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SLOVO ÚVODEM
Milí přátelé Trnkového květu,

letošní rok byl výjimečný v každém ohledu. Přestože pandemie covidu překazila nejeden
plán jak pomoci škole TRNKA v jejím dalším rozvoji, ten hlavní, zrekonstruovat a otevřít další
třídu pro 16 prvňáčků se opět podařil. A jako bonus se nám podařilo vybudovat bezbariérový
vstup do školy, částečně díky finanční pomoci od skupiny ČEZ.

Největší výzvou bylo vyřešit financování přestavby, když veškeré plánované benefiční akce
musely být zrušeny, stejně jako komunitní akce pro děti i dospělé. TRNKAKCE se sice
v začátku roku rozběhly, ale pandemie většinu z nich záhy zastavila.

Úspěšná rekonstrukce dalších prostor však svědčí o ohromné podpoře rodičů žáků, přátel
školy, firem a organizací, které se škole stále dostává. Jsme vděčni všem, kteří neváhali
a ochotně poskytli pro společný projekt ZŠ TRNKA svůj čas, energii, dovednost, podporu,
slevu, radu či finance. Bez Vás všech by další rozvoj ZŠ TRNKA nebyl možný.

Děkujeme!

Tým spolku Trnkový květ, z. s.



POSLÁNÍ TRNKOVÉHO KVĚTU
Spolek Trnkový květ vznikl v Dobříši v červnu 2015 s cílem založit základní školu, rozšířit tak
nabídku základního vzdělávání dětí a vzbudit zájem dobříšských rodičů o pedagogická
a výchovná témata. Trnkový květ je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková
organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zejména podpora
a rozvoj komunitního dění v Dobříši a okolí, posílení místní i regionální občanské
sounáležitosti.

Hlavními činnostmi spolku jsou podle jeho stanov zejména:

1) Činnosti související s postavením spolku jako zřizovatele školské právnické osoby
Základní školy TRNKA a související podpora školy.

2) Organizování výchovných, vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež.
3) Pořádání kulturních a osvětových akcí.
4) Organizování jednorázových akcí i dlouhodobých projektů v oblasti školní i mimoškolní

pedagogiky.
5) Organizování volnočasových aktivit pro dospělé.
6) Organizování kulturních, sportovních a jiných společenských akcí.
7) Aktivity v rámci spolupráce se státními orgány, s orgány místní samosprávy, s místními

neziskovými organizacemi a jinými subjekty.

Základní škola TRNKA, jejímž je spolek zřizovatelem, vzdělává ve školním roce 2020/2021
děti v 1. až 7. ročníku, postupně bude mít devět ročníků. V každém ročníku je jedna třída
s maximálně 16 dětmi. V tomto počtu žáků je umožněn individuální přístup ke každému
žákovi. Ve škole panuje rodinná atmosféra, kde se navzájem znají děti, učitelé i rodiče napříč
celou školou.

Hlavním cílem vzdělání v ZŠ TRNKA je kvalitní všestranná příprava na život. Děti se učí
porozumět sobě i svému okolí, škola dbá na rozvoj hodnotového zakotvení dětí a podporuje
jejich sociální dovednosti. Škola se snaží žáky vybavit znalostmi a dovednostmi potřebnými
v 21. století. Učí je kriticky pracovat s informacemi. Učitelé rozvíjejí a podporují zvídavost,
tvořivost a spolupráci dětí.

ZŠ TRNKA usiluje o to být
bezpečným a zdravým místem pro
růst a vzdělávání dětí. Omyly a chyby
nejsou trestány, ale využívány jako
přirozená součást učení. ZŠ TRNKA
vytváří podnětné prostředí pro děti,
učitelé i rodiče. Škola se zapojuje
do života dobříšské komunity.



TÝM TRNKOVÉHO KVĚTU
Rada spolku Trnkový květ:

o Ing. Štěpán Ježek – SW analytik
o RNDr. Anna Dostálová – bioložka
o Mgr. Ivana Fodorová – PR manažerka
o Mgr. Petr Krampl – SW tester
o Mgr. Ivan Vodochodský Ph.D. – sociolog, analytik médií

Členové Trnkového květu:

o MUDr. Magdaléna Ježková – praktická lékařka, instruktorka skautských kurzů
o Mgr. Jana Zajícová – pedagožka pro 2. stupeň
o Mgr. Petra Klvačová Ph.D. – socioložka, pedagožka Univerzity Karlovy a 2. stupně ZŠ

TRNKA
o Bc. Dagmar Červenková – koordinátorka v nakladatelství
o Mgr. Dana Chytrá – mikrobioložka
o Mgr. Markéta Svobodová – pedagožka pro 1. stupeň
o Mgr. Kateřina Šmahelová – pedagožka pro 2. stupeň
o Ing. Markéta Španělová Ph.D. – vědecko–výzkumná pracovnice, VŠ pedagožka

v oboru Chemie ochrany životního prostředí
o Mgr. Jitka Urbanová – právnička, zastupitelka města Dobříše
o Nicole Kadlec Kotrbová – fotografka
o Magdaléna Jíra – personální poradkyně v Lidé lépe
o Ing. Marta Vašáková – účetní poradkyně

