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Charakteristika školy
Škola stojí v okrajové části města, v tomto školním roce pracovala jako pětitřídní na konci roku s 93 žáky z toho 47 chlapci a 46 dívkami. Ve dvou odděleních školní družiny bylo přihlášeno 60
žáků.
Škola je samostatným právním subjektem se součástmi: základní škola, mateřská škola, školní
družina a školní jídelna. Ve škole je tělocvična, kterou využívá k výuce a pohybovým hrám škola,
školní družina i mateřská škola. Je také využita pro mimoškolní činnost kroužků a dětských organizací.

Kontroly a inspekce
V letošním školním roce proběhla na naší škole kontrola pojistného a plnění úkolů
v nemocenském a důchodovém pojištění – zde nebyly shledány žádné závady.
Dle kontroly z KHS ve školním roce 2015/2016, která konstatovala, že provoz kuchyně je zastaralý a vyžaduje renovaci, jsme v plánu investic měli realizaci rekonstrukce školní kuchyně. Ve výběrových řízeních na stavbu a gastrotechniku se nám podařil vysoutěžit pouze nákup varné techniky.
Vzhledem k pozdě zadané poptávce se na stavební část nepřihlásila žádná firma. Z tohoto důvodu byla
celá rekonstrukce odsunuta na další rok 2018.

Opravy a údržba
V mateřské škole byly vyměněny žebrové radiátory na chodbách a na WC za deskové radiátory skýtající lepší účinnost a bezpečnost – nemusí být zakryty. Část MŠ pak byla vymalována. Dále
byly natřeny dveře a vyměněny zámky i dveřní štítky. Další oprava se týkala výměny zářivkových
těles za LED svítidla na chodbách a WC ZŠ, výměna vadné výlevky a zhotovení kumbálu pro uklízečku, byly zkontrolovány a opraveny umyvadla a sifony ve všech třídách a vyměněny dveře od 5 tříd
za odolnější laminátové. Další plánovanou opravou bylo odvlhčení zdiva na chodbě a skladu zeleniny
v suterénu budovy. Odvlhčení bylo řešeno přístrojem OSMODRY, který reverzní osmózou tlačí vzlínající vodu zpět do země. Zdi se po jednom roce používání přístroje musely otlouci až na cihlu a nechaly se přes léto vysychat. Na podzim 2017 se pak zaizoluje podlaha speciální fólií a zhotoví dlažba.
Na zdi se pak namontují dřevocementové desky a nanese sanační omítka. Ve školní jídelně byly přimontovány na zdi ochranné dřevotřískové pásy jako ochrana zdiva proti oděru židlemi. Na pozemku
školy bude do konce roku 2017 opraveno doskočiště instalací nového odrazového prkna a bude vyměněn písek v doskočišti a to pak bude zakryto sítí proti padání listí. Malířské a natěračské práce byly
realizovány podle dlouhodobého plánu.
Neplánovanou opravou, na kterou nám z části poskytl peníze MM a z části byla hrazena
z rezervního fondu, byla výměna nevratně porouchané myčky do ŠK a porouchaného systému měření
a regulace topného systému. Zastaralá a poškozená řídící jednotka byla vyměněna za nový systém
MAR a v září jsme již mohli ohřívat vodu a topit. Jako poslední větší akcí byla obnova pomníku T. G.
Masaryka, kdy byla akademickým sochařem Ivanem Tláškem zhotovena kopie původní bronzové
busty tentokrát však z probarvené pryskyřice. I na tuto akci jsme dostali finanční prostředky z MM.
Nová busta byla za účasti vedení radnice, médií a spousty hostů a diváků dne 14. 9. 2017 slavnostně
odhalena.

