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1. Úvodní slovo 
 

Vážení,  

představuji Vám výroční zprávu za školní rok 2020/2021. 

Byl to rok velmi nestandartní a přinesl spoustu změn, na které jsme museli najít okamžitá řešení. 

 

Výskyt covid-19 – a s ním související před pár lety pro nás neznámé nebo nepoužívané pojmy: 

 vyhlášené lockdowny a s nimi jdoucí omezení 

 plošné testování 

 desinfekce, roušky 

 distanční výuka  

 nouzový režim 

 škola otevřená z nařízení hejtmana … 

 

Vše jsme úspěšně zvládli. V našem zařízení našlo útočiště na 100 dětí rodičů pracujících 

v provozech nezbytných pro chod státu. Škola byla otevřená od 6:00 do 20:00 hodin a všichni 

zaměstnanci se snažili všem dětem zpříjemnit čas strávený u nás. Zajištěna byla strava, dopolední           

i odpolední program, distanční výuka 17 žákům základních škol i s domácími úkoly… 

 

Ve dvou třídách základní školy bylo vyměněno osvětlení, které konečně splňuje dané parametry. 

Vymalovala se skoro čtvrtina zařízení. Dvě třídy základní školy byly zcela vybaveny novým 

nábytkem. Z programu IROP bylo dokončeno vybavení sociálních služeb a terapeutických 

místností – 2 snoezelenů a muzikoterapie…. Velmi děkuji za spolupráci své zástupkyni Janě. 

 

V závěru školního roku od nás odešla moje zástupkyně pro mateřskou školu Petra, velmi děkuji za 

její podporu, empatii a pracovní nasazení, které naši školu zviditelnilo a přeji ji spoustu pracovních 

i osobních úspěchů v dalším životě. Doufám, že s námi i nadále bude spolupracovat v programu 

Začít spolu. 

Všichni zaměstnanci mají můj velký obdiv a úctu, že neustále zvládají naše tempo a díky jejich 

pozitivnímu přístupu a nasazení jsme stále zařízením, které rodiče dětí vyhledávají a chválí… 

 

Na závěr chci všem, co naši práci podporují a oceňují, poděkovat a požádat je o další spolupráci. 

Děti, které nás potřebují, si to zaslouží. S námi toho zvládnou více! 

Dagmar Rakoušová, ředitelka 
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2. Základní údaje o škole 
 

Název školy Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace 

Adresa školy Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov 

IČ 711 738 54 

Bankovní spojení GE Moneta Bank 165 405 997/0600 

DIČ CZ 71173854 

Telefon 481 322 602, 481 322 611, 484 801 389 

E-mail slunicko.turnov@centrum.cz 

www: slunickoturnov.cz 

Právní forma příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 1. 7. 2003 

Zřizovatel Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

Identifikátor právnické osoby 600 099 474 

Vedení školy ředitelka školy  Mgr. Dagmar Rakoušová 

 zástupkyně ředitelky školy Mgr. Jana Prokešová, Mgr. Petra Rakoušová 

 

Školská rada  od 3. 10. 2020                                         počet členů  3 

Ve složení: Mgr. Petra Houšková – zástupce zřizovatele (místostarostka města Turnov) 

 Mgr. Jana Prokešová – zástupce z řad pedagogů školy 

                    Jiří Šulc – zástupce z řad zákonných zástupců  

 

Součásti školy 

součásti školy IZO kapacita 2020/2021 počet tříd 

Základní škola 79-01-B/001  117 700 576   18 žáků     13 žáků 3 

Přípravný stupeň v základní škole speciální  117 700 592     6 žáků       0  

Mateřská škola  108 036 600 140 dětí   141 dětí 8 

             - speciální třídy       24 dětí 3 

             - běžné třídy s integrovanými dětmi     117 dětí 5 
                       - z toho počet integrovaných dětí v běžných třídách         9 dětí  

Denní stacionář – okamžitá kapacita nebyla překročena    10 klientů     13 klientů  

Školní jídelna 102 878 706 180   

 

Přehled hlavní činnosti školy 

 Činnost příspěvkové organizace je v souladu s § 3, 33, 47 a 48 zákona č. 561/2004 Sb.,                    

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a s provádějícím vyhláškami. 

 

Naší snahou je všem zapsaným dětem umožnit plnohodnotné zapojení do 

společnosti, připravit je na další život a hlavně prožít šťastné dětství. 

mailto:slunicko.turnov@centrum.cz
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3. Vzdělávací program školy 
Školní vzdělávací programy (ŠVP) vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání a z II. dílu Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální.  

ŠVP jsou živé dokumenty, každoročně zaznamenávají dílčí změny, které vyplývají z různé 

organizace, změny personálu, ale hlavně zobrazují požadavky dětí, žáků a jejich rodičů.  

 

 

3.1 Organizace vzdělávání a výchovy 

 

Zápis dětí a žáků probíhá na žádost rodičů a na základě doporučení obvodního nebo odborného 

lékaře, PPP nebo SPC. Zařazení do jednotlivých tříd se odvíjí především od věku dětí, stanovených 

diagnóz, závažnosti postižení. Všechny třídy jsou heterogenní. Děti mají „své“ pedagogy po celou 

dobu vzdělávání. 

Mateřská škola ve školním roce 2020/2021 byla plně obsazena. 

Přípravný stupeň základní školy speciální ve školním roce nebyl otevřen.  

V Základní škole speciální bylo zapsáno 13 žáků.  

Ve vzdělávání je využíváno rovnováhy řízených, neřízených činností, rehabilitace a relaxace, 

poměr je dán osobností dítěte, druhem a stupněm postižení. 

Těžiště práce učitelek tkví v individuální péči a přístupu k jednotlivým dětem. 

