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Charakteristika zařízení: 

Středisko  volného  času  POHODA  a  POHODA  COOL,  soukromé  školské
volnočasové zařízení pro děti a mládež, jehož zřizovatelem je zapsaný spolek Médea – z.
s. Hlinsko, je zařízení pro zájmové vzdělávání, které nabízí všestranně zaměřené zájmové
vzdělávání  a  další  účelné a aktivní  využití  volného času  dětem,  mládeži,  dospělým i
rodičům  s  dětmi  formou  pravidelných  zájmových  útvarů  a  kurzů.  Dále  poskytuje
množství příležitostných jednorázových a víkendových akcí - seminářů, soutěží, turnajů,
přehlídek,  výletů,  exkurzí,  expedic,  besed,  přednášek apod.,  a to ve všech zájmových
oblastech. Dále pořádáme každoročně soustředění zájmových útvarů a letní příměstské a
pobytové tábory. 

V  rámci  volnočasových  klubů  se  zaměřujeme  na  práci  s  dětmi  z  sociálně
znevýhodněného prostředí, rizikovou a delikventní mládež a děti s poruchami chování. 

Jedním z našich velkých cílů, které se nám daří naplňovat, je oslovit a přitáhnout
děti a mládež, které nejsou schopny z jakýchkoliv důvodů navštěvovat sportovní, či jinak
tematicky zaměřené zájmové útvary a kroužky v Hlinsku a okolí,  děti nenadané, děti,
které mají problém se začlenit do kolektivu apod.       



ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 

Pedagogičtí pracovníci   

Počet fyzických osob:  12
Interní pracovníci: 2
Externí pracovníci:  10 

Ostatní pracovníci   

Počet fyzických osob: 3
Interní pracovníci 2
Externí pracovníci 1  

Další údaje o pracovnících pedagogických i nepedagogických ve školním roce
2017/2018

Interní pedagogičtí pracovníci:

Jméno, Příjmení: Mgr. Jiří Hrabčuk
Pracovní zařazení, funkce: ředitel střediska, statutární zástupce /od 1. 7. 2016/
Úvazek: 0,7 /1. 9. 2017 – 30. 3. 2018/

1,0 /1. 4. 2018 – 31. 8. 2018/
Kvalifikace, obor: Učitel střední školy 

Jméno, Příjmení: Martina Hronová DiS
Pracovní zařazení, funkce: Pedagog volného času
Úvazek: 1,0 /1. 10. 2016 – 31. 8. 2018/
Kvalifikace, obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Externí pedagogičtí pracovníci:

Jméno, Příjmení: Pavla Forštová
Pracovní zařazení, funkce: Lektor ZÚ
Úvazek: DPP /1. 10. 2017 – 31. 8. 2018/
Kvalifikace, obor: Pedagog volného času

Jméno, Příjmení: Klára Králová
Pracovní zařazení, funkce: Dohled ve volnočasovém klubu
Úvazek: DPP /1. 1. 2018 – 31. 8. 2018/
Kvalifikace, obor: Pedagog volného času

Jméno, Příjmení: Bc. Michaela Sodomková DiS
Pracovní zařazení, funkce: Lektor ZÚ
Úvazek: Dobrovolník /1. 9. 2017 – 31. 8. 2018/
Kvalifikace, obor: Pedagog volného času



Jméno, Příjmení: Pavlína Dopitová
Pracovní zařazení, funkce: Dohled ve volnočasovém klubu
Úvazek: DPP /1. 3. 2018 – 30. 6. 2018/
Kvalifikace, obor: Pedagog volného času

Jméno, Příjmení: Mgr. Radovan Fajt
Pracovní zařazení, funkce: Lektor ZÚ
Úvazek: DPP /1. 2. 2018 – 31. 8. 2018/
Kvalifikace, obor: Učitelství pro 5 – 9. ročník ZŠ - fyzika

Jméno, Příjmení: Hana Čapková
Pracovní zařazení, funkce: Dohled ve volnočasovém klubu
Úvazek: DPP /1. 10. 2017 – 31. 12. 2017/
Kvalifikace, obor: Pedagog volného času

Jméno, Příjmení: Ing. Ludmila Soukupová
Pracovní zařazení, funkce: Dohled ve volnočasovém klubu
Úvazek: DPP /1. 9. 2017 – 28. 2. 2018/
Kvalifikace, obor: Pedagogické minimum

Jméno, Příjmení: Tomáš Sochor
Pracovní zařazení, funkce: Dohled ve volnočasovém klubu
Úvazek: DPP /1. 9. 2017 – 31. 8. 2018/
Kvalifikace, obor: Pedagog volného času

Jméno, Příjmení: Kateřina Řezníčková
Pracovní zařazení, funkce: Lektor ZÚ
Úvazek: DPP /1. 9. 2017 – 31. 12. 2017/
Kvalifikace, obor: student VŠ UHK – Pedagogická fakulta

Jméno, Příjmení: Sarah Sockelová
Pracovní zařazení, funkce: Lektor ZÚ
Úvazek: DPP /1. 9. 2017 – 31. 12. 2017/
Kvalifikace, obor: student VŠ Hradec Králové – Lékařská fakulta

Interní pracovníci:

Jméno, Příjmení: Anežka Nováková
Pracovní zařazení, funkce: uklízečka
Úvazek: 0,5 /1. 9. 2017 – 31. 3. 2018/ - projekt ÚP - VPP
Kvalifikace, obor: vyučena

Jméno, Příjmení: Monika Vtípilová
Pracovní zařazení, funkce: uklízečka
Úvazek: 0,5 /1. 3. 2018 – 31. 8. 2018/ - projekt ÚP - VPP
Kvalifikace, obor: Úplné střední s maturitou



Externí pracovníci:

Jméno, Příjmení: Pavla Šplíchalová
Pracovní zařazení, funkce: administrativa
Úvazek: DPP /1. 9. 2017 – 31. 8. 2018/
Kvalifikace, obor: SŠ

Věková struktura pedagogických pracovníků v současné době plně vyhovuje náročnosti a
způsobu práce v zařízení  pro zájmové vzdělávání.  Interní  pedagogičtí  pracovníci  jsou
všichni  kvalifikovaní,  mají  vysokoškolské  nebo  středoškolské  pedagogické  vzdělání.
Pedagogičtí pracovníci si své odborné vědomosti a dovednosti neustále doplňují dalším
vzděláváním.  
      



