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www.vrcen.cz
Mgr.Pavel Maršalík
Obec Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň

Vzdělávací program školy

Vzdělávacím programem byly osnovy Základní škola, č.j.16 847 / 96 – 2 v 1. –
5.ročníku.

Naše nabídka pro děti
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

výuka anglického jazyka (v 1.ročníku jako nepovinný předmět; od
2.ročníku jako předmět povinný)
výuka kvalifikovanými pedagogy
práce na PC při výuce již od 1.ročníku (výukové programy matematiky,
českého jazyka, anglického jazyka, seznámení s internetem)
nové metody práce (skupinové práce, výuka v projektech)
logopedická náprava řeči
relaxační cvičení o přestávce a v ŠD (ranní provoz)
dodržování lidových tradic (Posvícení, Vánoce, Tři králové, Masopust,
Morena, Velikonoce)
denní projekty (Den matek, Zahradní slavnost, Zavírání zahrady, Den
čarodějnic)
nepovinný předmět Náboženství
zájmové kroužky v odpoledních hodinách (modelářský kroužek, hra na
flétnu, míčové hry, novinář, hravá angličtina, hliněný kroužek, dílna pro
tvořivé ruce)
pobyt na školní zahradě
divadelní představení v Plzni, Příbrami nebo ve školní tělocvičně
zapojení do sběru druhotných surovin
sběr léčivých bylin
odběr školního mléka
možnost nákupu drobné svačiny
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§
§
§
§
§
§

vycházky do přírody
rodinné prostředí školy
ŠD 6,45 – 7,30 a 11,30 – 16,30
práce na školním pozemku
škola zajišťuje školní potřeby – rodič potřeby zaplatí
obědy v jídelně MŠ Vrčeň

Pedagogičtí pracovníci školy
Na škole působí 5 pedagogických pracovníků (3 z nich mají vysokoškolské
pedagogické vzdělání a 2 z nich mají středoškolské pedagogické vzdělání).
Mgr. Pavel Maršalík
- ředitel školy
Mgr. Hana Třeštíková
- učitelka
Mgr. Gabriela Svobodová
- učitelka
Hana Nová
- vychovatelka ŠD a učitelka
Eva Šlajerová
- vychovatelka ŠD a učitelka

Organizace školy
Škola je neúplná (trojtřídní) se spojenými ročníky ve dvou třídách (2.a
5.ročník; 3.a 4.ročník). První ročník byl vyučován samostatně.
Do naší školy docházelo 49 žáků. Obecním úřadem Vrčeň byl stanoven
školský obvod ZŠ Vrčeň. Školský obvod tvoří obce Vrčeň, Sedliště, Srby,
Čížkov a Klášter.
Do ZŠ docházeli žáci z 9 obcí (stav k 30.9.2006). Školní rok zakončilo
30.6.2007 46 žáků.
Vrčeň
17 žáků
Sedliště
4 žáci
Dvorec
2 žáci
Čečovice
11 žáků
Srby
1 žák
Klášter
1 žák
Liškov
2 žáci
Nepomuk
8 žáků
Čížkov
3 žáci
Součástí školy je školní družina, která měla dvě oddělení s kapacitou 50 žáků.
To znamená, že všichni žáci měli možnost pracovat ve školní družině.
Nakonec jich do družiny bylo zapsáno 44.
V tomto roce jsme vyučovali dva cizí jazyky – německý a anglický. Ukončili
jsme výuku německého jazyka pro malý zájem žáků o tento jazyk.
V letošní školním roce bylo vyučováno Náboženství. Předmět vyučoval
P.Vítězslav Holý – nepomucký farář.
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Materiálně technické zajištění školy
Vybavení školy je na dobré úrovni. Zastaralý nábytek je postupně obměňován
a modernizován. Pomůcky a učební texty pro výuku jsou též doplňovány. Byly
zakoupeny z prostředků ONIV, z darů od rodičů, z financí získaných
grantovým řízením a částečně z prostředků od Obce Vrčeň. Školní materiál a
jeho nákup financovala Obec Vrčeň. Pracovní sešity financovali rodiče žáků.