Naším zájmem je v co největší míře napomoci maximálnímu harmonickému rozvoji každého 

vřazeného dítěte či žáka. S tímto cílem nám velmi pomáhá Dětské centrum, sídlící ve stejné 

budově. Zajišťuje pravidelnou rehabilitaci dětem a žákům.        

                                                                                                           

3.2 Mateřská škola Kosmonautů 1640  

pracuje podle Školního vzdělávacího programu MŠ Sluníčko, který vychází z RVP PV.  

V každé z pěti běžných tříd mateřské školy působí dva předškolní pedagogové. I přes velké 

zapojení do různých projektů se nám na základě rozpisu pracovní doby podařilo eliminovat 

slučování jednotlivých kolektivů.  

Záměrem naší edukace je dovést děti na konci jejich předškolního období k tomu, aby v rozsahu 

svých osobních předpokladů získaly věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální 

samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jejich další život. V tomto školním roce jsme se 

cíleně věnovali diagnostice, předmatematickým představám, předčtenářské gramotnosti, 

ekologické výchově a kolektivní logopedické péči, která byla náplní každodenní práce s dětmi. 

Díky těmto aktivitám se nám daří děti cíleně připravovat na budoucí zaškolení a seznámit je se 

způsobem práce v základní škole.  
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Děti s odkladem školní docházky docházejí do 5. třídy mateřské školy – Duhovky. Zde jsou 

realizovány další aktivity, které jsou zaměřeny na oslabení dílčích výkonů. Pomáhá nám v tom 

logopedická péče, Metoda dobrého startu a program Maxík. 

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami byly vypracovány Plány pedagogické podpory                   

a případně po následném vyšetření bylo postupováno v souladu s Doporučením školského 

poradenského pracoviště.  

Předškoláci absolvovali předplavecký výcvik, který byl zkrácen z důvodu výskytu covid-19. 

Bohužel se z tohoto důvodu neuskutečnil plánovaný týdenní lyžařský výcvik a pobyt na škole 

v přírodě. Provoz miniškolky byl také velmi narušen. 

 

3.3 Mateřská škola speciální  

Pracuje podle ŠVP „S námi zvládnete více“, který vychází z RVP pro předškolní vzdělávání. 

ŠVP ve speciálních školách s názvem „S námi zvládnete více“ vystihuje společné úsilí všech 

zainteresovaných osob.  

Pro každé dítě či žáka je tvořen individuální vzdělávací program, který vychází ze ŠVP a zobrazuje 

dosažené schopnosti jednotlivých dětí a žáků a stanovuje vzdělávací cíle pro aktuální školní rok. 

Naší snahou je odstraňovat nebo zmírňovat handicapy dětí, pomáhat rodičům volit vhodnou školu 

pro jejich dítě, zabýváme se diagnostickou a poradenskou činností. Ve vzdělávacím procesu 

považujeme za stěžejní individuální činnost se specifickým přístupem ke každému dítěti. Je 

zajištěna odborná péče, která se uskutečňuje formou kolektivních logopedických cvičení, vítání, 

muzikoterapie, zooterapie, rehabilitace a individuálních činností. Paralelně s těmito činnostmi 

probíhají denní činnosti jako v běžné mateřské škole. Tematické celky vycházejí z ročních období 

a jsou obsahem třídních vzdělávacích programů.  

 

 

3.4 Základní škola speciální  

Naše Základní škola speciální je určena pro vzdělávání žáků s těžkým až hlubokým mentálním 

handicapem. Tato práce je velmi náročná nejen psychicky, ale i fyzicky, protože většina takových 

dětí má přidružené ještě další postižení. Vzdělávání takových žáků spočívá především v rozvíjení 

smyslů, sebeobsluhy a pohybové koordinace. Všechny činnosti jsou podmíněny tím, aby při nich 

byli žáci spokojení, aby se jim líbily a aby je obohatily. 

Pracujeme podle ŠVP „S námi zvládnete více“ pro základní školu speciální, zpracovaného 

kolektivem školy. Tento ŠVP vzhledem ke stupni mentálního postižení žáků školy vychází pouze 

z II. dílu RVP pro ZŠS. 
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Výuková koncepce vychází dále z programu TEACCH , alternativní komunikace VOKS, bazální 

stimulace, motoricko-senzorické nápravové terapie, strukturovaného učení, logopedické péče, 

metody snoozelenu, muzikoterapie, léčebné rehabilitace, individuální i skupinové léčebné tělesné 

výchovy, canisterapie, individuálních masáží a polohování - kombinují a přizpůsobují se další 

vzdělávací programy a metody užívané pro žáky s různými handicapy a jsou vždy přizpůsobeny 

schopnostem jednotlivých žáků. 

Ve všech třídách byli spojeni žáci několika ročníků podle svých schopností tak, abychom jim 

zajistili co nejlepší podmínky vzdělávání. Společně se snažíme v rámci jedné třídy vždy zařadit 

žáky tak, aby jejich schopnosti byly přibližně na stejné úrovni, případně tak, aby se daly vytvořit 

dvě nebo tři pracovní skupiny v dané třídě.  

To je velmi náročné na přípravu pro pedagoga, ale také na administrativu (zápis do třídních 

knih…). Je také třeba, aby v rámci jedné třídy pracoval vždy učitel, vychovatel a asistent 

pedagoga, případně osobní asistent. Naší prioritou zůstává vytváření optimálních podmínek 

vzdělávání, a proto se snažíme udržet naplněnost speciálních tříd na maximálním počtu 6 žáků pod 

vedením alespoň 3 pedagogických zaměstnanců. 

Specifikum práce ve speciální škole spočívá ve vyrovnání se s handicapem, přípravě na život,       

na situace z něho vyplývající a nácviku základních sebeobslužných dovedností. 

V zařízení je poskytována na základě smluv s jednotlivými žadateli hrazená služba osobní 

asistence a denní stacionář, který supluje družinu, případně volnočasové aktivity. 

