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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/ 2020
podle § 10 odst.3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 7 odst. 1) a 2) vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se
stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
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1. Základní údaje o škole
1.1 Základní údaje o škole
Název školy:

Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové

Sídlo školy

Mžany 62, 503 15 Nechanice

Právní forma

příspěvková organizace

IČO

71004475

Identifikátor školy (RED-IZO)

650054881

IZO – základní škola

102066582

kapacita 58 žáků

IZO – školní družina

117100773

kapacita 25 žáků

IZO – mateřská škola

107581213

kapacita 35 dětí

IZO – školní jídelna

102790116

kapacita 100 jídel (od 7/2020 navýšeno na 130 jídel)

Vedení školy

ředitel: Mgr. Tomáš Zahradníček
vedoucí učitelka MŠ: Romana Dvořáková, DiS.
Tel.: 498 773 923

Kontakt, dálkový přístup

e-mail: info@zsmzany.cz
URL: www.zsmzany.cz
ID datové schránky: rubpe26
Obec Mžany
Mžany 19, 503 15 Nechanice

Zřizovatel

tel.: 498 773 919
e-mail: obec@mzany.cz
ID datové schránky: pkpaw7d
Zástupce zřizovatele: Martin Zámečník - předseda

Údaje o školské radě

Zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Věra Vecková
Zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků: Ing. Šárka Kašparová
- zapisovatelka

Bankovní spojení

181926995/ 0300

Právní subjektivita

Od 1.1.2003
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1.2 Základní údaje o součástech školy – podle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2019
Součást školy

Počet tříd/

Počet dětí/ žáků

oddělení

Počet dětí/žáků

Z toho se zdrav.

na třídu

znevýhodněním

Mateřská škola

2

35

17,5

1

Základní škola

2

27 (+1*)

13,5

2

Školní družina

1

25

25

0

Školní jídelna

x

62

x

x

1.3 Materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny

6

Odborné pracovny,
knihovna, multimediální
učebna

žákovská knihovna, PC koutek

Odpočinkový areál, zahrada,
hřiště

* žákyně v zahraničním vzdělávání

ano

Sportovní zařízení

Tělocvična, školní zahrada, možnost využití sportovního areálu
Pivovaru Lindr.

Dílny a pozemky

ne

Žákovský nábytek, jiný
nábytek

Částečně obnovený nábytek ve ŠD a II. třídě ZŠ. Nově zbudovaná
učebna v prostorách ŠD. Ostatní nábytek je zánovní, případně
v horším technickém stavu.

Vybavení učebními
pomůckami, hračkami,
sportovním nářadím apod.

Obnovení a rozšíření vychází z výše finančních prostředků, využívání
prostředků z úplaty v MŠ a ŠD, případně z příspěvku zřizovatele či
dotací.

Vybavení žáků učebnicemi
a učebními texty

Z prostředků státního rozpočtu ONIV.

Vybavení kabinetů,
laboratoří a učeben
pomůckami

Doplňované dle možností výše ONIV z KÚ, případně ze školného ŠD
nebo příspěvku zřizovatele.

Vybavení školy
audiovizuální a výpočetní
technikou

Výpočetní technika: 10x žákovské notebooky; 1x interaktivní tabule;
1x multifunkční zařízení ve třídě; 1x inkoust. tiskárna ve sborovně; 2x
CD přehrávač; 2x TV.
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2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem
ve školském rejstříku
2. 1 Obor vzdělávání
Kód

Obor vzdělání

Poznámky

Zařazené třídy

79-01-C/01

Základní škola

RVP ZV

1.- 5. ročník

2. 2 Školní vzdělávací program
Vzdělávací program

Zařazené třídy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: „Škola poznávání“ (viz Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání)

1.- 5. ročník

2. 3 Učební plán školního vzdělávacího programu „Škola poznávání“

Vzdělávací oblast

Vzdělávací
obor

ROČNÍK

Vyučovací
předmět
1.

