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Výročnízprr\rt L rrr.sri il,ol\ lrrll l0Li Základrli školl a \4ateřská ško1a. ZánlěL

a) základni údaje o škole
Záklírd1]1 škola a iuatcřsliá škola. lá1}rě]. okres R\,chno\'nad K|ěŽ ou
Zánrěl 1]6
517 ,1] PotŠtejn
IaO 7)01761:l

Záiilirdní Škrl1a r lánlčli b).la jcdnotř1dni. ale \'\!čo\'alo sc \'c d\'otl třiclách' I{oz.lělcni tříci
b11o llás1cdtrjici:

L ti'ída : l. a ]' ročník
l' třida - ]'"-1. a j' Írčnik

\ic Školnilll locc ]()1] f0l] navště\'o\'aLo Školu pů\'or1nč 2] Žákťl. Bčhcm pr\Iiho
po]olcti ] Žllk přeslollpiL r1o jiné základní škol]' a l Žákl'ně přestoupila do naši škol1.

TeleÍbn:

j'- ,l. a 5' r'očnik

c elkell] ško]a icdra ti'ida

]9+ 546168 ZŠ
19.l 5.ló l 78 N'1Š

Iočnik
ročlik
ločnik
ročl1ik
ročtl ik

5 ločníků
1'-5' řočník

SklriU l1a\ š1ě\ o\ ali žaici ze lámč1e. Suclré R-Y|rné. Potštcina a Mellilo\'ic'

I \' t()lllto školnin Íoce Lr'v]o ZaiiŠtěno slra\'o\'ání Žáků i zan]ěstnancú \e školnijídelně
r budorě ško11'' Télo rnoŽrrosti r'1růilo 23 Žáků a 7 zrrlčstnanců.

f]čhem I' pololc1i Žáci absol\'ovrli deset lekcí ku1'7u pla\ání vplarecké Ško1c

\ R)'chno\'ě nad KněžnoLl'

Bvla prorcdcna r'er'ize sponrrr'rrího n.iřadi \,1ěloc\'jč]1ě. eltktr'ických spotřcLričťL.

clcktrických rozrrlc1ů a pÍoripožárni kontťo1a'

Běhcnl Šl(olního roku Lr!l organiZo\án kuIZ dopra\'ni \,ýcho\'] Žákti ]'. 4' a 5' roč.íkll.

Na škole b1'J plněn kurz..Zdravé zubv" \'e \Šech I()čnících'

Škola je zap,l jena c1o c} k]u ..Rec)'klohÍani"'

t'řispěr'korá olgani7ace i nac1ále sdruŽrr]e Zák]adní Školu' mat.řskou Školu. školní
ll'lť ll'' ' i Ul'''.l' l 'r''r ,,'''l< i. ',/i' \li. Š'l ' . )'

\Ialeřslc)U školLr na\š1ě\1)valo 28 dčtí. Do školni clr'uŽiny by'lo zapsilrro 1i ciětí'

Itřida

elŽáků
6 Žáků
.l Ž:ikň

5 Žáků (1)
,1 žík\nč (5)

] Žáci

2] Žáktl



\J)roční zPráva o činrlosti ško])' ]01] 20]3 Ziikladni š]<oIa a i\4ateřská šlio1a. Zánrěl

b) Přehled oborŮ vzdělání

v\ uka \' ]'. ]'. ].. .+' a 5 ročníku pr.obíhala 1rodLe Školního \.7dčláraciho prrrglanrt pt'o
zák1adni r'zdě]iir'áni Tvořir'á ško]a _č']. 77l2007 l

Od Záři pli]co\'al krouŽek n]ladich ]]asičij pod l.edenirn pana l-adis1ar'a KlrpLreiarr'L
Od řijrra pr'acor al krouŽek SpoÍtik Pod 1edenim pani Štěpánk). \]ařiko\ e _

Zdn1ěs1iank}ně DDl\'] \'c Van]belku a talieční krouŽck zdejŠiiro Spodo\ niho klubtl pod
\ edením paní Han) l\I1Šákor'é.

o,:1řijna pr'acoral krouŽek Pancnka pod \'edenirl paní Ver.illrik].Nlatiáskore
7amčstnank\nč DDM Valnbclk

I\lkračovala spo1upr'áce s obecni kniho\'noU \ lánlčli paní ParlinoLr PIcslo,,otl.