ÚDAJE O PRÁCI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 
 

1. PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Počet zájmových útvarů celkem: 15 
Počet členů ZÚ celkem:  182 
Z toho děti MŠ:  20
Z toho žáci ZŠ a SŠ: 162
Z toho studenti VOŠ: 0 
Z toho ostatní: 0  

Komentář k problematice pravidelné zájmové činnosti:   

Ve školním roce 2017/2018 začalo se SVČ Pohoda a Pohoda Cool spolupracovat Pohybové
studio Sluníčko Hlinsko,  dále  byl  velký zájem o zájmové útvary „Hrajeme divadlo“  a
„ Aerobic, pompon a baton“ a „Jezdectví“.
Dalšími  zájmovými  útvary,  které  navštěvovali  jak  chlapci,  tak  i  děvčata,  byl  „Mladý
elektrotechnik“,  „Tvořílek“,  „“  a  další.  Hojně  bylo  také  využíváno  doučování  českého
jazyka, anglického jazyka a matematiky.
Vzhledem k tomu, že zařízení původně vzniklo a nadále slouží zejména dětem ze sociálně
znevýhodněného  prostředí,  je  návštěvnost  zájmových  útvarů  malá,  a  to  zejména  z
finančních důvodů a možností rodičů uvedených dětí. 

Název zájmového útvaru: Pohybové studio Sluníčko – Magic star  
Celkem ZŠ:  10
Vedoucí ZÚ: Bc. Michaela Sodomková DiS

Název zájmového útvaru: Pohybové studio Sluníčko – Sluníčko „A“  
Celkem ZŠ:  15
Vedoucí ZÚ: Bc. Michaela Sodomková DiS

Název zájmového útvaru: Pohybové studio Sluníčko – Sluníčko „B“  
Celkem ZŠ:  23
Vedoucí ZÚ: Bc. Michaela Sodomková DiS

Název zájmového útvaru: Pohybové studio Sluníčko – Sluníčko „C“  
Celkem ZŠ:  18
Vedoucí ZÚ: Bc. Michaela Sodomková DiS

Název zájmového útvaru: Pohybové studio Sluníčko – Sluníčko „D“  
Celkem ZŠ:  20
Vedoucí ZÚ: Bc. Michaela Sodomková DiS

Název zájmového útvaru: Hrajeme divadlo....  
Celkem ZŠ:  22
Vedoucí ZÚ: Bc. Michaela Sodomková DiS



Název zájmového útvaru: Pop dance 
Celkem ZŠ:  17
Vedoucí ZÚ: Bc. Michaela Sodomková DiS

Název zájmového útvaru: Mini Pop dance  
Celkem ZŠ:  5
Vedoucí ZÚ: Bc. Michaela Sodomková DiS

Název zájmového útvaru: Aerobic, pompon, baton  
Celkem ZŠ:  21
Vedoucí ZÚ: Bc. Michaela Sodomková DiS

Název zájmového útvaru: Jezdectví  
Celkem ZŠ:  12
Vedoucí ZÚ: Pavlína Forštová

Název zájmového útvaru: Mladý elektotechnik  
Celkem ZŠ:  4
Vedoucí ZÚ: Mgr. Radovan Fajt

Název zájmového útvaru: Flétnička 
Celkem ZŠ:  2
Vedoucí ZÚ: Martina Hronová DiS

Název zájmového útvaru: Češtiny se nebojím I  
Celkem ZŠ:  4
Vedoucí ZÚ: Sarah Sockelová

Název zájmového útvaru: Matiky se nebojím I  
Celkem ZŠ:  4
Vedoucí ZÚ: Kateřina Řezníčková

Název zájmového útvaru: Výtvarné hrátky  
Celkem ZŠ:  5
Vedoucí ZÚ: Martina Hronová DiS



2. PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Počet akcí celkem:      18
Počet účastníků celkem: 1.470
Z toho ve věku MŠ:    250
Z toho ve věku ZŠ + SŠ    878
Ostatní:    342

Komentář k problematice příležitostné zájmové činnosti:  
 

Rok 2017
14. 9. 2017
Festival „Jičín město pohádky“
Počet účastníků celkem: 45
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 38
Ostatní: 7

Dne 14. 9. 2017 se Středisko volného času POHODA a POHODA COOL, společně se svým
partnerem  Pohybovým  studiem  Sluníčko,  zúčastnilo  mezinárodního  přehlídkového
festivalu pohádky v Jičíně. Sluníčko zde vystoupilo se 4 tanečními choreografiemi a poté
ve  spolupráci  s  SVČ  předvedlo  divadelní  minipředstavení  s  názvem  "  Bota  jménem
Melichar ". Za špatného a deštivého počasí, ale před zhruba dvěmi stovkami nadšených
diváků se děti prezentovaly na venkovním podiu v nádherně opraveném zámeckém parku
a poté i na pódiu „Na Rynečku“. Obě seskupení zde prezentovaly nejen sebe, ale i město
Hlinsko, kterému ostudu v žádném případě neudělaly a z podia odcházely za bouřlivého
potlesku diváků.

26. 10. 2017
„Drakiáda“
Počet účastníků celkem: 18
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 16
Ostatní:  2

Ve čtvrtek 26.10.2017 proběhla na louce u teplárny drakiáda s Pohodou. Akce se zúčastnilo
16 dětí a je nutno konstatovat, že někomu drak létal lépe, někomu hůře. Nejlépe nakonec
létaly draci  Kristýně a Adéle.  Na závěr jsme se sešli  na zahradě SVČ, kde jsme opekli
letošní poslední buřtíky. 