Sdružení působící při škole
Školská rada
Během školního roku se sešla Školská rada dvakrát. Projednala dokumenty
podle školského zákona a vyjádřila se ke koncepci ředitele školy na období
školních roků 2006/07 – 2010/2011.

SRPŠ

Hospodaření SRPŠ bylo ukončeno, vkladní knížka tohoto sdružení byla
zrušena a zůstatek financí byl převeden na zvláštní účet do účetnictví školy
„Dar rodičů dětem“. Od zrušení vkladní knížky na škole SRPŠ neexistuje.

AŠSK

Škola je členem Asociace školských sportovních klubů. Pro koordinaci práce
v AŠSK byla i v tomto roce ustanovena vychovatelka školní družiny paní Eva
Šlajerová.
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Tvorba Školního vzdělávacího programu
Na přípravě tohoto dokumentu se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci
školy. Od září začneme vyučovat podle tohoto dokumentu v 1.ročníku. Při své
práci jsme vycházeli ze zákonem stanoveného Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání. Učební osnovy jsou rozpracovány na
výstupní úroveň 5.ročníku.
Práce byla velmi složitá, neboť nás na tuto velmi zodpovědnou práci bylo
pouze pět. Pracovali jsme ve svém volnu, často o sobotách a nedělích, na úkor
svých rodin. Vše, vzhledem k výši přidělených financí, za velmi nepatrnou
finanční odměnu. Myslíme si, že této změny bylo potřeba jen zčásti, ale nebyla
dostatečně připravena po organizační a hlavně po finanční stránce. Školení
k této problematice byla sice organizována, ale jen část seminářů byla
praktických. Na většině školeních se stále dokola opakovala teorie, kterou
jsme si mohli přečíst v Manuálu pro tvorbu ŠVP a v samotném RVP ZV.
V současné době není zpracována část ŠVP, která se zabývá vzděláváním žáků
podle přílohy RVP upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním
postižením.

Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol

K zápisu do 1.ročníku se v lednu 2007 dostavilo 9 dětí. Nakonec
v září 07 nastoupilo 10 prvňáčků. Z 5.ročníku odešlo 12 žáků. Čtyři žáci přešli
na ZŠ Nepomuk, 1 žák do ZŠ Kasejovice, 1 žák do ZŠ Žinkovy, 2 žáci do ZŠ
Blovice a 4 na Gymnázium Blovice.

Prospěch žáků
Celkem žáků
Prospělo
s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo

1.pololetí
48
26

2.pololetí
46
25

19
3

18
3

Pochvaly a jiná ocenění
1.čtvrtletí
Pochvala tř. učitele
Pochv. list nebo kniha
Pochvala ředitele školy
Pochvala na vysvědčení
Celkem pochval

0
0
0
0
0

2.čtvrtletí

1
0
0
0
1

3.čtvrtletí

1
0
0
0
1

4.čtvrtletí

13
8
6
0
27

Celkem

15
8
6
0
29
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Kázeňská opatření
1.čtvrtletí

2.čtvrtletí

6
1
0
0
7

Napomenutí tř. učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
2.stupeň z chování
Celkem trestů

3.čtvrtletí

2
3
0
0
5

Nadstandardní aktivity
Družinové zájmové kroužky
Míčové hry
Hliněný kroužek

4.čtvrtletí

5
2
3
0
10

Celkem

0
3
0
0
3

13
9
3
0
25

Šlajerová Eva
Kahounová Jitka

Školní zájmové kroužky
Modelářský kroužek
Práce na počítači
Hravá angličtina

Kahoun Petr
Mgr. Třeštíková Hana
Mgr. Svobodová Gabriela

Mimoškolní zájmové kroužky
Hra na flétnu
Veitová Anna
Pro potřebu tohoto zájmového kroužku škola zapůjčuje učebnu jednou týdně.