Materiální vybavení školy
Nově byl zakoupen zahradní domek pro MŠ. Původní kovová bouda byla odstraněna místním
Kovošrotem a na její místo se po zhotovení či opravě podkladu umístí nový dřevěný domek. Další
výměna se týkala nábytku a kancelářských křesel ve sborovně MŠ a nábytek byl doplněn taktéž v 1.
třídě MŠ. Na WC MŠ byly instalovány zakrývací paravány pro větší soukromí dětí. Novým nábytkem
a kobercem byla vybavena i kancelář vedoucí jídelny. V ZŠ vzhledem k zvyšování počtu dětí jsme
pořídili 4 nové sety lavic a židlí a vyměnili tak poslední staré lavice za nové moderní s jednotným
vzhledem a užitnými vlastnostmi. Neplánovaně jsme pro celou školu pořídili parní čistič, který výrazně zefektivní úklid bez použití chemie. Mateřská škola zakoupila interaktivní ozdobné dřevěné dekorace na zeď, se kterými si děti mohou hrát a zlepšovat si tak jemnou motoriku rukou. Do konce roku
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pořídíme do 3 tříd dřevěné věšáky s kovovými háčky na ručníky. Sudy na dešťovou vodu a přístřešek
na popelnice budeme muset odsunout na další roky. Nákupem parního čističe jsme rozpočet již vyčerpali.
V celém zařízení je nyní 22 funkčních a používaných počítačů, z toho 11 notebooků v mobilní
počítačové učebně, 7 notebooků pro učitele, asistentku a vychovatelku, 1 v kanceláři ředitele školy
pro potřeby ředitele a mzdové účetní, 1 stolní počítač pro potřeby učitelů ve sborovně školy, 1
v kanceláři vedoucí ŠJ, 1 notebook v kanceláři vedoucí učitelky MŠ.
Koordinátorem ICT a správcem mobilní počítačové učebny byl Mgr. Zdeněk Špaček.
Již několik let též podporujeme Zoopark Dvorec u Trhových Svinů, kde sponzorujeme vždy
vybrané zvíře finančním obnosem a sušeným pečivem. Za to je nám udělena značka „Podporuji svou
ZOO“ a u daného zvířete jsme uveřejněni jako jeho sponzoři.
V roce 2017 bylo oceněním práce školy získání již 2. mezinárodního titulu „Ekoškola“. Hlavní
zásluhu má koordinátorka projektu Mgr. Hana Vránová, která je zároveň koordinátorkou environmentálního vzdělávání na naší škole. O další titul již usilovat nebudeme, ale v EVVO budeme i nadále
pokračovat v duchu ekoškoly, ale lépe přizpůsobené našim podmínkám a věku dětí.
Všechny akce školy, průběh vzdělávání a všechny důležité informace pro rodiče, žáky a veřejnost jsou uveřejněny na našich internetových stránkách, které jsou již 6. rok v provozu. Připomínkami
a nápady uživatelů stránek se snažíme obohacovat a rozšiřovat jejich obsah. Vždy jsou rezervy a u
internetových prezentací to platí zvlášť. Od roku 2015 máme též prezentaci na sociální síti Facebook.
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Učební plán
Žáci pracovali ve všech 5 ročnících podle Školního vzdělávacího programu „Máme k sobě
blízko“. Učivo bylo splněno ve všech třídách podle tematických a časových plánů. Jako vždy byla
věnována ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou a rodiči péče žákům s vývojovými
poruchami. S žáky nadanými bylo probíráno i učivo rozšiřující. Anglickému jazyku se žáci 3., 4. a 5.
ročníku učili tři hodiny týdně.
Na naší škole je i nadále určitý počet žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
Z těchto dětí některé vykazovaly problémy s pravidelnou docházkou do školy a s připraveností na
školní vzdělávání. Tato situace je řešena s pomocí sociálního odboru Statutárního města České Budějovice a velmi vstřícnému postoji PPP a SPC, jejíž pracovnice nabízí vyšetření žáků se souhlasem
rodičů v budově školy. Velkou pomocí je spolupráce s Městskou charitou, která zabezpečuje péči o
romskou komunitu na ubytovně v Okružní ulici a nově i na ubytovně na Rudolfovské. Většina dětí
z této ubytovny navštěvuje naši školu. Další výraznou pomocí je spolupráce s Dětským centrem Jihočeského kraje, o.p.s., od kterého jsme do naší školy dostali odborníky – psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a školního asistenta a zřídili jsme školní poradenské pracoviště, které operativně řeší problémy dětí, pedagogů, ale i rodičů. Projekt bude takto fungovat ještě 2 roky. Pak snad
bude pracoviště financováno státem a ne z evropských peněz jako projekt.
Ve škole pracovaly celkem 4 asistentky pedagoga, jedna asistentka, která pomáhala celkem 4
dětem s poruchami řeči v 5. třídě, jedna asistentka pedagoga pracovala s dvěma žákyněmi se zdravotním znevýhodněním ve 4 třídě, jedna asistentka pedagoga pro děti ze sociokulturně znevýhodněného
prostředí, která je hrazena z rozvojového programu MŠMT a poslední asistentka, která pracovala v 2.
třídě s chlapcem s Downovým syndromem a s chlapcem s masivním ADHD. Všechny asistentky byly
a jsou výrazným obohacením práce pedagogů nejen na poli asistence, ale i výraznou pomocí při všech
činnostech školy.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Naše škola měla k 30. 6. 2017 20 zaměstnanců.
Pedagogičtí pracovníci: ředitel školy, 5 učitelek základní školy, čtyři asistentky pedagoga, dvě vychovatelky školní družiny a tři učitelky mateřské školy. (obě vychovatelky ŠD jsou zároveň asistentkami pedagoga).
Nepedagogičtí pracovníci: školnice ZŠ, školnice MŠ, tři kuchařky včetně vedoucí školní jídelny a
jedna účetní a hospodářka.