3. 11. 2017
„Halloween párty“
Počet účastníků celkem: 65
Z toho ve věku MŠ: 10
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 50



Ostatní: 5

Ve dnech 3.- 4. 11. 2017 se ve Středisku volného času Pohoda a Pohoda Cool uskutečnila
jedna z  tradičních a velmi  oblíbených akcí  Pohybového studia Sluníčko,  a to VELKÁ
HALLOWEEN PÁRTY 2017... Akce, které se z kapacitních důvodů účastní "pouze" okolo
60  dětí,  ve  věku  4  –  16let.  Program  Halloweenu  byl  opravdu  pestrý  -  volba
nejstrašidelnějšího  kostýmu,  volba  nejkrásnější  dýně,  kterou  si  každý  sám  vydlabal,
stezka odvahy, společný halloweenský tanec, soutěž o nejpovedenější mumii, ohňostroj i
kino..
Součástí  párty  byl  velký  rautík,  se  spoustou  dobrot  v  halloween  stylu...
Zábava trvala až do pozdních večerních hodin a poté spolu všichni, v Pohodě, přenocovali.
Každý z účastníků si odnesl spoustu skvělých zážitků, diplomů, odměn a dobrot. 

16. 11. 2017
„Minecraft s přespáním“
Počet účastníků celkem: 21
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 19
Ostatní: 2

Ve čtvrtek  16.  11.  2017  proběhlo  další  spaní  v  Pohodě,  tentokrát  na  téma Minecraft.
Účastnilo se ho téměř 20 dětí. Během celého odpoledne jsme si vytvořili vlastní Minecraft
masky a stali se z nás tak oblíbené postavičky z této hry. Společně jsme také bojovali proti
zombíkům,  zpívali  písničky  a  hráli  hry.  Na  závěr  proběhlo  kino  a  poté  společné
přenocování v prostorách SVČ. 

7. 12. 2017
„Mikulášská besídka s přespáním
Počet účastníků celkem: 16
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 14
Ostatní: 2

Ve čtvrtek  8.12.2017  proběhla v SVČ POHODA a POHODA COOL akcička s  názvem
Mikuláš v Pohodě. 14 přihlášených dětí si nejdříve úžilo celé odpoledne čertovských her a
vyrábění, poté je navštívil sám Mikuláš se svou družinou a vyptal se dětí na jejich chování
během  uplynulého  roku.  Podle  pravdomluvnosti  a  také  výřečnosti,  kterou  pečlivě
posuzoval čert, bylo každé dítě po zásluze odměněno. 

3. 12. 2016
„Mikulášské plavání“
Počet účastníků celkem: 50
Z toho ve věku MŠ: 15
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 30
Ostatní:   5



V pátek 8.12. se Pohybové studio Sluníčko vydalo na tradiční Mikulášské plavání. Na celé 3
hodinky jsme si užívali vodních radovánek, soutěží a her. Celý bazén byl jenom pro nás...
Starších dětí dorazilo hojně, u menších plány překazily rýmičky.. Každopádně, užili jsme
si to dokonale. Všichni plavci si vysloužili diplom a čokoládového Mikuláše 

13. 12. 2017
„Sluníčkový vánoční karneval“
Počet účastníků celkem: 35
Z toho ve věku MŠ: 15
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 15
Ostatní:  5

Ve středu  13.12.  proběhl  tradiční  sluníčkový karneval... Všichni  jsme si  užili  soutěže,
rautík,  vyráběli  čertíky,  byla nadílka i  promenáda všech kostýmu... Pochvala všem za
vzornou přípravu, všechny masky nádherné... Celé 3 hodinky utekly jako voda a Pohoda
ožila dětským řáděním a smíchem.. 

15. 12. 2017
„Vánoční večírek – Sluníčko ve filmu“
Počet účastníků celkem: 38
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 33
Ostatní:  5

V pátek 15. 12. se konala další z plánovaných předvánočních akcí, tentokrát pro děti starší
a tou byl večírek, letos ve stylu 'Sluníčko ve filmu'... Opět parádní a nápadité kostýmy,
spousta  legrace,  tance,  dobrot..  Vyráběli  jsme  různá  vánoční  přáníčka  i  andilky..
Soutěžili i vyplňovali velký kvíz o znalostech dětských filmů a pohádek .. I tady jsme si
užívali společně chvíle bez trénování a moooc si to užili.. 

18. 12. 2017
„Plavecké závody – Hlinecký mořský koník 2017“
Počet účastníků celkem: 87
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 80
Ostatní: 7

Dne 18.  12.  2017 uspořádalo naše SVČ POHODA A POHODA COOL již druhý ročník
plaveckých  závodů  mezi  hlineckými  školami.  Letos  se  účastnili  plavci  ze  ZŠ  ležáků,
Smetanova a gymnázia K. V. Raise. Na 80 plavců předvedlo své plavecké dovednosti a ti
nejlepší v 5 kategoriích si odnesli diplomy a medaile. Putovní pohár se stěhuje pro další
rok na ZŠ Ležáků, Hlinsko. 



21. 12. 2017
Vánoční besídka
Počet účastníků celkem: 25
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 22
Ostatní:  3

21.12.2017  se v malé  Pohodě sešlo  více jak  20  dětí,  aby společně se svými  vedoucími
zakončily vánoční besídkou rok 2017.  Hrálo se na flétnu, zpívalo,  tančilo a byla velmi
příjemná atmosféra.  Děti  donesly spoustu cukroví,  které si  mezi  sebou ochutnávaly a
hodnotily.  Pod stromečkem poté nalezly mnoho dárečků od svých kamarádů. ale také
velké dárečky, které jim věnovalo SVČ a to pro další rozvoj a pohodu v příštím roce. Na
konec nechybělo ani čokoládové fondue. 

