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1. Základní charakteristika školy
Od 1. 1. 2003 samostatná příspěvková organizace Základní škola T. G. Masaryka
Mnichovice, okres Praha - východ
Zřizovatel:

Město Mnichovice

Součásti školy:
Základní škola:

IZO: 102 438 463
Počet žáků k 30. 9. 2014: 483 žáků
Povolená kapacita 580 žáků z toho: 480 v budově Bezručova ul.
100 v odloučeném pracovišti Masarykovo náměstí
Školní družina:

IZO: 108 053 172
Počet dětí k 31. 10. 2014: 189 dětí (Povolená kapacita: 225),
Školní jídelna:
IZO: 113 800 029
Počet stravovaných dětí ZŠ/MŠ 31. 10. 2014 : 471/119 strávníků
(Cílová kapacita: 600)
Školní jídelna – výdejna v MŠ:
IZO: 15 077 025
Počet dětí: 119 strávníků (Cílová kapacita: 119)
Počet žáků:

483 žáků /22 tříd

Školní družina:

189 dětí /7 oddělení

Počet zaměstnanců celkem:

54 (z toho 2 na mateřské dovolené)

Počet pedagogických pracovníků:

36 učitelů (30,6 úvazku)
7 vychovatelky (5,4 úvazku)

Počet provozních zaměstnanců školy:

10 (7,438 úvazku)

Počet provozních zaměstnanců školní jídelny: 10 (7,625úvazku)
Ředitelka školy:

Mgr. Marcela Erbeková

Zástupce ředitelky školy:

Ing. Ildikó Šalamova

Účetní:

Milena Vladyková

2. Hlavní činnost školy
Hlavní účel a předmět činnosti základní školy je vymezen dle zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Základní škola sdružuje školní družinu, školní jídelnu a školní jídelnu – výdejnu v MŠ.
Celkový neinvestiční příspěvek Města Mnichovice byl pro rok 2014 schválen ve výši
4.526.000 Kč.
Hospodaření základní školy za rok 2014 skončilo ziskem ve výši 50.973,05 Kč.
VZZ -Hlavní činnost základní školy - stav k 31.12.2014 v tis. Kč
NÁKLADY
ZŠ - spotřeba režijního materiálu

3 646,32

ZŠ - spotřeba energií

1 553,05

ZŠ - opravy a udržování
ZŠ - cestovné

429,56
31,61

ZŠ – repre

7,70

ZŠ - ostatní služby

1 101,22

ZŠ - mzdové náklady

14 310,77

ZŠ – zákonné sociální pojištění
ZŠ - jiné sociální pojištění
ZŠ - zákonné sociální náklady
ZŠ – jiné daně a poplatky
ZŠ - pokuty,penále

4 677,52
55,69
136,22
32,06
0,65

ZŠ - odpisy dlouhodobého majetku

310,68

ZŠ - náklady z drobného dlouhodobého majektu

144,33

ZŠ - ostatní náklady z činnosti
Celkem

0,84
26 438,22

VZZ - Hlavní činnost základní školy - stav k 31.12.2014 v tis. Kč
VÝNOSY
ZŠ – výnosy z prod.služeb+ostatní

2 777,50

ZŠ - výnosy

39,23

ZŠ - ostatní výnosy z činnosti

49,60

ZŠ - úroky

0,12

ZŠ - výnosy z transferů

23 571,77

Celkem

26 438,22

3. Granty
Zapojení do projektů ESF (část OPVK – operační program vzdělávání pro
konkurenceschopnost:


Projekt šablony – EU Peníze školám: Metodická a jazyková podpora výuky AJ
na ZŠ Poskytovatel MŠMT, částka 1,8 mil. Kč, realizace 2012 – 2014 (dvouletý
projekt, ukončení projektu březen 2015)

Poznámka: z pohledu finančních toků finance na projekt šablony – EU Peníze školám
přicházejí prostřednictvím účtu zřizovatele. Celková dotace 1.803.002 Kč, platby probíhaly
přes zřizovatele, 13. 3. 2014 přišel z ministerstva 40% doplatek – tj. 721.201 Kč, město si tuto
částku ponechalo, tj. ponížilo o ni svůj pravidelných příspěvek na chod školy, Tato částka
byla zřizovatelem zahrnuta do plnění celkové výše neinvestičního příspěvku škole od
zřizovatele schváleného na rok 2014 a byla předmětem jednání. Po dohodě byla částka
ponechána zřizovateli k využití pro účely školství v roce 2015.