Prevence sociálně patologických jevů
Je rozpracována v minimálním preventivním programu a zodpovídá za ni jedna z učitelek ZŠ.
Snažíme se působit na děti formou zájmové mimoškolní činnosti viz „Údaje o mimoškolních aktivitách“, zařazením vhodných témat do výuky, pobytovými akcemi, kde se utuží sociální vazby a děti
získají znalosti a dovednosti související s touto problematikou. Nemalou měrou působí též různé akce
např. divadla a různé pořady většinou na nosičích DVD, CD, které vhodně zařazujeme do plánu školy.

Školní stravování
Strava je připravována pro MŠ i ZŠ podle zásad zdravé výživy a je až na malé výjimky kladně
hodnocena dětmi i personálem školy. Vedoucí ŠJ se průběžně seznamuje s novými poznatky v oboru
potravinářském a v účetnictví. Vedoucí kuchařka se postupně učí a zdokonaluje přípravu moderních
zdravých jídel a jako zpětná vazba slouží hodnocení kvality od dětí i dospělých. Ve školním roce
2016/2017 jsme dováželi pro 1 dítě s celiakií bezlepkovou dietu.
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Ve školní kuchyni uspořádalo sdružení celiaků ve spolupráci s naší školní kuchyní jeden seminář s odborníky na bezlepkové vaření, kterého se zúčastňují hlavně rodiče postižených dětí a naše kuchařky. Akce jsou veřejností velmi kladně hodnoceny.
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, členění tříd a ročníků.
Žáci zvládali předepsané učivo, učí se podle školního vzdělávacího programu „Máme k sobě blízko“
I. třída

třídní učitelka Mgr. Hana Dillingerová
21 žáků, 20 žáků splnilo učivo a postupují do 2. ročníku. Jedna žákyně neprospěla, a protože se nedostavila k opravným zkouškám, bude opakovat 1. ročník.

II. třída třídní učitelka Mgr. Hana Vránová
19 žáků. 17 žáků splnilo učivo 2. třídy a postupují do 3. ročníku, 1 žák s mentálním postižením přestoupil v pololetí na ZŠ speciální a jeden žák s poruchami chování a učení přestoupil
ve druhém pololetí taktéž na ZŠ speciální.
III. třída třídní učitelka Mgr. Petra Řičánková
16 žáků. Všichni splnili učivo 3. ročníku a postoupili do 4. ročníku.
IV. třída třídní učitelka Mgr. Daniela Tlačbabová
20 žáků – Všichni splnili učivo 4. ročníku a postoupili do 5. ročníku.
V. třída třídní učitelka Mgr. Helena Zvárová
19 žáků – Všichni žáci splnili učivo předepsané osnovami a postoupili do 6. ročníku jiných
škol.
Žáci 5. ročníku od září 2017 přecházejí na tyto školy:
ZŠ J. Š. Baara
ZŠ Nerudova
ZŠ Dukelská
PrŠ Štítného
ZŠ E. Destinové
ZŠ Nová
ZŠ Hluboká n/Vlt.