Rok 2018

25. 1. 2018
„Pololetní profilový pořad Pohybového studia Sluníčko“
Počet účastníků celkem: 110
Z toho ve věku MŠ: 20
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 80
Ostatní: 10

Profilový pořad "Sluníčko má z pekla štěstí", který je ohlédnutím za 1.pololetím ukázal, že
to,  co  se  všechno  děti  stihly  naučit,  a  tak  Sluníčko  -  z  pekla  štěstí  opravdu  má...
Dopolední program byl pro základní a mateřské školky, večerní pak pro širokou veřejnost.
Sál byl narvaný k prasknutí a zájem diváků neustále stoupá. Všechny sluníčkové skupiny
představily své 2-3 nové choreografie.  Od nejmenších Sluníček,  po skupinu A,  B,  C i
Magic. Premiéru si odbyly skupiny POP Dance i skupina aerobik, pompon a baton - kde
dívky  cvičí  s  pomůckami,  první  pololetí  to  byla  převážně  hůlka.
O skupinu našich "sluníčkových" mažoretek byla a je velká poptávka. A na profilovém
pořadu bylo jasné, že je zde obrovský potenciál. Více než 2hodinový pořad se moc povedl,
všech 27 vystoupení zaslouží velkou pochvalu pro děti i rodiče, za vzornou přípravu i
spolupráci.  

1. - 2. 2. 2018
„Pololetní prázdniny s přespáním“
Počet účastníků celkem: 17
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 15
Ostatní:  2

Úspěšná  akce,  která  proběhla  o  pololetních  prázdninách.  Středisko  volného  času
POHODA a POHODA COOL uspořádalo dvoudenní aktivitu, při které děti nejprve ve
čtvrtek odpoledne navštívily bowling, poté v klubu povečeřely, zahrály nějakou tu hru a



usínaly u velkoplošného promítání. V pátek ráno jsme se po snídani vypravili vlakem do
Pardubic, kde jsme navštívili aqua centrum a do sytosti se vyřádili. Super den zakončila
cesta vlakem zpět do Hlinska. 

11. 2. 2018
4. Hlinecký dětský bál
Počet účastníků celkem: 650
Z toho ve věku MŠ: 155
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 251
Ostatní: 244

V neděli  11.  2.  2018  jsme společně  s  Pohybovým  studiem  Sluníčko  uspořádali  již  4.
Hlinecký dětský bál. I přes rozsáhlou chřipkovou epidemii, která postupně zasáhla celý
pardubický kraj,  se  na bále sešlo na 400  dětí  a asi  200  dospělých.  Program tradičně
zahájila Míša Sodomková se svou dvouhodinovou sluníčkovou show, plnou tance, soutěží,
převleků  a  zábavy.  Na konci  tohoto  bloku  byla  zvolena  královna  a  král  bálu  a  také
nejkrásnější maska a děti dostaly spoustu dalších ocenění. Celou show skvěle moderovala
Katka Kábelová. Poté na podium nastoupila muzikálová zpěvačka a moderátorka v jedné
osobě  Helenka  Hamplová,  která  nejenom  že  s  dětmi  zpívala,  ale  v  polovině  svého
programu vylosovala i naši super hru o ceny. Kdo nechtěl tančit, mohl v předsálí navštívit
naše dílničky, nechat si namalovat něco hezkého na obličej, pohrát si v dětském koutku.
Velmi  žádané byly o fotografie z foto koutku.  Pro mlsné jazýčky zde bylo připraveno
bohaté  občerstvení,  míchané  nápoje,  teplá  i  studená  kuchyně  a  káva  s  domácími
moučníky. Děti odcházely po 18 hodině plné radosti a spokojené, každé s plnou náručí
cen z letos nevídaně bohaté hry o ceny. 

29. 3. 2018
„Jednodenní výlet do VIDA Science centra Brno“
Počet účastníků celkem: 36
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 33
Ostatní:  3

Dne 29. 3. 2018 jsme se se skupinou více jak 30 pohoďáků, vydali na tematický zájezd do
VIDA science centra v Brně. Děti si mohly vyzkoušet na 170 různých vynálezů z oblasti
fyziky,  chemie,  mechaniky,  biologie,  termiky  a  dalších.  Zúčastnili  jsme  se  také
představení,  kde nám pracovníci centra názorně na několika jednoduchých příkladech
ukázali tajemství odstředivé síly. Myslíme si, že děti tento druh zábavy nadchnul a domů
jsme odjížděli se spoustou zážitků. 

8. 5. 2018
„Jednodenní výlet do zábavního parku Permonium, Oslavany“
Počet účastníků celkem: 43
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 40



Ostatní: 3

Dne 8. 5. 2018 jsme se společně se 40 dětmi vydali do zážitkového parku Permonium v
Oslavanech. Jedná se o muzeum hornictví a těžby barevných kovů, spojené se zábavním
centrem. Děti zde, ve čtyřčlenných družstvech absolvovali interaktivní hru, během které
plnili mnoho zajímavých úkolů. Pokud družstvo splnilo předepsaný počet bodů získalo na
konci hry zajímavou odměnu.

8. 6. 2018
„Závěrečný profilový pořad – Pohybové studio Sluníčko“
Počet účastníků celkem: 110
Z toho ve věku MŠ: 20
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 80
Ostatní: 10

Sluníčko 100x jinak...aneb náš jeden velký festival... Tolik dětí, vystoupení, žánrů a to vše
na jednom pódiu... Skvělá celoroční práce všech Sluníček... Největší odměnou byli nejen
pyšní rodiče, nadšení diváci, ale i obří sluníčkový dort, vysvědčení a medaile s dárečkem...
Díky všem za skvělou reprezentaci... 

15. 6. 2018
„Velká zahradní slavnost“
Počet účastníků celkem: 90
Z toho ve věku MŠ: 15
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 50
Ostatní: 25

Poslední  společná akce,  na rozloučení  se s letošní  sezónou...  Zahradní  párty Sluníčko
2018...  I přes mírnou nepřízeň počasí se vše povedlo dokonale...  Parádní skákací hrad,
soutěžní  stanoviště,  herní  koutky,  velký raut plný dobrot,  tanec i  společné opékání...
Byli zvoleni "NEJ kamarádi" Sluníčka, "Nejkrásnější dívka Sluníčka" i "NEJ kabrňák" ... 