Mimoškolní a školní aktivity
Akce školy
Divadlo
Divadlo
(divadelní
společnost)
Divadlo ŠUS
Divadlo
dětí
Alfa, Plzeň
Divadlo
Kašpárek z Č.B.
Divadlo
Štěpánky
Kašparové
Divadlo
dětí
Alfa, Plzeň

Název hry

Účast

Místo
představení

Holka
nebo
kluk?
Ach, ta paní
Myšuta…
Ducháček
a
Dušinka
Flekatý míček

ZŠ , MŠ Vrčeň

Tělocvična
ZŠ
Plzeň, DD
Alfa
Tělocvična
ZŠ
Tělocvična
ZŠ

Deset
malých
černoušků

1. – 4.ročník,
MŠ Vrčeň
ZŠ a MŠ Vrčeň
MŠ Vrčeň
Čížkov, ZŠ

a

jen 1.a 2.ročník
s MŠ Vrčeň

Plzeň,
Alfa

DD
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Film
Kino
Elektra

Název filmu

Účast

Ztracený poklad
Templářských
rytířů

5.ročník

Místo
představení
Plzeň, kino
Elektra

Přednes básní
§ Svatba na OÚ – přednes básní
§ Setkání důchodců v Sedlišťské hospodě – pásmo básní a písní
§ Žehnání pramene Dobrá Voda - přednes básní

Projektové vyučování
Název celoškolního projektu
Svatováclavský den – sportování na hřišti ve
Dvorci, pokračování odpoledne ve školní družině
Čerti ve škole
IV.vánoční školní jarmark – ZUŠ Nepomuk –
dechový soubor
Vynášení Moreny - výroba Moreny, básně –
recitace, Létečko
Předvelikonoční barevný týden

Určení projektu
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník;
100 – 150 hostů
1. – 5.ročník, MŠ
Vrčeň
1. – 5.ročník
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Velikonoční zajíček – hledání dárků od zajíčka na
školní zahradě
Den Země I - osazení stromků, úklid školní
zahrady, úklid druhotných surovin, pokus
s odpadky – zasazení plechovky, lahve a dalších
odpadů
Čarodějnice - maska čarodějnice – korpus obličeje
připravili starší žáci, soutěže v tělocvičně, čtení
zvyků a povídání o Filipo-jakubské noci, výzdoba
návsi
Zdravý týden - ovocné, zeleninové a mléčné dny,
projektové vyučování vodě – pitný režim a
vlastnosti vody, cvičení jógy a aerobiku
Den Země II - vyhodnocení pokusu s odpadky;
sledování pořadu ČT – Kam s nimi? (úvodní část a
plasty); ukázky živých zvířátek, které děti přinesly
do školy a povídání o nich; vypracování
pracovního listu s tématikou odpadů – plasty
Školní oslava Dne dětí - soutěže na školní zahradě
Život starých Slovanů – čtení, modelování, lepení,
práce s kartonem, kreslení pastelkami, tuší
Naše okolí – práce s mapou a busolou, vycházka,
psaní a vyhledávání informací, dokreslování
obrázků
Pověsti – slohový výcvik – tvoření osnovy
vyprávění, hlasité a tiché čtení, obrázková osnova
- kresba tuší a pastelkami
Zvířátka – věta x slovo; pravopis i,y; sudá a lichá
čísla; slovní úlohy; porovnávání rýmy
Nepomucko – výpis poznámek, upevnění
gramatiky; skladebné dvojice; slovní úlohy; práce
s tabulkou; rýsování kružnic; zaokrouhlování
Vzpomínka na vánoční prázdniny – sčítání a
odčítání; tvoření slovních úloh; psaní; hlásková a
slabičná stavba slova
Měření – převody jednotek; základní fyzikální
veličiny;
pokusy;
vyhledávání
informací;
zapisování výsledků
Vítáme nový rok – přání k novému roku volnou
výtvarnou technikou; tvoření slovních úloh;
zlomky – ohňostroj; orientace v textu; slovní
druhy; základní skladebné dvojice; vyprávění

1. – 5.ročník
1. – 5.ročník

1. – 5.ročník

1. – 5.ročník
1. – 5.ročník

1. – 5.ročník
4.ročník
3.a 4.ročník
3.a 4.ročník
2.ročník
5.ročník
2.ročník
3.a 4.ročník
5.ročník
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Neživá příroda – vycházka, horniny, nerosty,
půda, voda; pokusy; zapisování výsledků a
informací
Novináři – psaní na PC; tvoření vět; nadpis;
podpis; tisk dokumentu; lepení článku na barevný
papír; výstava prací v tělocvičně

