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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLNÍM ZAŘÍZENÍ

1. PŘESNÝ NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY
Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené,
Praha 2, Ječná 27
2. ŘEDITEL A STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE:

Ředitel:

PhDr. Olga Maierová
602 226 339
maierovao@seznam.cz

Statutární zástupce:

PaedDr. Martin Moučka
608 210 365
mouckamartin@seznam.cz

Zástupce ředitele:

Mgr. Eva Přibylová
731 579 252
eva.pribilova@seznam.cz

Vedoucí vychovatelka:

Kateřina Kroupová
739 967 670
kathez@seznam.cz

Telefon:
Fax:

224942151 – 53
224942152

3. WEBOVÉ STRÁNKY PRÁVNICKÉ OSOBY

E-mail:
www stránka:

skola.jecna27@upcmail.cz
www.jecna27.cz
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4. ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ, JEJICHŽ ČINNOST PRÁVNICKÁ OSOBA VYKONÁVÁ A
JEJICH CÍLOVÁ KAPACITA
Škola je zřízena Hlavním městem Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2.
Součástí školy jsou:
Základní škola pro sluchově postižené
176
Střední škola (Gymnázium, SOŠ)
50
Mateřská škola pro sluchově postižené
24
Školní družina
30
Internát
56
Speciálně pedagogické centrum
156
Školní jídelna
300

5. OBORY VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Předškolní vzdělávání
Základní vzdělávání
Střední vzdělávání

ŠVP Sovička
ŠVP Základní škola Ječná 2007
ŠVP Gymnázium Ječná
ŠVP Informační služby

6. ZMĚNY VE SKLADBĚ OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ/VZDĚLÁVACÍ OBORY
Ve školním roce 2013/2014 nebyly žádné změny.
7. MÍSTA POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NEBO ŠKOLSKÝCH SLUŽEB
Škola je zřizována Hl. městem Praha.
Škola má sídlo na adrese Praha 2, Ječná 27.
Vlastníkem objektu je Pražská provincie kongregace školských sester De Notre Dame.

8. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ PRÁVNICKÉ
OSOBY.
Všechny součásti školy jsou umístěny v jedné budově.
K dispozici je 26 učeben (včetně odborných), dílny pro pracovní vyučování cvičná kuchyňka,
velká a mala tělocvična, kabinety k odborným předmětům a kabinet pro 1. stupeň základní
školy. Odborné učebny jsou zřízeny pro výuku fyziky, chemie, biologie, jazykové učebny,
učebny výpočetní techniky a učebna výtvarné výchovy.
V odborných učebnách a některých učebnách prvního stupně jsou umístěny interaktivní
tabule s připojením na internet. Kancelář a sborovna jsou vybaveny kopírkami.
Kancelářské místnosti školy, malá a velká sborovna a herna internátu jsou také vybaveny PC
s připojením na internet.
Učebny chemie a fyziky jsou však nedostatečně vybaveny pomůckami, které jsou technicky i
morálně zastaralé.
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8. ŠKOLSKÁ RADA

červen 2005

Vznik:
za učitele:

Mgr. Ludmila Sidejová
Mgr. Eva Přibylová
Zuzana Láníková
Ing. Ivana Černá
Albert Kubišta

za rodiče
za zřizovatele

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Černá, tel. 776 259 275

II. PRACOVNÍCI PRÁVNICKÉ OSOBY
1. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

interní učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem

Mateřská škola

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

škola

a) počty osob

x

x

2

2

x

x

2

2

1

24

21,1

x

x

24

21,1

2

8

7,4

x

x

8

7,4

Základní škola
Střední škola

2

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků
škola

Gymnázium, SOŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově
postižené, Praha 2, Ječná 27

počet
pracovníků

pedagogických

kvalifikovaných
nekvalifikovaných

33
1

celkem % z celkového
počtu ped. pracovníků

99,67
0,33
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c) věková struktura pedagogických pracovníků
počet celkem
ve fyz. osobách
k 31. 12. 2013

v tom podle věkových kategorií
do 20
let

21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let

MŠ

2

ZŠ

23

2

SŠ

8

celkem

33

61 a více
let

1

1

4

7

8

2

1

1

2

2

2

3

5

10

11

4

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků

počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

doplňkové pedagogické studium

1

aplikovaná TV pro
postižené

1

FTVS UK

školský management

x

x

x

x

rozšiřování aprobace

9

speciální pedagogika

9

Pedf UK, UJEP Ústí n. Labem

2. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
a) počty osob
fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