29. 6. 2018
„Quiz párty s přespáním“
Počet účastníků celkem: 14
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 12
Ostatní: 2

Poslední přespání v Pohodě, akce s názvem Quiz párty se uskutečnila dne 29. 6. 2018.
Společně se svými vedoucími děti nejdříve navštívily plavecký bazén a poté se přesunuly
do Pohody, kde nacvičily a sehrály krátké divadlo. Večer zakončily opékáním buřtíků a
promítáním filmu.  



Závěr:
Ohlasy na naše akce jsou kladné, jak z řad dětí a mládeže, tak rodičů. Zájem lze sledovat i
z návštěvnosti, ze které je zřejmé, že část návštěvníků se pravidelně na jednotlivé akce
vrací. Tyto akce slouží také k rozvoji vzájemné komunikace mezi jednotlivými skupinami
dětí  a mládeže,  k navazování  nových kontaktů a propagaci  organizace a šíření  jejího
dobrého jména.    

 



3.  SPONTÁNNÍ  ČINNOST

Volnočasový klub POHODA

Celkem návštěv dětí ve věku 6 – 15 let:  1.648

září 2017 – 222
říjen 2017 – 269
listopad 2017 – 215
prosinec 2017 – 121

leden 2018 – 160
únor 2018 – 141
březen 2018 – 113
duben 2018 – 145
květen 2018 – 123
červen 2018 - 139

Komentář k problematice spontánní činnosti:  
     
POHODA a POHODA COOL – volnočasový klub pro rizikové a delikventní děti a mládež
ve věku  6  –  15  let,  zejména děti  ze  sociálně znevýhodněného prostředí,  je  pilotním
projektem v  Pardubickém kraji,  protože  se  jedná o  první  soukromé školské  zařízení
tohoto typu na území uvedeného kraje. Jeho ideou je eliminace predelikventního chování
a  jednání  příslušníků  cílové  skupiny,  vytvoření  chráněného  komunitního  místa  pro
cílovou skupinu dětí a mládeže, vytvoření podmínek pro volnočasové aktivity.
Ve městě Hlinsku je problémem drobná kriminalita dětí  a mládeže,  jsou zde projevy
šikany, vandalismu, požívání alkoholických nápojů na veřejnosti a obtěžování seniorů.
Bezprizorní mládež, hlavně děti ve věku do 15 let se potulují ve skupinkách po městě,
obývají autobusové čekárny, lavičky v parcích a obtěžují svým chováním okolí. Represe ze
strany Policie  ČR  a  Městské  policie  se  jeví  jako  neúčinná,  proto  byly  vybudovány a
otevřeny volnočasové kluby při SVČ POHODA a POHODA COOL, kam se snažíme výše
uvedené skupiny dětí a mládeže přivést, zaujmout je různorodými aktivitami a ukázat jim
jiný, lepší způsob trávení volného času. Podařilo se nám vytvořit skupinu cca 30 dětí, které
pravidelně klub navštěvují  a účastní se všech aktivit.  Tato skupina následně pozitivně
působí na další děti, které se potulují po městě a jejich jedinou zábavou je ničení majetku,
drobná kriminalita apod. Naším cílem je této skupině dětí vštípit také pocit odpovědnosti
za své jednání, vrátit důvěru v komunikaci s dospělým člověkem, nebát se svěřit se svými
problémy a řešit je.

Volnočasový klub POHODA
Tato část má dvě podlaží, v přízemí se nachází šatna, WC, multimediální herna, vybavená
4  herními  PC bez  připojení  na  internet,  společenská místnost  vybavená nástěnnými



šipkami, multimediální projekční technikou a velkoprostorovou sedací soupravou. Dále
se zde nachází  bufet s  jídelním koutkem,  kde si  děti  mohou zakoupit pití  a drobné
občerstvení. Přízemí má též zasklený zastřešený vestibul, kde jsou umístěny stůl na stolní
tenis, stolní fotbal a velkoplošné kreslící tabule.
V prvním patře se nachází  kancelář,  WC, dívčí  místnost a učebna Pohybového studia
Sluníčko. V provozní době se zde střídají  vždy dva pracovníci – vychovatelé,  kteří zde
vykonávají dohled nad provozem klubu, ale také realizují předem naplánované aktivity s
dětmi.
Aktivity jsou koncepčně zaměřeny tak,  aby oslovily co největší  počet dětí  ze sociálně
znevýhodněného prostředí,  rizikové a delikventní mládeže a přitáhly co nejvíce těchto
dětí z ulic, parků, autobus. čekáren a opuštěných domů.
Klub má okamžitou kapacitu 30 návštěvníků, denně se zde vystřídá v průměru 15 dětí.
Otevřeno je v pondělí, úterý a ve čtvrtek  v době od 14 – 19 hod. Vstup je zdarma.



4.  PRÁZDNINOVÁ  ČINNOST 

Komentář k problematice prázdninové činnosti:  

Ve školním roce 2017/2018 byly uspořádán0 celkem 6 příměstských táborů, z toho jeden o
jarních prázdninách a pět v průběhu letních prázdnin. První pobytový 7 denní tábor byl
realizován  ve  druhé polovině  měsíce  července  a  byl  určen  pro  děti,  které  navštěvují
Pohybové studio Sluníčko. Druhý pobytový 7 denní tábor byl realizován ve spolupráci a
pod záštitou zřizovatele SVČ – spolku Médea – z.s. Hlinsko a uskutečnil se v srpnu. Oba
tábory proběhly v areálu letního tábořiště Wolkerova planina ve Svratouchu. Všech  osm
táborů  byl0  bez  problémů a bez  vážných zranění.  Ohlasy dětí  i  rodičů  byly kladné,
nevyskytly se zásadní námitky nebo připomínky. Počet účastníků příměstských táborů je
značně ovlivněn kapacitou budovy SVČ.  