ERASMUS + - partnerství škol, termín realizace 2014-2016, spolupráce škol a
výjezdy do partnerských zemí, dotace 21.289 EUR

 RAMPS – VIP III.
Škola je zapojena s úvazkem 1,0 speciálního pedagoga.
Příjemce dotace Institut pedagogicko – psychologického poradenství ČR.
(Jedná se návazný projekt na projekty VIP Kariéra a RŠPP -VIP II.)
V průběhu roku 2014 byl tento projekt ukončen. MŠMT byl vyhlášen Rozvojový program pro
školní speciální pedagogy a psychology. Škola obdržela dotaci Z MŠMT na financování
mzdy speciálního pedagoga. (Program pokračuje v roce 2015.)

Partnerství v projektech – školní rok 2014 – 2015:
(tzn. žadatelem a příjemcem dotace je jiný subjekt, my jsme partneři s finančním či nefinančním
plněním)






Vzdělávání pro zdraví na ZŠ – program pro školy na Říčasnku, zaměřeno na zdravý
životní styl, dopravní a zdravotní výchovu preventivní programy pro žáky zdarma,
školení pro učitele
ICT nás baví – zaměřeno na informační gramotnost, dotace 536.140 Kč, z toho 300.000
Kč na financování tabletonotebooků (20 ks, 15000 Kč/ks), školení pro pedagogy,
mentorská podpora učitelů, částečný úvazek ICT koordinátora
Investování hrou – zaměřeno na finanční gramotnost, dotace 64.171 Kč, pořízen
dataprojektor, školení pro 2 učitele

Jiné projekty:


„OSMA – One step, many advantages“ (park a bezpečná cesta do školy)- 1. etapa

Žádost z programu One World, Many Voices (podpora Americké obchodní komory). Získání
dotace 60.000 Kč, realizace v roce 2013.

Projekty z MAS Říčansko:
 „Cesta do školy pod lipami – novostavba pěší komunikace – 2. etapa“
žádost do programu MAS Říčansko – SZIF (172.000Kč, realizace v roce 2013, vyúčtování
v roce 2014)
Tento projekt navazuje na projekt OSMA - One step, Many Advantages.


„Moderní učebny pro malé školáky - vybavení odloučeného pracoviště ZŠ
Mnichovice“
žádost do programu MAS Říčansko – SZIF (495.000 Kč, realizace v roce 2013, vyúčtování
v roce 2014, vybavení nábytkem 3 učeben na odloučeném pracovišti Masarykovo náměstí).
Poznámka: Dne 7. 5. 2013 byl na zasedání Zastupitelstva města udělen souhlas s podáním
žádosti o dotaci a předfinancování investičního záměru na tyto projekty, za podmínky vrácení
90 % z ceny projektu do rozpočtu města po obdržení dotace na základě závěrečného
vyhodnocení projektu v roce 2014:
1) „Cesta do školy pod lipami – novostavba pěší komunikace – 2. etapa“
Částka na předfinancování od zřizovatele
172.000 Kč
Celkové výdaje projektu
172.439 Kč
Uznatelné výdaje projektu
165.798 Kč
Dotace
149.219 Kč
2) „Moderní učebny pro malé školáky – vybavení odloučeného pracoviště ZŠ
Mnichovice"
Částka na předfinancování od zřizovatele
490.000 Kč
Celkové výdaje projektu
495.462 Kč
Uznatelné výdaje projektu
488.067 Kč
Dotace
439.260 Kč
Dne 18. 12. 2014 jsme zaslali na účet města číslo 1727201/0100 dvě platby:
1/ 149.219 Kč z projektu „Cesta do školy pod lipami – novostavba pěší komunikace – 2.
etapa“
2/ 439.260 Kč z projektu „Moderní učebny pro malé školáky – vybavení odloučeného
pracoviště ZŠ Mnichovice“

4. Doplňková činnost
Doplňková činnost příspěvkové organizace je zřízena k tomu, aby příspěvková organizace
mohla lépe využívat své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců, zřizovatel
souhlasí a povoluje doplňkovou činnost navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Realitní činnost (pronájmy tříd a tělocvičny)
Výroba potravinářských výrobků (vaření obědů pro cizí strávníky)
Výchova a mimoškolní vzdělávání (zájmové kroužky)
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny a prodej výrobků.

