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V roce 2010 zakoupilo město Liberec objekt v Gagarinově ulici, jehož původním majitelem byl Státní podnik 

DIAMO. Důvodem byla snaha navýšit kapacitu předškolních zařízení, která je dnes navzdory demografickým 

předpokladům z roku 2003 a průběžnému navyšování v letech následujících stále nedostatečná. V krátkém 

čase se podařilo budovu zrekonstruovat na moderní panelové zařízení s kapacitou 120 po navýšení schválené 

kapacity 140 dětí.     

  15. února 2011 se slavnostně otevřely první tři třídy pro 100 dětí. V květnu zahájila provoz čtvrtá třída a ve 

školním roce 2011/12 byla zahájena výuka předškolního vzdělávání v pěti třídách s plně využitou kapacitou 

140 dětí.    

Mateřská škola se nachází v liberecké čtvrti Dolní Hanychov v blízkosti přírody i města mezi několika 

nízkými panelovými domy. Objekt s velkou zahradou vyhovuje hygienickým i bezpečnostní předpisům pro 

výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku.  

Vzhledem ke klimatickým podmínkám byla školní zahrada upravena k užívání na jaře 2011. Postupně byly 

odstraněny nedostatky a v současné době je krásná zahrada plně využita ve všech ročních obdobích, doplněna 

o několik pískovišť, herních prvků, laviček.  

 

Mateřská škola je pětitřídní se školní jídelnou od 1. 1. 2012. Školní jídelna je společná pro všechny třídy.  

Vybavení plně vyhovuje zdravotním a hygienickým požadavkům zdravého stravování. 

V hospodářské budově je veškeré potřebné zázemí sloužící provozu mateřské školy. V této budově je i 

kancelář ředitelky školy a vedoucí školní jídelny. Pavilony jsou propojeny chodbou, které jsou využívány 

k instalaci výtvarných prací dětí. 

Od ledna 2013 byl kolektivně vybrán a schválen název mateřská škola „Hvězdička“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pedagogický sbor a další zaměstnanci 

1.1 Kvalifikovanost sboru (přepočtení na plně zaměstnané) 

Pedagogický sbor tvoří plně kvalifikovaní učitelé s aprobací pro předškolní vzdělávání. Nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání 
májí 2 učitelky, úplného středního odborného vzdělání dosahují 10 učitelek. Tým učitelek i nepedagogických pracovnic je tvořen 
pouze ženami. 

P.č. Mateřská škola 
Počet všech pedagogických 

pracovníků 

Z toho bez potřebné odborné 

kvalifikace 

8 MŠ Hvězdička, Gagarinova 11,2 0 

1.2 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků 

Informace o profesním rozvoji se týkají daného školního roku a podrobnější informace jsou rozepsány ve výroční zprávě školy. 
Kritérium ukazuje, zda škola uvedenou činnost v rámci profesního vzdělávání ve školním roce realizuje. Případně jsou uvedeny jiné 
3 významné formy realizované ve školním roce. 