16

15

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků
anglický jazyk
školení Vema
školení o požární bezpečnosti a BOZP
zdravá výživa a nové trendy školního stravování
zaškolení k používání nové úklidové techniky
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III. ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ (MŠ, ZŠ,
ZŠP, ZŠS, SŠ
1. POČTY TŘÍD/STUDIJNÍCH SKUPIN A POČTY DĚTÍ/ŽÁKŮ
škola

počet tříd / skupin

počet dětí / žáků

Mateřská škola

2

13

Základní škola

15

108

Střední škola

4

26

2. ZMĚNY V POČTECH DĚTÍ/ŽÁKŮ V PRŮBĚHU ŠKOLNÍ ROKU, VČETNĚ UVEDENÍ
DŮVODU
Mateřská škola
Základní škola
Střední škola

3 děti přišly, diagnostický pobyt
4 žáci odešli, změna SVP; 10 dětí přišlo, diagnostický pobyt
2 žáci odešli, zanechání studia

3. ROZDĚLENÍ ŠKOL VZDĚLÁVAJÍCÍCH DĚTÍ A ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI PODLE DRUHU ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ

Zdravotní
postižení
celkem

MŠ

Celkem
třídy

děti/žáci

třídy

ZŠ
děti

třídy

SŠ
žáci

třídy

žáci

z toho:
mentální

0

0

0

0

zrakové

3

1

2

0

sluchové

120

12

86

22

vady řeči

10

0

10

0

tělesné

3

0

2

1

kombinované vady

0

0

0

1

autismus

2

0

1

1

8

0

6

2

1

0

1

0

vývojové poruchy
učení
vývojové poruch
chování
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4. DĚTI/ŽÁCI S TRVALÝM BYDLIŠTĚM V JINÉM KRAJI

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

x

1

1

x

1

1

x

x

1

34

14

Z toho:
nově přijatí

1

1

Celkem

Vysočina

1

Zlínský

Karlovarský

Celkem

Jihomoravský

Počty
dojíždějících
žáků

Jihočeský

Kraj

54

1

5

2

10

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

škola

Základní škola
prospělo s vyznamenáním

z celkového počtu žáků /
studentů:

neprospělo

0

opakovalo ročník

0

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.
tj. % z celkového počtu žáků/studentů
průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta
z toho neomluvených

škola

45

108
0%
9265
20

Střední škola

z celkového počtu žáků /
studentů:

prospělo s vyznamenáním

2

neprospělo

1

opakovalo ročník

0

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.

23

tj. % z celkového počtu žáků/studentů

11,5 %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta

3004

z toho neomluvených

167
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6. VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK - SŠ

ZÁVĚREČNÉ
ZKOUŠKY
škola

denní
vzdělávání

vzdělávání
při
zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku
z toho konali zkoušku opakovaně
počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu
prospěl
s vyznamenáním
počet žáků, kteří byli hodnoceni

prospěl
neprospěl

škola

Gymnázium,SOŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná
27

MATURITNÍ ZKOUŠKY
denní
vzdělávání

vzdělávání
při
zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku

5

x

z toho konali zkoušku opakovaně

2

x

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

2

x

prospěl
s vyznamenáním

0

x

prospěl

5

x

neprospěl

1

x

počet žáků, kteří byli hodnoceni

7. ÚDAJE O DĚTECH/ŽÁCÍCH NOVĚ PŘIJATÝCH KE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK
2014/2015
MŠ - údaje o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Počet
přihlášených

Počet přijatých

Počet nepřijatých

Počet nově
otevřených tříd

6

6

x

x

10

ZŠ - údaje o zápisu k plnění povinné školní docházky (podle typu školy - RVP)
Počet
přihlášených

Počet přijatých

Počet odkladů
PŠD

Počet nově
otevřených tříd

18

15

x

2

SŠ - údaje o přijímacím řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015

