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Podle vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, předkládá ředitel/ka školy tuto Výroční 

zprávu o činnosti školy ve školním roce 2016/2017. 

Obsah zprávy je zpracován podle vyhlášky č.15/2005 Sb., § 7 odst.1 a – n a odst. 2. 
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Část I. 

Základní údaje o škole 
 

Název školy: 
Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123  

okres Nový Jičín 

Adresa školy: Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice 

IČ školy: 00848310 

Telefonní kontakt: 556 810 172 

ID datové schránky: ddtgf9y 

Webové stránky školy: www.zsalsova.cz 

Zřizovatel školy: Město Kopřivnice 

Ředitel školy: Mgr. Milan Bureš 

Zástupce ředitele, který trvale 
zastupuje ředitele v plném rozsahu 
jeho řídící činnosti: 

----------------------------------- 

Zástupce ředitele školy: 
Mgr. Milan Chaloupka 

Mgr. Jiří Štěpán 

Výchovný poradce: Mgr. Sylva Ježová 

Školní speciální pedagog: ----------------------------------- 

Školní psycholog: Mgr. Markéta Nováková 

Vedoucí učitelka mateřské školy 
(pokud je u ZŠ): 

----------------------------------- 

Vedoucí vychovatelka školní 
družiny: 

Michaela Kahánková 

Vedoucí školní jídelny: Ing. Jana Babincová 

Složení školské rady: 
 

Mgr. Eva Šustková, Mgr. Sylva Ježová 
Ing. Miroslav Kopečný, Ing. Věra Šablaturová 

Mgr. Vít Goršanov, MUDr. Roman Jelínek 
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Část II. 

 
Základní údaje a přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

(v souladu se zápisem ve školském rejstříku) 
 
ZŠ: kapacita dle rejstříku škol a školských zařízení 624 

I. stupeň – počet tříd 9 I. stupeň – počet žáků 222 

II. stupeň – počet tříd 7 II. stupeň – počet žáků 170 

Počet speciálních tříd -------- Počet žáků ve speciál. třídách -------- 

 

MŠ: kapacita dle rejstříku škol a školských zařízení ………… 

Počet tříd -------- počet dětí -------- 

Počet speciálních tříd -------- Počet dětí ve spec.třídách -------- 

 

ŠD: kapacita dle rejstříku škol a školských zařízení 90 

Počet oddělení 3 počet žáků 90 

 

Školní jídelna (výdejna): kapacita dle rejstříku škol a školských zařízení 650 

Počet strávníků ŠJ /výdejny 395 + 106 odvoz 

 

  

Vzdělávací programy: 
 

Základní vzdělávání 79-01-C/01 Základní škola 

Předškolní vzdělávání ----------------------------------- 

 
 
 
 

Počet úrazů ve školním roce 2016/2017: 83 
z toho počet odškodněných úrazů: 20 
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Část III. 

 
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
 

Zaměstnanci školy 

Počet fyzických osob Přepočtený evidenční 
počet 

ZŠ MŠ ZŠ MŠ 

Pedagogičtí zaměstnanci 
celkem: 

29 -------- 27,82 -------- 

- z toho počet asistentů 
pedagoga 

-------- -------- -------- -------- 

- z toho počet speciálních 
pedagogů 

-------- -------- -------- -------- 

- z toho počet pracovníků 
školní družiny 

3 -------- 3 -------- 

- z toho školní psycholog 
 
 

1 -------- 1 -------- 

 
Počet fyzických osob 

Přepočtený evidenční 
počet 

ZŠ MŠ ZŠ MŠ 

Nepedagogičtí zaměstnanci 
celkem: 
 

17 -------- 16.63 -------- 

- z toho počet 
zaměstnanců ŠJ/výdejny 

 
 

7 -------- 6.37 -------- 

 
 
Přehled pedagogických pracovníků dle věku a pohlaví 
 

věk ženy muži celkem 
Do 20 let -------- -------- -------- 
21 – 30 let 2 -------- 2 
31 – 40 let 5 3 8 
41 – 50 let 7 2 9 
51 – 60 let 6 3 9 
61 a více let -------- 1 1 

celkem 20 9 29 
% podíl celkového 
počtu 

69 % 31 % 100 % 
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Část IV. 