P.č. Mateřská škola 
Plán 

DVPP 

Individuální 

plány 

osobního 

rozvoje 

jednotlivých 

učitelů 

Vzdělávací 

akce pro 

celý 

učitelský 

sbor 

Vzájemné 

hospitace a 

náslechy 

mezi 

učiteli 

Mentoring 

Jiné formy 

profesního 

rozvoje 

8 MŠ Hvězdička, Gagarinova ANO ANO ANO ANO NE 

Plán 

DVPV, 

Webináře 

1.3 Věková struktura a genderové složení pedagogických pracovníků (fyzické 
počty) 

P.č. Mateřská škola 
Celkem 

pedagogů 

Z toho 

muži 

Průměrný 

věk 

Věková skladba 

< 

30 

31 - 

40 

41 - 

50 

51 - 

64 

65 

+ 

8 MŠ Hvězdička, Gagarinova 12 0 47.0 1 1 5 5 0 

1.3.1 Změny v pedagogickém sboru 

P.č. Mateřská škola 

Nastoupili 

do MŠ 

celkem 

Z toho 

absolventi 

fakult 

vzdělávající 

učitele 

Odešli z 

MŠ 

celkem 

Odešli 

na jinou 

školu 

Odešli 

mimo 

školství 

Z toho 

učitelé do 

3 let 

praxe 

8 MŠ Hvězdička, Gagarinova 1 0 0 0 0 0 

1.3.2 Skladba ostatních zaměstnanců (uvádět na přepočtené úvazky) 

P.č. Mateřská škola 

Ostatní 

zaměstnanci 

celkem 

Z 

toho 

muži 

Z celku 

administrativní 

pracovníci 

Z celku 

provozní 

zaměstnanci 

Z celku 

vedoucí 

pracovníci 

8 MŠ Hvězdička, Gagarinova 6 0 1 6 1 

1.3.3 Změny na pozicích ostatních (nepedagogických) zaměstnanců 

P.č. Mateřská škola Nastoupili do MŠ Odešli z MŠ Důvody odchodu 

8 MŠ Hvězdička, Gagarinova 0 0  

 



2. Výchovně vzdělávací proces 

MOTTO: “ Vychovávejme děti, které budou mít hlavy plné vědomostí, srdce plné laskavosti, uši připravené naslouchat, ruce 
ochotné pomáhat, oči plné radosti a odvahu následovat své sny “ 
Pracovali jsme podle školního vzdělávacího programu „Barevný rok s hvězdičkami“. 

Našim hlavním posláním je vytvořit místo, kde jsou děti šťastné a kde se cítí bezpečně. Cílem našeho vzdělávání je všestranný a 
harmonický rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho individuální zvláštnosti a možnosti. Naší snahou je u dětí formovat zdravou a 
sebevědomou osobnost se správnými životními postoji a návyky, která umí rozpoznat a řešit problémy. Snažíme se rozvíjet jejich 
samostatnost, přirozenou zvídavost, sociální zkušenost a tvořivost. V našem vzdělávacím programu vycházíme také z tradic a 
zvyků, podporujeme hlavně kamarádství mezi dětmi a začlenění do společnosti. Pomocí střídajících se ročních období nabízíme 
dětem škálu smysluplných činností a aktivit. Jsme si plně vědomy, že předškolní období je pro dítě nejvýznamnější etapou jeho 
života. Víme, že většinu toho, co v tomto věku prožije, je trvalé. Jeho rané zkušenosti se časem zhodnotí a najdou svá uplatnění. 

V našem ŠVP „Barevný rok s hvězdičkami“ se 
- zaměřujeme se na postupnou a nenásilnou adaptaci a socializaci dítěte 
- velmi úzce spolupracujeme s rodiči, kteří tvoří její nedílnou součást, společně vytváříme 
  vhodné podmínky pro adaptaci dětí a tím se snažíme předcházet patologickým jevům a šikaně. 
- nezbytným základem je především vytvoření bezpečného a příznivého klimatu v MŠ 
- podporujeme u dítěte osvojování si základů hodnot společnosti, klademe důraz na rozvoj 
  etických hodnot a vztahů v sociální skupině, komunikaci, spolupráci, toleranci 
- dbáme na to, aby ŠVP byl individuálně přístupný všem dětem a vytvářel příležitost k jejich 
  osobní seberealizaci 
- podporujeme u dítěte schopnost působit na své okolí jako samostatná osobnost 
- v rámci celodenní péče učíme děti zdravým životním a hygienickým návykům 
- dbáme na skutečnost, že pedagogové jsou pro dítě pomocnou rukou v seznamování se s 
  okolním světem, novými zážitky a prožitky, snaží se být oporou při sebepoznávání dítěte, ale 
  také při uvědomování si skutečnosti, že za své chování nesou určitou zodpovědnost 
- rozvíjíme dítě a jeho schopnosti učení se se zaměřením na estetické výchovy 

 

 

 

 

2.1 Strategie rozvoje školy a vzdělávání 

P.č. Mateřská škola 
Strategický 

dokument 

Do zpracování 

strategie byli 

zapojeni: 

Je materiál 

každoročně 

vyhodnocován 

a případně dle 

potřeby 

doplňován? 

Je dokument 

veřejně přístupný 

pro rodiče? 