- 1 žákyně
- 2 žáci
- 1 žák
- 1 žákyně
- 1 žákyně
- 12 žáků
- 1 žákyně

Při zápisu do první třídy bylo zapsáno celkem 28 žáků. Z toho 6 žáků nastoupilo po odkladu
ŠD a rodiče 2 žáků požádali o odklad povinné školní docházky, 3 žáci po zápisu přestoupili na jinou
školu. 1 žákyně opakuje 1. ročník. Celkem je tedy v nové první třídě 23 žáků.

Údaje o mimoškolních aktivitách:
Školní družina pracovala ve dvou odděleních pod vedením dvou vychovatelek s provozní dobou 6,00 – 17,00 hod. Její činnost se soustředila na sportovní aktivity v přírodě i v tělocvičně a na
odpočinkové zábavy – různé hry a soutěže. Děti si denně hrály na čerstvém vzduchu, což se jistě příznivě odrazilo na jejich zdravotním stavu. Některé děti se ve ŠD připravovaly na vyučování. Vychovatelky ŠD zorganizovaly pro děti spoustu akcí – viz příloha č. 2 VZ.
Po celý rok pracovaly ve škole 2 kroužky florbalu, tancování (Mix dance), kroužek keramiky a
karate. Mimo tyto zájmové útvary pracovala též třídní učitelka s talentovanými dětmi, mimo jiné jako
příprava k přijímacímu řízení na osmiletá gymnázia.
Děti ze 2. až 5. ročníku se zúčastnily mezinárodní matematické soutěže Klokánek a Cvrček.
Kulturní a vzdělávací akce školy viz příloha č.1 VZ. V průběhu školního roku naše škola pokračovala
v celostátním programu Ekoškola a obhájila ve školním roce 2016/2017 2. titul. Mimo plnění podmí8
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nek ekoškoly zorganizovala koordinátorka EVVO Mgr. Vránová ve spolupráci s ostatními pedagogy
množství akcí a projektů s tématikou EVVO. Viz příloha č. 3 VZ.
Průběžně byla dovybavována školní knihovna spoustou knih, které jsme získali opět prostřednictvím akce obchodu Albert, díky níž máme několik titulů pro všechny děti na společné čtení. Další
knihy poskytli rodiče v rámci výzvy na našich internetových stránkách. Také knihovna uspořádala pro
všechny čtenáře několik akcí a projektů a jeden celoroční projekt „Čtení pomáhá“. Viz příloha č. 4
VZ.
Rodiče dětí všech tříd mají možnost zaplatit dětem čtyřikrát týdně k svačině „Školní mléko“.
Ostatní děti mohou mít v rámci pitného režimu pitnou vodu. O distribuci a vybírání poplatků se stará
paní Kroufková, školnice naší školy.
Zúčastnili jsme se také programu na podporu zdravé výživy „Ovoce do škol“, kdy byly děti pravidelně
a zcela zdarma zásobeny cca 2x za měsíc čerstvým ovocem a zeleninou a zúčastnili se dvou programů
na seznámení s netradičními druhy ovoce a zeleniny formou ochutnávkových košů spojených s výukovým programem.

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Všichni pedagogové splňují kvalifikační předpoklady pro výkon své práce a průběžně se zúčastňují kurzů, seminářů, školení a workshopů dle potřeb školy.

Spolupráce s jinými školami
I tento školní rok patřil soutěžím mezi „malými školami“. Zúčastnili jsme se Mlýnku
v Mladém, Hrdějovického Vavřínku, Olešnického lístku a fotbalového klání „O pohár starosty Borku“. Naše škola též zorganizovala již šesté kolo výtvarné soutěže „Vrátecký Picasso“. Soutěž opět
štědře sponzorovala firma Faber Castell zastoupena panem Strouhou, která dodala výtvarné potřeby a
hodnotné ceny. Jako předsedkyně poroty se opět soutěže zúčastnila akademická malířka Renata Klogner – Štolbová. I v této soutěži jsme měli vítěze. Podrobný přehled všech soutěží a zúčastněných dětí
v příloze č. 5

Výsledky hospodaření
Výsledky hospodaření jsou podrobně zpracovány v rozboru hospodaření a uloženy u účetní školy.
S pracovní verzí výroční zprávy byli seznámeni pedagogičtí pracovníci na úvodní pedagogické
radě 26. 8. 2017, kde byly doplněny některé přílohy této zprávy. Ostatní zaměstnanci i zájemci ze
strany rodičů budou mít tento dokument k dispozici na nástěnce na chodbě školy. 7. listopadu 2017
bude tato výroční zpráva předložena ke schválení radě školy.
V Českých Budějovicích dne 11. 10. 2017
Zpracoval: Mgr. Zdeněk Špaček
ředitel ZŠ a MŠ T. G. Masaryka,
Rudolfovská 143, České Budějovice
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Příloha č. 1

