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1. Charakteristika školy:
Základní škola a Mateřská škola Želetava je úplná základní škola
s právní subjektivitou od roku 1994. Škola sdružovala k 30. 9. 2011:
Základní škola – 1. stupeň
5 tříd
počet žáků 84
Základní škola – 2. stupeň
4 třídy
počet žáků 78
Celkový počet tříd
9
počet žáků 162
Průměrná naplněnost
18,00
Mateřská škola
2 třídy
počet dětí 56
Školní družina
1 oddělení
počet žáků 25
Školní jídelna ZŠ
103 strávníků z řad žáků
Školní jídelna MŠ

56 strávníků z řad dětí

Dle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je škola
zařazena ve školském rejstříku – Rozhodnutí o zařazení MŠMT ČR.
2. Učební plán:
Ve všech ročnících probíhala výuka dle ŠVP Základní školy a Mateřské
školy Želetava.
Povinně volitelné předměty pro žáky 7. -9. ročníku: Informatika,
Německý jazyk, Seminář z matematiky, Seminář z českého jazyka,
Seminář společenských věd
Nepovinné předměty: Logopedická péče, Náboženství.
Výuka cizích jazyků: na škole probíhalo vyučování dvou cizích jazyků
podle učebního plánu - anglický jazyk, německý jazyk.
Škola se nespecializuje na výuku žádného předmětu.

3. Pedagogický sbor
Na škole pracovalo 18 pedagogických zaměstnanců – 14 učitelů ZŠ, 3
učitelky MŠ a 1 vychovatelka školní družiny.
13 učitelů ZŠ má předepsané vysokoškolské vzdělání pedagogického
směru, 1 učitelka je absolventkou VŠE Praha a absolventkou DPS na
pedagogické fakultě UJEP Brno. Tři učitelky mateřské školy mají střední
pedagogické vzdělání.
Vychovatelka ve školní družině má středoškolské pedagogické vzdělání.

Přehled pedagogických pracovníků školy:
Mateřská škola:
Pavla Táborská
Zdeňka Stehlíková
Kateřina Drmotová

3 roky praxe
35 let praxe
18 let praxe

1. stupeň:
Eva Mastná
PaedDr. Milena Suchá
Jiří Mastný
Lubomír Janoušek
Mgr. Markéta Halačková
Mgr. Klára Trnková
Mgr. Vladislava Tománková

34 let praxe
26 let praxe
37 let praxe
26 let praxe
3 roky praxe
1 rok praxe
26 let praxe

2. stupeň:
Mgr. Marie Dohnalová
Iva Zemčíková
Ing. Pavla Janoušková
Jana Pavlíčková
Mgr. Vladimíra Špičková
Mgr. Bohumil Dohnal
Mgr. Filip Tesař
Mgr. Radka Řepová

17 let praxe
31 let praxe
26 let praxe
34 let praxe
15 let praxe
22 let praxe
1 rok praxe
14 let praxe

Školní družina:
Olga Malíková

29 let praxe

Výuku římskokatolického náboženství vykonával D. Pavel Rostislav
Novotný Opraem.
Koordinátor tvorby ŠVP – Iva Zemčíková
Koordinátor ICT – Mgr. Vladimíra Špičková
Metodik protidrogové prevence – Mgr. Marie Dohnalová
Logopedická péče – Eva Mastná
Výchovný poradce – Ing. Pavla Janoušková
Změny v pedagogickém sboru:
Odchod: Mgr. Karel Tobolka – Gymnázium Dačice (k 30. 6. 2011)
Mgr. Markéta Strašilová – mateřská dovolená (od 1. 1. 2012)
Příchod: Mgr. Filip Tesař (24. 8. 2011)
Mgr. Klára Trnková (3. 1. 2011)
Vzhledem k aprobovanosti stávajících pedagogických pracovníků
s platnou pracovní smlouvou na dobu neurčitou byly vyučovány zcela

nebo částečně bez odborné způsobilosti tyto předměty: německý jazyk,
rodinná výchova, tělesná výchova, zeměpis, dějepis a informatika.
Přehled nepedagogických zaměstnanců školy (útvar správní)
Ekonomka školy - Ing. Taťána Dostálová
Školník ZŠ – Petr Ondráček
Školnice MŠ – Dagmar Pacasová
Uklízečky – Olga Malíková, Jitka Pěchočová, Ilona Musilová
Vedoucí školní jídelny – Marie Roupcová
Kuchařky – Věra Nováková, Božena Houzarová, Marie Houzarová
POP – Dagmar Větrovská (po dobu nemoci samostatné kuchařky)
Během roku vykonávalo na našich zařízeních souvislou pedagogickou
praxi
Hana Svobodová – Gymnázium a SOŠ pedagogická Znojmo
Kateřina Pokorná - Gymnázium a SOŠ pedagogická Znojmo

