
Část  I.
Základní charakteristika školy

a. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2
Zřizovatel školy:  Město Blansko, okres Blansko
Ředitel školy:      RNDr. Pavel Nezval
Součásti školy:  Záladní škola T.G.Masaryka

    Školní družina
Telefon:    516418320
Fax:  516419702
E-mail:     zstgm@zstgm.cz
Stránky školy:   www.zstgm.cz

b. Úplné školy
Školní rok 
2007/2008

Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet 
žáků na třídu

1.stupeň 12 5 245 22,2

2.stupeň 8 4 211 23,4

Celkem 20 9 456 22,8

c. Celkový počet žáků v 1.  ročníku: 51
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):  15,4

d. Školská rada: ANO

e. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného vzdělávacího 
programu

Číslo jednací V ročníku

ŠVP ZV Se školou do života 1., 2.a    6., 7.
Základní škola 16847/96 - 2 3. –  5. a 8. – 9.

Rozšířená výuka jazyků od 3.ročníku

f. Školní družina,  která je součástí základní školy
ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD
celkem 3 100 3 / 3

Z činnosti školní družiny:
V každém ze tří oddělení ŠD činnost vycházela z pěti základních výchovných oblastí, při nichž jednotlivé vychovatelky dbaly 
především na osvojování slušného chování dětí, včetně správného stolování, a dodržování základních hygienických návyků.
   V průběhu školního roku byly děti motivovány k aktivnímu prožívání volného času stráveného v ŠD. Zejména byly vedeny k rozvoji 
tělesných schopností a dovedností. V každodenním pobytu na školním hřišti se učily různé kolektivní míčové hry, atletické disciplíny a 
v zimním období se mohly naučit při skupinových pravidelných návštěvách zimního stadionu i bruslit.

 V rámci estetické výchovy se děti zdokonalovaly v jednotlivých výtvarných technikách a bylo usměrňováno jejich estetické cítění.
   Po celou dobu pobytu ve školní družině byly vedeny k rozvoji 
samostatného myšlení, k rozvoji mezilidských vztahů a k sebeúctě.
  Formou vycházek v každém ročním období se děti učily lásce k přírodě a ochraně životního prostředí.
 Již tradičně velká pozornost byla věnována dopravní výchově. Téměř každý týden školního roku děti navštívily Dětské dopravní hřiště 

a didaktickou formou se tak seznámily se základy pravidel silničního provozu.

  V rámci všech tří oddělení se konaly následující celodružinové akce:

  Připravila:

18.9.  Zábavné odpoledne            Ratislavová
2.10.  Atletické soutěžení     Ráčilová 
8.11.  Kuličkiáda              Ratislavová
4.12.  Mikulášská besídka     Ráčilová
4.3.   Maškarní besídka         Stloukalová
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9.4.  Otevírání studánek           Ráčilová
22.4. Turnaj v malé kopané     Stloukalová
2.6.  Kresba na chodníku       Stloukalová
17.6. Výlet – ZOO Lešná      Ráčilová

Finanční prostředky, které ŠD byly přiděleny, byly z části použity na obnovu vybavení jednotlivých oddělení. Díky mimořádné dotaci 
ze strany zřizovatele se v červnu 2008 podařilo zásadním způsobem dovybavit dětské hřiště školní družiny.
Ostatní finance byly čerpány na zakoupení materiálu pro výtvarnou činnost  a  doplnění společenských her a hraček.
 V průběhu  školního roku nedošlo k závažnějším problémům na úseku ŠD. Výchovné problémy byly průběžně řešeny s příslušnou 
třídní učitelkou.

Mikulášská besídka ve ŠD

Část II
Údaje o pracovnících školy

přepočtený počet / fyzický počet
1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků 32,69 / 36 100%
Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 28,61 / 30 94%  / 94%

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 0
3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 1
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 odešli ze školy: 1
5. Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 8
6. Věkové složení učitelů

Věk Učitelé
Muži Ženy

do 35 let 0 4
35-50 let 2 20
nad 50 let 1 4
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0
Pracující důchodci pobírající důchod 1 1
Celkem 4 29
Rodičovská dovolená 0 4

7. Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
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Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků
Regionální setkání PAU 17
Letní škola činnostního učení 2
Studium školních metodiků prevence 1
Studium výchovného poradenství 1
Studium pro koordinátory ŠVP 1
Funkční studium vedoucích pracovníků 2
Ekologické semináře, ekokonference 5
Semináře činnostního učení 17
Jazykové semináře a kurzy 6
Jazykové vzdělávání cizinců 1
Kurzy vzdělávací oblasti člověk a společnost 12
Kurzy vzdělávací oblasti člověk a příroda 2
Kurzy vzdělávací oblasti člověk a jeho svět 3
Kurzy výtvarné výchovy 2
Semináře školních metodiků prevence 2
Semináře vychovatelek školní družiny 2
Ostatní 5

Celkem 81

8. Romský asistent:          NE
Pedagogický asistent:   ANO,  30 hod. / 4

Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání

1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník Počet žáků Prospělo s

vyznamenání
Prospělo   Neprospělo Opakují

1. 51 51 0 0 0
2. 65 56 9 0 0
3. 43 38 5 0 0
4. 40 35 5 0 0
5. 46 26 19 1 0

Celkem za I. stupeň 245 206 38 1 0

6. 52 27 24 1 1
7. 45 9 34 2 0
8. 52 17 35 0 0
9. 62 26 36 0 0

Celkem za II. 
stupeň

211 79 129 3 1

Celkem za školu 456 285 167 4 1

2.Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy

2 5 1,1
3 0 0

3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2007/2008: 20, průměr na jednoho žáka: 0,044
4.Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Školní rok 2008/09 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř
4 leté 
studium

6 leté 
studium

8 leté 
studium

Počty přijatých žáků 19 1 15 35 8 0
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5. Počet absolventů ZŠ
Ročník Počet žáků
9.ročník 62
nižší ročník 16
Celkem 78

Část IV .
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2007/2008 proběhla na škole  inspekce provedená Českou školní inspekcí. Zpráva z inspekce tvoří přílohu této zprávy.

Část V
Rozhodnutí ředitele

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání
O odkladu povinné školní docházky podle § 37 11 0
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0
Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i,l 42 0

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2007/2008:  50
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2008/2009:  53

Část VI.
Další údaje o škole

Ve školním roce 2007/2008 dosáhla škola úspěchů zejména v následujících oblastech:
1) Školy v přírodě

Termín Třída Místo konání Počet účastníků
23.4. – 25.4. 2008 1.A, 1.B Svojanov 48
6.4. – 11.4.2008 2.B, 4.B, 5.B Březová 60
27.4. – 2.5.2008 2.A, 2.C Březová 34

24.2. – 29.2.2008 3.A Tři Studně 17
1.6. – 6.6.2008 3.B Tři Studně 22

18.5. – 23.5.2008 4.A Podlesí 20
9.6. – 13.6.2008 5.A Baldovec 18

CELKEM 11 tříd 219(89%)

Všechny školy v přírodě byly pozitivně hodnoceny jak samotnými žáky, tak jejich rodiči. V následujícím školním 
roce očekáváme opět velký zájem ze strany rodičů o tyto akce.

2) Lyžařský výcvikový kurz a cyklistický kurz
Termín Místo konání Typ kurzu Počet účastníků

25.2. – 2.3.2007 Javorový vrch, Beskydy Lyžařský 39
20.6. – 22.6.2007 Protivanov Cyklistický 18
CELKEM 57

3) Výuka náboženství
V tomto školním roce zajišťovala výuku náboženství blanenská farnost.

4) Mezinárodní spolupráce
Projekt výměnných pobytů mezi ZŠ T.G.Masaryka, Blansko (ČR) a mezi Stadtteilschule Arheilgen v Darmstadtu 
(SRN) probíhal již pátým rokem. Jedná se o pravidelnou výměnu skupiny žáků, kdy jeden rok navštíví naši zemi přátelé 
z Německa a druhý rok zase vycestují naše děti do Německa. V tomto školním roce se uskutečnil pobyt celkem 16 žáků 
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naší školy v Darmstadtu. Za německou stranu se zúčastnil stejný počet žáků, kteří se zároveň stali hostiteli českých dětí 
ve svých rodinách.Výměnný pobyt se uskutečnil ve dnech 1.6.2008 až 7.6.2008. Za německou stranu  uvítali naše žáky 
a učitele kromě vedení školy – p. ředitel Sukop – hlavní organizátoři programu, paní Sibylle Schaldach a pan Thomas 
Bößler, kteří nahradili kolegy, jež organizovali výměnné pobyty za německou stranu v předchozích letech. 
Program výměnného pobytu byl organizován německou stranou a podařilo se jej beze zbytku splnit, jednak díky 
velkému nasazení výše jmenovaných německých kolegů, jednak též díky disciplinovanosti a aktivnímu přístupu ze 
strany žáků. Náplň činností byla opravdu bohatá, nelze vypisovat všechny jednotlivosti, proto jen ve zkratce:
pondělí – výuka ve škole, sportovní odpoledne – kuželky, plavání...
úterý – výuka, návštěva nejstarší farmaceutické firmy na světě Merck, prohlídka darmstadtského podzemí – katakomb
středa – Frankfurt – střed města s nejvýznamnějšími památkami, Main Tower, plavba lodí po Mohanu
čtvrtek – výuka, památky Darmstadtu – Mathildenhöhe, lanové centrum, grilování
pátek – výuka + závěrečná prezentace (včetně promítání fotek z celotýdenního pobytu), centrum města – nákupy, 
balení, rozloučení a odjezd.
Žáci se během pobytu v Německu účastnili klasické výuky v hodinách, v závěru pak v hodině zeměpisu představili 
žákům z partnerské školy svoji zemi a školu a navzájem pak besedovali formou otázek a odpovědí s německými dětmi, 
které jim kladly mnohdy zvědavé, ale i zvídavé otázky. Tak si velmi přitažlivou formou, s aktivním zapojením osvojili 
němečtí žáci základní informace o České republice a konkrétněji i o městě Blansku a jeho nejbližším okolí. V příštím 
školním roce, až přijedou na návštěvu do ČR, si mohou pak na základě vlastních poznatků a zážitků tyto doposud 
teoretické znalosti ověřit a prohloubit. České děti se zase přesvědčily, zda mají dostatečnou slovní zásobu a znalosti, 
díky nimž jsou schopny se domluvit v zahraničí. Zjistily, jak důležité je ovládat jazyk kamarádů, s nimiž chtějí udržovat 
přátelské kontakty.
Své zážitky a zkušenosti z týdenního pobytu zpracovali v několika podobách. Jednak jako nástěnné plakáty, které nyní 
zdobí stěny v učebně němčiny a v přilehlé chodbě, jednak krátkými texty, které lze najít na stránkách naší školy 
(www.zstgm.cz). 
Věříme, že výměnné pobyty jsou velkým přínosem pro rozvoj česko-německých vztahů mezi mládeží. Děti si 
prostřednictvím těchto setkání ověřují, jaký život vedou jejich vrstevníci v cizině. Všímají si podobností i rozdílností a 
vzhledem k tomu, že se svými partnery navazují těsnější kontakt při každodenních běžných činnostech, získávají k nim 
i bližší vztah. Díky tomu se pak dokážou s větším pochopením navzájem přijímat i ve svých odlišnostech. 
Žáci, kteří se učí němčině, mají díky výměnným pobytům jedinečnou možnost konverzace s rodilými mluvčími, což je 
zajisté nezbytným předpokladem pro dokonalé zvládnutí jazyka. Jsme rádi, že německá strana je na výměnných 
pobytech zainteresována a že vedení Stadtteilschule Arheilgen počítá s perspektivou dalších let takovéto spolupráce. 
Věříme, že i díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti, se uskuteční  návštěva německé skupiny v ČR 
pravděpodobně v červnovém termínu v příštím roce, tedy v r. 2009.