 

Naše škola i přes svou rozlehlost nadále zůstává školou rodinného typu a zakládáme si na tom. 

Panuje zde klidná spolupracující atmosféra, fungují zde vztahy založené na vzájemné úctě, 

důvěře a respektu. Snažíme se, aby prostředí školy bylo příjemné nejen pro učitele a žáky, ale 

také pro ostatní, kteří naši školu navštíví. Naší dlouhodobou snahou je, aby celkové klima školy 

navozovalo pocit bezpečí a pohody a k tomu také vedeme naše žáky. 
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3.5 Metody a formy práce 

Metody a formy práce, které využíváme, vyplývají z podstaty školy. 

Dbáme na to, aby každý činnostní postup měl konkrétní vzdělávací cíl a aby děti i žáky přiváděl                       

k tvořivému myšlení. Snažíme se podporovat samostatnost, umožnit vlastní volbu, zařazujeme                      

v rámci výuky množství aktivit, díky kterým se učí prožitkově. Vytváříme aktivity, jejichž 

prostřednictvím přibližujeme a objasňujeme činnosti, se kterými se budou v běžném životě 

setkávat. Výchovně vzdělávací strategie chápeme jako společné postupy, které jsou uplatňovány 

všemi pedagogy nejen při vyučování, ale také mimo něj a vedou k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí. 

Ke všem dětem přistupujeme jako k jedinečným lidským bytostem se všemi právy. Každého 

chápeme jako samostatně myslící a fungující bytost, která je schopna rozvíjet své poznávání a je 

aktivním spolutvůrcem vzdělávání, podle svých individuálních možností. 

Naším úkolem je vyvářet pravidla pro práci žáků a být jejich průvodcem a partnerem na vzdělávací 

cestě. Ne tak, že bychom jim zakázali, aby se projevovali nebo naopak dovolili všechno, co se jim 

líbí, ale tak, že jim umožníme porozumět tomu, co znamená svobodně se ptát, zkoumat                                 

a objevovat. 

Prostřednictvím činností vedeme děti k samostatnému myšlení, objevování poznatků                       

a osobní odpovědnosti.  Každý činnostní postup má konkrétní vzdělávací cíl a přivádí je                    

k tvořivému myšlení – ke schopnosti o pozorovaných jevech samostatně uvažovat a hovořit,                   

k tvorbě vlastních otázek, ke schopnosti formulovat závěry a prakticky je využívat. Chceme 

podporovat samostatnost, umožnit vlastní volbu (individualizaci) a vést je k odpovědnosti za jejich 

chování. Naši žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci a spolupráci. Vzdělávání směřuje k rozvoji 

individuálních schopností a pozitivnímu vztahu k učení. 

Děti pozitivně motivujeme a orientujeme v úkolu. Ukazujeme jim, proč se určité věci učí                     

a vedeme je k využití nových poznatků v praktickém životě. Docházejí tak k poznání, že se učí 

věcem užitečným a potřebným. Pro motivaci k učení je pro nás velmi důležité, aby každý učitel, 

asistent a vychovatel dokázal najít v každém to dobré, co v něm je, a pomohl jim to nalézt. 

Postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu a využíváme dosavadních poznatků. Dbáme na 

posloupnost a provázanost učiva – učivo stavíme tak, aby nové poznatky vyplývaly z poznatků 

předcházejících. Z probíraného učiva vybíráme nejprve to, co je v něm základní. Tomu se snažíme 

naučit všechny. K probírání nového učiva přistupujeme, teprve když probírané skutečnosti chápou, 

nebo když si je osvojí. Ke všem činnostem se opakovaně vracíme, přesvědčujeme se o zvládnutí 

učiva, upevňujeme a rozvíjíme osvojené vědomosti a dovednosti. Žáci sami provádějí obměny 
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činností a využívají při nich své dosavadní individuální poznatky, dovednosti a zkušenosti. Ty 

doplňujeme, upevňujeme a dále rozvíjíme. Vzdělávání chápeme jako proces, který nikdy nekončí. 

Výuku přibližujeme skutečnému životu, dbáme na zapojení všech smyslů. Ve výuce 

využíváme co nejvíce smyslů, hlavně zraku, hmatu a sluchu. Vycházíme dětem vstříc. Učivo 

předkládáme na důvěrně známých situacích a s využitím mezipředmětových vztahů. Využíváme 

praktických příkladů a výuku tak přibližujeme skutečnému životu. Upozorňujeme na konkrétní 

využití vědomostí a dovedností v životě. Vycházíme z pozitivních příkladů z blízkého okolí                    

a jejich významu pro život. 

Využíváme mezipředmětových vztahů. Obsah vzdělávání spojujeme do smysluplných celků. 

Dovednostem a poznatkům, které souvisejí s více předměty, vyučujeme v rámci všech těchto 

předmětů. Klademe důraz na porozumění základním pojmům a principům. 

Vedeme děti k hovoru a vzájemné komunikaci. Všem dětem průběžně umožňujeme hovořit                 

o tom, co pozorují, co činí, co si myslí. Učí se formulovat otázky, navzájem se oslovují, odpovídají 

si, předávají si slovo, učí se komunikovat s učitelem a spolužáky, vést konzultace a diskuzi. 

Umožňujeme jim stát se „učitelem“ a uvádět jednotlivé činnosti obdobně, jako je uváděl učitel. 

Těm žákům, kteří nejsou schopni hovořit, umožňujeme dorozumět se formou náhradní komunikace 

– komunikačními knihami, piktogramy, posunky, znakem do řeči, mimikou, gesty či jinými 

alternativními komunikačními prostředky. 