8 MŠ Hvězdička, Gagarinova 2020 - 2024 

1 - ředitel (nejužší 

vedení) 

5 - učitelé 

ANO ředitelna MŠ 

2.2 Podpora a rozvoj jazykového vzdělání 

P.č. Mateřská škola 

Kroužek pro 

zájemce 

bezúplatně 

(ANO/NE) jazyk 

Výměnné 

pobyty do 

zahraničí 

Jiné (max 3 příklady 

nejvýznamnějších aktivit, které 

souvisí s podporou a rozvojem 

jazykového vzdělávání) 

8 MŠ Hvězdička, Gagarinova NE NE 

Zapojení do projektu Celé Česko čte 

dětem 

Účast v projektu "Dítě a kniha" 

Návštěvy knihovny 

 



2.3 Využívání alternativních metod a nových trendů ve výuce, zapojení školy do 
vzdělávacích a rozvojových projektů, které podporují zdravý rozvoj dítěte 

P.č. Mateřská škola 
Polytechnické 

vzdělání 

Společné 

vzdělávání 

(začleňování 

dětí se SVP, 

cizince apod.) 

Zdravý 

životní styl 

a 

stravování 

Trvale 

udržitelný 

rozvoj 

Jiné 

8 MŠ Hvězdička, Gagarinova 

Interaktivní 

výuka 

Malá 

technická 

univerzita 

Vzdělávání dětí 

se SVP 

Začleňování dětí 

z jiných 

sociokulturních 

vrstev 

společnocti 

Účast v 

projektu 

Zdravá 

školní 

jídelna 

Projekt Se 

Sokolem do 

života 

Třídění 

odpadu ve 

třídách 

Zapojení do 

charitativního 

projektu 

"Krabice od 

bot" 

2.4 Zapojení MŠ do nejrůznějších přehlídek a soutěží 

 1. Festival čtenářství 

 2. Vánoce očima dětí - prezentace výrobků 

 3. Vánoce – vystoupení dětí v rámci programu SML 

 4. Velikonoce očima dětí - prezentace výrobků 

 5. Velikonoce – vystoupení dětí v rámci programu SML 

 6. přehlídka „Kytička písniček“ 

 7. Kulturní vystoupení v rámci občanských obřadů (vítání občánků a jiné akce) 

 8. Jiné přehlídky a soutěže na podporu talentovaných dětí, kterých se MŠ v daném roce zúčastnila 

 
  

P.č. Mateřská škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

8 MŠ Hvězdička, Gagarinova NE ANO NE ANO NE NE NE NE 

2.5 Prostupnost a spolupráce mateřských škol se ZŠ, SŠ nebo zaměstnavateli 

P.č. Mateřská škola 

Spolupráce MŠ a 

ZŠ *) (max 3 

konkrétní aktivity 

realizované ve 

školním roce) 

Spolupráce MŠ a 

SŠ *) (max 3 

konkrétní aktivity 

realizované ve 

školním roce) 

Spolupráce MŠ a 

zaměstnavatele (max 3 

konkrétní aktivity realizované 

ve školním roce, u aktivity 

uvést vždy příslušného 

zaměstnavatele) 

8 MŠ Hvězdička, Gagarinova 

Sdílení zkušenostíbs 

učitelkami z prvních 

tříd 

Návštěva 

předškoláků v ZŠ 

Cvičná MŠ pro 

SOŠPg 
 

*) pouhé využívání prostor pro aktivity MŠ není považováno za spolupráci. Spolupráce znamená zapojení dětí nebo zaměstnanců do některých společných 
činností. 

3. Školní klima 

3.1 Pestrost mimoškolních aktivit 

Kritérium ukazuje počet aktivit, uspořádaných za uzavřený školní rok, počet tzv. unikátních dětí, které se jich účastnily, a také míru 
zapojení v % ve vztahu k počtu dětí dané mateřské školy. 

P.č. Mateřská škola 

Kroužky pro všechny dětí 

organizované učiteli MŠ 

(bezúplatně, součást ŠVP) 

Exkurze, výlety 
Školičky v přírodě 

(zimní, letní) 

počet 
počet 

účastníků 
% počet 

počet 

účastníků 
% počet 

počet 

účastníků 
% 

8 MŠ Hvězdička, Gagarinova 1 30 34 5 116 100 0 0 0 

Dítě, které navštěvuje více kroužků nebo, které se zúčastnilo více exkurzí, výletů je v dané oblasti započítáno vždy pouze jednou. 