Němečtí a čeští žáci ve Frankfurtu na Main Tower
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Ve dnech 29.4. - 1.5.2008 se výprava 40 žáků a žákyň školy, v doprovodu čtyř pedagogů, zúčastnila pobytu na partnerské 
škole ZŠ Komenského v Komárně. Průběh celého pobytu nejlépe ilustrují postřehy žáků:

V Komárně se mi líbilo. Vyhráli jsme v mnoha sportovních utkáních ať už v jednotlivých, nebo ve společenských 
sportech.  Všichni jsme se několikrát prošli po městě a památkách Komárna. Někteří z nás byli dokonce na oficiálním 
uvítání u primátora města. Skvělý byl i doprovod učitelů.
Zábavná byla i kraťounká návštěva v Maďarsku na zpáteční cestě. Moc se mi to celé líbilo a snad se tato nebo podobná 
akce bude ještě někdy konat.

 Ondřej Cupák    8.A

Do Komárna nás jel skoro plný autobus, převážně kluků plus učitelský dozor. V čele posádky byl náš pan ředitel. Nejvíce 
zážitků jsem měl z dobývání pevnosti Boyard, ze zajímavých soutěžních disciplín a ze samého prostředí hry. Naše škola se 
umístila na 2. místě. Vrátil jsem se domů moc spokojený. 

Petr Sedlák 6.B 

Nejvíce se mi líbilo  náměstí, kde byl každý dům jiný, v jiném stavebním stylu, který vždy připomínal jednotlivé státy. Pak 
se mi také líbila základní škola, ve které jsme byli ubytovaní. Nacházely se tam velké prostory a měli hezkou jídelnu. Ale 
jejich hřiště se mi zdálo poněkud zanedbané. Jinak jsem ráda, že jsem měla možnost se tam podívat.

         Jana Daňková 7.B

V Komárně se mi hlavně líbila hra pevnost Boyard i jiné akce, třeba fotbal nebo basketball, a vůbec jsem si tu užila spoustu 
legrace a zábavy. Jsem moc ráda, že jsme se tak dobře umístili a i já něco vyhrála. Město Komárno  má hezké prostředí a 
jsem ráda, že jsem si rozuměla s ostatními.

Anna Musilová 6.A

Líbila se mi hra Boyard a že jsme se mohli podívat do města. Jsem ráda, že jsem jela, byla tam sranda a to, že jsme si mohli 
zahrát, bylo moc fajn. Jsem ráda, že se jelo autobusem, mohla jsem hrát různé hry s holkama, ale je škoda, že se tam zrušil 
kriket. Město Komárno je moc krásné a ve škole, kde jsme bydleli, nám moc dobře vařili. Bylo tam super.

Veronika Homolová 6.A

V Komárně jsem si užila hodně zábavy a legrace. Nejvíce se mi líbila hra pevnost Boyard a běžecké závody, které byly 
potom. Získala jsem 3. místo v běhu na 60 metrů. Škoda, že jsme tam byli jenom tři dny. I cesta autobusem se dala 
zvládnout, byla sice dlouhá, ale krátila jsem si ji hraním karet.  Komárno bylo úžasné.

Anna Capoušková  6.A

Naši, slovenští a maďarští žáci na slavnostním přijetí u primátora Komárna 

5) Zapojení školy do projektů
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Ve školním roce 2007/2008 dokončovala naše škola práci na projektu Comenius 1 – Rozvoj škol nazvaného 
DIFFERENT SCHOOLS, COMMON PROBLEMS (Různé školy, společné problémy). Projektu se účastní školy 
z Itálie, Švédska, Bulharska a mimo grant EU pracují ještě partnerská škola z Německa a Georgie, USA. V rámci 
projektu proběhly tři patnerské návštěvy – jedna v Bulharsku za účasti 2 našich učitelů a dvou žáků školy, jedna ve 
Švédsku za účasti tří našich učitelů a závěrečná schůzka v Blansku za účasti 9 zahraničních učitelů a 3 našich. Na 
všech schůzkách pokračovala vynikající spolupráce a jejich výsledky přispěly ke zdárnému ukončení celého 
projektu.