Využíváme zpětnou vazbu, děti vedeme k sebehodnocení a práci s chybou. Zpětná vazba 

umožňuje nejen nám, učitelům, ale především našim žákům chyby rozpoznávat ihned při jejich 

vzniku a okamžitě je napravovat. Učíme tak naše žáky chybám předcházet a brát si z nich 

ponaučení. Respektujeme, že každý má právo udělat chybu. A protože chybu nepokládáme za 

prohřešek, nebojí se naši žáci vyjadřovat vlastní názory a poznatky. Přes chybování směřujeme             

k úspěšnosti. 

Žáky nepřetěžujeme a využíváme diferenciace. Učivo, metody a postupy volíme tak, aby byly 

přiměřené nejen stupni vývoje žáků a jejich individuálním schopnostem a možnostem. Prostor                  

k pochopení a zvládnutí učiva dáváme všem žákům tak, že jim umožňujeme učit se podle jejich 

individuálního tempa. Stavíme vždy cíle blízké – dosažitelné. Podněcujeme v nich touhu po jejich 

dosažení a dodáváme jim důvěru, že to dokážou. 

Ve výuce využíváme pozitivního hodnocení a žákovského sebehodnocení. Pozitivní hodnocení 

je pro naše děti velmi silný motivační a výchovný prvek, a proto je používáme průběžně v celém 

procesu učení. Do výuky zařazujeme žákovské sebehodnocení.  
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4. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání 
 

4.1 Údaje o počtu dětí a tříd v Mateřské škole Kosmonautů 1640 

 

Počet tříd Celkový počet dětí Počet dětí na jednu 

třídu 

Počet dětí na jednoho 

pedagoga 
2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 

5 5 103 117 20,6 23,4 10,3 11,7 

Výsledky výchovy a vzdělávání: 

K 31. 8. 2021 odešlo: 31 dětí do běžných základních škol 

      

 

4.2 Údaje o počtu dětí a tříd v Mateřské škole speciální Kosmonautů 1641 
 

Počet tříd Celkový počet dětí Počet dětí na jednu 

třídu 

Počet dětí na jednoho 

pedag. pracovníka 
2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 

4 3 27 24 6,75 8 2,2 4 

Výsledky výchovy a vzdělávání: 

K 31. 8. 2021 odešli:  4 děti do základní školy speciální 

 2 děti do základní školy praktické 

 3 děti do běžné základní školy 

 1 chlapec přestoupil do běžné třídy mateřské školy 

 

 

 

4.3 Údaje o počtu žáků a tříd v Základní škole  

 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu 

třídu 

Počet žáků na jednoho 

pedagoga 
2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 

2 3 11 13 5,5 4,3 2 2 

Výsledky výchovy a vzdělávání: 

K 31. 8. 2021 zůstávají všichni žáci 

 

 

4.4 Údaje o počtu klientů v sociálních službách  

 

Počet klientů osobní asistence Počet klientů denního stacionáře 
2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 

6 7 13 13 

 

Z důvodu covid-19 došlo k menšímu zájmu o poskytování sociální služby osobní asistence. 

Smlouvy jsou sepsány, ale je minimální zájem. 

 

 

 



 

www.slunickoturnov.cz stránka 10 

5. Evaluace 

 
je zaměřena na pravidelné zhodnocení současného stavu a je prováděna každoročně, za účasti 

všech zaměstnanců školy a ve spolupráci s Dětským centrem.  

Tradice a charakter školy je dlouhodobě neměnný a toto zařízení je jedinou školou tohoto druhu 

v regionu. Zájem o školu, programy a zaměření školy budují pověst a image školy.  

Vnitřní faktory týkající se množství financí a tvorby rezerv se jeví z pohledu zaměstnanců i vedení 

jako slabá stránka školy a jsou řešeny oslovováním případných dárců, nadací a vypracováváním 

různých grantů.  

Na základě kontrolního systému byl ředitelkou propracován funkční program dlouhodobého 

hodnocení a sebehodnocení zaměstnanců školy. Je nutné nadále motivovat pedagogy 

k vypracování portfolií a k absolvování vzájemných hospitací. 

Je třeba nadále podporovat prostupnost mezi sloučenými školami. 

Škola působí jako metodické centrum programu Začít spolu pro Liberecký kraj. 

 

Zpětná vazba od zákonných zástupců na základě cílených rozhovorů potvrzuje, že škola, přístup 

pedagogů i způsob jejich práce je mezi rodiči vysoce ceněn.  
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6. Řízení školy 

 
Realizace hlavních úkolů stanovených zřizovatelem pro tento školní rok: 

 Výsledky kontrolní činnosti, kvalita a včasnost předkládaných materiálů, dodržování 

směrnic, komunikace se zřizovatelem (včasné informování o uzavření školy, čerpání 

dovolené, změnách provozní doby), plnění metodických pokynů, aktualizace webových 

stránek 

o Všechny kontroly, které v organizaci proběhly, byly bez nápravných opatření. 

Směrnice jsou aktualizované a dodržované. Zřizovatel a zákonní zástupci všech dětí 

jsou včas informováni i pomocí aktualizovaných webových stránek. 

 Koncepční využití provozního příspěvku a rezervního fondu, optimalizace nákladů, použití 

fondů dle plánu, snaha o zlepšení rozpočtu organizace či hospodářského výsledku – příjmy 

organizace, mimorozpočtové zdroje 

o Provozní příspěvek byl čerpán dle plánu. Organizace vykázala kladný hospodářský 

výsledek ve výši 111.687,58 Kč, který vznikl úsporou provozních prostředků – blíže 

viz hospodářská část 

 Zajištění chodu organizace v době nouzového stavu i po skončení daných opatření, zajištění 

provozu po dohodě se zřizovatelem dle nařízení vlády, Ministerstva zdravotnictví. MŠMT, 

nařízení hejtmana vztahující se k provozu škol 

o Provoz školy v době nouzového stavu i po skončení daných opatření byl zajištěn. 

Z důvodu velkého vytížení (zajištění vlastní distanční výuky a péče o průměrně 80 

dětí každý den), jsme žádali o spolupráci ostatní mateřské školy v Turnově. Velmi 

děkuji všem, které uvolnili své zaměstnance a umožnili jim tak přivýdělek z našich 

mzdových prostředků. 