Doplňková činnost základní školy - stav k 31.12.2014 v tis. Kč
NÁKLADY
Spotřeba materiálu

357,01

Spotřeba energie

172,61

Ostatní služby

7,42

Mzdové náklady

347,63

Zákonné sociální pojištění

24,03

Jiné sociální pojištění

0,28

Zákonné sociální náklady

1,14

Celkem

910,12

Doplňková činnost základní školy - stav k 31.12.2014 v tis. Kč
VÝNOSY
Výnosy z prodeje služeb

880,28

Výnosy z pronájmů

67,02

Ostatní výnosy z činnosti

13,80

Celkem








Výnosy – zájmové kroužky
Výnosy – pronájem nápojový automat
Výnosy – pronájem tělocvičny
Výnosy – pronájem učeben
Výnosy – ostatní
Výnosy – školní jídelna – cizí strávníci

961,10

270,83 tis. Kč
2,00 tis. Kč
58,52 tis. Kč
8,5 tis. Kč
13,80 tis. Kč
607,45 tis Kč

5. Investice, opravy a udržování
Škola je povinna udržovat majetek v dobrém stavu. Množství provedených oprav je závislých
na výši příspěvku zřizovatele. Materiálně – technické zázemí pro výuku je řešeno ve
spolupráci se zřizovatelem.
V r. 2009 byla zpracována Objemová studie řešení budovy školy ing. Cyrany (s ohledem na
kapacitu školní jídelny, školy a školní družiny).
V r. 2009 byl zpracován projektový záměr na zateplení budovy a výměnu oken a opakovaně
podána žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí – dotace získána v roce 2013,
realizace v roce 2014.
V r. 2011 byla získána dotace na novou přístavbu jídelny Multifunkční centrum MATES
v Mnichovicích a v termínu červen – srpen 2011 provedena tato stavba a zároveň
zrekonstruován prostor školní kuchyně. Byla navýšena kapacita školní jídelny na 600
strávníků.
V r. 2012 bylo rekonstruováno hygienické zázemí v suterénu školy (u tělocvičny). Díky
tomu bylo možno navýšit celkovou kapacitu školy v rejstříku škol (480 žáků) – stále však
budova Bezručova disponuje pouze 20 učebnami. (zajišťoval zřizovatel)
V r. 2012 byl zpracován projekt na nástavbu školy včetně stavebního povolení. (zajišťoval
zřizovatel)
V r. 2013 byla provedena rekonstrukce objektu staré školy na náměstí – odloučené
pracoviště Masarykovo nám. 61, Mnichovice (povolená kapacita v rejstříku škol je 100
žáků) – vznikly 4 nově zrekonstruované učebny – z toho 3 učebny slouží od září 2013 pro 1.
třídy a zároveň pro 3 oddělení školní družiny a 1 učebna je ponechána zatím bez zařízení a
slouží jako herna – „malá tělocvična“ pro prvňáčky.
V r. 2013 byly realizovány „ Duhové šatny – stavební úpravy bývalé kotelny v ZŠ
Mnichovice“ (zajišťovala škola z grantu MAS Říčansko)
„ OSMA – One step, many advantages“ (park a bezpečná cesta do školy)- 1. Etapa
(zajišťovala škola z grantu Americké obchodní komory a finanční podpory zřizovatele)
„Cesta do školy pod lipami – novostavba pěší komunikace – 2. etapa“
Tento projekt navazuje na projekt OSMA - One step, Many Advantages.
(zajišťovala škola z grantu MAS Říčansko)
„Moderní učebny pro malé školáky - vybavení odloučeného pracoviště ZŠ Mnichovice“
vybavení nábytkem 3 učeben na odloučeném pracovišti Masarykovo náměstí. (zajišťovala
škola z grantu MAS Říčansko)
V roce 2013 bylo poskytnuto zřizovatelem 782 tis. Kč investičního příspěvku na tyto
investice:
-pořízení 3 ks interaktivních tabulí
-financování akce Cestičky I.