Výlet, exkurze
Název výletu, exkurze
Dopravní hřiště v Blovicích
Vlastivědná exkurze do Prahy – Národní muzeum
– Pravěk; prohlídka města – cestování vlakem
Dopravní hřiště v Blovicích
Školní výlet - ZOO Ohrada a Lovecký zámeček u
Hluboké n.Vltavou
Ostatní události a sbírky pro potřebné
Název školní události
Zahájení školního roku 06/07 v tělocvičně školy a
v učebnách, nástup studentek PF Plzeň na týdenní
praxi v 1.ročníku (Věra Trhlíková a Kateřina
Červená)
Ukázkové hodiny v 1.ročníku

3.a 4.ročník
1.ročník

Určení výletu,
exkurze
4. a 5.ročník
5.ročník
3.- 5.ročník
1.- 5.ročník

Určení
1. – 5.ročník,
veřejnost
Rodiče

žáků
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Srdíčkový den – prodej srdíček (magnetů) pro
nemocné děti
Nadaci pro transplantaci kostní dřeně - výtěžek
z jarmarku 2006
Zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2007/08 zapsáno 9 dětí
Plavecký kurz v Horažďovicích
Fond SIDUS - podpora dětem v nemocnicích
CPK Chrpa – sbírka pro hiporehabilitaci
Fotografování žáků
Dětský den dětí na vrčeňské návsi – společný
dětský den tří obecních úřadů Sedliště, Vrčeň a
Srby
Malíř v akci – příbramský malíř Mgr. Milan Čihák
Prodej školních potřeb
Vyhodnocení hry I z nás budou dospělí –
IV.ročník
Zakončení školního roku

1.ročníku, rodiče
předškolních
dětí, učitelky MŠ
a jiní zájemci
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník,
veřejnost
Děti z MŠ
1. – 4.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník,
veřejnost
1. – 5.ročník, MŠ
Vrčeň
1. - 5.ročník
1. - 5.ročník
Veřejnost, rodiče
žáků,
1.5.ročník
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Akce školní družiny
Název události
Den se zvířátky –
Malá školní ZOO
Putování
za
svatováclavským
pokladem a oheň na
školní zahradě
Návštěva
DDM
Blovice
Havelské posvícení
Halloween

Slavnost spadaného
listí a lampionový
průvod

Čertoviny
Vánoční dílna

Vánoční
jarmark

školní

Tříkrálová párty
Maškarní karneval –
zvířecí
Den Země
Stavění májky
Čarodějnický rej

a

Náplň události
Děti a jejich rodiče
přinesly do školy ukázat
své mazlíčky
Stopovačka tříd, hry na
ŠZ,
malování
na
chodníku, povídání s
rodiči
Návštěva
jednotlivých
oddělení DDM, cestování
vlakem
Zdobení hnětýnek, tradice
Den strašidel a duchů,
výroba strašidýlek ze
záclon, malování dýní a
obrázků, „cesta odvahy“
Hrabání listí, výroba
lampionků,
sbírání
kamínků a listí, průvod
po vsi, slavnostní oheň –
zpěv
a
recitace,
rozloučení s podzimem
Soutěže
a
hry
v tělocvičně, diskotéka
Práce rodičů a starších
bývalých žáků, výroba a
dokončení výrobků na
jarmark
Prodej ve stáncích, pásmo
žáků, dechový soubor
ZUŠ Nepomuk
Tanec
a
diskotéka,
soutěže
družstev,
občerstvení žáků
Průvod masek do ŠJ a
MŠ, diskotéka. Soutěže a
vyhodnocení masek
Třídění odpadů ve ŠD
Zdobení a stavění májky,
pálení
čarodějnice,

Účast

28 dětí
35 žáků
27 dětí

22
dětí,
ostatních

19

7 starších žáků a
5 dospělých

32 žáků, 3 děti, 6
dospělých
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Zábavné odpoledne
pro maminky
Oslava dne dětí na
ŠZ
Spaní ve škole