Kód a název oboru

Počet
přihlášených

Počet nově
Počet přijatých otevřených
tříd

72-41-M/01 Informační služby

11

9

1

8. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Všechny třídy, se vzdělávaly podle programu ZŠ Ječná 2007.
Někteří žáci s kombinovanými vadami se vzdělávali podle IVP.
Učební plán gymnázia:

Gymnázium Ječná

Učební plán SOŠ

Informační služby Ječná

Mateřská škola:

Sovička

9. OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ
Ověřování výsledků vzdělávání probíhalo ve spolupráci s pracovníky SPC. Psycholog školy
provedl test profesní orientace u závěrečných ročníků základní a střední školy. U žáků, kteří
se vzdělávali podle IVP proběhlo hodnocení ze strany SPC i ze strany školy.
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10. PEDAGOGICKÁ ASISTENCE
Od ledna 2007 působí na škole 4 asistentky pedagoga – noční vychovatelky internátu
(přepočtený počet 3). Dále bylo zaměstnáno ve šk. roce 2013/14 šest asistentek pedagoga
(přepočtený počet 3,6). Jejich činnost se zaměřila na podporu žáků při vyučování a při
přípravě na vyučování v internátu.
Osobní asistenty ve škole nemáme.

11. VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ
Škola má ve svém vzdělávacím programu zařazeny metody a postupy práce s nadanými
žáky. Sama škola se profiluje individuálním přístupem ke všem žákům. S nadanými žáky se
sluchovým postižením pracuje škola podle svého ŠVP.
12. KURZY NA DOPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ NEBO ZÁKLADŮ VZDĚLÁNÍ
V roce 2013/2014 kurzy neproběhly.
13. VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ A PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
Škola má v průběhu let zkušenosti se vzděláváním cizinců i příslušníků národnostních
menšin, kteří mají sluchové nebo těžké řečové postižení. Metody výuky naší školy vyhovují
takto postiženým jedincům.

14. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO PODPORA
Žáci základní školy se vyučují anglickému jazyku od 4.třídy. Ve druhém cizím jazyce jsou
vzděláváni žáci s potenciální možností studia na střední škole s maturitou. Na střední škole
v obou oborech jsou vyučovány dva cizí jazyky (anglický i německý jazyk).
Každoročně se setkávají žáci z partnerských škol v Německu v době konání LVVZ a při
výměnných pobytech v zahraničí.
15. VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ
Ve škole působí jeden výchovný poradce a školní psycholog na částečný úvazek.
Škola spolupracuje se SPC. Dále škola spolupracuje s Centrem kochleárních implantátů
Motol a s Foniatrickou klinikou Žitná.
Pří poruchách chování, ADHD nebo jiných zdravotních obtížích spolupracuje škola
s odborným psychiatrem pro děti a dorost.
Školní psycholog provádí screening kariérního poradenství v závěrečných ročnících základní
a střední školy. Výchovný poradce řeší otázku následného vzdělávání se žáky i jejich rodiči.
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16. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ)
Škola má preventivu sociálně patologických jevů, který každoročně pořádá různé akce a
besedy pro žáky.
Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnila beseda s městskou policií, konaly se přednášky o
škodlivosti kouření (projekt Krabička cigaret). Otázky dospívání (sebepoškozování,
sebepojetí, sexuální obtěžování apod.) byly řešeny formou přednášek a besed napříč všemi
ročníky školy. Na internátě školy probíhal celoroční projekt „Jsem krásná“, který se věnoval
výše uvedeným problémům dětí a žáků.
Každoročně se škola účastnila filmové projekce v rámci festivalu „Jeden svět na školách“,
kde se seznámili s jedním z problémů současného globálního světa.
17. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Součástí ŠVP jsou projekty zaměřené na environmentální výchovu. Žáci navštívili sběrný
dvůr a také se zúčastnil projektu Koloběh vody.
Celá škola se účastní celoročního projektu Třídění odpadů (třídí se přímo ve třídách papír,
plasty, směsný odpad).
V rámci „Dne země“ proběhla návštěva několika tříd v Geoparku Akademie věd ČR.
18. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
V rámci výuky VkO a Z SV byla probírána témata týkající se multikulturní výchovy. Žáci II.
stupně a střední školy se zúčastnili v kině Světozor projektu Jeden svět na školách.
V hodinách EV se žáci seznámili s životem ve třetím světě. Každý rok navštěvují výstavu
Word Press Foto.