-financování akce Cestičky II.
-pořízení myčky podpultové do ŠJ
-pořízení myčky průchozí do ŠJ

V roce 2014 byla provedena výměna oken a zateplení budovy školy Bezručova z dotace ze
Státního fondu životního prostředí – realizace v termínu květen až říjen 2014 (dokončení
předání díla, řešení závad a reklamací stále probíhá).
V říjnu 2014 byla zahájena realizace nástavby na budovu školy Bezručova„ A co děti –
mají se kde učit?“ – dotace z Ministerstva financí. Bude vybudováno nové patro s 8 velkými
a 2 menšími učebnami, kabinety a sociálním zázemím. Předpokládané dokončení díla v roce
2015.
Z důvodu rozsáhlých stavebních investičních akcí realizovaných zřizovatelem nebyly v roce
2014 provedeny žádné investice školou.
Na opravy, revize bylo vynaloženo 350 tis. Kč (oproti roku 2013 kdy byly provedeny práce
v rozsahu 530 tis. Kč.)

6. Inventarizace majetku a finančních prostředků
K 31.12.2014 proběhla řádná inventarizace veškerého majetku a závazků. Při inventuře byly
dodrženy všechny základní požadavky, tj. zjištění skutečného stavu veškerého majetku a
závazků v účetnictví ve smyslu zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění.

Inventarizace majetku k 31.12.2014
Stavby

245,12

Software

425,52

HIM

2 520,40

DDHM
Ostatní
DDHM
Nedokonč
ený DHM

3 908,98
2 929,76
1 273,45

Celková hodnota stálých aktiv 11 303,23 tis. Kč.

7. Zaměstnanci a mzdové prostředky
ONIV – neinvestiční prostředky (pomůcky, školeni, učebnice apod.)
OPPP – dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti

Dotace Krajského úřadu na platy, odvody, FKSP, ONIV, OPPP
Platy
Odvody

13 375,27
4 568,00

FKSP

133,75

ONIV

435,45

OPPP

60,00

Celkem

18 572,47

8. Fondy
1/ Fond odměn
Konečný stav k 31.12.2014 163,15 tis. Kč.

2/ FKSP
Tvorba fondu v r. 2014 ve výši 137,35 tis. Kč.
Počáteční stav k 1.1. 2014 145,85 tis. Kč.
Čerpání fondu:
 příspěvek na stravné zaměstnancům
 příspěvek na rekreace zaměstnancům
 příspěvek na kult. aktivity zaměstnancům
 pracovně lékařské prohlídky

64,17 tis. Kč
86,70 tis. Kč
32,88 tis. Kč
2,80 tis. Kč

Konečný stav fondu FKSP k 31.12.2014 ve výši 96,65 tis. Kč.
3/ Rezervní fond
Počáteční stav k 1.1.2014 činil 679,52 tis. Kč.
V rezervním fondu jsou nevyčerpané prostředky dotačních programů: Erasmus+, ŠablonyPeníze školám, ICT nás baví, Investování hrou
Tvorba fondu:
 tvorba ze zisku roku 2013 ve výši 85,85 tis. Kč
 finanční prostředky „Investování hrou“ 7,91 tis. Kč
 finanční prostředky „ ICT nás baví“ 294,68 tis. Kč
 finanční prostředky „Erasmus+“ 299,82 tis. Kč
 finanční prostředky „Šablony-peníze školám 84,06 tis. Kč
Čerpání fondu:
Ostatní čerpání fondu – Peníze školám-Šablony 56,47 tis. Kč
Konečný stav k 31.12.2014 ve výši 1 395,37 tis. Kč.

4/ Fond reprodukce majetku
Hlavním zdrojem jsou odpisy dlouhodobého majetku.
Počáteční stav k 1.1.2014 ve výši 229,64 tis. Kč
Tvorba :


ve výši odpisů 310,68 tis. Kč



ve výši odpisů 310,68 tis. Kč

Čerpání:

Konečný stav fondu k 31.12.2014 229,64 tis. Kč.