6) Vystoupení žáků školy na veřejnosti
V tomto školním roce se škola velmi často prezentovala blanenské veřejnosti. Jednalo se zejména o tradiční kulturní 
vystoupení v rámci kulturního kalendáře města Blanska. Nejčastěji vystupoval pěvecký sbor školy a dramatický 
kroužek 1.stupně. 

7) Přehled soutěží a umístění žáků školy
Vzhledem k velkému množství soutěží, kterých se naše škola účastní, jsou v následujícím přehledu uvedeny pouze 
ty, na nichž naši žáci dosáhli výrazného úspěchu.

Název soutěže Datum konání Počet účastníků Umístění
Výtvarná soutěž „Vítání 
sv.Martina“

Listopad 2007 46 2x1.místo, 1x2.místo, 
3x3.místo

Mezinárodní výtvarná soutěž 
„Čára bez hranic“

Duben 2008 12 1x1.místo, 1x2.místo

DOH žáků 1.tříd Květen 2008 35 3xzlatá medaile
Vranovská empiáda Září 2007 9 1x2.místo
Celostátní literární soutěž 
J.Kollára

Říjen 2007 1 1.místo

Městská soutěž „Ovoce a 
zelenina z naší zahrádky“

Listopad 2007 9 2x1.místo, 1x2.místo, 
1xzvláštní cena

Literární soutěž o T.G.M. Únor 2008 4 4xocenění poroty
Okresní kolo Olympiády 
v českém jazyce

Březen 2008 1 1x4.místo – postup do 
krajského kola

Okresní kolo Zeměpisné 
olympiády

Březen 2008 3 1x1.místo, 1x2.místo – 
postup do kr.kola

Okresní přebor ZŠ v košíkové Březen 2008 8 2.místo
Krajské kolo Zeměpisné 
olympiády

Duben 2008 2 4. a 9.místo

Okresní kolo biologické 
olympiády

Duben 2008 4 1x2.místo

Okresní soutěž „Mladý 
zahrádkář“

Květen 2008 15 2x1.místo, 2x2.místo, 
2x3.místo

Okresní finále minikopané 
starších žáků

Duben 2008 11 1.místo – postup do 
krajského kola

Krajské kolo minikopané 
starších žáků

Květen 2008 14 6.místo

Okresní přebor ZŠ v bowlingu Květen 2008 5 1.místo družstev, 
1x1.místo a 2x3.místo 
jednotlivců

Krajské kolo soutěže „Mladý 
zahrádkář“

Květen 2008 1 1.místo – postup do 
celostátního kola

Okresní kolo „Pohár 
rozhlasu“

Květen 2008 24 2x1.místo družstev – 
postup do kr.kola

Krajské kolo „Pohár 
rozhlasu“

Červen 2008 12 7.místo a 8.místo

Celostátní kolo soutěže 
„Mladý zahrádkář“

Červen 2008 1 11.místo

Soutěž mladých cyklistů Květen, červen 
2008

5 Okresní kolo 1.místo
Krajské kolo 1.místo
Celostátní kolo 8.místo
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8) Kroužky při ZŠ