12. - 16. 3. 2018
Jarní příměstský tábor
Počet účastníků celkem: 24
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 21
Ostatní:   3

O jarních prázdninách proběhl  v SVČ POHODA a POHODA COOL jarní  příměstský
tábor. Všichni jeho účastníci si během 5 dnů užili spoustu zábavy, legrace, her a zážitků.
Navštívili jsme bowling, plavecký bazén, absolvovali celodenní výlet do zážitkového parku
Robinson v Jihlavě. Všichni už se těší na letní příměstské tábory, které připravujeme na
začátek července a konec srpna.

2. 7. 2018
Jednodenní letní příměstský tábor 
Počet účastníků celkem: 10
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ  8
Ostatní:  2

Jednodenní příměstský tábor s výletem na zámek ve Žďáru nad Sázavou, kde se děti 
zůčastnily dvou interaktivních pořadů + zámecký rybolov.

3. 7. 2018
Jednodenní letní příměstský tábor
Počet účastníků celkem: 15
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 13
Ostatní:  2

Jednodenní příměstský tábor s výletem na zámek v Kamenici nad Lipou a do zábavního



parku Fábula.

9. - 13. 7. 2018
Letní příměstský tábor – 1. turnus
Počet účastníků celkem: 31
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 28
Ostatní:   3

Ve druhém červencovém týdnu jsme tábořili  s 28 dětmi v Pohodě.  Na programu byla
spousta her a zábavy, celodenní výlet do Fajn parku v Chlumci nad Cidlinou, pochoďák,
buřtíky a sportovní aktivity.

9. - 13. 7. 2018
Letní příměstský tábor na koních
Počet účastníků celkem: 12
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 10
Ostatní:   2

Souběžně s červencovým turnusem jsme poprvé realizovali Příměstský tábor na koních,
který se uskutečnil  na ranči  U  Pokyho,v Oldřeticích.  Celkem 10  děvčat se zde týden
zdokonalovalo v jízdě na koni, pomáhalo na ranči a také navštívilo zámek a hřebčín ve
Slatiňanech.

14. - 20. 7. 2018
Letní pobytový tábor – Policejní akademie ve Sluníčku
Počet účastníků celkem: 68
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 52
Ostatní: 16

V pořadí šestý Sluníčkový tábor, ale první pod hlavičkou SVČ se nesl ve znamení Policejní
akademie. Po celý týden panovalo krásné počasí a táborníci postupně na táboře přivítali
jízdní oddíl Městské policie Pardubice, poté policisty z obvodního oddělení Policie ČR v
Hlinsku, prožili den naruby a oslavili vánoce a vydali se na celodenní výlet do Fajn parku v
Chlumci nad Cidlinou. Na táboře se také volila MISS a MISSÁK a proběhla soutěž Talent
Svratouch 2018.

4. - 10. 8. 2018
Letní pobytový tábor – Pohádkové léto na Svratouchu
Počet účastníků celkem: 80
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 65
Ostatní: 15



Začátkem  měsíce  srpna  se  ve  Svratouchu  na  Wolkerově  planině  uskutečnil  již  po
jedenácté tradiční letní výchovně rekreační tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného
prostředí, rizikovou a delikventní mládež a děti s poruchami chování. Tábor proběhl za
grantové podpory Pardubického kraje, města Hlinska, spoluúčasti samotných táborníků a
několika dalších subjektů, kterým není lhostejný osud dětí z výše uvedeného prostředí.
Letní tábor byl realizován zapsaným spolkem Médea – z. s. Hlinsko.
V letošním roce  program tábora  zavedl  malé  i  velké táborníky  do  pohádky.  Mimo 3
celotáborových  her  byl  program  bohatý  a  různorodý.  Děti  se  svými  vedoucími
absolvovaly celodenní výlet do aqua parku v Ústí nad Orlicí, pěší pochod na Zkamenělý
zámek. Jeden den využily možnosti zajezdit si na koních.
Během celotáborových her se děti  zdokonalily v mnoha činnostech a dovednostech a
večery jim několikrát zpříjemnil velký táborák s opékáním špekáčků, maškarní bál, volba
MISS a MISSÁKA Svratouchu a další  aktivity.  Program tábora zakončila velká pouť s
mnoha soutěžemi a hodnotnými cenami. 

27. - 31. 8. 2018
Letní příměstský tábor – 2. turnus
Počet účastníků celkem: 29
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 26
Ostatní:   3

V posledním srpnovém týdnu jsme tábořili  s  26  dětmi  v Pohodě.  Na programu byla
spousta  her  a  zábavy,  celodenní  výlet  do  Bruno parku  v  Brně,  další  výlet  na  farmu
Babiččin dvoreček v Licibořicích, pochoďák, plavání, buřtíky a sportovní aktivity.



5.  DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

a) Víkendové ergoterapeutické pobyty

Ve školním roce 2017/2018 byl0 uspořádáno celkem 5 víkendových pobytů, z toho dva v
prvním pololetí a tři v průběhu jarních měsíců roku 2018. Projekty, na základě kterých se
mohly děti těchto víkendových pobytů zúčastnit, se jmenovaly ROK NA HORÁCH I. a
ROK NA HORÁCH II. a jsou realizovány ve spolupráci a pod záštitou zřizovatele SVČ,
spolku Médea – z.s. Hlinsko a uskutečňují se na různých místech Orlických hor. Ohlasy
dětí i rodičů jsou velmi kladné, nevyskytly se zásadní námitky nebo připomínky.