Vícho\a\matciskéŠkolcprobíh.rl;pr'JlcŠk''Inrhnrzdclarluihill]loL]|anlu'
\ 'cl]..\J _ ''''l l ''ncclo|_l]l''l l'rolci'ulr rl''r,,lcl'rrcr'''|'r'''_ l'''ŠkU'''

(]rrlŽin_\'při Zs a N'ls Z.inlčl

c) Přehled pracovniků školy
t e l'ol r cnc' r.c.l'r_''''ic''ilrf'l."r'tr^.',/š'r'

Kmeno\'í Zaměstnanci základni škol"v:
Jindra Mtilleror'á řcdite]ka
l-ucic Felcnano\á (na rodičovské do\'olené- čáslečrlÍ Ú\.lek]
Vendula Kurlco\á ( a rodióo\'ské do\olené)
Jana Ha\lo\á třidníuč]tclka l' tříd}
'lana K]eco\,á Učilelka ( částečný ú\a7ek )
. ,n.r K. /.\. \\. .,'"tc L1 iD ca.rc:,,r rr,.lt

S\ě1lanaKubáčko\ii školnice(částečlrýílvazek)

Zaměstnnnci na dohod}':
Pou7c \ připadě ziíStLll]tl Za nenlocné knlcno\.é zalněstnance a \ Ýuka inÍi]rmaljkY.

ac IJ\\ l.U.ťl n(' jUji._\'hf.JL.\fl"l \Ii :

Kmcno'i i zan1čstnanci mateřské ško|r :
.l (. | ..rnr . ri,.ci,ic NIS
\l lK.',,'\' 'rJitcl .'r \]sIi"'':Čr.r ''r'_z.klr.r l(..' r:' Lr.i.cl\a rl( ' ,... r,\ \ ,?et ,

.]alosla\'a Piš]o\.11 škol]1icc ( čáslečný ťl\a7ek )

Kmenol'í Z:rměstnr1nci ško|ní jídelny:
']aros1a\.a PiŠ]o!a vcdoLlci školní ]ídell1). kuchaikr částcčnÝ ú\azek
l ucjc Přihodová kuchářl(.

,.1-



\iiloční 7prá\a C) činnosli škol).20I2 20]] Z.ikla.lni Ško]a a NÍateiská Škola. lánlěl

_{pťohovanost hodin }' ZŠ Záměl Za školní rok 20l2-2013:
.Imónrr Áprobované

hodinl
.liILlla Ml:]l]elo\ á
.Talla [1av]or'á
I rr.'. cl..nrn. .

Janl Klecová

Ilodinv celkern
.\plobo\ané |o/íl
Neaprobovllté [9'll

ó9.00%

Žitkťr.

všichnj tři Žáci :. ].očníku odcháZí do
l(něinoll

I1.00 9;

d) Udaje o přijímacim řízení

Zápis žákii do l' ročniku se konal 7' 2. ]0l]
jednoho dilěte b)'l t1c1án ,ldklacl Šk,llní dochirzkr. Do

a se svÝnri lodiči př1Š]o 1] dětí'
l' ročníku tcd}'úastou|i ]' 9. 201]ll

tl

]{(rcnjk Počct Žák[l l}.spélo s \) /| D.nÚnnl{,rcnrk I'očct Žákil

e) Udaje o Výsledcich vzdělávání žáků

_ 
t.Prospěch žáků

Záklar]rlí ško1l'Masarrkora 56]. Rvchnol nad

hodil

PÍos]]ě]o

2. chování žákú

Na kcrnci ško]ního lrrliLl neLr} l\ uděleIlJ' snižcnó znánrkr z chol ání'