3.2 Komunitní činnost, aktivity mimo provozní dobu MŠ 

Kritérium ukazuje počet komunitních aktivit za školní rok. 

P.č. Mateřská škola 

Odpolední školka 

nebo prodloužená 

doba MŠ 

Společné aktivity ve 

spolupráci MŠ a veřejnosti 

(komunity v okolí MŠ) 

Prázdninové 

aktivity v době 

uzavření MŠ 

8 MŠ Hvězdička, Gagarinova NE 

Zapojení do projektu Dítě a 

kniha (čtení pohádek 

babičkami) 

NE 

3.3 Komunikace se zákonnými zástupci 

P.č. Mateřská škola 

Držitel 

značky 

Rodiče 

vítáni *) 

A/N 

Besedy 

pro 

rodiče 

A/N 

Ukázka 

činností 

pro 

rodiče 

A/N 

Zapojení 

rodičů do 

výuky 

A/N 

Zapojení 

rodičů do 

práce na 

rozvojových 

plánech A/N 

Jiné (max 3 

příklady 

realizované v 

daném roce) 

8 MŠ Hvězdička, Gagarinova NE ANO ANO NE NE 

Den otevřených 

dveří pro 

zájemce o 

umístění 

Adaptační 

prázdninové 

pobyty pro děti 

a rodiče před 

nástupem do 

MŠ 

Beseda pro 

rodiče 

nastávajících 

školáků 

*)http://www.rodicevitani.cz/dotaznik/ 

3.4 Angažmá odborných profesí 

Kritérium ukazuje, jaké odborné pozice byly v průběhu školního roku na dané škole zaměstnány. 

P.č. Mateřská škola 

Školní 

psycholog 

- úvazek 

Školní 

speciální 

pedagog 

- úvazek 

Asistent 

pedagoga 

(podpůrné 

opatření) 

počet 

Koordinátor 

společného 

vzdělávání/inkluze 

A/N 

Tlumočník 

do 

znakové 

řeči A/N 

Specialista 

v oblasti 

prostorové 

orientace 

zrakově 

postižených 

A/N 

Školní 

asistent 

(popř. 

chůva 

pro 

děti 

mladší 

3 let)) 

A/N 

8 MŠ Hvězdička, Gagarinova 0 0 1 ANO NE NE 
NE 

 

 

 

 

 

 

http://www.rodicevitani.cz/dotaznik/


4. Zázemí školy 

Budova je ve velmi dobrém stavu. V průběhu školního roku byly prováděny drobné provozní opravy střechy.Jednotlivé pavilony 
mateřské školy mají přiměřeně velké prostory pro přijatý počet dětí. Třídy mateřské školy jsou plně vybaveny odpovídajícími 
edukačními pomůckami, hračkami a sportovním nářadím plně vyhovujícím dětem ve věku 3 – 7 let. Prostory jsou zrekonstruované 
a splňují hygienické a bezpečnostní normy. Jednotlivé třídy poskytují dětem svým promyšleným uspořádáním dostatek soukromí i 
prostoru pro hru, tvořivé činnosti, experimentování, odpočinek i zábavu. Hračky, pomůcky i výtvarný materiál jsou uloženy v 
otevřených policích a skříňkách s plastovými nebo dřevěnými zásobníky a kontejnery, tak, aby je měly děti na dosah, mohly si je 
samostatně vybírat i ukládat. Hračky i pomůcky jsou průběžně doplňovány a vyměňovány. Prostory pro odpočinek dětí jsou 
vybaveny odpovídajícím zdravotně nezávadným nábytkem a lůžkovinami. Součástí třídy je i vlastní sociální zařízení. Šatny jsou 
vybaveny nábytkem pro odkládání oděvů a obuvi dětí, je zde také prostor pro vystavení dětských prací a školní informační 
nástěnka pro rodiče je umístěna ve vstupním prostoru do mateřské školy. Třídní nástěnky jsou umístěny v šatnách a na vstupních 
dveřích do jednotlivých tříd. Pro vzdělávání dětí v oblasti nových technologií využívají pedagogové pevnou interaktivní tabul i v 
jídelně MŠ, mobilní interaktivní tabuli v Zelené třídě a nově přenosnou interaktivní tabuli MagicBox v Modré třídě. Všechny třídy 
jsou vybaveny internetovým připojením pro možnost využití PC při prezenčním i distančním vzdělávání. Na jednotlivých třídách je 
rozmístěno 5 notebooků s černobílými tiskárnami a kopírkami. Na budovu MŠ navazuje školní zahrada s dostatkem zeleně. Je 
vybavená zahradním nábytkem, dřevěnými hracími prvky pro rozvoj pohybových aktivit a zahradními domečky pro ukládání hraček. 
I nadále budou potřeba průběžné práce na údržbě zahrady, která je rozlehlá. 