Jazyk a jazyková komunikace

Matematika a její aplikace

Český jazyk
a literatura

Český jazyk

Cizí jazyk

Anglický
jazyk

Matematika
a její
aplikace

Matematika

Informační a komunikační
technologie

Člověk a jeho svět

Umění a kultura

Člověk a zdraví

2.

3.

Celkem
předměty
4.

DČD

5.

7+1 7+3 7+1 6+1 6+1

33

7

3+1

9

1

4+1 4+1 4+1 4+1 4+1

20

5

1

0

6

1

0

0

3

3

Informatika

0

0

0

Prvouka

2

2

2+1

Přírodověda

0

0

0

2

1+1

3

1

Vlastivěda

0

0

0

1+1

2

3

1

Hudební
výchova
Výtvarná
výchova

Hudební
výchova

1

1

1

1

1

5

0

Výtvarná
výchova

1

1

1

2

2

7

0

Tělesná
výchova

Tělesná
výchova

2

2

2

2

2

10

0

Člověk a
jeho svět
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Člověk a svět práce

Člověk a
svět práce

Pracovní
činnosti

1

1

1

1

1

Průřezová témata

0

P

Celková povinná týdenní a časová dotace a disponibilní hodiny 18 +
2
Celkový týdenní počet hodin

5

20

18 +
4
22

21 +
3

23 +
3

24

26

23 +
3
26

102

16
118

2. 4 Zájmové útvary
Název zájmového útvaru
Judo
Taneční kroužek
Bruslení
Římsko-katolické náboženství
Hudebně-dramatický kroužek
Čtenářský klub

Lektor/ vyučující
Jaroslav Hnát – externí pracovník
Veronika Matušková – externí pracovník
Mgr. Šárka Hlavatá – externí pracovník
Mgr. Marián Benko, farář – externí pracovník
Mgr. Věra Zahradníčková – učitelka ZŠ
Mgr. Věra Zahradníčková – učitelka ZŠ

3. Přehled pracovníků školy

3. 1 Základní údaje o pracovnících školy
Zařazení pracovníků

Počet pracovníků celkem: 12

učitel/ka ZŠ

3

vychovatelka ŠD

3

správní zaměstnanci ZŠ

1

správní zaměstnanci ŠJ

2

učitelky MŠ

3

školní asistentky

2

správní zaměstnanci ŠJ/MŠ

1
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Stupeň
vzdělání

základní škola

ředitel, třídní učitel

1,0

VŠ

učitelství pro 1. stupeň, tělesná výchova

základní škola

třídní učitelka

1,0

VŠ

učitelství pro 1. stupeň, výtvarná
výchova

učitelka

0,5

VŠ

2. pedagog

0,5

Funkce

Druh
zařízení

Úvazek

Aprobace

3. 2 Údaje o pedagogických pracovnících

základní škola

učitelství pro 1. stupeň, výtvarná
výchova

metodik prevence
soc.-patol. jevů
výchovná poradkyně

školní družina

vychovatelka ŠD

0,37

SOŠ

výchovná a humanit. činnost + osvědč.
pedagog volného času

školní družina

vychovatelka ŠD

0,125

VŠ

učitelství pro 1. stupeň, výtvarná
výchova

školní družina

vychovatelka ŠD

0,13

VŠ

učitelství pro 2. stupeň, němčina,
dějepis

mateřská škola

vedoucí učitelka MŠ

1,00

VOŠ

mateřská škola

učitelka MŠ

1,00

SŠ

mateřská škola

učitelka MŠ

1,00

VOŠ

VOŠP a SPgŠ - pedagogika specifických
činností ve volném čase - předškolní
pedagogika
SPgŠ - učitelství pro MŠ
VOŠP a SPgŠ – pedagogika volného času

3. 3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
Do 35 let
muži

ženy

35 – 45 let
muži

45 – 55 let

ženy

muži

ženy

2

1

4

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/ 2020
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3. 4 Údaje o nepedagogických pracovnících
Druh zařízení