_]. l)očct neomlu\'cních hodin

Běbcrl školního r'oku se llc\')skvt]! žiíclrló pr.oblérll1 v obLrsti om]oU\ání

)

\iiiller Olakar



\'i'l'očni 7prá\aočin..jsli Škol).]012 20]] Zákla(1ní škola a N'lateřskí Škola. lánlěl

0 Udaje o dalším vzděláváni pedagogických pracovníkŮ

,lintlra Nlůlleror':i

]9' l l. 2l] l] Aktrrálnínovcl1'zíkonir
]]' 1l. ]012 skolní polacLc st\'í (HK)
l_l.0]' 20l] C]o dělal. Ld'\.ž ditčtinejde'''' (HK)
l,l' l)2' ]l]l] Nor'el1 pr'ávních předpjsů (RK)
]8' 03' 20]] vcdcni a říZeni lřid}'(IlK)
l7'0.+']01j L. prar'a R\iP zákl' vzděl. o.l 1'9'20]](HK)
]_í. - ]6.4' ]01] setkání iedjÍe]ů ZŠ (Dcštnó)
]0. 0_r. ]01] Řešerri aktuálrrích problórlťl řizeni škol} (RK)
]8' 08' ]()l] Škoicni B()ZP a Po

Jana Havlor'á

l:l' 0l' 20l] Codělat. kd}'Ž ditěti nejde''''(llK)

Jana Klecová

od Září strrdiun anglickélro.jazyka pii NID\'
]8' 08.20]] školení BOZP aPC)

l,Ucie FcIcnrnno\'á

]6' 09' ]0]2 c'h"-stán1e vánoč[i besíclku (RK)
l]. 0]. ]0] j codě]al. kd)'Ž ditěli nejdc''.'(lIK)
lJ' 02.20l] Ilod}.lrod1'. zpir'ámejaru (RK)

]8' 0]. ]0]] Ve.lcní a řizenj lříd! (IlK)
o' li'-']n l l'i'||''_|.'l|.c'' \ť\\ l.('!.'\ I'Ioi
:..1R.-.-" I Ii.trr.r.r ,'." ..r, r.'J -rdt( rlta.ir. ' .r i r,i.

]8' 08' 201j Školení BOZP a Po

Ir'rna Kotyzo\'ri

]l]' 0l]. 20l] Šl'olcní []OZP a Po

.litká.I|'šfo\'á

8.01. l0ll lJoclr. hod1. zpivrimc iaru (RK)
]8' 08' ]0l] Školení ts()lP a Po

-6-



\iÍÍočl1í Zplá\ao činlrcstj škol), ]0l2 201] -/ák1adní Škold a N1rteřSká škola. Zálně]

d Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

ná\'š1ě\'} di\ adelních i] hLldebnich předs1a\'cni le \,'anlber.lru a r' \4ateřské šlio1e
sbirka pťo I]ond Sic1us ípediatr'ie Praha - Nloto] .L olonouc]
ná\'ště\'a nluzer \ Ilr chnol.ě rrad KněŽnrltL
erkulze na kurrrr ri'star,a stlrljů
ná\'ště\'a N'Iikuláše s nadilkoLl

- '.|c nr pel_:'''''''''"' ' J1 Jl J... 'eoť' 'l ,_l]'i' r'rr.' ' t ,'.i i R
- piehlidka dr'a\cL'l \e škole

arldč]skÝ den re Škole
prc\'cntjuí pťol'lldn proli Šikaně p' Ženatora z PPP r RK

- r,árročnÍ rr'stoupení p ) \'cře_inosl (ťozs\'ěcení stronlu)
- ráliočnidilrlr Il1l \eřejnost

logopedická depistáŽ \ N'lŠ
\}Iášení ]Vlolen\

- reIikonočni alanŽor irrli
_ baler né dnv

exkLrrze na iarnlu VlŠ
účasl \'malematickó soutěži c\'ťček a K1okánek
tesLo!ání 5' ročniku 1autocva]uace)
kontrola očí děti \ N,1Š

