarní bál 

- Školní akademie 

- Předvánoční akce ŠD 

 

 Pro rodiče tradiční školní bál. 

 Zapůjčování školních prostor a didaktické techniky a další jednorázové akce 

 

22. Školní stravování 
 

počty stravovaných žáků: 424           z toho počty žáků z jiných škol: 80 

 celodenní stravování:       124 cizí strávníci:                              224  

 zaměstnanci škol:               88 

počet jídelen  ZŠ: 1   počet výdejen  : 1 (CSŠ Odry) 

       

         

23. Výjezdy žáků mimo objekt školy  
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 počet výjezdů počet žáků 

vzdělávací výjezdy 2 85 

      

      
 

 Rodiče i žáci vyjádřili spokojenost se zahraničními výjezdy i adaptačními kurzy. 

 

 

24. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol.( Viz přílohy ) 
- OSSZ daňový poradce pan Ondrášek 

 

25. Spolupráce školy se zahraničím – pobyt našich žáků v Polsku (Euroregion Silesia) a na 

Slovensku. 

 

 

26. Účast žáků v soutěžích  

 

Viktorie Andělová ( 1.A) – 2. místo v soutěži „ Oderský slavíček“ 

Karolína Dibelková (2.A) – 1. místo v soutěži „ Oderský slavíček“ 

Amélie Vrbová (3.A)         - 3. místo v recitační soutěži 

Tereza Medunová (3.A) – účast v celostátním kole soutěže EUROREBUS(mladší žáci) 

Jakub Jiříček (4.A) -  účast v celostátním kole soutěže EUROREBUS(mladší žáci)  

Patrik Demel (5.B) – účast v okresním kole Pythagoriády a matematické olympiády 

Simona Bui (6.A)  - účast v okresním kole Pythagoriády a matematické olympiády 

Vladimír Dvořák (6.A) – účast v okresním kole zeměpisné olympiády 

Aleksandr Mrdjenovič (6.A) – okresní finále v basketbalu mladších žáků 

Matěj Vyvlečka (6.A) – Okresní finále v basketbalu mladších žáků, okresní finále OVOV 

Ema Dostálová (6.A) – 3. místo v krajském finále ve stolním tenise (mladší žákyně), okresní 

finále OVOV 

Štěpán Schacherl (6.A) –krajské finále ve stolním tenise (mladší žáci) 

Kateřina Schacherlová (6.B) – 1. místo na mistrovství ČR ve sportovní gymnastice 

Ondřej Glet (6.B) – 2. místo v Běžeckém poháru dětí a mládeže Olomouckého kraje 

Nellie  Lustigová (7.A) -   účast  na mistrovství ČR ve sportovní gymnastice 

Monika Bálintová (7.A) – účast v okresním kole recitační soutěže 

Kateřina Matyášová (7.A) – účast v okresním kole konverzační soutěže v jazyce anglickém 

Jaroslav Bača (7.A)  - účast na celostátní olympiádě mládeže (stolní tenis) 

Klára Vašutová (8.A) – 1. místo v okresním kole biologické olympiády, účast v krajském 

kole 

Violeta Sigmundová (8.A) – účast v soutěži Pythagoriáda, IQ 150, 5. místo v okresní kole 

matematické olympiády 

Vojtěch Hendrych(8.B) – 1. místo v okresním finále ve stolním tenise (starší žáci), 2. místo 

v krajském finále ve stolním tenise 

Elen Balšínková (8.B) – 1. místo v lyžařských oblastních přeborech žáků ZŠ 

Jana Králová (8.B) – 10. místo na Mezinárodním pěveckém festivalu 

Tereza Chovancová (8.B) – vítězka výtvarné soutěže u příležitosti ZUŠfestu 

Radim  Babinec (8.B) - 1. místo v okresním finále ve stolním tenise (starší žáci), 2. místo 

v krajském finále ve stolním tenise 

Jan Matěja (8.B) - 1. místo v okresním finále ve stolním tenise (starší žáci), 2. místo 

v krajském finále ve stolním tenise 

Jakub Hrachovec (8.B) -1. místo v okresním finále ve stolním tenise (starší žáci), 2. místo 

v krajském finále ve stolním tenise 

Marie Klézlová (9.A) – 1. místo v okresním finále přespolního běhu, účast v krajském finále 

Markéta Schacherlová (9.A) - 1. místo v okresním finále přespolního běhu, účast v krajském 

finále 
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Johana Kleinová (9.A) -1. místo v okresním finále přespolního běhu, účast v krajském finále 

Veronika Orságová (9.A) – 1. místo v okresním kole recitační soutěže 

Adéla Dostálová (9.B) -  3. místo v okresním finále OVOV, 1. místo v okresním finále 

přespolního běhu, účast v krajském finále, Pohár rozhlau-okresní finále, účast v okresním 

kole olympiády v českém jazyce 

Vít Olšina (9.B) – okresní finále konverzační soutěže v Anglickém jazyce, pořadatel ARMY 

RUNu. 