 

4.1 Bezbariérový přístup 

Kritérium ukazuje bezbariérovost dané školy (alespoň přístup do hlavní budovy) na binární škále (ANO/NE) a typ zařízení. 

P.č. Mateřská škola ANO/NE Popis (výtah, schodolez, plošina aj.) 

8 MŠ Hvězdička, Gagarinova ANO Přízemní budova 

4.2 Podmínky pro přijímání dětí ve věku 2 až 3 roky 

Kritérium ukazuje jak je mateřská škola na přijímání dětí ve věku od 2 do 3 let připravena (ANO/částečně/NE) 

P.č. Mateřská škola 

Kolaudovaná 

pro děti 

mladší 3 let 

Bezpečnostní 

a hygienická 

opatření 

nutná pro 

děti mladší 3 

let jsou 

nastavena ve 

směrnicích a 

dalších 

dokumentech 

školy 

Materiální 

vybavení 

(hračky, 

didaktické 

pomůcky), 

ergonomické 

parametry 

nábytku pro 

děti mladší 3 

let, 

Zahradní 

vybavení je 

uzpůsobeno 

dětem 

mladším 3 

let 

Hygienické 

podmínky 

(přebalovací 

stůl aj.) 

Personální 

podmínky 

8 MŠ Hvězdička, Gagarinova částečně částečně částečně částečně NE NE 

5. Škola, její zřizovatel, financování 

5.1 Kapacita školy a její naplněnost 

P.č. Mateřská škola Kapacita 
Naplněnost v 

% 

Počet tříd Počet dětí 

běžné 

třídy 

spec. 

třídy 

běžné 

třídy 

spec. 

třídy 

81 MŠ Hvězdička, Gagarinova 140 82,86 5 0 116 0 

5.1.1 Charakteristika dětí dle trvalého bydliště 

P.č. Mateřská škola 

Bydliště 

Liberec 

(počet) 

Bydliště MO 

Vratislavice (počet) 

Bydliště mimo Liberec (počet) + 

uvést 5 obcí s nejvyšším výskytem 

dětí v MŠ 

8 MŠ Hvězdička, Gagarinova 116 1 
0 

0, 0, 0, 0, 0 

 



5.1.2 Charakteristika dětí dle věku 

údaje jsou k termínu 30. 9., kdy se odevzdávají statistické výkazy za daný školní rok 

P.č. Mateřská škola 
Počet dětí s 

odkladem ŠD 

Počet dětí v posledním 

roce před zahájením ŠD, 5 

letí (k 30.9.) 

4 letí (k 

30.9.) 

3 letí (k 

30.9.) 

mladší 

3 let 

8 MŠ Hvězdička, Gagarinova 4 30 40 32 10 

5.2 Technický stav školského objektu 

Kritérium zjednodušeně zobrazuje technický stav především výukových prostor na škále: dobrý (A), uspokojivý (B), špatný (C). 

P.č. Mateřská škola Stav Poznámka - aktuálně podané nebo připravované projekty 

5.3 Mimorozpočtové zdroje a úspěšnost v grantech a dotacích 

5.3.1 Počty podaných a z toho podpořených žádostí o granty a dotace (v daném školním 
roce) 

P.č. Mateřská škola 
SML Kraj EU žadatel EU partner Nadace a jiné 

podané podpoř. podané podpoř. podané podpoř. podané podpoř. podané podpoř. 