22. - 24. 9. 2017
Víkendový pobyt – Podzim na horách I.
Počet účastníků celkem: 18
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 15
Ostatní: 3

20. - 22. 10. 2017
Víkendový pobyt – Podzim na horách II.
Počet účastníků celkem: 19
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 15
Ostatní:  4

20. -22. 4. 2018
Víkendový pobyt – Vítání jara na horách
Počet účastníků celkem: 21
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 17
Ostatní:  4

18. - 20. 5. 2018
Víkendový pobyt – Putování za historií pohraničních opevnění
Počet účastníků celkem: 17
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 13
Ostatní:  4

22. - 24. 6. 2018
Víkendový pobyt – Léto na horách
Počet účastníků celkem: 16
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 13
Ostatní:  3



b) Jarmarky a prodejní akce

SVČ POHODA a POHODA COOL se tradičně účastní společenských a kulturních akcí
v Hlinsku, jako jsou tradiční Hlinecké jarmarky, setkávání neziskových organizací v rámci
projektu  „Neziskovky  vítejte“,  akce  v  Domově  seniorů  Drachtinka,  apod.  Úzce
spolupracujeme s  organizacemi  působícími  v oblasti  sociální  péče FOKUS Vysočina a
MOTÝL z Hlinska.

28. 9. 2017
Svatováclavský  jarmark,  Hlinsko,  Betlém  –  prodejní  stánek  s vlastními  výrobky  +
vystoupení Pohybového studia Sluníčko v rámci doprovodného programu.

1. 12. 2017
Mikulášsko – vánoční jarmark Hlinsko, Betlém – prodejní  stánek s vlastními výrobky,
vystoupení Pohybového studia Sluníčko v rámci doprovodného programu.



 6.  VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ A ZAMĚSTNANCŮ SVČ

SEMINÁŘE DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků. 
Dva pracovníci  absolvovali  akreditovaný kurz MŠMT -  „GDPR ve skolách a školských
zařízeních“ v rozsahu 4 výukových hodin.
Jeden pracovník absolvoval odborné vzdělávání v oblasti DVPP na téma „Youtubering –
jak ho využít v zájmovém vzdělávání“ v rozsahu 8 výukových hodin.  

7.  PROJEKTY, DOTACE, DARY  

a.)
Vyhlašovatel: Pardubický kraj 
Název dotačního programu: Záštita a podpora radního Pardubického kraje – Ing. Pavel 
Šotola
Název projektu: „4. Hlinecký dětský bál“
Získání dotace: ANO           
Výše dotace: 5 000,- Kč   
Realizace: březen 2018

Vyhlašovatel: Pardubický kraj 
Název dotačního programu: Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit
Název projektu: „Příměstské tábory pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí“
Získání dotace: ANO           
Výše dotace: 20 000,- Kč   
Realizace: březen - červenec 2018

Vyhlašovatel: Město Hlinsko 
Název dotačního programu: Program A, podprogram A/1
Název projektu: „Jarní a letní příměstské tábory pro mládež“
Získání dotace: ANO           
Výše dotace: 10 000,- Kč   
Realizace: březen - srpen 2018

Vyhlašovatel: Město Hlinsko 
Název dotačního programu: Program D
Název projektu: „ Doprava na taneční soutěže – Pohybové studio Sluníčko“
Získání dotace: ANO           
Výše dotace: 8.327,- Kč   
Realizace: únor - září 2018

Vyhlašovatel: Nadační fond Agrofert 
Název dotačního programu: „Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či 
prostředím, ve kterém vyrůstají – SVČ Pohoda a Pohoda Cool 2018“
Název projektu: 
Získání dotace: ANO           



Výše dotace: 100 000,- Kč   
Realizace: květen 2018 - prosinec 2018
/tuto dotaci získal zřizovatel SVČ: Médea – z.s. Hlinsko/

Vyhlašovatel: Pardubický kraj 
Název dotačního programu: Program 2 – Program podpory aktivit navazujících na 
sociální služby poskytované podle zák.č. 108/2006 Sb.o sociálních službách
Název projektu: „Výchovně – rekreační tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného 
prostředí......“
Získání dotace: ANO           
Výše dotace: 56 000,- Kč   
Realizace: červenec – srpen 2018
/tuto dotaci získal zřizovatel SVČ: Médea – z.s. Hlinsko/

Vyhlašovatel: Pardubický kraj 
Název dotačního programu: Program 2 – Program podpory aktivit navazujících na 
sociální služby poskytované podle zák.č. 108/2006 Sb.o sociálních službách
Název projektu: „ROK NA HORÁCH II. Výchovně – rekreační pobyty pro děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí......“
Získání dotace: ANO           
Výše dotace: 60 000,- Kč   
Realizace: duben – prosinec 2018
/tuto dotaci získal zřizovatel SVČ: Médea – z.s. Hlinsko/

Vyhlašovatel: Město Hlinsko 
Název dotačního programu: Program podpory v oblasti sociálních služeb a sociální 
finanční výpomoci na území města Hlinska 
Název projektu: „Výchovně – rekreační tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného 
prostředí......“
Získání dotace: ANO           
Výše dotace: 60 000,- Kč   
Realizace: červenec – srpen 2018
/tuto dotaci získal zřizovatel SVČ: Médea – z.s. Hlinsko/

Vyhlašovatel: Město Hlinsko 
Název dotačního programu: Program podpory v oblasti sociálních služeb a sociální 
finanční výpomoci na území města Hlinska 
Název projektu: „ROK NA HORÁCH II. Výchovně – rekreační pobyty pro děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí......“
Získání dotace: ANO           
Výše dotace: 25 000,- Kč   
Realizace: duben – prosinec 2018
/tuto dotaci získal zřizovatel SVČ: Médea – z.s. Hlinsko/



8. PROVOZNÍ A PRACOVNÍ PORADY

Během školního roku 2017/2018 probíhaly každý měsíc provozně pracovní porady vedení
SVČ se zaměstnanci. Řešily se standardní pracovní záležitosti, ale také skladba zájmových
útvarů pro další školní rok, přípravy a zajištění velkých akcí, pořádaných SVČ a v nemalé
míře  také drobné přestupky a poškozování  majetku  a zařízení  ze  strany návštěvníků
zařízení.