 
Údaje o zápisu k povinné školní docházce, 

k docházce do mateřské školy 
 

a) Základní škola                                                           
Kapacita 

školy 
(dle 

rejstříku) 

Počet 1. tříd 
k 1. 9. 2016 

Počet přijatých 
žáků do 
1. třídy 

Z toho počet žáků 
nepatřících do 

spádového obvodu 
školy 

Počet 
odkladů PŠD 

pro šk. rok 
2016/2017 

 
624 

 
2 56 13 14 

 
 

b) Mateřská škola 

Kapacita 
školy 

Počet tříd 
k 1. 9. 2016 

Počet 
zapsaných 

dětí 

Počet 
přijatých 

dětí 

Počet tříd 
k 1. 9. 2016 

Počet 
volných 

míst 
 

-------- 
 

-------- -------- --------- -------- ------- 
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Část V. 

 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
a) Prospěch žáků na základní škole – I. stupeň 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1. 54 54 -------- -------- 
2. 46 42 4 -------- 
3. 30 21 9 -------- 
4. 54 43 11 -------- 
5. 38 18 20 -------- 

Celkem za I. st. 222 178 44 -------- 
 
 

b) Prospěch žáků na základní škole – II. stupeň 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

6. 60 18 42 -------- 
7. 29 14 15 -------- 
8. 39 8 30 1 
9. 42 13 28 1 

Celkem za II st. 170 53 115 2 
 
 

c) Prospěch žáků na základní škole – celkem 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

Celkem I. stupeň 222 178 44 -------- 
Celkem II. stupeň 170 53 115 2 

Celkem ZŠ 392 231 159 2 
 
 

d) Rozmístění žáků 5. tříd ZŠ (pro malotřídní školy) 
 

Přijati na základní školy 
 

Počet rozmístěných žáků 

-------- -------- 
-------- -------- 
-------- -------- 
-------- -------- 
-------- -------- 

Počet žáků 5. tříd celkem -------- 
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Rozmístění žáků 9. tříd ze ZŠ (ZŠ úplné) 

Celkem žáků vycházejících ze ZŠ: 
vycházející / přecházející 

43 / 3 
- z toho na osmiletá gymnázia 0 / 3 
- z toho na šestiletá gymnázia -------- 
- z toho na čtyřletá gymnázia 9 / 0 
- z toho na střední školy s maturitou 

z toho na umělecké školy a konzervatoře 
26 / 0 
1 / 0 

- z toho na učební obory s maturitou 2 / 0 
- z toho na učební obory bez maturity 5 / 0 
- z toho počet žáků vycházejících z nižších 

ročníků (mimo gymnázia) 
1 / 0 

 
Počet žáků se sníženou známkou z chování – I. stupeň 

Stupeň chování Počet žáků 
Procento 

z celkového počtu žáků 
2. 2 0,9 
3. -------- -------- 

 
Počet žáků se sníženou známkou z chování – II. stupeň 

Stupeň chování Počet žáků 
Procento 

z celkového počtu žáků 
2. 4 2,4 
3. -------- -------- 

 
Celkový počet neomluvených hodin – I. stupeň 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

1 16 16 
 

Celkový počet neomluvených hodin – II. stupeň 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

4 10 2,5 
 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: 
Celkem žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami: 35 

- z toho vývojové poruchy učení a chování 25 
- z toho vady řeči 6 
- z toho více vad 3 
- z toho sluchové postižení 1 
- z toho autismus -------- 
- z toho žáci mimořádně nadaní -------- 
- z toho žáci s tělesným postižením -------- 
-  -------- 
-  --------- 
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Část VI. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Činnost na úseku prevence kriminality 
a protidrogové prevence 