 Aktivní řízení organizace – vyhodnocování práce, přijímání účinných opatření, nastavení 

postupu pro řešení mimořádných událostí, pro řešení pochval a stížností, aktivní 

komunikace s rodiči 

o V zařízení je funkční systém řízení organizace. Pro všechny zaměstnance je 

nastaven systém vyhodnocování jejich práce i se stanoveným způsobem 

ohodnocení.  

Při řešení mimořádných událostí je postupováno dle vlastních směrnic, případně dle 

právních výkladů. Komunikační kanály jsou funkční a jsou rodiči využívány. 

V době distanční výuky rodiče dostávali informace přes třídní e-maily, webové 

stránky, WhatsApp, facebook, případně si mohli připravené materiály vyzvednout 

přímo ve škole. Pro případné stížnosti rodiče mohou využít kromě standartních 
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forem i dvě anonymní schránky důvěry. Ze strany zákonných zástupců zapsaných 

dětí nebyla řešena žádná stížnost. 

 Aktivní profesní rozvoj týmu, vzájemná spolupráce, podpora a sdílení v rámci týmu 

o Ve škole působí 3 mentorové, kteří se věnují osobnostnímu růstu zájemců. Cílená 

podpora a sdílení informací je velkou zásluhou obou zástupkyň ředitelky, které jsou 

značnou oporou všem zaměstnancům na svých úsecích. 

 Zajištění dovybavení pro denní stacionář – hledání dalších finančních zdrojů 

o V rámci programu IROP bylo zajištěno dovybavení sociálních služeb v celkové výši 

1 250 000,-Kč. Finanční prostředky organizaci do vyúčtování dotace zapůjčil 

zřizovatel. Velmi děkujeme. 

 Nastavení systému hodnocení zaměstnanců – formy, možnosti 

o Ve směrnicích jsou stanoveny postupy a formy finančního hodnocení. Každoročně 

probíhá slovní i písemné hodnocení, které se stává součástí osobních spisů. 

 DVPP – nastavení systémů pro další práci v rámci DVPP (evaluace, implementace, sdílení), 

nastavení podpory pro začínající učitele 

o V zařízení je každoročně aktualizován systém DVPP, je podporováno vzdělávání ve 

speciální pedagogice. Zaměstnanci účastnící se vzdělávání sdílejí informace z kurzů 

v rámci týmu a vedení předávají zpětné hodnocení.  

Všichni začínající pedagogové mají svého uvádějícího pedagoga. Podpora je 

pravidelně vyhodnocována.  

 Jasně formulovaná vize organizace a strategie organizace, její sdílení a naplňování 

pedagogickými i sociálními pracovníky 

Motto: „S námi zvládnete více“ -  

           „Být školou pro dítě, 

být místem setkávání, 

místem, kde se dítě nejenom učí, 

ale kde prožívá i hezké dětství.“ 

Záměrem naší edukace je dovést děti k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů 

získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí 

důležitých pro další jejich život. 
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7. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 

7.1 Přehled pedagogických a nepedagogických pracovníků 

 

Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost  
   

Z toho: PHMax  
Limit 

počtu 
skutečnost 

bez 

kvalifikace 

poradenské služby ve škole *:         

výchovný poradce 

 

      

školní metodik prevence   
 

  

školní speciální pedagog - logoped       

pedagogičtí pracovníci:         

učitel/ka MŠ, MŠS 480 15,75 16  1 

asistent pedagoga v MŠS 108 3 3  

učitel/ka ZŠS 90 4 4  1 

asistent pedagoga v ZŠS     162 4,5 4,5   

nepedagogové    10,98 10,75  

celkem hrazeno z MŠMT   

 
38,23 38,25   

sociální pracovníci:     
 Maximální 
počet osob 

úvazek v 
dané službě 

hrazeno z 
MPSV   

pečovatelská činnost §116 odst.5 c) - §46 - denní 

stacionář 4,00 2,50 1,50   

pečovatelská činnost §116 odst.5 c) - §39 - osobní 

asistence 2,00 1,00 0,50   

sociální pracovník § 110 odst. 4 - OA/DS 1,00 0,30 0,00   

celkem hrazeno z MPSV   7,00 3,80 2,00   

       * poradenské služby ve škole - § 7 odst. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
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7.2 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Přehled programů dalšího vzdělávání 2020/2021 
  název programu počet hodin počet účastníků 

Asistent pedagoga 100 2 

Autismus v kontextu Feuersteinovy metody 3 1 

EXEL snadno a rychle 8 10 

Hrou k jazykovým dovednostem dětí s OMJ 6 1 

IX.Mezinárodní konference Cogito - Autismus v kontextu FIE 3 1 

Jak na sexuální výchovu u dětí s PAS 2 2 

Jak nastavit distanční výuku pro předškoláky 4 1 

Jak správně uveřejňovat v registru smluv 8 1 

Kde mohou chybovat vedoucí pracovníci a důsledky těchto chyb 8 1 

Komunikace dětí s PAS 6 1 

Konference ABA ve vzdělávání 6 3 

Konference o využití aplikované behaviorální analýzy ve 
vzdělávání 6 1 

Kurz FIE - základní  80 4 

Kurz Práce s programem Symwriter - SPC pro děti s vadami řeči 6 1 

Motivace dětí (nejen) při distanční výuce 4 1 

Primární logopedická prevence 60 4 

Připravenost dítěte pro školní docházku 4 1 

Rozvoj hrou - Základy vývojové hry pro děti s PAS 3 2 

Rozvoj předmatematických představ v předškolním věku 8 1 

Specializační studium pro logopedy ve školství  1. semestr 1 

Výcvik v systémové muzikoterapii 552 1 

XXVI.Mezinárodní konference INPP 30 1 

Wow english 8 1 

Začít spolu 50 6 

Základy aplikované behaviorální analýzy 40 1 

 

Je cíleně podporováno vzdělávání v kurzech zaměřených na speciální pedagogiku (logopedie, 

stimulační a nápravné programy, diagnostika předškoláka, práce s dvouletými dětmi, práce s dětmi 

s poruchami chování, s PAS a kombinovaně postiženými). 