Výlet do
v Blovicích

Muzea

soutěže, tradice, masky,
oheň, tanec kolem ohně,
soutěže v metání míče
koštětem
Tvoření
slunečnice,
přednes básní, taneční
vystoupení,
lepení
lineckého pečiva
Soutěže
Opékání buřtů, noční hra,
hry
na
zahradě,
vystoupení zahraničních
folklorních souborů na
návsi
Výstava hraček a panenek

35 žáků,
dospělých

20

37 žáků
23 žáků
dospělí

+

3

31 žák
dospělí

+

3

Účast v soutěžích
Pořadatel
Západočeské
sběrné
suroviny
DDM
Blovice
DDM
Blovice

Jednota
českých
matematiků
a fyziků
AŠSK
Orbit klub
společnosti
Wrigley

Název soutěže
4.ročník sběrové
soutěže

Počet žáků

Matematická
olympiáda –
5.ročník
Matematická
olympiáda –
5.ročník
Požární ochrana
očima dětí vv.soutěž

2

Matematický
klokan 2007
Atletický trojboj
Zdravé zuby –
celoplošný
preventivní

48

Umístění
22.místo
Navrženi do
Okresního kola

2

1.ktg /1.3.ročník/ - 29
žáků; 2.ktg. /4.5.ročník/ - 17
žáků
Cvrček 2.,3.ročník – 8
žáků Klokánek
– 4.,5.ročník –
11 žáků
4 st.žáci
48 žáků –
výukový
program na
prac. listech

9.místo
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s doporučení
m MŠMT
ČR
AŠSK
Baseball &
Softball
Klub
Spálené
Poříčí; Jiří
Šiman

výukový program
péče o chrup pro
1.stupeň ZŠ
Přehazovaná
IV.mistrovství ZŠ
Plzeňského kraje

9
10

Spolupráce školy na regionální úrovni
§

§

§
§
§

4.místo
5.místo

ZŠ Nepomuk – výměna zkušeností a předávání informací o žácích v
6.ročníku po odchodu z naší školy;
MŠ Vrčeň – spolupořádání divadelních představení (3 představení
v tělocvičně školy, 2 představení v plzeňské Alfě), plavecký výcvik
v Horažďovicích, návštěva žáků školy na dvou besídkách žáků MŠ
(vánoční a závěrečná); p.uč.Třeštíková uskutečnila návštěvu u
předškoláků (ranní činnost dětí, hry, zaměstnání s předškoláky); paní
vychovatelky uskutečnily návštěvu v MŠ – dopolední činnosti;
MŠ Čížkov – účast dětí z této MŠ na představení v naší škole; návštěva
učitelky MŠ v 1.ročníku v hodině čtení;
Dobrovolný hasičský sbor Vrčeň – pomoc při organizaci 4.vánočního
jarmarku, čištění okapů na školní budově
ZŠ Horšice - metodická pomoc s integrovanými žáky; prohlídka školy
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Propagace školy na veřejnosti
§
§
§
§
§

Pravidelná obnova webových stránek školy
Školní bulletin – Ohlédnutí za školním rokem 2005/06
Plzeňský deník – článek o Dnu Země
Kabelová televize Nepomuk – článek s fotografiemi ze Dne Země
Dětský den na vrčeňské návsi – společná akce tří obecních úřadů Vrčeň,
Sedliště a Srby

Vyhodnocení Minimálního preventivního programu
V letošním roce nebyl sestaven samostatně, ale byl součástí plánu práce školy.
Po celý rok žáci využívali schránku důvěry, která je umístěná na chodbě
v 1.patře u nástěnky s právy a povinnostmi dětí. Touto cestou se nám podařilo
zjistit některé závažné přestupky v chování některých žáků.
Většina naplánovaných akcí byla splněna. Děti se při akcích, které plnily úkol
prevence sociálně-patologických jevů, bavily, rozvíjely svůj vztah k ostatním
dětem v kolektivu, pomáhaly si. Seznámily se i s jevy, které škodí společnosti
– drogy, násilí, nevšímavost.