Počet 
akcí 

Počet 
zúčastněných 

žáků pedagogů 
1. Přednášky 13 359 19 
2. Pobytové semináře pedagogů ------- -------- -------- 
3. Adaptační pobyty žáků 2 60 2 
4. Akce v rámci volného času (ZŠ + MŠ) 2 392 6 
5. Práce s třídami 5 392 16 
6. Celoroční projekty -------- -------- -------- 
7. Další 1 12 1 

 
Popis uplatňování programu k prevenci sociálně patologických jevů: 

Základním nástrojem prevence je plnění MPP, který je vždy schválen 
pedagogickou radou. Na realizaci MPP se podílejí všichni pedagogové i vychovatelky 
ŠD. Dále práce ŠŽS, která organizuje různé aktivity pro stmelení kolektivu, aktivity 
zaměřené na vzájemnou spolupráci a pomoc. 
 
Ad1)   a)  vzdělávací preventivní akce pro žáky 7. – 8. roč. 
                „Nebezpečné komunikační jevy související s používáním ICT“ 
 

b)  pro žáky 3. – 4. roč. 
           „Bezpečné chování na internetu“ 
 

c) pro žáky II.st. 
          „Preventivní programy realizované RENARKONEM“ 
 

d)  pro žáky 5.roč. 
            „Negativní vlivy kouření“ 
 

e) pro pedagogy 
           „Agresivita současných dětí“ 
 

Ad4)   a)  sbírka plyšových hraček pro ZŠ a MŠ Motýlek, 
b) sportovně-zábavné odpoledne pro děti a rodinné příslušníky 
 

Ad5)   tematicky zaměřené dny organizované ŠŽS  
           „Džínový den“, „Den naruby“, „Americký den“, „Soutěžní tematický den“ 
 
Ad7)  „Mikuláš, čerti a andělé“ 
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Část VII. 

 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
 

 

Přehled vzdělávacích aktivit – akreditovaných 
Počet zúčastněných 

pedagogů 
Metodická poradna k ICT 1 
PLPP a práce s žákem v rámci 1. stupně PO 2 
Práce s emočními, akut. a krizovými stavy žáků 1 
Oxford Professional Development for Primary Teachers 1 
The 19th Teachers Park – International Conference 1 
Přijímací řízení 1 
Školní psycholog a spec. pedagog 1 
Digitální vzdělávání ve škole 1 
Jak vést žáky  k sebeovládání a odpovědnosti za 
vlastní chování nejen v situacích porušování pravidel 1 

Asertivita a agresivita ve škole 1 
Matematika dynamicky 1 
Počítač ve škole 1 
Výchovný poradce 1 
Digitální škola dneška 1 
Sugar and Spice 1 

 
 
 
 
 
 

Přehled vzdělávacích aktivit – ostatních 
Počet zúčastněných 

pedagogů 
MAP – Mentor začínajících pedagogů 1 
MAP – Budování znalostních kapacit 3 
MAP – Agresivita současných dětí 2 
MAP – První pomoc pro pedagogy, zaměstnance škol          
            a školských zařízení 1 

Program celoživotního vzdělávání 
„Studium pro ředitele škol a školských zařízení“ 2 
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Část VIII. 

 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Akce organizované školou  
 
 

Kulturní akce KDK termín  ročník 
Řemeslo má zlaté dno 1/2017 1.- 3. roč. 
Taneční koncert ZUŠ Kopřivnice 5/2017 1.- 9. roč. 
Vánoční čekání 12/2016 4. roč 
 
 
 
 

Kino PULS termín ročník 
Hledá se Dory 12/2016 1.-3.,6.-7. roč. 
Obr Dobr 12/2016 4. roč 
Strašidla 12/2016 5. roč 
Warcraft 12/2016 8.-9. roč. 
 