V letošním školním roce se některá školení realizovala v online prostředí. Výhodou je časová a 

finanční úspora (není nutno dojíždět), nevýhodou je nemožnost konzultovat získané informace se 

zaměstnanci jiných zařízení. 

 

7.3 Komentář ředitele školy 

Kolektiv je v rámci možností stabilní.  

Věkové složení umožňuje studium pedagogů dle zájmu. 

V současné době má většina pedagogů splněné předepsané vzdělání nebo si jej dokončuje.  
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8. Výkon státní správy, kontrolní činnost 
 

Druh a počet vydaných rozhodnutí 

 

Rozhodnutí ředitele počet odvolání 

Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ 39 0 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ 29 0 

Rozhodnutí o odložení školní docházky   0 0 

Přijetí do základní školy speciální   4 0 

Přestup do základní školy speciální   0 0 

Nebyla řešena žádná stížnost ze strany zákonných zástupců. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolní činnost v MŠ a ZŠ Turnov: 

 Byly provedeny tyto kontroly: 

 

datum: kým  předmět kontroly:        

7.   9. 2020 Město Turnov Hospodaření příspěvkové organizace se svěřeným majetkem    

                                                         a finančními prostředky  

 

 

14. 10. 2020 David Kobrle Kontrola hasicích přístrojů 

 

23.   8. 2021 KÚLK               Kontrola plnění Smlouvy OLP/697/2020 – dotace na sociální  

                                                           služby z prostředků MPSV 

 

všechny tyto kontroly proběhly bez zjištěných závad a následných opatření. 

 

 

 

 Nebyly podány ani řešeny žádné další připomínky či stížnosti ze strany zřizovatele, ani 

jiných kontrolních orgánů 

 Organizaci nebylo uloženo žádné nápravné opatření 
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9. Poradenské služby, speciální péče 
 

9.1 Zajištění speciální péče 

Díky společné budově s Dětským centrem můžeme poskytovat klientům komplexní péči v oblasti 

rehabilitace. Využíváme denní rehabilitační péči, kterou našim žákům poskytují rehabilitační 

pracovníci Dětského centra. 

V našem zařízení působí i pracovníci v sociálních službách, mzdové náklady jsou hrazeny z dotace 

Ministerstva práce a sociálních věcí, příspěvku města Turnov, úhrad zákonných zástupců 

jednotlivých klientů a dotací dalších dárců. Na základě poskytování sociálních služeb osobní 

asistence a denní stacionář je zkvalitněna péče o žáky základní školy speciální. Služba denní 

stacionář je využívána našimi žáky v době mimoškolního vyučování, pro ostatní klienty v době od 

7:00 do 16:00 hodin.  

Ve spolupráci se speciálními centry v Libereckém kraji jsou poskytovány učiteli poradenské 

služby, diagnostiky a doporučení, zejména pro děti a žáky s PAS (postižení autistického spektra). 

 

9.2 Podpůrná opatření 

v mateřské škole je zaveden systém podpůrných opatření. V rámci vlastního šetření byly dvě děti 

nadané. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je poskytován Plán pedagogické podpory 

v prvním stupni. Po třech měsících poskytování 1. stupně podpory je PLPP vyhodnoceno a 

případně je doporučeno navštívit školské poradenské pracoviště. Poskytujeme vzdělání pro 

předškolní děti a pro žáky s různým stupněm podpůrných opatření. Integrujeme děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami, snažíme se o inkluzivní vzdělávání.  

 

 

stupeň 
podpůrného 
opatření  

MŠ 

z 
to

h
o

 n
ad

an
í 

MŠS PSZŠS ZŠS 

1        3  2       

2 4 
 

       1     

3        2   12     

4           5 
 

4 

5     6 
 

9 

celkem 9   24 
 

13 
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9.3 Logopedická péče  

je poskytována každodenně formou individuální i kolektivní. Zařízení spolupracuje se SPC pro 

vady řeči Liberec. Kolektivní logopedie je v každé běžné třídě mateřské školy zajištěna 

logopedickou preventistkou. Individuální péči zajišťují dvě logopedické asistentky pod vedením 

školní logopedky s magisterskou zkouškou z logopedie Mgr. Jany Prokešové.  

 

9.4 Stimulační programy 

jsou poskytovány dětem v posledním roce předškolní docházky. Cíleně je zařazována Metoda 

dobrého startu, metoda H-mat a metoda Maxík, které připravují předškoláky na budoucí zaškolení. 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami navštěvují individuální stimulační programy dle jejich 

potřeb. 

 

9.5 Prevence sociálně patologických jevů 

i vzhledem k postižení dětí a žáků nebylo nutné ve školském zařízení žádné patologické jevy řešit. 

Preventivně jsou poskytovány informace zákonným zástupcům. Děti a žáci jsou poučováni 

průběžně srozumitelnými formami. 

 

9.6 Enviromentální vzdělávání 

díky projektu Zahrada MŠ a ZŠ Sluníčko v přírodním duchu je v naší škole realizováno 

environmentální vzdělávání.  

 

9.7 Animoterapie  

V některých třídách je animoterapie součástí vzdělávacího programu. Ve 2. třídě MŠS je morče a 

afričtí šneci, ve 3. třídě (zelence) je žížaliště, ve 4. třídě (července) jsou afričtí šneci, rybičky, 

žížaliště, křečík džungarský a líheň kuřat. V tomto školním roce děti sledovali vylíhnutí 15 

kuřátek. 