4. Zařazování dětí
K zápisu do 1. třídy ZŠ konanému ve středu 8. února 2012 se dostavilo
16 dětí, jedno dítě má odklad PŠD. Do první třídy bylo zapsáno
v řádném termínu zápisu celkem 15 dětí, 4 dětí nastoupí po odkladu.
Vzhledem k počtu žáků byla otevřena jedna první třída. Dle údajů
z matriky OÚ v Želetavě dojde pravděpodobně v příštích letech
k mírnému zvýšení počtu dětí přijímaných k docházce do základní
školy. Očekáváme, že počet žáků v nově utvářených třídách umožní
zvýšení individualizace výuky výuky a možnost rozsáhlejšího
individuálního přístupu v péči o žáky, zejména pak v péči děti
s poruchami učení. Stabilní počet žáků udrží financování školy ze
státních prostředků bez nutnosti snižování stavu zaměstnanců, pokud
bude zachován současný normativní systém přidělování prostředků.
Do školy jsou zařazeny děti z těchto obcí: Želetava, Bítovánky, Horky,
Šašovice, Lesná, Meziříčko, Jindřichovice, Budeč, Cidlina a Knínice.
Počet dětí zapsaných k docházce do MŠ – 56 dětí.
5. Údaje o výsledcích vzdělávání
Povinnou školní docházku ukončilo 15 žáků 9. ročníku a 1 žákyně 8.
ročníku, kteří dle výsledků přijímacího řízení nastoupili na střední školy.
Dva žáci 7. třídy přešli na víceleté gymnázium.
Přehled žáků přijatých na střední školy dle oborů:
Škola
Gymnázium a SOŠ Mor. Budějovice
Gymnázium Dačice

Obor
gymnázium
gymnázium

Počet
3
1

Gymnázium a SOŠ Telč
SŠ řemesel a služeb Mor. Budějovice

VOŠ a SŠ veterinární Třebíč
SŠ technická a obchodní Dačice
SOU a SOŠ Třešť

ekonomika a podnikání
obchodník
obráběč kovů
mechanik – seřizovač
kuchař – číšník
agropodnikání
veterinářství
zdravotnický asistent
obráběč kovů
řezník

1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

Žáci 5. a 9. třídy se zúčastnili pilotního testování NIQES s průměrnými
výsledky.
V rámci školy dosáhli nejlepších výsledků následující žáci:
5. třída
1. Petr Konvalina

2. Ivana Dvořáková

3. Tereza Štokrová

9. třída
1. Pavla Janoušková

2. Klára Pelikanová

3. Denisa Navrátilová

6. Česká školní inspekce
V tomto školním roce byla provedena jedna školní inspekce v oblasti
BOZP a školního stravování v únoru 2012. Drobné nedostatky uvedené
v protokolu ČSI č.j. ČSIJ – 120/J odstraněny v dohodnutém termínu.
7. Přehled činností a akcí pro žáky
a) Výchovné
- školní kolo matematické olympiády a matematického klokana
- okresní kolo matematické olympiády a matematického klokana
postup 14 žáků
- logopedická péče o děti předškolního a mladšího školního věku
- protidrogová prevence
- individuální příprava žáků k přijímacím zkouškám na SŠ
- individuální vzdělávací plány pro integrované žáky
- členství v KMČ a KMP
- školní mléko
- sběr starého papíru 23.720 kg v ceně 35.580,- Kč; rozděleno do
jednotlivých tříd dle nasbíraného množství po odečtení nákladů na
dopravu
- sběr léčivých bylin 221,1 kg v ceně 2.649,- Kč; prostředky
převedeny do zdrojů Sdružení rodičů
- kurz dopravní výchovy – 4. třída

-

Didakta Třebíč a exkurze na SPŠ stavební Třebíč
Den stromů – 4. třída Lesonice
exkurze Praha 7. – 9. třída
První pomoc do škol – 8. třída
plavecký výcvik 3. a 4. třída
exkurze teplárna Sever Třebíč – biopaliva
Zdravé zoubky – 1. třída – preventivní program
Mini taneční – 8. a 9. třída – kurz společenského chování a tance
filmový festival „Jeden svět na školách“ – 2. stupeň ZŠ
návštěva židovské v čtvrti v Třebíči – 6. třída
Čistá Vysočina – úklid obce ve spolupráci s OÚ Želetava a KÚ
Den Země – 1. stupeň
Gotika – vystoupení skupiny Pernštejni z Pardubic
Matematický cvrček – 1. místo Ondřej Baloun
testování NIQES
7. místo v dopravní soutěži Moravské Budějovice
Dějepravné soutěžení Třebíč – 10. místo (24 účastníků)
exkurze Londýn – 8. třída
5. místo v superfinále Navrhni svůj dům - SPŠ stavební Třebíč

b) Sportovní
- fotbalový turnaj mladších žáků – 3. místo (Moravské Budějovice)
- školní olympiáda 1. a 2. stupně ZŠ (celoroční projekt)
- okresní přebor ve stolním tenise – 1. místo žáků 7. třídy (Hrotovice)
- zájezd Vodní ráj Jihlava
- Vánoční sportovní soutěžení – 1. stupeň ZŠ
- Vánoční desetiboj – 2. stupeň ZŠ
- vybíjená Moravské Budějovice (5. třída)) - 4. místo
- výuka plavání 3. a 4. třída – plavecký kurz (Laguna Třebíč)
- velikonoční turnaj ve volejbale – 2. stupeň ZŠ
- volejbalový turnaj Třebíč – starší dívky a chlapci
- malá kopaná Moravské Budějovice – 4. místo mladší chlapci
- sportovní den ke Dni dětí – 1. stupeň ZŠ
- branný závod v okolí Želetava – 2. stupeň ZŠ
c) Kulturní
- Mikulášská nadílka
- dětský maškarní karneval (KD Želetava)
- školní akademie ke Dni matek
- koncerty dětského pěveckého sboru
d) Oslavy 100. výročí otevření měšťanské školy v Želetavě
V říjnu 2011 se konaly třídenní oslavy významného výročí školy
Proběhlo setkání bývalých zaměstnanců školy, dny otevřených dveří
všech budov školy, slavnostní zahájení a koncert pěveckých
želetavských sborů, byly zřízeny expozice ve třídách budovy měšťanské

školy a centrální výstava v tělocvičně ZŠ. V neděli se konala slavnostní
bohoslužba a v sobotu taneční zábava. Při této příležitosti byl vydán
i sborník s názvem 100 let u císařské cesty.
e)) Školní vlastivědné výlety
- 1. - 4. třída – prehistorický park Chvalovice, krokodýlí farma Karlov
- 5. třída – rafty Vltava (dvoudenní)
- 6. třída – Český kras a Karlštejn
- 7. třída – Český ráj a Kutná Hora
- 8. třída – Jeseníky
- 9. třída – Moravský kras
8. Přehled zájmových útvarů pro žáky
a) organizované a zajištěné školou
- logopedická péče
- lezecká stěna
- školní olympiáda
- sportovní hry dívky (nácvik na Všesokolský slet)
- dramatický kroužek
- keramika – 4 skupiny
- sborový zpěv
- hra na nástroj (kytara, flétna)
b)
-

ve spolupráci se spolkovými organizacemi
stolní tenis
kopaná
box
cvičení s dětmi

9. Hodnocení prospěchu a chování
Výsledky klasifikace žáků – viz. Příloha Přehled klasifikace školy…
V 1. poletí prospělo s vyznamenáním 88 žáků, ve 2. pololetí 84 žáků.
V prvním pololetí neprospělo 9 žáků, ve druhem pololetí neprospělo 7
žáků, 2 žáci budou opakovat ročník.
Během školního roku bylo uděleno celkem 103 pochval žákům za
vzorné plnění školních povinností, sběr starého papíru, sběr léčivých
bylin a reprezentaci školy.
Výchovná opatření celkem (obě pololetí) :
- pochvaly – 103 žáků
- NTU – 18 žáků
- DTU – 20 žáků
- DŘŠ – 11 žáků
- snížená známka z chování o jeden stupeň – 10 žáků
- snížená známka z chování o dva stupně – 4 žáci
- absence 1. pololetí celkem 5.095 hodin (omluvená 5.095) Ø na žáka
31,26

-

absence 2. pololetí celkem 5.953 hodin (omluvená 5.953) Ø na žáka
36,75

10. Péče o budovy a vybavení školy, projekty
- OP vzdělávání pro konkurenceschopnost – 7.1.4. Zlepšení podmínek
pro vzdělávání na základních školách – „EU peníze do škol“ realizován projekt – zřízeno propojení datovým kabelem mezi
budovami školy, nákup nových počítačových stanic do učebny ICT,
vybudování druhé učebny ICT pro žáky 1. stupně ZŠ a výuku
Informatiky, nová LAN síť, nový centrální server školy, nákup
dataprojektorů a projekčních plátek, nákup notebooků pro
zaměstnance školy…
- nákup software pro server, přechod na OS Windows 7
- pořízení nábytku do nové učebny ICT
- nákup sportovního náčiní a vybavení
- zřízení uzamykatelné oddělovací stěny nářaďovny tělocvičny
- nákup nábytku do sboroven a kanceláře ekonomky školy
- běžné opravy a údržba
- oprava fasády budovy 164
- pravidelné revize a kontroly
11. Mateřská škola
Charakteristika školy
Mateřská škola je součástí právního subjektu ZŠ Želetava. Ředitelem
Základní školy a Mateřské školy Želetava je Mgr. Bohumil Dohnal, vedoucí
učitelkou pro předškolní výchovu Zdeňka Stehlíková.
Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem od 6,30 hodin do
16,00 hodin.
Prostředí mateřské školy je esteticky a vkusně upraveno. Poskytuje
dostatek hraček, pomůcek i tělovýchovného náčiní pro tvořivé činnosti a
záliby dětí. Pro děti jsou vyčleněny i hrací koutky. Pro pobyt venku je
využívána školní zahrada s pískovištěm, sportovními a hracími prvky i
přírodními koutky pro dětské hry.
1. 9. 2011 bylo do školy zapsáno celkem 56 dětí, z toho 1 dítě na 4 hodiny
denně, které
po dovršení 4 let přešlo na docházku celodenní.
Počet dětí ve třídách:
Včeličky:
(5-7 let)
28 dětí
Berušky:
(3-5 let)
28 dětí
Celkem:
56 dětí
Průměrná docházka:
45 dětí dopoledne, 35 dětí odpoledne
Výchovně vzdělávací práce
Pracujeme s dětmi podle RVP pro předškolní vzdělávání. Z něho vychází
náš Školní vzdělávací plán s názvem „Za pohádkou pohádka, pro kluky a

děvčátka“, který zohledňuje konkrétní podmínky a tradice mateřské školy
a navazuje na dosavadní pozitivní výsledky společného působení
zaměstnanců mateřské školy a rodičů v oblasti předškolního vzdělávání.
Motto ŠVP:
Pohádka na jaře je ptačím hlasem,
pohádka v létě je zrajícím klasem,
pohádka na podzim je zlatým listím stromů,
pohádka v zimě nás vede k teplu – domů.
Charakteristika ŠVP:
Pohádka provází děti celým rokem, ukazuje krásu ročních období, vede je
ke zdravému životnímu stylu, ochraně životního prostředí, učí je rozpoznat
dobro a zlo, vlastnosti lidí, zvířat, poznat celou vlast, ale hlavně své okolí
– rodný kraj, tradice, zvyky. Rozeznat co je skutečné a co je nereálné.
Ze ŠVP vychází Třídní vzdělávací plány, které jsou učitelkami uzpůsobeny
pro specifické potřeby dětí ve třídách. Velký důraz klademe na prožitkové
a situační učení, díky kterému dítě získává neocenitelné životní zkušenosti
a je dobře připraveno na vstup do základní školy.
Poskytujeme dětem dostatečný čas a prostor pro hru jako nejdůležitější
součást výchovně-vzdělávací práce. Posilujeme vazbu dítěte na rodinu,
škola je stále otevřena rodičům, což velmi pomáhá v nenásilné adaptaci
dítěte. Děti mají možnost přinést si i hračky z domova.
Zajišťujeme pro děti vyhovující výživu, pitný režim a dbáme na dostatek
času na konzumaci jídla, estetické a samoobslužné stolování.
Specifické dílčí projekty
Říkej si se mnou aneb Brousek pro můj jazýček – logopedie
Malí sportovci aneb Nejsme žádné bábovky – cvičení v tělocvičně ZŠ
To umím zvládnout sám aneb Pomoz mi, abych to dokázal sám – pro děti
s OŠD
Plavecký výcvik
Sboreček
Ve školním roce 2011/2012 jsme zpestřili a obohatili vzdělávací činnost o
tyto projekty:
Bezpečná školka s pravidly
Lampionkování aneb Strašidel se nebojíme
Barevné dny
Celá školka čte dětem
Den Země
Vzdělávání pedagogických pracovníků
Učitelky si vybíraly dle vlastního zájmu a také priorit, které jsou zakotveny
v ročním plánu školy z aktuální nabídky DVPP. Poznatky ze seminářů byly
využívány v praxi spolu se sebevzděláváním. / Na škole je k dispozici
dostatečný výběr odborné i dětské literatury/.
Údaje o zápisu k docházce do mateřské školy
18 dětí odešlo do ZŠ Želetava
18 dětí nově přijatých do MŠ

Stav přihlášených dětí na školní rok 2012/2013:
Celkem 56 dětí k celodenní docházce, z toho 1 dítě s odkladem školní
docházky.
Do MŠ nebyly přijaté 3 děti z důvodu naplnění kapacity MŠ (=56 dětí).
Přehled činností a akcí
Výchovné
Charitativní akce „Život dětem“ určená na zakoupení lékařských přístrojů
pro děti, odesláno 1.570,- Kč
Sběr starého papíru – 4 870 kg v ceně 7 305,- Kč
Recyklační program „Recyklohraní“ – sběr malých elektrických spotřebičů
Akce pro rodiče + akce s aktivním podílem rodičů
Podzimní tvoření – Veselá jablíčka
Šmoulové + otevření nového hřiště
Nabídka dětských knih pro rodiče
Lampionkování
Vánoční cinkání
Vánoční koledy
Společné hry u vánočního stromečku
Dokument školní zralosti a připravenosti – studium rodičů
Dětský karneval
Pohádka Mrazík
Rodina čte dětem
Den otevřených dveří
Den Země – společný úklid školní zahrady
Školní akademie ke Dni matek
Myslivecká stezka
Společenské a sportovní
Veselý klaun + barevné míčky
Kouzelnická show
Podzimní hrátky s drakem
Pohádka O krtečkovi
Vítání občánků
Návštěva Barborky
Mikulášská nadílka, čertovské řádění
Vánoce, Vánoce přicházejí
Vánoční vystoupení v DPS
Koncert – Zpívá celá školka
Tři králové – návštěva betléma v kostele
Zápis dětí do ZŠ
Človíčkové v pravěku
Hity minulého století - diskotéka
Výchovný pořad pana Hořáka ze Záchranné stanice dravců a sov
Divadlo Pasáž – Popelka
Velikonoce – tradice, zvyky
Přání naší Zemi + dárky
Čarodějové a čarodějky + pálení zlé čarodějnice
Aprílový den
Beseda – Moje kniha

Výlet – farma Bítovánky
Výlet na Kozí farmu do Ratibořic
Den dětí – hry + nanukování + návštěva zvířátek
Výchovný program – Propustka do ZŠ
Návštěva 1. třídy ZŠ
Sportování na velkém sportovním hřišti
Slavnostní rozloučení s MŠ se zástupci ZŠ a OÚ
Spolupráce se ZŠ
Spolupráce při zápisu do 1. třídy
Návštěvy předškoláků v 1. třídě, družině a školní jídelně
Účast na společných programech pořádaných pro děti a rodiče
Pomoc žáků ZŠ při organizování akcí v MŠ
Všichni zaměstnanci MŠ se iniciativně podílí na zajišťování akcí pro děti,
rodiče podle vlastních možností a schopností.
Kontrolní a hospitační činnosti
Kontrolní a hospitační činnost byla provedena dle plánu, nebyly zjištěny
žádné závažné nedostatky, závěry kontrol a hospitací byly zaměstnanci
akceptovány.
Česká školní inspekce
Ve školním roce 2011/2012 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI.
Materiální vybavení, opravy
Materiální vybavení
Hračky, učební pomůcky i materiální vybavení bylo doplněno podle
potřeby. Herna1.třídy byla vybavena novým nábytkem a šatna a herna 2.
třídy novými skříňkami. Ve sklepních prostorách byla položená nová
dlažba. Byly zakoupeny 4 sady ručníků pro děti.
Opravy
Ve školním roce byla v naší mateřské škole provedena rekonstrukce
podlahy ve 2. třídě a také vymalovány prostory 2. třídy.
Závěr
Přejeme si, aby dítě, které opouští naši školku bylo zdravě socializované a
sebevědomé, zvládalo sebe obslužné činnosti přiměřené jeho věku, těšilo
se do 1. třídy a bylo na ni kvalitně připravené.
Zpracovala: Zdenka Stehlíková, vedoucí učitelka MŠ