9. Kontrolní činnost
- Veřejnosprávní kontrola Úřadu práce ČR
(příspěvek na pracovní místo)
Termín kontroly: 6. 3. 2014
k porušení dohody ze strany zaměstnavatele nedošlo

- Kontrola plateb pojistného VZP
Termín kontroly: 13. 5. 2014
nebylo zjištěno pochybení

- Veřejnosprávní kontrola Úřadu práce ČR
(příspěvek na pracovní místo)
Termín kontroly: 29. 5. 2014
k porušení dohody ze strany zaměstnavatele nedošlo

- Veřejnosprávní kontrola projektu: Interaktivní metody výuky“
(MŠMT)
Termín kontroly: zahájení 3. 4. 2013, 20. 5. 2014
kontrola dosud neukončena

- Kontrola OSSZ Praha - východ
Termín kontroly: 25. 9. 2014
nebylo zjištěno pochybení

- Kontrola hygieny v základní škole – odloučené pracoviště Masarykovo nám.
(Krajská hygienická stanice)
Termín kontroly: 21. 10. 2014
v rámci sledovaných ukazatelů nebyly zjištěny nedostatky a závady

- Kontrola hygieny ve školní jídelně
(Krajská hygienická stanice)
Termín kontroly: 22. 10. 2014
v rámci sledovaných ukazatelů nebyl zjištěn nedostatek

10. Závěry
Nedokončený dlouhodobý majetek /celkem 1 275 445,41 Kč/








V roce 2011 ZŠ přijala fakturu od dodavatele pana Ing. Arch. Miroslava Polák
za provedené projektové práce - úprava hygienického zázemí tělocvičny ve
výši Kč 46 000 Kč. Stavební práce probíhaly smluvně mezi zřizovatelem a
dodavatelskou firmou. Výdaje za projektové práce má ZŠ zaúčtovány na
nedokončeném majetku.
V roce 2012 ZŠ byl realizován projekt „Duhové šatny“ ve spolupráci s MAS
Říčansko.
Jednalo se o provedenou investici na majetku zřizovatele – ZŠ vede celkovou
částku 914 010 Kč na nedokončeném majetku.
V roce 2012 byla provedena stavební úprava – zbourání příčky – v hodnotě
4 909,48 Kč – provedeno na majetku zřizovatele – vedeno na nedokončeném
majetku
V roce 2013 – 2014 vybudovány v rámci projektu „Cestičky pod lipami“ 1.a 2.
etapa – investice provedená na majetku zřizovatele. ZŠ vede v částce
308 526,03 Kč na nedokončeném majetku.

Schválený provozní příspěvek na rok 2014 byl ve výši 4 526 000 Kč.
ZŠ neobdržela provozní příspěvek ve výši 721 200,80 Kč. Celkem v měsíčních zálohách bylo
během roku 2014 zasláno ZŠ celkem 3 804 799,20 Kč. Dále ZŠ obdržela z kramaření částku
18 000 Kč. Odpisy majetku za rok 2014 byly provedeny ve výši 310 675 Kč a tento příspěvek
byl vrácen zpět zřizovateli.
Z důvodu rozsáhlých stavebních investičních akcí v roce 2014: zateplení a výměna oken a
nástavba školy škola výrazně ušetřila z neinvestičního příspěvku od zřizovatele
Z celkového obdrženého příspěvku v rámci zúčtovatelného provozního příspěvku základní
škola ušetřila 647 606 Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši 50 973,05 Kč.
Prostředky z rozpočtu kraje (na platy, odvody, FKSP a ostatní neinvestiční výdaje) byly
vyčerpány.

Financování školy je výrazně ovlivněno těmito faktory:
1) dostavba nástavby
- projekt nástavby neobsahuje vnitřní vybavení učeben a kabinetů, potřeba dalších
šatních skříněk
2) zachování provozu v obou budovách – Bezručova, Masarykovo náměstí nebo
pouze Bezručova