Spolupráce s PPP

V letošním roce bylo Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň - jih
vyšetřeni 2 žáci naší školy. Žáci byli vyšetřeni v prostorách školy v ZŠ
Nepomuk. Vyšetření provedla PhDr.V.Vavřičková. Byl proveden pohovor
s rodičem jednoho vyšetřeného žáka ihned po vyšetření dítěte. PPP vychází
takto vstříc rodičům, protože ti nemusejí jet na vyšetření až do Plzně.
Další žáci dojíždí do Ped.-psychologické poradny do Klatov. S touto poradnou
máme jen písemný kontakt. V tomto školním roce zde byli vyšetřeni 3 žáci.

Spolupráce s rodiči, policií, OÚ, sponzory, veřejností
§

§

Rodiče – rodiče vypomáhají při vedení zájmových kroužků – Hliněný
kroužek, Modelářský kroužek; účastní se akcí pořádaných školní
družinou; individuální konzultace s rodiči ohledně jejich dětí; písemné
informace pro rodiče např. o plaveckém výcviku, o prospěchu a
kázeňských trestech žáků; třídní schůzky s rodiči formou individuálních
pohovorů
Sponzoři - pan Pavel Paleček (Nepomuk); pan Milan Brašna (Dvorec);
Českomoravská stavební spořitelna (paní Rottová Dana); další rodiče žáka
poskytli finanční dar škole; Aerobik Vrčeň; pan Kovář Tomáš – věcný
dar; pánové Semerád, Novák a Vaněk – odvoz žáků na sportovní utkání
v rámci AŠSK
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§

§
§

§
§

Obec Vrčeň – ředitel školy jednal se starostou obce o provozu školy,
jejích potřebách; děti ze školy pomáhají při podzimním úklidu návsi
(hrabání listí); škola byla spolupořadatelem zdařilé akce – Společný
dětský den ve Vrčeni; starosta obce se zúčastnil slavnostního zahájení
školního roku; Obec Vrčeň pravidelně finančně přispívá na provoz školní
budovy; ředitel školy seznámil zastupitele s koncepcí rozvoje školy na
školní roky 2006/07 – 2010/2011
Veřejnost - je zapůjčována tělocvična pro potřeby veřejnosti (3x dohoda
o zapůjčení tělocvičny); na některé školní akce je zvána veřejnost na
školních webových stránkách, také pozvánkami;
MÚ Nepomuk – Odbor sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) – velice
úzce spolupracujeme se dvěma pracovníku tohoto úřadu; v letošním
školním roce jsme podávali písemnou zprávu celkem na 7 žáků naší školy
(na některé žáky i opakovaně); ve škole byl učiněn výslech dvou žáků pro
potřeby soudu
Policie ČR – v letošním školním roce jsme pomoc od Policie ČR
nepotřebovali
Okresní soud Plzeň – jih – sepsán posudek na dva žáky školy a
oznámení v té samé věci na požádání soudu; výslech ředitele školy u
Okresního soudu Plzeň – jih ve věci zákonného zástupce žáka

Výkon státní správy
Rozhodnutí ředitele školy

Zákon 561/2004 Sb., § 165, odst. 2 určuje ta rozhodnutí ředitele školy, na která
se vztahuje správní řád (Zákon 500/2004 Sb.)
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3
povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18
odkladu povinné školní docházky podle § 37
převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní
školy podle § 39 odst. 2
přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46
přestupu žáka podle § 49 odst. 1
převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle
§ 49 odst. 2
povolení pokračování v základním vzdělávání podle §
55 odst. 2
snížení úplaty za poskytování vzdělávání a školských
služeb podle § 123 odst. 4

Počet
0
0
2 (z toho 1
dodatečný
odklad)
0
9
0
1
0
2
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prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských
služeb podle § 123 odst. 4
podmíněné vyloučení žáka ze školského zařízení podle
§ 31 odst. 2 a 4
vyloučení žáka ze školského zařízení podle § 31 odst. 2
a4
povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41
zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41

0
0
0
0
0

Pokud jste dočetli až do těchto míst, děkuji. Děkuji za Váš čas, který jste tím
věnovali naší škole. Doufám, že jsme vás zaujali tím, co pro děti a s dětmi
děláme.
Pokud chcete více informací, navštivte naše internetové stránky, jejichž adresa
je v úvodu tohoto dokumentu.
Datum: 13.12.2007
Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň

