Výroční zpráva
za rok 2015/2016
I. Základní údaje o škole, školském zařízení
1. Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 – Písnice, Libušská 320/111

2.

Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon
Ing. Milada Valentová, ředitelka SOUp, valentova@soup-pisnice.cz, 261 911 797 l.102
Mgr. Daniela Řepásková, statutární zástupkyně, repaskova@soup-pisnice.cz , 261 911 797 l. 103

3.

Webové stránky právnické osoby
www. soup-pisnice.cz

4.

Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita
Cílová kapacita Středního odborného učiliště potravinářského je 380 žáků

5.

Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje, a jsou

zařazeny ve školském rejstříku

škola

kód

název oboru / vzdělávacího programu

29-56-H/01

Řezník-uzenář

65-51-H/01
65-51-H/01

cílová

poznámka
(uveďte, pokud obor
neb
yl
vyu
čov
án,
je
dob
íhají
cí,
atd.
)

Kuchař-číšník
(ŠVP Kuchař-číšník)
Kuchař-číšník
(ŠVP Kuchař)

65-41-L/01

Gastronomie

65-41-L/51

Gastronomie

Pojmy a jejich vysvětlení:
Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení
Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy.
Školské zařízení = školské zařízení podle § 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

6.

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb :
Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 – Písnice, Libušská 320/111 (zřízené Magistrátem
hl.města Prahy) poskytuje teoretické vzdělávání všem žákům školy .
Praktické vzdělávání poskytuje formou odborného výcviku na smluvních pracovištích sociálních
partnerů.
Pro obor kuchař-číšník (ŠVP Kuchař-číšník) a kuchař-číšník (ŠVP Kuchař) na těchto pracovištích

Jídelna Těšnov, Těšnov 5, Praha 1
Hotel Opera, Těšnov 13, Praha 1
Hotel Falkensteiner, Opletalova 21, Praha 1
Restaurace Monarchie, Štěpánská 61, Praha 1
Kavárna Lucerna, Štěpánská 61, Praha 1
Restaurace XXXLutz ,Nárožní 1390/4, Praha 5
Pizerie DONA, Veleslavínova 93/10, Praha 1
Pizerie DONA, Karlovo nám. , Praha 2
Olive Food (Nile House) Karolínská 654/2, Praha 8
Olive Food (Danube house) Karolínská 654/2, Praha 8
Rozmarýn Olive Food , Kodaňská 1441/46, Praha 10
Hotel Diplomat, Evropská 370/15, Praha 6
Hotel Selský dvůr, K Horkám 56, Praha 10
Hotel Ramada, Václavské náměstí 41, Praha 1
Pankránský rynek catering, Na Strži 1721/63, Praha 4
GE Money Bank Canten, Vyskočilova 1422/1a, Praha 4
Sazka Canten, K Žižkovu 851, Praha 9
Perfect Canten, Soukenická 1085/4, Praha 1 – pracoviště Makro Stodůlky
Restaurace Barabizna, Pod Špitálem 363, Praha 5
Aramark TO2, Vyskočilova, Praha 4
Aramarak Pojišťovna Uniqa, Evropská 136, Praha 6
Aramark Uni Credit Bank Diamond, Ke Štvanici 656/3, Praha 7
Aramark O2 , Za Brumlovkou 266/2, Praha 4
Aramark Olšanka, Olšanská 2681/6, Praha 3
Restaurace Prostor, Staropramenná 653/31, Praha 5
Sodexho City Toner, Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Sodexho ČÚZK , Praha 10
Lahůdky Budějovická, Údolní 212, Praha 4
Sportovní klub Tempo, Ve Lhotce 1045/3, Praha 4
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Pro obor řezník-uzenář (ŠVP Řezník-uzenář) na těchto pracovištích:

Globus Zličín, Sárská 5, Praha 5
Globus Černý most, Chlumecká 765/6, Praha 9
Globus Makovice, Kostelecká 823, Praha 9
Jokoma – Všetice s.r.o, Zelená 205, Netvořice
Dolejš maso-uzeniny, nám. prezidenta Masaryka 14, Praha 4
Řeznictví a uzenářství U Dolejších, Na náměstí 97, Davle

7.

Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
Škola disponuje 5 učebnami, chemickou laboratoří, učebnou pro výuku ICT, učebnou pro výuku
jazyků, 2 multimediální učebny a odbornou učebnou pro gastronomické obory. Odborný výcvik je
vyučován na smluvních pracovištích. Stravování je zajištěno na Základní škole Meteorologická,
výuka tělesné výchovy v areálu TJ Sokol Libuš.
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8.

Školská rada - datum ustanovení, seznam členů, jméno předsedy školské rady a jeho kontaktní
údaje
Datum ustanovení 1.4.2005,
Nově zvoleni členové s účinností od 18.11.2015
Předseda školské rady

Mgr. Ondřej Chaloupka,
261 911 797, e-mail: chaloupka@soup-pisnice.cz

Zástupci žáků:

Vlas David

Zákonní zástupci nezletilých žáků:
Černohlávková Karla

Zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr. Chaloupka Ondřej
Svatoňová Marie

Zástupci jmenovaní zřizovatelem

Hejda Pavel
Kordík Ladislav
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II. Pracovníci právnické osoby
1.

Pedagogičtí pracovníci
(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte)

přepočtení na plně zaměstnanéředitel a zástupce ředitele

fyzické osoby celkeminterní učitelé

přepočtení na plně zaměstnanéinterní učitelé

fyzické osoby celkemexterní učitelé

přepočtení na plně zaměstnanéexterní učitelé

fyzické osoby celkempedagogičtí pracovníci

přepočtení na plně zaměstnané celkempedagogičtí pracovníci

Střední odborné učiliště potravinářské
Praha 4-Písnice

fyzické osoby celkemředitel a zástupce ředitele

škola

a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

3

3

19

16,3

2

0,7

21

20

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)
škola

počet pedagogických pracovníků

Střední odborné učiliště potravinářské,
Praha 4-Písnice

celkem % z celkového počtu
pedagogických pracovníků

19
2

kvalifikovaných
nekvalifikovaných

90,48 %
9,52 %

c) věková struktura pedagogických pracovníků
počet celkem ve
fyzických
osobách
k 31. 12. 2015

do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více let

23

0

1

2

4

7

9

v tom podle věkových kategorií
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d) další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

1

Šikana

2

MHMP

1

CAN

1

Centrum vzdělávání STOD

1

Komunikace v hotelnictví

1

Centrum vzdělávání STOD

1

Zaměstnanci hotelu

1

Centrum vzdělávání STOD

1

Škola – sociální prostředí

1

Centrum vzdělávání STOD

1

Trestní činnost mládeže

1

Centrum vzdělávání STOD

1

Pedagogická profese a
osobnost pedagoga

1

Centrum vzdělávání STOD

1

Rozšiřující kurz filozofie

1

Člověk v tísni
MŠMT 1016/2015-1-39

1

Moderní korespondence

1

MŠMT 1973/2014-1-66

1

DPS

1

VŠE Praha

rozšiřování aprobace

1

Kouč

1

Results Coaching Systém
MŠMT 22451/2014-1/641

jiné (uvést jaké)

2

Hodnotitelé

1

Cermat

4

Zadavatelé

2

Cermat

1

Školení řidičů

9

Autoškola Flegel, s.r.o

semináře

kurzy

doplňkové pedagogické studium
školský management

e) jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků

z toho

2.

celkem (fyzické osoby)

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.)

3

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.)

1

rodilý mluvčí

-

Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)
a) počty osob

fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

10

10,9
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III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ)
(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte)
1.

Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů
a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola

počet tříd / skupin

počet žáků / studentů

8

186

Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku:
(údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně)
přerušili vzdělávání:
nastoupili po přerušení vzdělávání:
sami ukončili vzdělávání:
vyloučeni ze školy:
nepostoupili do vyššího ročníku:
0
přestoupili z jiné školy:
přestoupili na jinou školu:
jiný důvod změny (uveďte jaký):

2.

7
0
26
0
6

z toho nebylo povoleno opakování:

8
2

Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu)
a) denní vzdělávání

škola

průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu

průměrný počet
žáků / studentů
na učitele

23

23

Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

Střední odborné
učiliště potravinářské

Jihomoravský

škola

Jihočeský

Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)

kraj

3.

počet
žáků/studentů
celkem

-

-

2

-

1

2

1

1

1

-

61

2

-

71

z toho
nově přijatí

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

26

2

-

32
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci)

4.

a) denní vzdělávání

škola

Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice

z celkového počtu žáků / studentů:

prospělo s vyznamenáním

4

neprospělo

8

opakovalo ročník

6
89

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.
tj. % z celkového počtu žáků/studentů

58 %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta

139
21

z toho neomluvených

Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií

5.

škola

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice

denní
vzdělávání
počet žáků, kteří konali zkoušku

40

z toho konali zkoušku opakovaně

1

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu

8

prospěl s vyznamenáním

1

počet žáků, kteří byli hodnoceni

prospěl
neprospěl

8

38
1

vzdělávání
při zaměstnání

MATURITNÍ ZKOUŠKY
škola

Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice

denní
vzdělávání

počet žáků, kteří konali zkoušku

21

z toho konali zkoušku opakovaně

8

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu

0

prospěl s vyznamenáním

0

prospěl

5

počet žáků, kteří byli hodnoceni

neprospěl

6.

vzdělávání
při zaměstnání

16

Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2016/2017

a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ
(za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je
v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa)
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-56-H/01 Řezník-uzenář
11

(denní vzdělávání)Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016

počet přihlášek celkem

2

počet kol přijímacího řízení celkem

11

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru
z toho v 1. kole

9

z toho ve 2. kole

2

z toho v dalších kolech

-

z toho na odvolání

0

počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor:

29-56-H/01 Řezník-uzenář

obor: x

19
-

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2016/2017

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-51-H/01 Kuchař-číšník

9

-

81

(denní vzdělávání)Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016

počet přihlášek celkem

2

počet kol přijímacího řízení celkem

81

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru
z toho v 1. kole

68

z toho ve 2. kole

13

z toho v dalších kolech

-

z toho na odvolání

0

počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor:

65-51-H/01 Kuchař-číšník

22

obor: x

-

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2016/2017

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-41-L/01 Gastronomie
29

(denní vzdělávání)Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016

počet přihlášek celkem

2

počet kol přijímacího řízení celkem

z toho v 1. kole

28

z toho ve 2. kole

1

z toho v dalších kolech

-

z toho na odvolání

-

počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor:

65-41-L/01 Gastronomie

2

obor: x

-

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2016/2017

7.

29

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru

-

Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Ve Středním odborném učilišti potravinářském se vzdělávají žáci s průměrným prospěchem.
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8.

Ověřování výsledků vzdělávání
Inspekční elektronické zjišťování výsledků žáků zaměřené na matematickou, čtenářskou a sociální
gramotnost pro 1. ročníky.

9.

Školní vzdělávací programy
Podle ŠVP proběhla výuka ve všech ročnících tříletých oborů ukončených výučním listem. Podle
ŠVP proběhla výuka i v nástavbovém oboru Gastronomie.

10.

Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Žáci oboru kuchař-číšník, kuchař se učí dva cizí jazyky – anglický jazyk a německý jazyk. Žáci oboru
řezník-uzenář se učí pouze 1 cizí jazyk (anglický jazyk nebo německý jazyk).