- roční provozní náklady na energie cca 200.000 Kč
- efektivní využití budovy bez nákladů na stěhování „sem a tam“
- v dotaci o nástavbu popsán stav navýšení kapacity i s náměstím
- rozdělení dopravy
- rozdělení počtu dětí v kritických místech – šatny, chodby, vstup
3) počet otvíraných prvních tříd – předpoklad 4 třídy po cca 25 žácích
- vliv na celkový koncept „prvňáky na náměstí“
4) ICT technologie
- nástavba je vybavena interaktivními tabulemi bez PC
- údržba a postupná obnova stárnoucího vybavení
5) zabezpečení stravování
Současnost:
Povolená kapacita: školní jídelna – vývařovna
600 strávníků
výdejna MŠ
119 strávníků
Skutečnost k 31. 10. 2014:
Žáci ZŠ
471 strávníků
Děti MŠ
119 strávníků
Celkem dětí – strávníků
590 strávníků
Předpoklad 2015/2016:
žáci ZŠ
celkem 550 – 570
z toho strávníků
540 – 550
děti MŠ
119
Celkem dětí – strávníků
650 – 670 strávníků
Celou koncepci stravování je potřeba sledovat z pohledu a) vývařovna a za b) výdej stravy.
Různé varianty řešení byly projednány při jednání školské rady a zástupců zřizovatele
dne 6. 2. 2015 a 18. 2. 2015.
Odborný posudek Svatopluk Oehm - Posouzení navýšení počtu strávníků stravovacího
provozu- školní jídelny ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice, ze dne 15. 2. 2015:
Navýšení objemu výroby ve stávajících prostorách z hlediska požadavků legislativy
není přípustný.
Návrh řešení:
- stravování žáků MŠ prostřednictvím jiného dodavatele (doporučen J + J Říčany)
- doplnění technologie na výrobu a uchování pokrmů během výdeje:
- konvektomat – možnost přidání na současný konvektomat
- elektrický kráječ knedlíků
- nápojový automat
- omezit denní nabídku pokrmů na jeden pokrm
Tato opatření umožní zrychlení výdeje pokrmů a nápojů, dodržení požadovaných teplot a časů
pro uchování a výdej.
Výše uvedené návrhy dočasně umožní za současné provozně technické situace výrobu a výdej
pokrmů provozovat v souladu s požadavky legislativy.
-

Vzhledem k plánovanému růstu objemu výroby a cílové skupině strávníků považuji
navrhovaná řešení za dočasná s požadavkem na vybudování nového provozu.
Jídelna J + J Říčany - telefonicky projednáno s ředitelem p. Kotalem 608 976 793
- v současnosti naplněná kapacita, ale od září pravděpodobně možný dovoz cca 120
jídel
- tato jídelna je v rejstříku škol – nepožadují mzdové a režijní náklady (mají dotace od
státu)
- cena oběda – potraviny – platí rodiče (v současnosti 22 Kč)
- zajišťují dovoz za paušální poplatek – cca 2.000 až 5.000 Kč měsíčně – prostor pro
jednání, smluvní podmínky (platí se bez ohledu na prázdniny, možno vyjednat srpen
bez platby)
- možný dovoz pouze obědů, svačinky i nadále budou připravovány ve výdejně MŠ

Z výše uvedené zprávy vyplývá, že škola v roce 2014 ušetřila finanční příspěvek od
zřizovatele, avšak v roce 2015 bude potřeba investic do vybavení školy stoupat.
Na základě této skutečnosti žádáme o převedení ušetřené částky z poskytnutého
neinvestičního příspěvku zřizovatele v roce 2014 ve výši 647.606 Kč do kapitoly investiční
výdaje školy v roce 2015 na pořízení vnitřního vybavení a na tyto investice:
Investice – 450.000 Kč
- Konvektomat – nástavba na současný malý plynový konvektomat Racional (cca
250.000 Kč)
- Elektrický kráječ knedlíků (cca 60.000 Kč)
- Nápojový automat (cca 60.000 Kč)
- Multifunkční kopírka a tiskárna (cca 80.000 Kč)
Navýšení neinvestičního příspěvku – 197.606 Kč
- Vnitřní vybavení nástavby školy

Vzhledem k rapidnímu nárůstu žáků (meziroční nárůst o cca 50 až 70 žáků)
povinnosti obce zabezpečit vzdělávání a školské služby (školní jídelna, školní
družina) pro své občany stoupají finanční požadavky školy na financování
z rozpočtu zřizovatele.

Zpracovaly:

Mgr. Marcela Erbeková - ředitelka školy
Milena Vladyková - účetní