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků

Dyslektický kroužek 2 9

Pohybové hry 2 48

Dramatický kroužek 1 14

Německý jazyk 1 9

Anglický jazyk 3 58

Florbal 1 11

Flétna 1 22

Počítačový klub 5 63

CELKEM 16 234

Část VII.
Základní údaje o hospodaření školy

Příjmy v Kč
číslo ukazatel skutečnost skutečnost vývojový

řádku 2006 2007 ukazatel
1 2 3=2/1

1 Státní dotace ( prostředky od KÚ) 12953000,00 13782000,00 1,06

2
Dotace od obce - provozní výdaje (ener., mat., služ., 
aj.)  * 1975619,00 2214000,00 1,12

3
Poplatky od zletilých žáků, rodičů, zák. zástupců 
(MŠ,ŠD) 55370,00 68320,00 1,23

4 Příjmy z doplňkové  činnosti 260937,50 251553,00 0,96
5 Ostatní příjmy    (součet ř. 6 až 14) 750133,36 218828,69 0,29
6         v tom: -  stravné (žáci a zaměstnanci)
7          -  dary 37500,00 19240,00 0,51
8          -  úroky 503,45 548,67 1,09
9          -  fondy          20800,00 19400,00 0,93

10          - účelové dotace informatika, SIPVZ 308600,00 10000,00 0,03 
11          - účelové dotace HODINA, TALENTY 52880,00 0,00 0,00 
12          - Socrates 247081,81 120130,82 0,49
13          - ostatní ( + aktivace materiálu) 2768,10 49508,70 17,9
14          - projekt Češi - Němci             80000,00 0,00 0,00

15 PŘÍJMY CELKEM ( součet ř. 1 až 5 ) 15995059,86 16534701,69 1,03

* zahrnuje též státní dotaci na 1 žáka
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Výdaje v Kč
číslo ukazatel skutečnost upravený skutečnost % plnění vývojový

řádku 2006 rozp.2007 2007 upr.rozp. ukazatel
1 2 3 4=3/2 5=3/1

1 Investiční výdaje  -   

2
Neinvestiční výdaje celkem (bez 
výdajů od KÚ) 2306175,10 2320000,00 2415093,03 1,05

3
Neinvestiční výdaje z prostředků 
KÚ celkem 13681333,53 13990130,82 14004469,12 100,1 1,02

4
v tom: prostředky na platy 
zaměstnanců 9113300,00 9628000,00 9647400,00 100,2 1,06
v tom: fond odměn 20800,00 19400,00 0,93

  platy z ESF 24000,00
  projekt TALENTY 1500,00

5
         prostředky na 
OPPP    78850,00 86000,00 86000,00 100,0 1,09

9         odvody 3422746,00 3623000,00 3620889,00 99,9 1,06

13
        ostatní neinvestiční
        výdaje 1066437,53 653130,82 650180,12 99,5 0,61

14         z toho: učebnice 82644,40 149000,00 148264,90 1,79
15  učební pomůcky 73475,00 115000,00 114924,00 1,56
16  plavecký výcvik, 58430,00 41000,00 40580,00 0,69
17  ochranné pomůcky 5492,50 6000,00 5454,00 0992
18  další vzdělávání 48601,00 65000,00 64157,40 1,32
19  projekt Socrates 247081,81 120130,82 120130,82 0,49
20  závodní stravování 60144,00 73000,00 72168,00 1,20
21  projekty SIPVZ 308600,00 10000,00 10000,00 0,03
22  cestovné 75818,32 74000,00 73615,00 0,97
23          preventivní prohlídky 12000,00 886,00
24          projekt Talenty
25          Projekt Češi-Němci

26
VÝDAJE CELKEM (součet 
řádků č. 1, 2 a 3) 15987508,63 16310130,82 16419562,15 100,7 1,03

Část VIII.
Poradenské služby v základní škole

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

a) počty
fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání

výchovný poradce 2 Kvalifikační studium 
výchovného poradenství

VŠ

školní metodik prevence 1 Kurz pro školní metodiky 
protidrogové prevence a 
prevence soc. pat. jevů 

VŠ

b) věková struktura
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do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho důchodci
výchovný poradce - 2 0 / 0
školní metodik prevence - 1 -

2. Individuální integrace
Typ postižení Ročník Počet žáků
SVPU 2., 5., 6.,7. 6
Celkem 6
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