9.8 Muzikoterapie 

V tomto školním roce probíhala individuální muzikoterapie pro žáky naší školy pod vedením paní 

učitelky Mgr. Jany Prokešové.  
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10.  Údaje o dalších aktivitách 
 

10.1  Akce školy  

Naše škola je jedinečná v tom, že vzdělává nejen děti s handicapem (Mateřská škola speciální        

a Základní škola speciální), ale i děti zcela zdravé (Mateřská škola). Všichni naši žáci se společně 

setkávají na různých akcích, čímž mají možnost se učit vzájemné toleranci.  

Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, zajišťujeme zdravé stravování s pestrou nabídkou 

regionálních potravin, ovoce a zeleniny. Pro aktivní pohybové činnosti využíváme 

rekonstruovanou školní zahradu. V rámci otužování a zlepšení imunity téměř všechny děti 

navštěvovaly Infrasaunu Dětského centra, předškolní děti absolvovaly 4 lekce předplavecké výuky 

v Městském bazénu na Výšince. Děti shlédly mnoho divadelních představení v samotné mateřské 

škole, účastnily se výtvarných soutěží.  

Paní učitelky organizovaly setkání pro děti (Tvořivá odpoledne, Vánoční zpívání před mateřskou 

školou se slavnostním rozsvěcením stromu, výlety, sportovní den „Sportujeme ve Sluníčku“, 

Slavnostní rozloučení se školáky…). V letošním školním roce jsme ukončili program hrazený ze 

Šablon pod názvem „Společně zvládneme více“.  

 

10.2 Prezentace na veřejnosti 

 

Snažíme se prezentovat naši školu v tisku a TV vysílání.  

Je vydáván vlastní časopis – měsíčník s informacemi pro zákonné zástupce. 

 

10.3 Spolupráce na regionální úrovni a nadregionální úrovni 

 

Výborná spolupráce je s odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a se sociálním odborem 

MěÚ v Turnově. V případě potřeby dochází sociální pracovnice přímo do školy. 

Spolupracujeme s PPP Semily a všemi SPC v Libereckém kraji. 

Se sdružením rodičů Slunce všem se nám daří dále integrovat odcházející žáky do následného 

zařízení. 

Škola působí jako metodické centrum v programu Začít spolu v Libereckém kraji. 

Ve škole probíhají setkání a školící akce pro předškolní pedagogy. 

Jsme registrovanou školou v programu Rodiče vítáni. 
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10.4 Škola otevřená z nařízení hejtmana – distanční výuka – fotodokumentace 
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10.5 Získávání finančních prostředků nad rámec 

 

Finanční prostředky slouží na zajištění provozu a nadstandardní péči o zdravé a hendikepované děti 

a žáky.  

 

Všechny veřejnosprávní finanční prostředky jdou transferem přes účet města (zřizovatel). 

Sponzorské dary jsou na základě rozhodnutí města Turnov pod číslem jednacím: FO/09/2074/vFO 

předkládány ke schválení. 

S finančními dary je nakládáno v souladu s darovacími smlouvami a jsou dárcům vyúčtovávány 

v souladu s platnou legislativou a jejich požadavky. 

Bližší informace viz Hospodářská část. 

 

 

10.6 Projektová činnost 

 

10.6.1 Vlastní projektová činnost:  

 Sluníčkové služby – identifikační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014067 

Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj, program 11703 – Integrovaný regionální operační 

program.  

Období realizace 4. 1. 2021 – 17. 8. 2021.  

Cílem bylo vybavení sociálních služeb vhodným nábytkem, edukativními a senzorickými 

pomůckami pro zajištění zázemí pracovníků v sociálních službách a poskytování kvalitních služeb 

registrovaným klientům. 

Čerpaná částka: 1 216 979,25Kč s DPH. Minimální spoluúčast je 5%.   

 

 Projekty ve sluníčku – registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019128 

období: 1. 4. 2021 – 31. 3. 2023  částka: 401 760,- 

Projekt v realizaci. V říjnu 2021 bude podána zpráva o realizaci. 

 

 Společně zvládneme více – registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011501 

období: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2021  částka: 599 598,- 

Projekt ukončen, podaná závěrečná zpráva o realizaci. 

 

10.6.2 Zapojení v projektu:  

 Klokanovy školky – registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000564 

období: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020 

Projekt ukončen. 
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11. Další záměry školy 
 

11.1 Předpokládaný vývoj školy 

 

Koncepce Mateřské školy a Základní školy Sluníčko spočívá ve vybudování odborného pracoviště 

a navázání na všechny aktivity zde prováděné a vytváření dalších. Spojením klasické mateřské 

školy a speciálních škol došlo k rozšíření nabídky pro všechny, k větší prostupnosti mezi 

mateřskými školami. Dětem v klasické mateřské škole je nabízena speciální péče. Jedná se kromě 

služeb Dětského centra (screening vadného držení těla, rehabilitace při vadném držení těla v době 

docházky dětí do MŠ) hlavně o nabídku různých stimulačních programů pro předškoláčky. Jejich 

absolvování umožňuje dětem bezproblémový nástup do základní školy.  

Děti ze speciálních tříd, pokud to jejich postižení dovolí, poznávají kolektiv stejně starých 

zdravých dětí při společných aktivitách. Děti z logopedické třídy jsou více integrovány mezi své 

vrstevníky v běžné třídě MŠ. V organizaci tříd mateřské školy došlo ke změně způsobu vzdělávání 

– děti mají po celou dobu docházky svoji kmenovou třídu a své paní učitelky. Nebude docházet ke 

každoročním přestupům a dělení kolektivu dle věku. Všechny třídy jsou heterogenní. Ve třech 

třídách byl zahájen program Začít spolu, došlo k vybudování center. Záměrem je vybudovat 

Komunitní školu, se vstřícným přístupem k zákonným zástupcům i širší veřejnosti. Zájemcům               

o vzdělávání je nabízena aktivita Miniškolka Sluníčko, kde mohou při pravidelných návštěvách 

poznat naše prostředí. Rodiče mají možnost výběru třídy, kam chtějí své dítě zapsat. Jednotlivé 

třídy jsou s různou profilací. Při setkáních jsou představovány jednotlivé třídní programy. 