Kulturní akce za školní rok 2016/2017
Říjen:
14. 10. – Malé divadlo – Karel IV – 4., 5. třída
Listopad:
7. 11. – Malé divadlo – Ježíšek superstar
25. 11. – Divadlo – Rybníkáři – Advent
Prosinec:
2. 12. – Mikulášské divadlo – 1. třída
20. 12. – kino – Anděl páně 2.
Leden:
19. 1. – Kouzelník – 1. třída
Únor:
7. 2. – ZOO Dvorce
8. 2. – Veselé zoubky – 1. třída
20. 2. – Karneval
Březen:
3. 3. – divadlo O Pomněnce – 1., 2. třída
Květen:
2. 5. – Hudební pořad – Nástroje z minulosti
Červen:
26. 6. – kino – Mimišéf
28. 6. – Exkurze letiště 3., 4. třída
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Příloha 2

Činnost školní družiny za školní rok 2016/2017
Celoroční akce
Třídění odpadu (ekologie)
Sběr – zlomkový hliník, netříděný papír, citronová a pomerančová kůra (z prodeje těchto surovin jsou
dětem zakoupeny dárky pod vánoční stromeček), víčka od PET lahví (příspěvek na lázně chlapci
s postižením)
Říjen – měsíc dopravní výchovy – dopravní značky, pravidla silničního provozu, bezpečnost na silnici
13. 12. – Bleší trh
22. 12. – Vánoční nadílka
19. 1. - Briliantina
20. 2. - Dětský karneval
Únor – květen – 4. třída se zapojila do projektu Soutěž MEA – společné plnění úkolů, řešení hádanek
1. 6. – Oslava Dne dětí – hry a soutěže v parku
13. – 14. 6. – Ovoce do škol – poznávání a ochutnávání různých druhů ovoce a zeleniny
27. 6. – Rozloučení se školou – společný výlet na zmrzlinu
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Příloha 3

Akce EVVO pro školní rok 2016/2017
říjen

obhajoba 2. titulu Ekoškola

listopad

získání 2. titulu Ekoškola
seminář dobré praxe na ZŠ Bezdrevská (Ekoškola)

prosinec

program o třídění odpadů Tonda obal

únor

ukázka zvířat ze ZOO dvorec s přednáškou
program o energii E on Truck

březen

ukázka dravých ptáků s přednáškou

duben

exkurze na IC Jaderné elektrárny Temelín s programem

květen

pobyty v přírodě na SEV Horská Kvilda

červen

slavnostní předávání titulu Ekoškola
vyhodnocení soutěže Olejový bandita
sázení stromu a loučení s 5. třídou

Celoroční akce
péče o činčilu vlnatou a zakrslého králíka
třídění a vynášení tříděného odpadu
sběr použitého potravinářského oleje „Olejový bandita“
péče o pozemky v okolí školy
dokrmování drobného ptactva
práce s odpadovým materiálem
celoroční činnosti
příprava naučné stezky Stromy
péče o činčilu vlnatou a zakrslého králíka
třídění a vynášení tříděného odpadu
sběr použitého potravinářského oleje „Olejový bandita“
péče o pozemky v okolí školy
dokrmování drobného ptactva
práce s odpadovým materiálem
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Příloha 4