Funkce

školní jídelna

vedoucí školní jídelny

0,30

mateřská škola

školnice MŠ

0,70

základní škola

školnice ZŠ

0,85

SOU chemické

školní jídelna

kuchařka ŠJ

1,00

SOU kuchař - cukrář

školní jídelna

pomocná kuchařka ŠJ

0,21

SOU obchodní

uklízečka školní jídelny

0,20

školní asistentka ZŠ

0,20

základní škola

Úvazek

Stupeň vzdělání
SOU strojní, zaměření na ekonomiku

VŠ, učitelství pro 1. stupeň
SOŠ, výchovná a humanit. činnost

mateřská škola

školní asistentka MŠ

0,50

Studium pedagogiky k získání kvalifikace
pedagoga volného času

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
4.1 Zápis k povinné školní docházce
počet
prvních tříd

počet dětí přijatých do
prvních tříd

z toho počet dětí starších
6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro školní
rok 2020/21

1

7 (1 ch., 6 d.)

1

2

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch
Ročník

Počet žáků

Prospělo

Prospělo
s vyzn.

1.

4

4

2.

9

9

3.

2 (+1)

2

4.

8

8

5.

3

3

Celkem

26 (+1)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/ 2020
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5.2 Celkové hodnocení žáků – chování
Ročník

Počet žáků

1.

4

2.

9

3.

2 (+1)

4.

8

5.

3

Celkem

26 (*+1)

Pochvaly TU

Pochvaly ŘŠ

Napomenutí

Důtky TU

Důtky ŘŠ

1

* žákyně v zahraničním vzdělávání

5.3 Údaje o zameškaných hodinách
Počet
omluvených
hodin

Počet
omluvených
hodin
na žáka

Počet
neomluvených
hodin

Počet neomluvených hodin
na žáka

632

23,40

0

0

Celkem

Ve 2. pololetí omezení provozu na základě rozhodnutí vlády

5.4 Údaje o integrovaných žácích
Druh postižení

Ročník

Počet žáků

Sluchové postižení

-

-

Zrakové postižení

-

-

S vadami řeči

4.

1

Tělesné postižení

-

-

S kombinací postižení

-

-

S vývojovými poruchami učení

-

-
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6. Prevence rizikového chování
6.1 Prevence rizikového chování
Vzdělávání

Komentář

Školní metodik prevence

Dle Školního preventivního programu

Pedagogičtí pracovníci školy

Třídní učitel a učitelka zajištovali průběžně
po celý školní rok prevenci rizikového
chování žáků dle pokynů metodika
prevence zejména formou rozhovorů.

6.2 Počet výskytu rizikového chování, které škola řešila
Rizikové chování
Drogová závislost
Alkohol
Kouření
Kriminalita a delikvence
Virtuální drogy (počítač, televize, video)
Patologické hráčství (gambling)
Záškoláctví
Šikanování
Vandalismus
Násilné chování
Xenofobie
Rasismus

Počet

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
a ostatních pracovníků školy
Pracovník

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili:
 Formativní hodnocení - webinář (NPICR, SYPO)
 Informace k Šablonám III. - webinář (Hradecký venkov o.p.s.)
 Jak zavést online výuku a nezbláznit se, na co si dát pozor, práce s rodiči webinář (NPICR, SYPO)

Mgr. Tomáš Zahradníček

 Malotřídka a MS Teams - webinář (NPICR, SYPO)
 MS Excel - základy + pro mírně / středně pokročilé - webinář (MAP II pro
ORP HK)

 MS Teams: Práce s výukovými materiály - webinář (CS školy - Soitron)
 MS Word - základy + pro mírně / středně pokročilé - webinář (MAP II pro
ORP HK)

 Odborná setkání ředitelů malotřídních škol (průběžně ve šk. roce)
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/ 2020
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Mgr. Věra Zahradníčková





Mgr. Věra Vecková
Jana Hronešová

Romana Dvořáková, DiS.

Bc. Michaela Čížková

Vladimíra Vorlová




















Pavlína Munzarová



On-line porada MŠ (KÚ HK)
On-line porada ZŠ (KÚ HK)
On-line vzdělávání z pohledu ředitele školy - webinář (NPI CR, SYPO)
Učíme online v Microsoft Office 365: MS Teams a ostatní nástroje - webinář
(NPICR, SYPO)
Zahajovací porada ředitelů škol (KÚ HK)
Cesty spolu - Už vím, proč se tak chová - vzdělávací program (NPI ČR)
Formativní hodnocení - webinář (NPICR, SYPO)
MS Word - základy + pro mírně / středně pokročilé - webinář (MAP II pro
ORP HK)
MS Excel - základy + pro mírně / středně pokročilé - webinář (MAP II pro
ORP HK)
Plán pedagogické podpory jako nástroj pomoci žákovi - webinář (NPI ČR)
Učíme online v Microsoft Office 365: MS Teams a ostatní nástroje - webinář
(NPICR, SYPO)
MS Word - základy - webinář (MAP II pro ORP HK)
Na čem záleží… - cílevědomost a zodpovědnost - webinář (SSSBRNO)
MS Excel - základy - webinář (MAP II pro ORP HK)
MS Word - základy - webinář (MAP II pro ORP HK)
Aktuální změny v legislativě v oblasti školství (MAP II pro ORP HK)
Na čem záleží… - cílevědomost a zodpovědnost - webinář (SSSBRNO)
On-line porada MŠ (KÚ HK)
MS Word - základy - webinář (MAP II pro ORP HK)
MS Excel - základy - webinář (MAP II pro ORP HK)
Na čem záleží… - cílevědomost a zodpovědnost - webinář (SSSBRNO)
MS Excel - základy - webinář (MAP II pro ORP HK)
MS Word - základy - webinář (MAP II pro ORP HK)
Teorie kalkulace cen jídel a praktické postupy v prostředí ŠJ - e-kurz
(Jídelny.cz)
Teorie a praxe spotřebního koše - e-kurz (Jídelny.cz)
Jak správně spočítat kalkulaci cen jídel - online seminář (Jídelny.cz)
Videokuchařka s vyzkoušenými recepty pro školní stravování - e-kurz
(Jídelny.cz)
Tvorba jídelníčků - e-kurz (Jídelny.cz)
Videokuchařka s vyzkoušenými recepty pro školní stravování - e-kurz
(Jídelny.cz)
Tvorba jídelníčků - e-kurz (Jídelny.cz)

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

8.1 Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách
Akce, prezentace školy





Den dětí v ZŠ
Divadlo Drak: “Vyšla hvězda nad Betlémem”
Drakiáda
Focení dětí a žáků (jaro a konec šk. roku)
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 Halloweenská noc ve škole
 Hvězdárna a planetárium (2x): “Poprvé na hvězdárně” (žáci 1. - 5. r.) - projektový den; rozšířený program
(5. r.)
 Karneval v ŠD
 Keramika - projektový den
 Mléko do škol – ochutnávka různých druhů mléčných výrobků
 Ovoce do škol – ochutnávka zeleniny a exotického ovoce
 Příprava dětí a žáků (září 2019 - únor 2020) na jarní soutěžní vystoupení zaměřené na lidovou píseň - z
důvodu pandemie Covid-19 neuskutečněno
 Vánoční besídka ve třídě
 Vánoční vystoupení dětí z MŠ a žáků ZŠ – BÍLÉ VÁNOCE
 “VLNĚNÍ” – program v ekocentru sever HK - projektový den

8.2 Účast žáků ve sportovních soutěžích
Sportovní soutěže
 Plavecký výcvik v HK (nedokončeno z důvodu uzavření škol na základě rozhodnutí vlády)
 Vánoční turnaj málotřídních škol ve vybíjené (ZŠ Malšova Lhota) - 2. místo
 Turnaj málotřídních škol ve florbale ZŠ Mžany (7. ročník) - pořadatelé - 2. místo

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Viz inspekční zprávy.

10. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Projekty
 Podpora ZŠ a MŠ Mžany (CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009500)
Celková výše dotace: 862 996,00 Kč (realizováno od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2020)
 Rozvoj podmínek pro vzdělávání v ZŠ a MŠ Mžany (19SMVU1-0034)
Celková výše dotace: 105 000,00 Kč + 10% z ostatních zdrojů
 Podpora výuky plavání v základní škole Mžany (PLAV-01-0122/2020)
Celková výše dotace: 27 378,00 Kč
 Ovoce a zelenina do škol
 Mléko do škol
 Sportuj ve škole

Ve Mžanech 20. 9. 2020
Zpracoval: Mgr. Tomáš Zahradníček
ředitel školy
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11. Základní údaje o hospodaření školy za období 01 – 08/2020
a) příjmy

- státní rozpočet
- provozní rozpočet
- úplata za předškolní vzdělání
- doplňková činnost školy
- ostatní příjmy, včetně čerpání fondů

b) výdaje

- investiční výdaje celkem
2. neinvestiční výdaje z toho:
- náklady na platy pracovníků školy celkem
- výdaje na učební pomůcky
- spotřeba energie
- opravy a udržování
- služby, včetně IT, školení atpod.
- ostatní náklady z činnosti

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/ 2020

5 120 276,00 Kč
3 537 880,00 Kč
300 000,00 Kč
18 630,00 Kč

1 263 766,00 Kč

5 169 702,00 Kč
3 639 764,00 Kč
72 641,00 Kč
16 360,00 Kč
13 732,00 Kč
212 645,00 Kč
1 214 560,00 Kč
-49 426,00 Kč
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Základní škola a mateřská škola, Mžany,
okres Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy
za školní rok 2019/ 2020

Vypracovala: Romana Dvořáková, DiS.
Schválil: Mgr. Tomáš Zahradníček
Datum vydání: 17. 9. 2020

Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové

1. Základní údaje o mateřské škole
1.1 Základní údaje o škole
Název školy:

Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové

Sídlo školy

Mžany 100, 503 15 Nechanice

Obec Mžany
Mžany 19, 503 15 Nechanice
Zřizovatel

tel.: 498 773 919
e-mail: obec@mzany.cz
ID datové schránky: pkpaw7d

Ředitel školy

Mgr. Tomáš Zahradníček

Vedoucí učitelka MŠ

Romana Dvořáková, DiS.

Provozní doba

6:15 - 16:15 hodin

1.2 Charakteristika školy
Mateřská škola je odloučené pracoviště Základní školy a mateřské školy, Mžany. Provoz mateřské školy
byl zahájen 1.1.1997. Součástí budovy je školní jídelna, ve které se stravují i žáci základní školy. V
patře budovy je tělocvična, která je plně využívána také žáky ZŠ.
Původně byla škola postavena pro 25 dětí, později byla zbudována druhá třída a kapacita se zvýšila na
35 dětí.
Na budovu mateřské školy navazuje školní zahrada, která obsahuje herní prvky (průlezky, houpačka,
hopsadla, skluzavka) a velké pískoviště.
Vzhledem k tomu, že budova mateřské školy slouží dětem přes dvacet let, proběhly stavební úpravy
- nové vchodové dveře, topení, podlahové krytiny. Naše požadavky budou ještě směřovat k
modernizaci školní zahrady.
Provoz mateřské školy je 6:15 – 16:15 hodin, je celoroční. Přerušen bývá v měsíci červenci a srpnu.
V tomto školním roce byl od 1.7. do 7.8.2020. Dále byl provoz naší MŠ ještě přerušen z důvodu
prevence šíření koronavirové nákazy a to od 18.3 do 12.5. 2020. Znovuotevření mateřské školy bylo
od 13.5.2020 a muselo splňovat řadu opatření a pravidel (měření tělesné teploty, důkladné mytí
rukou a jejich dezinfekce, dezinfekce všech prostorů MŠ několikrát denně, časté větrání ve třídách a
dalších prostorách, příchod dětí a rodičů v nasazené roušce,…)
Do mateřské školy docházejí děti ze Mžan, Stračovské Lhoty, Dubu a okolních obcí – Sadová, Dohalice,
Sovětice, Hněvčeves, Mokrovousy.
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2. Demografický vývoj
V tomto školním roce bylo k předškolnímu vzdělávání přijato a zapsáno 35 dětí (z toho byly 2 děti
s odkladem povinné školní docházky a 1 dítě s podpůrným opatřením). V prosinci 3 děti docházku
ukončily z důvodu změny bydliště.
Děti byly rozděleni do 2 tříd, na mladší – 17 dětí, starší – 18 dětí.
V mateřské škole bylo vytvořeno klidné a přátelské klima, aby se děti cítily spokojeně a bezpečně.
Adaptace tříletých dětí, na nové prostředí, proběhla bez obtíží.
Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 se konal ve dnech 2.5. - 16.5.2020.Bylo přijato 14 dětí.
Žádost k povinné školní docházce podalo 13 dětí. Do Základní školy Mžany bylo přijato 7 dětí, do
Základní školy Cerekvice 3 děti, do Základní školy Všestary 1 dítě. Odklad povinné školní docházky
mají 2 děti z důvodu školní nezralosti.