Vzhledem k celosvětové pandemii se tato aktivita realizovala omezeně jen v podzimních měsících. 

 

11.2 Zavádění nových metod výuky a vzdělávání 

 

Ve speciálních třídách používáme metodu totální komunikace, provádíme metodu SNOEZELEN - 

senzomotorické stimulace, bazální stimulace, orofaciální terapie, canisterapie a muzikoterapie. 

U dětí s diagnózou autismus pokračujeme v programu TEACCH. 

Zavádění nových metod výuky a vzdělávání – práce se žáky (s různým stupněm postižení, s více 

vadami a s autismem) ve výchovně vzdělávacím procesu je velmi obtížná a proto nemohou 

pedagogové používat pomůcky a učebnice tak jak jsou, ale musí je pro každé dítě zvlášť upravovat, 

kombinovat s jinými pomůckami, které pro výuku upravují tak, aby s nimi žáci byli schopni 

úspěšně pracovat. 

 

 

 

 



 

www.slunickoturnov.cz stránka 22 

12. Sociální služby 
 

Z důvodu zajištění kvalitní péče o handicapované je škola zaregistrována jako poskytovatel 

sociální služby osobní asistence od dubna 2008. Od 1. 9. 2017 se registrace rozšířila o nabídku 

sociální služby Denní stacionář. 

 

Tímto krokem se navýšil počet zaměstnanců školy o pracovníky v sociálních službách.  

Na jejich mzdové prostředky čerpáme dotaci z MPSV, Města Turnova, KÚLK, rodičů a dárců. 

 

Tyto služby jsou poskytované za úhradu, to znamená, že zákonní zástupci, se kterými je sepsána 

„Smlouva o poskytování služby“, si ji hradí. Úplata je dána náročností výkonů poskytovaných 

dětem a žákům, souběžným působením pedagogických zaměstnanců, zdravotních sester Dětského 

centra a osobních asistentů. Je výpočtem za reálnou dobu a je splatná v následujícím měsíci. 

 

Před sepsáním smlouvy probíhá osobní jednání se zákonnými zástupci.  

 

Pracovníci v sociálních službách na základě sepsání smlouvy se zákonnými zástupci pomáhají 

dětem a žákům vyžadujícím speciální péči lépe prožívat všechny aktivity.  

 

Na základě požadavků je vypracován individuální plán, jehož provádění je pravidelně hodnoceno     

a upravováno dle dalších přání. 

 

Dle požadavků jsou sociální služby poskytované v době vyučování a po vyučování v prostorách 

školy.  

Na základě podané žádosti dne 28. 6. 2018 do Integrovaného regionálního operačního programu, 

specifický cíl 2.1, kolová výzva č. 81 a získaných finančních prostředků byla realizována nástavba 

střední budovy. Došlo k navýšení počtu místností, zajištění bezbariérovosti. Sociální služby mají 

své prostory. V tomto školním roce se nám je podařilo z dalšího programu IROP dovybavit. 

Okamžitá maximální kapacita sociálních služeb je 10 klientů. V tomto školním roce byly smlouvy 

podepsány se 13 klienty, kterým byly služby poskytovány v časech, které jejich zákonní zástupci 

potřebovali. 
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Fotografie části pořízeného vybavení z programu IROP 
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13. Hospodaření organizace 
 Hlavní činnost organizace 

 

 Příjmy zabezpečující hlavní činnost organizace:   24 088 467,28 

      Poskytnutá dotace celkem                             22 777 165,50 

         

         V tom -     dotace ze SR                             19 870 545,00 

                    -     dotace od zřizovatele                   1 792 000,00 

                    -     transfer na odpisy DHM                    30 734,00 

        -     dotace – OP  VVV                            174 346,50 

                    -     dotace od MPSV                                853 000,00 

                    -     granty                                                    56 540,00   

        Ostatní příjmy  - zúčtování  fondů                           83 015,87 

        

       Ostatní příjmy                                                  1 228 285,91         

 

Výdaje na hlavní činnost organizace:      23 976 779,70 

                                 

Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 111 687,58 Kč, který vznikl 

úsporou provozních prostředků. 

 

Doplňková činnost organizace 

Příspěvková organizace má doplňkovou činnost.  Hospodářský výsledek činil 35 844,91 Kč. 

 

Výsledky inventarizace za rok 2020 

Samostatné movité věci a soubory mov. věcí         1 848 360,00 

 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                        101 708,40 

 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek                    4 481 782,92 

 

Pozemky                                                                         104 023,00 

 

Budovy, stavby                                                        16 053 650,00 

 

Fondy 

 

 FKSP                                                                      107 077,84 

 Rezervní fond                                                   257 917,34     

 Rezervní fond z ostatních titulů      291 547,50 

 Fond odměn                                                          53 741,60      

 FRM                                                                       15 177,00 

 

Plnění nápravných opatření 

Organizaci nebylo uloženo žádné nápravné opatření.      
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 Doslov 

 
Prošli jste jedním rokem našeho života. 

Vážíme si všech, kteří nás tímto rokem provázeli, neboť věřte, že je to život náročný. 

Děkuji městu Turnov za předfinancování dovybavení nástavby. 

Vážení přátelé a příznivci, zaměstnanci, sponzoři, děti a žáci, uživatelé... 

DÍKY 

za přátelství, pomoc, spolupráci. Zachovejte nám prosím přízeň i do dalších let. 

 

všem i za všechny ze Sluníčka 

Dagmar Rakoušová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