8 MŠ Hvězdička, Gagarinova 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

5.3.2 Spoluúčast rodičů (tzv. hrazené aktivity) 

Stravné, školné, zájmové kroužky (ZK), pobyty v přírodě zimní nebo letní, kulturní představení, výlety apod. Kritérium ukazuje 
orientační spoluúčast rodičů dítěte v dané mateřské škole. 

 1. Školné 

 2. Stravné/ měsíc 

 3. ZK Ø Kč/rok 

 4. Pobyty v přírodě/ rok 

 5. Příspěvek na SRPŠ – Spolek rodičů Kč/rok 

 6. Kulturní akce, výlety, exkurze a jiné aktivity (Ø Kč/rok) 

 
  

P.č. Mateřská škola 

Předškoláci - děti v posledním roce 

před zahájením školní docházky 
Ostatní děti 

2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

8 MŠ Hvězdička, Gagarinova 860 0 0 1500 
Hrazeno ze 

SRPŠ 
950 820 0 0 1500 

Hrazeno ze 

SRPŠ 

6. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích 
dalších kontrol provedených v daném školním roce 

6.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích dalších 
kontrol provedených v daném školním roce 

P.č. Mateřská škola ČŠI Zřizovatel KÚLK Hygiena Hasiči 
Inspekce 

práce 
Jiné - kdo 

Jiné - 

hodnocení 

8 MŠ Hvězdička, Gagarinova 0 3 0 0 0 0  0 

1 – bez nedostatků 
2 – drobné nedostatky odstraněny na místě 
3 – nedostatky zaznamenané do protokolu, ke kterým bylo nutné přijmout opatření 

 



7. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání 

7.1 Počty vážnějších výchovných problémů, které musely být v průběhu roku 
řešeny pohovory ředitele s rodiči popř. v součinnosti s OSPOD 

P.č. Mateřská škola 
Pohovory s rodiči 

Problémy řešené v součinnosti s 

OSPOD 

Počet Nejčastěji řešené problémy Počet Nejčastěji řešené problémy 

8 MŠ Hvězdička, Gagarinova 1 
Docházka dítěte s povinnou 

předškolní docházkou 
1 

Docházka dítěte s povinnou 

předškolní docházkou 

7.2 Zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání 

P.č. Mateřská škola 

Celkový počet 

přijatých žádostí 

do MŠ (započítat i 

ty co byly v 

průběhu školního 

roku 

Počet rozhodnutí o 

přijetí (započítat i 

ty co byly 

individuálně v 

průběhu roku) 

Počet 

rozhodnutí o 

nepřijetí 

Počet dětí, které 

nastoupily do 

MŠ v budoucím 

školním roce (1. 

9.) 

8 MŠ Hvězdička, Gagarinova 63 40 7 11 

 

 

8. Evaluace 

V tomto školním roce proběhlo dotazníkové šetření spokojenosti rodičů dětí, kterého se ze 116 rodičů 
zúčastnilo 74 rodičů.  Rodiče vyjádřili spokojenost s činností mateřské školy. Kriticky se vyjádřili 
k chybějícímu chodníku na komunikaci před mateřskou školou. 

 
 

9. Cíle pro příští období 

Průběžné doplňování a obnovování vybavení mateřské školy, pokračování obnovy oplocení mateřské školy, 
rekonstrukce teras u tříd. 
Pokračovat v plánovaných změnách na zahradě mateřské školy, snažit se o zapojení rodičů do obnovy 
zahrady. 
Pokračovat i nadále v osvětě pro rodiče a děti, týkající se upevňování zdravých stravovacích a 
společenských návyků. 

Chceme u dětí více podporovat a probouzet touhu poznávat, tvořit a experimentovat.  
Přirozenou formou rozvíjet polytechnické vzdělávání dětí. 
Vzhledem k přibývajícím počtům dětí mladších tří let doplnit hračky a výukový materiál pro tuto věkovou 
skupinu. 
Rozšiřovat i nadále odborné vzdělávání pedagogů. 
Využívat názory zákonných zástupců a zaměstnanců z dotazníkového šetření. 
Zapojovat aktivněji rodiče do dění mateřské školy. 

 

 

Přílohy : 

 

 Tabulka finančního vypořádání za rok 2021 

 Protokol o kontrole  

 

 

 
 



 