12. Partneři a sponzoři
- OÚ Želetava
- MěÚ Moravské Budějovice, odbor školství
- SR při ZŠ a při MŠ
- Strojmont CZ a.s. Želetava
- MUDr. Ivana Šabatová
- PPP Třebíč, PPP Moravské Budějovice
- Autoškola Kratochvíl

-

Úřad práce Třebíč
ČČK Třebíč
Krajský úřad kraje Vysočina
Hospodářská komora Třebíč…

Všem partnerům a sponzorům děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

13. Závěr
Během školního roku byl splněn plán práce a plán kontrolní činnosti ve
všech podstatných bodech.
Škola pracuje na realizaci a zkvalitnění školního vzdělávacího
programu, další využití zlepšených prostorových a materiálních
podmínek pro vyučování i pro mimoškolní aktivity žáků, další
zkvalitnění výuky všech předmětů se zvláštním zřetelem ke zvládnutí
klíčových kompetencí žáků a k úspěšnému zvládnutí přijímacího řízení
na další typy škol. Při výběru školy klademe akcent na další
využitelnost získaného vzdělání a na možnost dalšího studia. Snažíme
se rozšířit rozsah znalostí a dovedností v oblasti využití informačních
technologií ale zároveň nesnižovat úroveň znalostí a dovedností
v tradičním způsobu vzdělávání. Nikdo ještě nevytvořil lepší hardware,
než je lidský mozek, větší paměťový disk než je lidská paměť a lepší
software než je logické myšlení člověka. Škola chce i nadále klást důraz
na obsah vzdělávání a podporovat všestranný rozvoj žáků. Chceme se
bránit obecnému trendu poklesu náročnosti výuky a snížení úrovně
požadavků na žáky a studenty z důvodů tzv. boje o žáka a finance.
Škola chce dále prohlubovat spolupráci se Sdružením rodičů formou
spolupráce při organizaci kulturních a sportovních akcí pro děti a při
financování těchto aktivit. Dále je třeba zajistit úspěšné pokračování
nadstandardní spolupráce se zřizovatelem, a zajistit dostatek finančních
i materiálních prostředků pro vybavení a provoz školy, zejména
s ohledem na nutnost investic do dalších oprav školních budov a
rekonstrukce prostor školní zahrady ke sportovnímu využití.
I v dalších letech chceme školu profilovat jako otevřenou a přátelskou
vůči všem článkům výchovně vzdělávacího procesu, udržet a dále
rozvíjet kvalitu výuky a vychovávat samostatně myslící,
funkčně gramotné, asertivní žáky s vysokou mírou znalostí, vědomostí
a dovedností vzhledem k jejich možnostem, podporovat mimořádně
nadané děti při rozvíjení jejich talentu a integrovat žáky se zdravotním
postižením či poruchami učení. Je třeba rozvíjet kompetence žáků
v souladu se státní vzdělávací politikou a reagovat na změny, které
s touto politikou souvisí. Chceme dosáhnout toho, aby škola
byla i nadále organickou součástí struktury obce a jedním z center
kulturního, sportovního a společenského života obce.

Přílohy:
Přehled klasifikace školy
Výroční zpráva o hospodaření školy
Výroční zprávu zpracoval Mgr. Bohumil Dohnal, ředitel ZŠ Želetava.

V Želetavě dne 27. 9. 2012

………………………..

Tato výroční zpráva (bez příloh) stejně jako další informace o škole je ke stažení
na: www.zszeletava.cz