IV. AKTIVITY PRÁVNICKÉ OSOBY – PREZENTACE ŠKOLA
ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA VEŘEJNOSTI
1. ŠKOLY V PŘÍRODĚ, VZDĚLÁVACÍ A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, SPORTOVNÍ KURZY
Vánoční turnaj v šachu
9. ročník turnaje proběhl dne 11. 12. 2012 ve spolupráci s obecně prospěšnou společností
FIGURKA a mezinárodní mistryní Martinou Kořenovou. Zúčastnilo se ho 22 žáků.

Stolní tenis
Ječná Cup 2014
V květnu 2014 se konal tradiční turnaj ve stolním tenise, kterého se zúčastnili přihlášení žáci
školy.
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Sportovní den v Radlicích
V prosinci připravilo Sportcentrum Radlice pro sluchově postižené školy v Praze (Ječná,
Výmolova, Holečkova) sportovní den. Sportovního dne se zúčastnilo cca 70 dětí ze 4. - 9. tř.
ZŠ.

Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků
V červnu se zúčastnili žáci základní školy 50.CSH SPŽ v Ostravě.
Naši žáci odsadili několik prvních míst (koule, štafeta), získali i vynikající druhá nebo třetí
místa ve skoku dalekém a běhu.
Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže
V dubnu se konaly 33. SCH SPM ve Valašském Meziříčí.
Žáci obsadili pěkná bronzová místa (hod oštěpem a koule).
Cykloturistický pobyt v Osečné
Termín konání:
Počet účastníků:

24. – 27. 6. 2014
27 žáků ZŠ, G a SOŠ + 8 učitelů

Náplní byly cyklistické výlety, poznávání pamětihodností v okolí Osečné, sběr biologických
materiálů a jejich výzkum.

Lyžařský výcvik
Termín konání:
Počet účastníků:

březen 2014
27 žáků ZŠ, G a SOŠ + 5 učitelů
8 žáků z partnerské školy z Berlína + 2 učitelé

Škola využila tradičně nabídku sportovního centra Benecko.
Zahraniční zájezd
V červnu 2014 se zúčastnili vybraní žáci tradičního výměnného pobytu v Berlíně, kde
navštívili tamější památky a ZOO.
2. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Šachový kroužek
Ve školním roce 2013/2014 pracoval při naší škole opět šachový kroužek pod vedením Ing.
Petra Herejka. Kroužek pravidelně, 2 hod. týdne, navštěvovalo 14 dětí. Během roku jsme
uspořádali 2 šachové turnaje. Činnost kroužku je hrazena Nadačním fondem TÓN.
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Kroužek odbíjené
Termín konání:
Účastnice:

únor až duben 2014
žáci střední školy

3. SOUTĚŽE
V letošním roce na jaře se naši žáci a studenti zúčastnili opět celostátní matematické
soutěže „Matematický klokan“. Celkem se soutěže zúčastnilo 78 žáků a studentů. V soutěži
nebylo dosaženo výrazně dobrých výsledků. Výsledky odpovídají běžné populaci.
Klokánek
Benjamin
Kadet
Junior
Student

20 žáků
19 žáků
21 žáků
14 žáků
4 žáci

4. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A ZAPOJENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY DO ROZVOJOVÝCH
A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
Škola spolupracuje s partnerskými školami v Německu.
Učitelé spolupracují s katedrou speciální pedagogiky v Mnichově (Německo.
5. SPOLUPRÁCE PRÁVNICKÉ OSOBY S PARTNERY
V odůvodněných případech (špatná péče rodiny o dítě, záškoláctví) spolupracujeme
s odbory sociálních věcí obecních nebo městských úřadů
Škola je již od roku 1992 podporována Nadačním fondem TÓN. Ten se podílí na
zabezpečování např. zahraničních zájezdů, škol v přírodě, lyžařských výcviků, různých
exkurzí, na nákupu sportovního vybavení pro školu i internát, apod.
V rámci již šesté spolupráce se ZŠ Benecko jsme v květnu 2014 přivítali v naší škole děti a
učitelky z místní školy. Žáci a pedagogové byli ubytováni v naší škole, kde jim byla zajištěna
strava. Pro návštěvníky byl připraven i hodnotný program. Návštěva Národního divadla,
letiště Václava Havla a Technického muzea.
Na oplátku nám obec Benecko poskytuje nadstandardní slevy na týdenní permanentky
během našeho lyžařského výcviku.
Jednou z hlavních činností byla spolupráce s paní Jitkou Záhumenskou při projektu, který byl
zaměřen na profesní orientaci žáků střední školy. Projekt byl realizován formou workshopů.
V rámci středoškolské praxe studenti informačních služeb navštívili smluvní partnery.