Gerd Schmidt (9.B) -3. místo v okresním kole matematické olympiády, účast v krajském 

kole, 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády 

Sophie Lustigová(9.B) - 1. místo v okresním finále přespolního běhu, účast v krajském 

finále, účast na mistrovství ČR ve sportovní gymnastice 

 

 

                                 

27. Cizí státní příslušníci  

 

stát počet žáků 

Vietnam 5 

Makedonie 1 

  

  
 

 

28. Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího 

vzdělávání. Jejich zaměření, výstupy za školní rok, počty frekventantů a absolventů. 

Ve školním roce 2017/2018 se 32 pedagogických pracovníků zúčastnilo celkem 48 akcí 

pořádaných KVIC Nový  

 

Hlavní pozornost byla zaměřena na ŠVP a prevenci násilného chování a nové metody 

ve vyučování.. 

  

 

29. Ekologická výchova, resp. environmentální výchova, vzdělávání a osvěta nad rámec 

 osnov. Předměty, které rozšiřujete o tuto oblast. 
 

Spolupracujeme se sdružením Tereza. Žáci si v praktických úlohách osvojují znalosti, 

získávají zkušenosti a používají v praxi úsporná opatření vedoucí k šetrnému chování vůči 

životnímu prostředí. 

Ve škole jsou v každé třídě umístěny nádoby na papír a plasty. Před školou jsou kontejnery na 

tříděný odpad. Vedeme žáky ke smysluplnému třídění odpadů. 

V rámci Dne Země jsme pořádali vycházky do okolí spojené s jarním úklidem a sběrem 

odpadků. 

 

 

 

30.Přehled akcí pořádaných v jednotlivých měsících 
 

 

Září  Adaptační kurz 6.tříd 

      

Říjen  Slet broučků  na školním dvoře – táborák – rozloučení s létem (rodiče s dětmi) 

  Olympijský týden 

  Přebor školy v kuželkách 

                        Halloween 

   



 14 

Listopad Soutěž  IQ 150 

  Drakiáda 

  Listopadová novinářská laťka 

  Kloboukový turnaj 

  Gemma 

 

Prosinec Účast  školy na vánočním jarmarku 

 Mikulášský turnaj ve stolním tenise 

 Soutěž pro „Chytré hlavičky“ 

 Vánoční besídka pro rodiče 

 

Leden Lyžařský výcvik 2. až 5. tříd 

 Malování ve sněhu 

Zimní halové dny 

Řemeslo má zlaté dno 

Den otevřených dveří 

 

Únor Maškarní bál pro žáky 1. stupně   

 Tradiční školní ples v Dělnickém domě XXIX. školní bál 

 Zimní halové hry 2011 

 Lyžařský kurz 7. tříd  

 Malování na sníh 

 

Březen           Turnaj ve vybíjené 

 Nestlé Cup 

 

Duben Účast v soutěži pořádané ZOO Ostrava 

 Účast v soutěži „Škola hrou – Sudoku“ ve Fulneku 

 Akce ke Dni učitelů – „ Hledá se nový Komenský“ 

 Turnaj v Mini kopané Mc Donald´s Cup 

                        Zápis do 1.tříd 

  

Květen Mc Donald´s Cup 2009 „B“ 4.-5. Třídy 

 Dopravní soutěž 

 Den Evropy  

 Minikopaná 

 Výstup na Sněžku 1.st. a II.st. 

 Všesportovní kurz pro žáky 6.tříd    

 

Červen Školní akademie pro rodiče a veřejnost  

  Účast na kulturní akci „ Den Oder 2018“   

                       Výlety tříd 

  Nocování ve školní družině 

  Loučení s deváťáky  

   Den dětí 

   

                  

Během části hlavních  prázdnin a dalšího volna  bylo v provozu komunikační centrum a to od 

8.30 -11.30 a od 13.00 do 15.00. V prostorách tělocvičny a školního hřiště se konala v době 

letních prázdnin sportovní soustředění oddílů z Ostravy, Krnova, Opavy. 

 

 

31. Kulturní akce 

- pravidelné zájezdy do divadla do Opavy (4x ročně) 
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- zájezdy do divadla v Ostravě 

- spolupráce se ZUŠ a Dělnickým domem 

- školní akademie v Dělnickém domě 

- tradiční školní ples v Dělnickém domě 

- činnost dramatického kroužku 

- dětský maškarní bál 

 

 

32. Zapojení do projektů 

- Přeshraniční spolupráce s polskou školou v Kuznii Raciborske a slovenskou školou v  

  Bystričanech 

 - Ovoce do škol 

            - Mléko do škol 

            - Erasmus plus 

 - Od integrace k inkluzi 

 - Šablony I. 

 

 

 

 

 

Přílohy :  Zpráva o hospodaření školy za rok 2017 

                Zpráva OSSZ - daňový poradce pan Ondrášek 

  

 

 

 

 

 

  

…………………………….. 

Mgr. Radek Hendrych, ředitel školy 

 

Školská rada na svém zasedání dne 3.10. 2018 schválila tuto výroční zprávu. 

 

 

V Odrách dne 15 .10.2018                 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