9.  DALŠÍ  ÚDAJE  O  ZAŘÍZENÍ
   
SVČ POHODA a POHODA COOL spolupracuje při pravidelné zájmové činnosti se ZŠ a
MŠ v Hlinsku a okolí a Městem Hlinskem. Je partnerem Pohybového studia Sluníčko, se
kterým se podílí na realizaci velkých společenských a kulturních akcí pro děti a mládež v
Hlinsku / Hlinecký dětský bál,  Zahradní Slavnost,  Pohádková zahrada atd..  Dále úzce
spolupracuje  s  neziskovými  organizacemi  na  Hlinecku,  zejména  s  Českou  hasičskou
jednotou Hlinsko,  Domovem seniorů Drachtinka a dalšími subjekty,  které se zabývají
prací a volným časem dětí a mládeže.

10.  ÚDAJE  O  VÝSLEDCÍCH  INSPEČNÍ ČINNOSTI  A KONTROLÁCH 

Ve školním roce 2017/2018 byl na SVČ POHODA a POHODA COOL proveden finanční
audit za rok 2017 ze strany auditorské společnosti  AV Auditing s.r.o.  Pardubice – bez
připomínek.

Ve  školním  roce  2017/2018  nebyla  na  SVČ  POHODA  a  POHODA  COOL  provedena
inspekce ze strany ČŠI.  

Ve školním roce 2017/2018 byla provedena finanční kontrola ze strany zřizovatele – bez
připomínek.



11.  ZÁVĚR  VÝROČNÍ  ZPRÁVY

Splnění hlavních úkolů pro školní rok 2017/2018
 
Úkoly,  které  si  stanovilo  vedení  SVČ  POHODA  a  POHODA  COOL  pro  školní  rok
2017/2018 se podařilo realizovat pouze částečně. 

a) naplněnost zájmových útvarů:
 ve  školním  roce  2017/2018  se  nám  sice  nepodařilo  otevřít  všechny  plánované

zájmové  útvary,  ale  pokud  byly  otevřeny,  navštěvovalo  je  větší  procento  dětí.
Domníváme  se,  že  důvodem  nebyla  špatná  skladba  zájmových  útvarů,  ale
sledujeme, že děti nemají příliš zájem se čehokoliv organizovaně účastnit. Druhým
aspektem  je  finanční  stránka,  kdy  rodič  odmítne  z  jakéhokoliv  důvodů  hradit
školné za zájmový útvar a dítě poté tuto aktivitu nemůže navštěvovat, byť by o ni
jevilo velký zájem.  Celková naplněnost byla 182  dětí  v 15  otevřených zájmových
útvarech.

b) naplněnost volnočasových klubu:
 zde  musíme  konstatovat,  že  výsledná  čísla  docházky  do  volnočasových  klubu

POHODA a POHODA COOL naplnila naše očekávání.  Ikdyž byla uzavřena část
POHODA COOL pro mládež a provoz v POHODĚ omezen na tři dny v týdnu tak
skoro 1700 návštěv v tomto zařízení za 10 měsíců provozu jsou jasným signálem, že
organizovaná  nepedagogická  činnost  –  volnočasový  klub  je  pro  děti  a  mládež
momentálně velkým tahákem. Děti zde smysluplně tráví svůj volný čas, využívají
všech aktivit, které jim zařízení nabízí, setkávají se zde, diskutují a nepotulují se po
městě, nekradou, neničí městský i soukromý majetek, nedopouští se drobné trestné
činnosti, nekouří a nepijí alkoholické nápoje. V rámci primární prevence sociálně
patologických jevů se jedná o velice pozitivní a potřebnou činnost.

c) personální zajištění činnosti SVČ
 během školního roku 2017/2018 došlo v SVČ k částečné personální migraci.   Zůstal

pedagog volného času a to na plný úvazek, do volnočasového klubu přišly nové tváře
a  díky  tomu  se  ustálily  služby  nejen  ve  volnočasovém  klubu,  tak  se  i  zlepšila
příprava na víkendové pobyty, jednorázové akce i samotné zájmové útvary. Zajistili
jsme úklid  SVČ tím,  že  jsme nadále  zaměstnali  přes  projekt  ÚP pracovnici  na
poloviční úvazek. 

d) platové podmínky a další finanční zátěž
 dalším  aspektem  personální  migrace  je  neodpovídající  platové  ohodnocení

pracovníků v SVČ. Vzhledem k výši poskytované dotace ze strany Krajského úřadu
Pardubického kraje, ale zejména k další finanční zátěži jako např. neúměrně vysoké
nájemné za budovu SVČ ze strany města Hlinska, časté opravy zařízení, nutnost
obnovovat  mobiliář  SVČ  nejsme  prozatím  schopni  adekvátně  ohodnotit
zaměstnance SVČ. Tato situace nás velmi tíží, a proto se pro další období budeme
snažit i o jiné zdroje financování provozu SVČ.



Závěrem chceme konstatovat, že většina úkolů, které jsme si předsevzali pro školní rok
2017/2018 byla splněna, provoz i aktivity SVČ jsou plně v souladu s ŠVP a za celý rok jsme
nezaznamenali jedinou stížnost ze strany dětí ani rodičů.
Problémy, se kterými se potýkáme, budeme v dalším školním roce eliminovat a pokusíme
se je plně odstranit.  Našim hlavním cílem je maximální  spokojenost dětí,  příjemné a
odpovídající zázemí s odborným a stálým personálem.
   

ÚKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK   2018/2019
  

a)  zvýšení  počtu  zájmových  útvarů  a  dětí,  které  budou  tyto  aktivity  pravidelně
navštěvovat
b) rozšíření nabídky služeb pro matky s malými dětmi, v rámci mezigeneračních aktivit
nabídnout společné projekty pro děti a seniory
c) aktivní a odborné vzdělávání pracovníků SVČ v rámci DVPP
d) stabilizace personálního obsazení SVČ
e) finanční podpora činnosti SVČ z dalších zdrojů /dotace, granty, dary, vlastní příjmy/
f) zkvalitnění vybavení a zařízení SVČ

Datum zpracování výroční zprávy:  30. 8. 2018 

Datum schválení výroční zprávy školského zařízení zřizovatelem: 31. 8. 2018  

Zpracoval: Mgr. Jiří Hrabčuk – ředitel SVČ  

Podpis ředitele a razítko školy: 