11

IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže)
1.

Domovy mládeže (samostatné i při školách)
a) Vybavení domova mládeže (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu)

počet

30

Počet ložnic celkem

30

1 až 3 lůžkových
4 až 6 lůžkových

v tom

7 až 10 lůžkových
11 a více lůžkových

3

Společenské místnosti a klubovny

b) Počty ubytovaných žáků podle typu školy (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu)

typ školy

počet ubytovaných

z toho ze škol zřizovaných HMP

11

11

11

11

počet ubytovaných ve škol. roce 2015/2016

kapacita

naplněnost v %

11

70

16%

základní (vč. speciálních)
gymnázium
SOŠ
konzervatoř
SOU, OU a U
speciální a praktické SŠ
VOŠ
jiné (specifikujte)
celkem

c) Naplněnost domovů mládeže

12

d) Žádosti o ubytování v domově mládeže
-

počet žádostí celkem
z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno
nejčastější důvody nevyhovění žádosti

e) Využití Domovů mládeže v době školních prázdnin
V době školních prázdnin je Domov mládeže uzavřen.
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11

0
0

V. Aktivity právnické osoby
- Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1.

Výchovné a kariérové poradenství
Ve školním roce 2015-2016 plnila funkci výchovného poradce Mgr. Irena Langmajerová. Školní
psycholog v SOUp nepůsobí. V případě nutnosti směřujeme děti na PPP v Barunčině ulici, se kterou
máme navázanou velmi dobrou spolupráci. PPP pro Prahu 4 v Barunčině 11 pomáhala především
s aktualizaci posudků žáků se SPU. Kromě výše uvedené PPP docházelo i na spolupráci s PPP
v místě bydliště jednotlivých žáků, nebo s PPP dle původního zařazení dětí do ZŠ.
Výchovná komise se ve školním roce 2015 – 2016 sešla celkem 41 krát, příčinou bylo 28 žáků
porušujících v různé míře školní řád.
Práce výchovného poradce na našem SOUp spočívá především v projednávání problémových
situací, většinou špatné docházky, pohovorů se žáky a jejich zákonnými zástupci o nevhodném
chování a pomoci vyučujícím při navazování žádoucích kontaktů mezi vyučujícími na straně jedné a
rodiči, resp.. zákonnými zástupci a žáky na straně druhé.
Co se kariérního poradenství týká, u absolventů tříletých oborů je jejich pracovní zařazení
jednoznačné. Tito žáci si pro profesní rady ohledně budoucí pracovní aktivity nepřicházejí většinou
si je vyžádají již na jednotlivých pracovištích odborného výcviku, kde mají zaměstnavatelé možnost
vidět naše žáky při práci.
Studenti nástavbového studia pak při volbě eventuální budoucí školy vycházejí z doporučení učitelů
jednotlivých předmětů a od výchovného poradce požadují seznamy vyšších a vysokých škol,
případně rady typu způsobu podávání přihlášek.
Co se ostatních sociálně patologických jevů týká, snažíme se jim předcházet přednáškou npor.
Holuba z preventivně informačního oddělení Policie ČR o kriminalitě mládeže, kterou
organizujeme pro všechny první ročníky a pořady Agentury JL pro mládež v divadle U Hasičů.

2.

3.

4.

Prevence rizikového chování
12. 11. 2015

Přednáška primární prevence kriminality

PČR

19. 11. 2015

Přednáška primární prevence kriminality

PČR

Ekologická výchova a environmentální výchova
15. 9. 2015

Návštěva národního zemědělského muzea v Praze

10. 12. 2015

Exkurze do čističky odpadních vod

27. 1. 2016

Návštěva potravinářské laboratoře Hrnčíře

20. 4. 2016

Exkurze čističky odpadních vod

Multikulturní výchova
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5.

6.

7.

8.

1. 10. 2015

návštěva MERCADO Mezinárodní gastronomická akce španělských dnů
v Praze

1.10. 2015

Imatrikulace 1. ročníků tříletých učebních oborů

Výchova k udržitelnému rozvoji
1. 10. 2015

Cestovní ruch – zeměpisná vycházka za památkami „Hrad Karlštejn“

2. 10. 2015

Muzeum gastronomie

30. 10. 2015

For Gastro – návštěva veletrhu

6. 10. 2015

Návštěva muzea alchymie

6. 10. 2015

Návštěva Koželužny

12. 11. 2015

Gastrofest České Budějovice

20. 11. 2015

Exkurze Leco

4. 12. 2015

Exkurze Staropramen Smíchov

16. 3. 2016

Muzeum čokolády Praha

7. 6. 2016

Muzeum čokolády

19. 4. 2016

Hotel Michle

13. 6. 0216

Masozávad Kaufland

Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
9. 10. 2015

Poprask – turnaj v malé kopané

17. 3. 2016

Silový víceboj

Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
25. 1. 2016

Divadlo U Hasičů – představení Klára

31. 3. 2016

Návštěva výstavy Titanic

29. – 30. 3. 2016

Kurz vykrajování

23. 4. 2016

Vyšehrad – Má vlast

19. 4. 2016

Obrazárna Pražský hrad

24. 5. 2016

ZOO Praha

13. 6. 2016

Divadlo Na Fidlovačce – představení Babička

Soutěže
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Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a
mezinárodní úrovni)

9.

26. 11. 2015

Hellmanns cup – účast

14. 4. 2016

Interní školní soutěž „ Bramborák

Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
Spolupráce se střední školou GVB Grevenbroich
10/2015

Erasmus/Tandem

Výměnná praxe našich studentů v Německu GVB

03/2016

Erasmus+

Výměnná praxe studentů z Německa v naší škole

10. Spolupráce právnické osoby s partnery
V průběhu školního roku škola spolupracovala s výchovnými ústavy a s pedagogicko-psychologickou
poradnou Barunčina, Praha 4.
Pravidelně byly poskytovány údaje České správě sociálního zabezpečení a Všeobecné zdravotní
pojišťovně.

Asociace kuchařů a cukrářů – členství
Český svaz zpracovatelů masa - členství
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11.

Další aktivity, prezentace
Dny otevřených dveří – proběhly 5 x v průběhu školního roku. Organizačně dobře zajištěny,
zúčastnění žáci i jednotliví pedagogové k této akci přistoupili s maximálním nasazením a
zodpovědností.

12.

Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin
Budova školy slouží výhradně k zajišťování vzdělávání a výchovy žáků, k jiným účelům využita
nebyla.
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VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení.

2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení
Střední odborné učiliště potravinářské ve školním roce 2015/2016 kontroly nemělo.

VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2015
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2015
Příjm
y
Dotace od MHMP

12.433.053,-- Kč

Dotace od krajského úřadu

3.013.000,-- Kč

Příjmy vlastní

1.453.749,-- Kč

Čerpání fondů

100.000,-- Kč

Doplňková činnost

42.849,-- Kč
42.870,87

Ostatní výnosy

Kč

CELKEM

17.085.521,87 Kč

Výdaj
e
Platy a odvody

13.413.821,92 Kč

Materiál

474.294,-- Kč
1.436.548,99

Energie

Kč

Opravy a údržba

239.103.-- Kč

Ostatní služby a náklady

1.511.009,76 Kč

CELKEM

17.074.777,67 Kč
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Zlepšený hospodářský výsledek 10.744,20 Kč převeden do rezervního fondu.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti

0

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled
všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o
právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí

0

výhradní licence
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení

Výroční zpráva schválena školskou radou 18.10.2016.

Podpis ředitelky školy – Ing. Milada Valentová , v.r.

Podpis předsedy školské rady – Mgr. Ondřej Chaloupka, v.r.
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