 
 
 

Divadlo loutek Ostrava  termín  ročník 
Dášenka čili život štěněte 6/2017 2. roč. 
Láska s červeným nosem 2/2017 4.-5. roč. 
 
 
 
 

Divadlo P. Bezruče Ostrava  termín  ročník 
Škola základ života 2/2017 7.-9. roč. 
 
 
 
 
Občanské sdružení HÁJENKA, Štramberk ročník 
Příběh jednoho odpadku 1.-3. roč. 
Velikonoce v Beskydech 1.-3. roč. 
Když to schytá biodiverzita 4. roč 
Máme na výběr?! 5. roč. 
Vítejte na Zemi 5. roč. 
Putování ptačím rájem 6. roč. 
Putování lesem 8. roč. 
Cesta do minulosti 9. roč. 
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Další akce, programy a projekty I. stupně ročník 
Program „Ovocentrum s maňáskem“ 1.-5. roč. 
Program „Dopravní výchova“ – teorie, praxe 1.-5. roč. 
Program „Knihovna Kopřivnice“ 2., 4. roč. 
Program „Hasiči“ 2. roč. 
Program „Bezpečné chování na internetu“ 3.-4. roč. 
Program „První pomoc“ 4. roč. 
Program „Zdravé stravování“ 4. roč. 
Program „Pravda a omyly o kouření“ 5. roč. 
Hasičárna Kopřivnice 1. roč. 
Planetárium Ostrava 5. roč. 
Projekt „Putování za jablíčkovou vůní“ 2. roč. 
Projekt „Den s Andersenem“ 4. roč. 
Projekt „Den naruby“ 4. roč. 
Projekt „Enkaustika“ 5. roč. 
Projekt „Jablečný den“ 5. roč. 
 
 
 
 
 
 
Další akce a projekty II. stupně ročník 
Program „Adaptační kurz“ 6. roč. 
Program „Šikana“  6. roč. 
Program „Svět kolem nás – Vietnam“ 6.-9.roč. 
Program „Knihovna Kopřivnice“ 6., 8. roč. 
Program „Hasiči“ 6. roč. 
Program „Nebezpečné komunik. jevy související s používáním ICT“ 7.-8. roč. 
Program „Drogy“ 8. roč. 
Program „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“ 7.-8. roč. 
Program „Protidrogový vlak“ 7., 9. roč. 
Program „Vliv médií“ 8. roč. 
Program „Kurz první pomoci“ 8. roč. 
Program „Zdravé stravování“ 8. roč. 
Program „Přednáška z oblasti soc.-právní ochrany dětí“ 8. roč. 
Program „Přehlídka technických profesí – Řemeslo má zlaté dno“ 8. roč. 
Program „Sexualita“ 9. roč. 
Program „Beseda s právníkem – Trestní odpovědnost“ 9. roč. 
Projekt TOOP „Beseda na Okresním ředitelství Policie ČR“ 9. roč. 
Projekt „GEMA“ 9. roč. 
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Účast na olympiádách a soutěžích 

Přehled umístění žáků školy v olympiádách a soutěžích ve školním roce 2016/2017 
 
 
 