3. Výchovně vzdělávací proces
Předškolní vzdělávání dětí probíhá podle ŠVP - „Pojdˇ si hrát, budˇ můj kamarád“, jehož cílem je, aby
dítě bylo nejen dostatečně vývojově a sociálně zralé, ale také dobře připravené na vstup
do základní školy.
Naším cílem bylo vést děti k osvojování si zdravého životního stylu, nebýt lhostejné vůči ostatním
lidem. Poskytnout mu základy pro zdravé sebevědomí, umět se přizpůsobit životu ve společnosti,
dodržovat pravidla chování v mateřské škole.

4. Aktivity školy
V mateřské škole probíhaly kroužky – hodina týdně:
- Zpívání (pod vedením Mgr. Věry Zahradníčkové, spolupráce se ZŠ, 7 dětí)
- Judo (pod vedením pana Jaroslava Hnáta, 11 dětí)
- Tanec (pod vedením paní Veroniky Matuškové, 13 dětí)
Další aktivity v jednotlivých měsících školního roku:
Září
Schůzka rodičů
Fotografování – portréty dětí
Říjen
Divadelní představení - „Tygřík Péťa“
Listopad
Fotografování – vánoční motiv
Prosinec
Mikulášská nadílka
Plavecký výcvik – 1. lekce (celkem 10 lekcí, plavecký bazén v Hořicích)
Vánoce v MŠ – s rodiči
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Leden
Maňáskové divadlo – Šternberk
Únor
Divadelní představení - ,, Český rok“
Zdravá výživa – projektový den
Karneval
Knihadýlko - „Tukoni“
Březen
Fotografování – jarní motiv
Uzavření MŠ – od 18. 3. 2020, prevence koronavirové nákazy
Květen
Znovuotevření MŠ – od 13. 5. 2020
Červen
Rozloučení s předškoláky – celodenní program spojený s besedou s myslivci, spaním ve školce
Fotografování – společné (obě třídy)
Z důvodu uzavření mateřské školy neproběhly plánované aktivity:
Stěžerská básnička – soutěž v recitaci
Olympiáda MŠ
Divadelní představení
Projektové dny
Zemědělský den v Sověticích
Škola v přírodě
Rodiče dětí mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých akcí připravených
pro ně a jejich děti.
Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a obecními úřady docházejících dětí, se základní školou,
s mikroregionem Nechanicko, s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem, s PPP a SPC, se ZAS
Mžany.

5. Oblast materiálního vybavení a oprav
Výměna vchodových dveří do mateřské školy.
Příprava na zřízení třídy v 1. patře budovy (malování, koupě koberce a montáž ochranné sítě).
Koupě a zapojení pračky a sušičky.
Zastínění pískoviště.
Sponzorské dary – vánoční dárky pro děti v hodnotě:
OÚ Hněvčeves
OÚ Mžany
5 000 Kč
OÚ Dohalice
OÚ Sadová
3 000 Kč
OÚ Sovětice
3 000 Kč
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