- dcn narub\' .l rei čaloclějnic
- šliolni \ ilct NlŠ a ZŠ : skanzen Kl'ňor'ice

o]}'n]piáda D1ál(r1říd ích Škol v Rybné nad Zdobrricí
- erliur'ze drl hvězdár'nr' v HK
- besidka ke I)r1i ntatek
_ plůběŽně sbčr |onlellrrrčové kůr.l

e\kLuze do DDN4 Vambcrk (kerarrikal
- totograÍb\ ání Žiiktl
_ sběI starLlho papílU
zprál1 drl Zámě1ského ZpÍarodaje
ťrčast \ Rec'"-klohlalli

h) lnspekce

\re Ško]níl1] locc 20l2 ]i:)]3 b}'la proŠetřena ČcskoLl škoIni inspckcí 51ížnost na
..ncoclbomé a ne\hodné šctře í školt ve \'čci šikana..- ČŠI rreshleclala poih1beni r.jcdnání
Ško]v. TvťZeni stiŽnosli b\ lo ozllačeno Za ne|rokazaleIné'

-1,



_}!t9!!!!."E!j'n!9't|!!9!]l41]- 20l ] Základni Škola a Mateřská Škola. Záněl

i) základní údaje o hospodaření školy

V pŤí]oze je zPlaco\'álro irospodařeni škol1' účetní fiInlou slLtŽba Ško]e v [Jstr nad
Orlici ke \ori'k. crrd"ilho roLJ. Ul '.

j) závěr

o činnosti škol}'je veřejnost i ZastupiteIstvo obce Záněl iníornrováno při veřejnénr
Zasedání a v Zámělskénl zpravodaji. případně v regioná1ním tisku. schází se Školska rrda.
kter'á je informovárra o všenl. co se r'e ško1e děje' Mateřská i základní Škola organizL1je
r'odicor'Le sc\uzl, / c nro'ri lš a V\ ,c poil/o\i'la Iotodo\rnlel'loce

Děkuji panu stalostovi obecního ťlřadu v Záměli panu .klsefu Novotnému a
7a ]ěstnankyním obecníl'to úřadrr Záměl Za vzornou péči o školu a o zájerl o bezpr.oblémový
cbod školy'

Zapsala Mgl' Jindra MtilleloVá

ředite lka ZŠ a MŠ Záněl

4","11|1-/

-8-



ZáIdadní škola a Mateřská škola zánrěl. okres Rychnov nad Kněžnou

Rozbor hospodaření v ZŠ a MŠ Záměl za rok 2o13
Mateřská škola nrěla k 31' 12' 2013 zapsaných 23 dětí'
Rozpis zanrěstnanců:

lmeno funkce úvazek v Yo

JuštoVá Jitka učitelka MS 1,0
Kotyzová lvana uČitelka MS 0,3 6
Klecor'á Jana
(zástup za mateř.dovo1.)

učitelka MŠ 0,3'1

Pišlová Jaroslava ško1nice 0,63

Základní škola něla k 31' 12' 2013 29 žáků'
Rozpis zaměstnanců:

Jmeno funkce Ítvazek r. oÁ

Mti1lerová Jindra ředitelka školv 1,00

Felcmanová Lucie učitelka 1,00

Klecová Jana
(zástup za mateř.dovol')

učitelka o 5s

Kotvzová Ivana vychovatelka 0,'73

Kubáčková Sr'ětlana školnice I,00

Školní jidelna' Rozpis zaměstnancťlI

Jmeno funkce ítvaz.ek v oÁ

Pišlová Jaroslava vedoucí SJ 0,35

Příhodová Lucie kuchařka 1,00

Piš1ová Jaroslar'a kuchařka o oi

-l-



7

Základní škola a Mateřská škola Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou

čerpání íinančních prostředků přidělených ze státního řozpočtu:

Přidělené prostředky na ooN činily = 24 000,-

Dotace z EU pro rok 2013 činila 82 933,- Kč a byla lyčerpána.

Na plovoz školy a ostatní výdaje fuazené obcí bylo vyčleněno z obecního lozpočtu
600 000_- Kč

Tržby za poplatky dětí v MŠ a ŠD : 40 03o,_ Kč

Čerpání rozpočtu je zplacoÝáno v příloze Výkazy zisku a ztráty, kterou zpracovala
účetni firma siužba škole Ing' Sirovýs.r. o.'

Děkuji obecnímu úřadu v Záměli za vstřícný přístup k bezproblémovému chodu
školy.

Neinvestiční Údaje celken]

Na platy

:2 714 800,- Kč
: 1 956 000,_ Kč

Mgr. Jindra Můllerová

ředitelka zŠ a MŠ Záměl

ZptacovaTa : ?,"u,'iúu,- 
/

-2.-



Rozvaha
př]ŠpéÝkové o.ganlzace

::klácn,škola á lllateřská škola, záměl, ok.es Ryclrnov nad Kněžnou
51743 záfrLl

Čo ?50176'!4
p Is]l4Vk.!j oí{]aILza..

.esÉÝenj k 3l']2'2013
iý Ka. s pl.snosl Ia d!i: d.iejilLli n]slt]j

Úilnl7i sťslávéni 3?2a'4 1',2 ia 4)

----...'.-

l - LlN -ť'o.

t rru! r,r h nrtirl .l
'iiiJ ) 1] i : _ji; !1!U' J r !ý 

'

.. ,,' r-.1r r" !1'!t 
"rnor,rr'rfrr

., ! Jrt, hno.rt .!. k

llnIj.J.]; pJiie.iýl} Z ian].] iP1
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Výkaz zisku a zt.áty
piispěvkovó Ó19ánizac6

záll3dniškol3 a Maieřská škola, záměl, okres Rychnov nad KněŽnou
s]dLo 51743 záňél
io 7sa17644

scslavená k 31'12.2013
iV Ki s piejnn.1 na dýó.i's(l'||. r'slá

ok]!Li]k sc1]léveri 32.2|14 |25a 42

i i.!,!,'..,nr,.,,J..,!"-
,1n.,,,::,"i,n,,ri..

ii lr, .. ,r., i-.:,-.,rr:lrr
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Příloha

základní škola a Mateřská škola, zámól, okres Rychnov nad KněŽnou
51743 záňé1

t:,a 7s017844

PiispéÝkoÝá oÍ9anrŽace
sesla!.na k 31 12 2013

(! 1<Č's plesnosť |a dVé deselinná mlsl.j
Ókámžik séŠláVerl 3 2 2014 12 50 !2

lnlormace oodle{7 odst' 3 Žákona

r]:.]ošjo ]1 žáíjne skÚlearosii. kie.é by omézovaa nebÓ Žóbl3nolaé V pokraéo!án činnosti. Účeial 'neiody ebyly.něnény Vptilo2eA5zcUvod!
l):r's;]i.. Výk:3ii! 

' 
p.cŽ@ Á 5 3]é |Úlová hodnola. úhradYdaDě ]sou plovádé|vdodala sp]ahosl].

_l
i

]l] .].:l][j n! 72kr.d. l.Zhodl]Úli zii.V2€i.; ve z]e.i|.d!š.llaň rozs.n! K od.h'ýLt'rn od pÓuŽ]!ýcn úČetnic]r nielod IedoŠ o



Základniškola
KLADN

záměl' okres Rychnov nad Xněžnou

i o ílvuúúú v |d.i pďtdzvlhd!nh údú

j] ']l'i].!jr!D' j.lri'r 
ý ij}i! 4

.i í..i] ll'rill:!j ;'dl+ lŽeí

;:'



Příloha
ZAKLADN!

základní škola a Matéřská škola, záměl, okres Rychnov nad Kíěžnou
s'do 51743 záměl
rco 7r017644

iv Kč's plésnoí i na dvě dos€tinná m í9la )
oka'hŽ]k seslaýeni 3 '2.2E''4 12 an 42

ÚČETNíoBooBí

s.:.tí...vazk' poJ6lného m sÓcÉ^iÍn z.\ezpeČeÍ a přispéVkl ná slálnipo]Iiku !á'nóslnanosl]
s]'.b e :!V azry véÍeineho !d É votn iho JE|išlén]
EJ da'ané 4.noÝé nedop]ztky ! mistnó oiis|uŠlÝch í]n ančn ich o.aót ú

2



PříIoha č.5 _ Přílohá
KLADN

Kněžnouzákladniškola a Matelská škola, záměl, otres Řycnnov naa

P iispév[ová o Ígaí:záe

( v Ké'Š plesnÓsll ía dVé de*lr'nÓé Ďj$a)



Přiloha
KLADN

základniškola a Mateřská škola. záměl' okřes Rychnov nad Kněžnou
sialÓ: 517rl3 záňá'
lČo' 750í7644

Přispěvková oÍganizácé
seslavená k 3]'12'2013

(v Kč' s přesnostiná dvédeselinná nrlsts)
okáňnk seŠtavéni: 3 '2 2a14 12''5a.A2

Položka
a€ŽNa

8.1.
4,2,

B.a.

Poskytnutj Úýěfu zjialéné ŽajišťÓlec'f pievod.m ékNa
Pajčk' cennych papíú zájišlóné pi€vod€ň penéžnicIr p.osli€dkú
FŤonejakIVó se s.Učásně gjednáiýfo Žpólným nákupem
Nákup 3kijw se solaásně gied|anÝň ŽDětným Ó.odéiém 36.{

0.00

000

000
0.00



Přílohač.5-PřÍloha
ZAKLADN

záklaClniškola a Mateřská ško|a' záměl' okres Rychnov nad Kněžnou
s'd o 5'743 záměl

co 7501764'4
I1 P"\'ova o'gdi zacF

sestavená k 31 12 20l3
{V Kč s piesnÓstí na dVě d€selinná misi.]

okámŽk seslaveni: 3.2 2o14 ]2]50:42

Položka ÚčETNíosooBi
TIINULE

c.1.
c2

Ž'l;seniira"řtr*sieru na pori-", at""toaoolňo majetku Ža béŽné L]četiioblob]
sn žeiitransjeÍú íá poiizéni dlohodobého majélku za vécné qea!!!é99!!j9]9t

0.00
o00

0r0
0.ca



Příloháč-5-Přílohá
Fond ku|turnich a sociálnich potřeb

zÁKLADNí
Zák'adní škola a Maaeřská ško|a' záměl' okřes Rychnov nad KněŽňou

.jc].: 51743 zánól
co 75017644

séstévéná k 3]'1:'2013
(ý Kó s přesnoslina dvé desel].ná úlslal

F' 0opln3ji.i inioanáce kíondÚm úóolni j€d.otky

otaÚzij( se$avení] 3.2'2aÝ 12:5a 42

splélkýpÚjóék na bytové ačči-v poskyhulych da loŇe roku ]9!2
NóhBdy ško! é pójl$ná p]né|'oa e'iŠtbýry vzléhu]icisé k ňaje$u p.i]z. ill! r Lňilu
Peněžn í a ;i|é dary Ú]tené dofond!

2

KulllÍa' téloÝýchova a spoí
soÓ]álňi Yýpom@i a půlóky

UhÉda pi]spěvku na pénrln] pf]polišténi
Ůh3da éas pÓjist.4ho ná solklomé ávolnlDojišlé|i



Základní škola a Mateřská
\h. a1743 zá é|

tco 75a11644
pjť.nliti ncsll uč

škola, záměl' okres Rychnov nad l(něžnou

r2r50 42

Příloha c. 5 vyhlášky - Rezervni fond
PŘisPĚVKoVÉ oRGANlzAcE ZŘlzoVANÉ ÚzEMNíMl sAMosPRÁvNÝMl CELKY A SVMKY oBcí

sPstlve|á k 31 l2 2a13

DI PoaáteÉnistaÝ íondu 2580.69

D.
1.

2.
3.

5.

Zlepšoný Výsledek hospodaieil
Nespoli€bované do13ce z rÓzpoČlu Evropské unio
NespolleboVané dorae z m€2inálÓdnich sn] !v
PeIéŽnidary _ L]reLové
PenéŽn] dáíy' IeúÓel.ýé

4X2i2,6t'
!!!
0.00

7ó88 0o
000
000

D.L]i

1

?

4
5

ÚhradaŽhorŠenéhoVýsl€dkU hospodaie.i

Pos'l.n n\e,.r
ČasoVé pieklen!tidoaasnen. nes.L adu meŽiVynosy a náklady

000
040
!0!
0.00

1agc! El
37631.55



Přílohač.5_přiloha

Žákladníškola a Mateřská škola, Zámě|, okÍes RychnoV nacl KněŽnou
.c:. 51743 zámól
;Čo 750176r?

! l(c Š pilsíoslin: dVó d_.se1.iá niista

lnvéstični fÓnd
PŘisPĚV{oVÉ oRGANlzÁcE zŘlzoVANÉ ÚzE[4NiMl sAMosPRÁVNÝMÍ cELXY A svÁzKY oBci

PÓóáleč.i s|av lÓndu k 1

Tvolb. ÍÓndu
Je V]í odpAU diotrlrodobé' !
hvésti]ni oÓl:.e z lozpoó:'] zirŽL.'3l+]e
ljl!9la.j piispóV\,2e stál .a'cidi]
Ve výš, ÝýFosÚ z ]!Óacje svéi()!l{ d!ld.d..;n. nň.lĎó|o J]].iéirL|
DárÝ 6 Jj.ispéVký ú ]]n'€h sLlbJeLlj
\'e ni$ vý.osů r !'odqé !a].lkÚ !é' ast!c|vr p/ispl!ioV/' olqJ ť.c!
19!!!a !:!!!urllrJl!!r,r!l

!]]?n.oýáni i.V€s!Čniclr ?ýd. J
flhďa.]é nleslčnich r1!éni n.ÚÓ 

'ú]i-Ako3!od do rczo!člu 2l:ovale]e
PosileniŽn.oia !]a€ných k ínaoc.vaniúdrŽby a ooEv rleiŘu



Piiloha
Stavtt
KLADN

Žákladňiškola a Mateaská škola, záměl, okřes Rychnov nad KněŽnou
sidlo 51743 záňél
lČo 750.7644

piednlétaLnnÓsl i:a

] i. s 
']nsŤslin. 

dvéaogÚ]nna h sln)
se.t.vená l 31 12 20I3

o|éfužik sest?Véni J 2 2114 l2'5a:4)!

OB'OB
MINULENETTO

c'íl. dÓmy a bylrýe]ednoIky
BL(rLl irro s]uŽtry obyvate slvu
JIi. 1.'ý1oýe dolny a ..DyrcVe jé?nol(]
KGnu- i.*. veie]ré Ósvé|]en

000

000
000

000
0!0

Příloha
Pozem

ZAKLADNI
;á[iadl|í škola á i!'lataiská ško|a' záo]ěl, ok.es RychnoV nad Kněžnou

s do 51743 zhfrél
Čo 7501761.1

'io'n'I"ío:1; 
l 
' s.s(avéía k 31'12'2013

(! r..s piosnosl nn dVé.lcsl'lnn.] n] s1'' Ól.n]/k Š.sl.!3li 3 22n]; j2 5|.12

sLu'BÁ ŠxolE o

BEZt]E
NETTO

t]. 0,00
:.,,

Ž.i]:nly !Js{Viny .Uky rybniky
0.cN
000

0.00

0.00
0,orl

00!

0.04

400

oaJ