Název olympiády/soutěže 

Umístění 

v okresním 
(nebo 

oblastním) kole 

v krajském 
kole 

v ústředním 
(celorepublikovém), 

příp. v 
mezinárodním kole 

OLYMPIÁDY 
Dějepis 13. místo   
Český jazyk 14.- 20. místo   
Český jazyk 21. – 30. místo   
Matematika 5. – 7. místo   
Matematika 5. – 8. místo   
Matematika 12. – 15. místo   
Matematika 18. – 21. místo   
Pythagoriáda 7. – 8. místo   
Pythagoriáda 11. – 15. místo   
Přírodopis 10. místo   
Zeměpis 8. místo   
SOUTĚŽE 
„Photocontest“ – dig.foto.   1. místo 
„Mladý zahrádkář“   21. místo 
„Mladý zahrádkář“ 1. místo   
„Mladý zahrádkář“ 2. místo   
„Mladý zahrádkář“ 3. místo   
„Mladý zahrádkář“ 4. místo   
„Mladý zahrádkář“ 2. místo   
„Myslivost“ - výtvarná  3. místo  
„Včelařská“ 1. místo (dí)   
„Včelařská“ 2. místo (chl)   
Konverzace Aj 7. – 9. místo   
Konverzace Aj 17. místo   
„Dopravní“ 5. místo(chl, dí)   
„Florbal“ – kat. H III  účast  
„Florbal“ – dívky (II.st.) 2. místo   
„Florbal“ – chlapci (I.st.) 2. místo   
„Florbal“ – starší žáci 1. místo   
„Florbal“ – mladší žáci 1. místo   
„Gymnastika“  1. místo  
„Gymnastika“  2. místo  
„Gymnastika“  3. místo  
„Štafetový pohár“  6. místo  
„Vybíjená“ účast   
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a) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu na akce a soutěže: 

 

 Mimorozpočtové zdroje 

Finanční prostředky 
v Kč  

celkem využité 

poskytnuté 
granty 

---------- ---------- ---------- 

sponzoři ----------- ---------- ---------- 

ostatní ----------- ---------- ---------- 
 
 

Část IX. 
 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

a) inspekční činnost provedená ČŠI 
 
INEZ – Participace žáků na fungování základní školy a využívání  
            individuálních výchovných programů 
INEZ – Využívání digitálních technologií a strategické plánování 
INEZ – Participace žáků na fungování a rozvoji školy 
 
 

b) kontrolní činnost provedená ČŠI 
 
Organizace a průběh zápisu do prvních tříd pro šk. rok 2017/2018  
   – bez závad 

 
 

 
c) kontrola provedená odborem kontroly MÚ 

   Veřejnoprávní kontrola MÚ – bez závad 
 

d) kontrola provedená KÚ MSK 
 
---------------------------------------------------- 
 

e) další kontroly (např. KHS,BOZP apod.) 
 
Kontrola OSSZ Nový Jičín – bez závad 
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Část X. 

 
Základní údaje o hospodaření školy  

 
a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního 

rozpočtu 
 
 

Prostředky poskytnuté  
krajským úřadem 

Příjem Výdej Zůstatek 

Z
á

va
zn

é 
u

ka
za

te
le

 Přímé NIV celkem 16 408 000 16 408 000 0 

z toho 
- Platy 11 727 000 11 727 000 0 
- OON 53 000 53 000 0 

Náhrady PNS ---------- ---------- ---------- 

O
rie

n
ta

čn
í 

u
ka

za
te

le
 Odvody 4 003 000 4 003 000 0 

FKSP 177 000 177 000 0 

ONIV 448 000 448 000        0 

 
 
 
 
 
b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

 
Prostředky poskytnuté  
a stanovené zřizovatelem 

Výnosy Náklady Hospodářský výsledek 

  

Příspěvek  3 789 500 6 816 600 15 240 
Příspěvek na investice ---------- ---------- ---------- 
Příjmy  3 044 300 ---------- ---------- 
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Část XI. 
 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
 
 

Název programu Způsob zapojení 
Počet zúčastněných 

žáků 
(dětí) 

pedagogů ostatních 
zam. 

ERASMUS+ 
Profesní rozvoj učitelů cizích 

jazyků 

Projekt je zaměřen na jazykově-
metodologické vzdělávání učitelů 
cizích jazyků, kteří prostřednictvím 
zahraničních mobilit dostanou 
příležitost inovovat své metody, 
rozšířit své jazykové dovednosti a 
zvýšit svou kreativitu. Cílem je 
zlepšení kvality a efektivity 
jazykového vzdělávání. Tím 
chceme motivovat naše žáky k 
dosažení lepších výsledků při 
studiu cizích jazyků, což jim z 
dlouhodobého hlediska otevírá 
možnosti studia v zahraničí a v 
budoucnu lepšího uplatnění na 
trhu práce. Do projektu byli 
zapojeni čtyři učitelé cizích jazyků 

– angličtiny a němčiny. 