Akce školní knihovny ve školním roce 2016/2017
Školní knihovna byla v letošním roce otevřena 1 krát týdně, každé úterý. Za celý školní rok si
žáci z více než 1500 titulů vypůjčili 517 knih. Do knižního fondu knihovny letos přibylo 20 nových
knih. Opět jsme díky rodičům a jejich ochotě sbírat body v supermarketech Albert, získali několik
knih zdarma. Děkujeme!
V září byli v hodinovém programu noví prvňáčci seznámeni s chodem knihovny, pravidly půjčování knih, s rozdělením knih podle žánrů a s tím, jak se mají ke knize chovat. Zasoutěžili jsme si i
ve večerníčkovém knižním kvízu a prvňáčci si hned zapůjčili první knihu a k ní dostali pěknou záložku.
V březnu jsme v rámci měsíce knihy přivítali v knihovně předškoláky, kde jsme si přečetli pohádku, popovídali jsme si o dětských knihách a děti si je následně mohly prohlédnout podle svého
zájmu. Paní učitelka do školky půjčila několik pohádkových knížek, které si budou společně s dětmi
číst před spaním. Na závěr předškoláci společně zarecitovali veselou básničku.
V knihovně opět celoročně probíhala soutěž o DOBRODĚJE ROKU, která je propojena
s projektem Čtení pomáhá (www.ctenipomaha.cz). V letošním školním roce se do projektu zapojily
všechny třídy, včetně prvňáčků. Celkově jsme přispěli na různé charity částku 16 300.- Kč.
Titul DOBRODĚJ ROKU získali tito žáci:
1. místo
Anička Hilšerová (4. třída)
2. místo
Matouš Mach (4. třída)
3. místo
Jakub Ižof (4. třída)

1100,- Kč (22 knih)
900,- Kč (18 knih)
450,- Kč (9 knih)

Nad 300,- Kč přispěli: Jonáš Martínek, Kája Bučilová, Terezka Krejčí, Kačka Vápeníková, Ondra
Němec, Leoš Simajchl, Pavel Ulrich.
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Příloha 5

Účast žáků naší školy na soutěžích v roce 2016/2017
Jílovický pidimaraton
Začátkem školního roku (27. 9.) se 4 sportovně založení žáci naší školy poprvé vydali na dětský maraton do Jílovic. Počasí akci přálo, kluci běželi, co jim síly stačily a vybojovali ve své kategorii následující medaile: Vítek Šnedorfer - 2. místo, Daniel Papežík - 2. místo a Martin Duchoň - 3. místo.
Gratulujeme!
Hrdějovický Vavřínek
Již tradiční recitační soutěž malých škol „Hrdějovický Vavřínek“ se konala 16. února
v Základní škole v Hrdějovicích. Naši školu opět reprezentovali nejlepší recitátoři z třídních kol: Ondřej Pechoč, Sabrine Aloui, Pavel Ulrich, a Natálka Pechočová.
Porotě i letos předsedal herec Martin Hruška a o program v přestávce se postaral talentovaný
Víťa Marčík mladší. Vynikající výkon, který porota ocenila 1. místem, odvedl Pavlík Ulrich z 2.
třídy a Natálka Pechočová ze 4. třídy si za své veselé ztvárnění vybrané básně vysloužila 3. místo.
Oceněným blahopřejeme!
Mlýnek v Mladém
28. února vybraní žáci z naší školy (A. Hilšerová, A. Zámyslická, D. Papežík,
M. Duchoň a K. Pekárková) absolvovali soutěž v ostrovtipu a jazykovém citu Mlýnek v Mladém.
Tentokrát titul „Úspěšný řešitel“ získala Anička Zámyslická (3. třída).
Vrátecký Picasso
Již sedmý ročník výtvarné soutěže Vrátecký Picasso se konal 12. dubna na půdě naší školy.
Porota pod vedením akademické malířky Renata Klogner Štolbové měla i letos těžký úkol. Malí malíři tentokrát tvořili na téma: „Nejkrásnější výlet s rodinou o prázdninách“. Děti z naší školy se letos
„promalovaly“ k následujícímu umístění:
1. kategorie
Kačka Ziegelbauerová
2. místo
Ondra Pechoč
3. místo
2. kategorie
Adam Bouchal
zvláštní ocenění
3. kategorie
Ilonka Ziegelbauerová
zvláštní ocenění
O pohár starosty obce Borek
Fotbalový turnaj „O pohár starosty obce Borek“ proběhl 7. června. Jednotlivé zápasy byly napínavé jako obvykle do posledního okamžiku, ale ani letos nás se bohužel finálová utkání netýkala… I
když chlapci bojovali s plným nasazením, nakonec jsme získali 6. místo z devíti hrajících mužstev.
Nevadí, důležité je nehodit flintu do žita a udržet si sportovního ducha i do příštích let!
Děkujeme všem žákům za reprezentaci školy v soutěžích, všem oceněným žákům byla udělena pochvala ředitele školy.
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