6. DALŠÍ AKTIVITY, PREZENTACE
Škola se již několik let účastní celopražské akce Schola Pragensis, kde probíhá prezentace
středních škol.
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7. VYUŽITÍ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V DOBĚ ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN
Škola sídlí v objektu, který patří Pražské provincii kongregaci školských sester De Notre
Dame.Každý rok majitel objektu provádí částečné rekonstrukce a udržovací práce.

V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČSI A
VÝSLEDNÝCH KONTROL
1. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Škola se podrobila pravidelným dotazníkovým šetřením (elektronická forma), která během
roku realizuje ČŠI.
2. VÝSLEDKY JINÝCH INSPEKCÍ A KONTROL
V květnu 2014 proběhlo dohledové řízení ze strany zřizovatele (MHMP) s uspokojivým
výsledkem. Drobné nedostatky škola opravila v rámci řízení.

VI. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ
Speciálně pedagogické centrum
SPC je součástí školy. V SPC pracuje speciální pedagog a psycholog.
Pečuje o sluchově postižené děti a mládež a děti s poruchami komunikace.
Spolupráce s dalšími zařízeními:
mateřskými, základními a středními školami (integrace); výjezd do škol
v průměru 1 – 2 x v měsíci
s ostatními SPC pro sluchově postižené (doporučená péče)
se SPC pro augmentativní a alternativní komunikaci Praha 2
s Centrem kochleárních implantací FN Motol
s ORL kl. FN Motol (testování kochleárně implantovaných)
další vzdělávání v oboru (IPP, ÚVDZP, logopedická společnost,
psychologická společnost)
foniatrická klinika FN Praha 2

Další odborná činnost:
Vývoj řeči sluchově postiženého dítěte (Kurs pro rodiče sluchově postižených dětí – Praha)
Rozvojový projekt: Logopedická podpora vývoje mluvené řeči dětí s postižením sluchu a dětí
s těžkou poruchou dorozumívání.
Vzdělávání: Kurs alternativní a augmentativní komunikace
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Vyšetření a jiná činnost:
Logopedické a speciálně pedagogické vyšetření:
Doporučení integrace, návrh IVP atd.
Zprávy pro vlastní školu
ŠKOLSKÁ VÝCHOVNÁ A UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

101
79
90

Internát
Internát je v provozu od pondělí do pátku pouze ve školním roce; příjezd dětí na internát
v neděli odpoledne nebo v pondělí ráno, odjezd pátek odpoledne.
Ve školním roce 2013/2014 bylo ubytováno v internátě 46 žáků, o které se staralo 12
vychovatelů včetně nočních asistentek.
ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Školní družina
Školní družina je součástí školy. Poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1. až 4. ročníku
základní školy v odpoledních hodinách. Družina je standardně vybavena nábytkem,
pomůckami a hračkami přiměřenými věku dětí. Družina využívá ke své činnosti tělocvičnu
školy a přilehlý dvůr s pískovištěm a hracími prvky. Provoz dužiny zajišťovala jedna
vychovatelka družiny.

VII. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
PRO ROK 2013

Škola hospodařila s rozpočtem
Hospodářský výsledek za rok 2013
Z doplňkové činnosti škola získala

28 798 000,- Kč
+3 367,- Kč.
48 154,- Kč.

Zisk z doplňkové činnosti byl použit ke krytí hlavní činnosti školy.

VIII. DALŠÍ INFORMACE
15.10.2014

PhDr. Olga Maierová
ředitelka školy
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