 

4 

 

Šablony 2016 

 Školní psycholog – personální 
podpora ZŠ: Cílem této aktivity je 
poskytnout dočasnou personální 
podporu – školního psychologa. 
Školní psycholog zkoumá klima ve 
třídách, chování žáků, vytváří 
diagnostiku a poskytuje konzultace 
pro žáky, pedagogy a rodiče ve 
škole nebo mimo školu. Školní 
psycholog spolupracuje také se 
zdravotnickými a jinými 
organizacemi mimo školní 
zařízení. 
 
Klub zábavné logiky a deskových 
her pro žáky ZŠ: Cílem aktivity je 
realizace klubu zábavné logiky a 
deskových her pro žáky základní 
školy. Má formu volnočasové 
aktivity a vede k rozvoji klíčových 
kompetencí. Aktivita vede k rozvoji 
logického (ale i informatického) a 
strategického myšlení žáků. Takto 
získané znalosti, dovednosti a 
kompetence se také promítají i do 
povinné složky vzdělávání žáka. 
Aktivita umožňuje vedle rozvoje 
žáků i profesní rozvoj 
pedagogických pracovníků.  

392 4 1 
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Část XII. 
 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení 

 
 
 

 Název 
vzdělávací akce 

v rámci 
celoživotního 

učení 

Obsahová náplň a 
cíle vzdělávacího 

procesu 

Počet zúčastněných na vzdělávání 

žáků 
(dětí) 

pedagogů 

 
nepedagogů ostatních 

(rodiče)  

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

 
 
 

Část XIII. 
 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů 

 
 

 

 
 

Název projektu 

Finanční prostředky 
v Kč  

celkem využité 

Státní fondy ---------- ---------- ---------- 

Programy EU ERASMUS+ (ukončen) 230 369,48 230 369,48 

Projekty KÚ MSK ---------- ---------- ---------- 

Projekty MŠMT Šablony (trvá) 615 922,20 428 841,87 

Jiné projekty ---------- ---------- ---------- 
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Část XIV. 
 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
 

Organizace, s kterou PO 
spolupracuje (HZS, 

městská policie, střední 
školy apod.)  

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího 
procesu 

Počet 
zúčastněných 

žáků (dětí) 

HZS 
Každý rok dva ročníky – 2., 6. 

Náplň dám programem realizovaný HZS. 
90 

Střední školy 
Prezentace středních škol na půdě školy a 
v rámci akce GEMA – 9. (případně 8. roč.). 

80 

Policie ČR Témata v rámci prevence kriminality. 40 
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Část XV. 

 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím za období od 1.1.2016 do 31.12.2016. 
 
Při poskytování informací bylo postupováno podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím a podle Pokynu MŠMT č. j.: 31-479/99-14, 
k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
 
Přehled za rok 2016 
 

Celkový počet písemných žádostí o informace 0 

Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 

Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o 

neposkytnutí informace 
0 

Výsledky sankčních řízení za nedodržení zákona 0 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. 0 
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Část XVI. 
 

Závěr 
 
Slovní shrnutí činnosti školy za školní rok 2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval/a dne 19. 9. 2017                               Mgr. Milan Bureš    
        …………………………………. 
             titul, jméno a příjmení 
         ředitel/ka školy 
 
 
 
 
 

Na vědomí:      

                 
Výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci školy dne  20. 9. 2017 
Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne  23. 10. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Milan Bureš    
V Kopřivnici dne  23. 10. 2017                            ……………………………………                                                                                                  
                                                                                               Ředitel/ka školy 
 
 
 
 