Další spolupracovníci s velkým nasazením, bez členství v Trnkovém květu:

o Ing. Jana Derflová – ředitelka ZŠ TRNKA
o Mgr. Hana Kopecká, MBA – matematička, účetní ekonomka
o MUDr. Eva Kašparová – lékařka (hematologie, interní lékařka, praktická lékařka)
o MUDr. Daniela Priorová – praktická lékařka
o RNDr. Šárka Daňková – datová analytička v Ústavu zdravotnických informací

a statistiky České republiky
o Ing. Monika Zárubová – marketingový specialista
o Marcela Murgašová – výkonná ředitelka Nadace BLÍŽKSOBĚ
o Marcela Velebilová – konzultantka ekologických auditů a auditů BOZP

Velké poděkování každoročně patří:

o Mgr. Stanislav Zápotocký
o Město Dobříš



ČINNOST SPOLKU V ROCE 2020

Nezisková organizace zapsaný spolek Trnkový květ je zakladatelem a zřizovatelem základní
školy TRNKA. Jako každý rok je jedním z cílů spolku navýšit kapacitu ZŠ TRNKA o další
třídu pomocí rekonstrukce prostor.

V září 2019 podal spolek Trnkový květ a ZŠ TRNKA žádost o navýšení kapacity pro školní
rok 2020/2021 o 16 žáků (budoucí 1. třída). Na konci února 2020 jsme obdrželi zprávu o
navýšení kapacity ZŠ TRNKA na 112 žáků - tedy plných sedm tříd.

Začátkem roku se také rozběhly svépomocné přípravné práce pro profesionální rekonstrukci.

V létě jsme pomocí stavební firmy zrekonstruovali novou třídu pro další prvňáčky v přízemí
a nechali vybudovat povinný bezbariérový přístup do školy. Také jsme do školy pořídili nový
školní rozhlas, abychom dostáli zákonným požadavkům.

Zajistili jsme financování další etapy díky finanční sbírce přes Donio.cz a úspěšné žádosti
Nadace ČEZ, pronájmu reklamních ploch na plotě školy, dalším benefičním aktivitám
a TRNKAKCÍM.

Spolek Trnkový květ také v řádném termínu odevzdal daňové přiznání a splatil další část
půjčky z předchozích let.

https://www.facebook.com/#
https://www.facebook.com/#


HOSPODAŘENÍ SPOLKU
Vybrané údaje z hospodaření spolku

2016 2017 2018 2019 2020

AKTIVA: tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Hodnota rekonstrukce budovy 730 1 232 2 122 3 981 5 398

Dosavadní odpisy rekonstrukce budovy −25 −88 −185 −356 −602

Zůstatek na transparentním bankovním účtu 123 201 757 193 146

Zůstatek na bankovní účtu veřejné sbírky 1 1 5 41 13

Zůstatek na bankovní účtu účelovém 219 31 77

Zůstatek financí v pokladně 16 5 1 1 1

Pohledávka za školou – úhrada energií 30 129 42 0

Pohledávka za školou – splátka nájmu 150 170

Poskytnuté zálohové platby energií 24 14 35 24 29

Ostatní (zejména časové rozlišení) 12 6 26 222 172

PASIVA: tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Půjčka 600 600 1 100 1 340 1 340

Závazky vůči dodavatelům 2 2 7 2

Dlouhodobé závazky z pronájmu 1 400 1 900

Přijaté zálohy 144 144

Vlastní jmění (fond krytí dlouhodobého majetku z darů) 312 688 1 243 1 556 1 756

Fond darů 21

Fond veřejné sbírky 1 1 5 41 13

Zisk předchozích let 2 −32 225 482 -188

Jiný výsledek hospodaření −900

Zisk aktuálního roku −34 258 257 230 213

Předplacené nájemné na další rok 128 180

Ostatní (zejména časové rozlišení) 30 5 10 7 33

NÁKLADY: tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Spotřeba materiálu 94 39 13 9 109

Spotřeba energie 16 2 14 5 4



Opravy a udržování 88 83 161 107 3

Odpisy 25 64 96 171 247

Nájem 500 500

Služby 41 29 144 10 29

Mzdové náklady 6 48 20

Ostatní náklady 8 11 15 46 10

VÝNOSY: tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Výnosy z nájemného 63 359 518 800 798

Výnosy z akcí 56 165 154

Výnosy z reklamy 39 24 23

Plnění z pojištění 33

Přijaté neinvestiční provozní dary 97 58

Přijatá provozní dotace 30 30 20 18

Zúčtování fondů – rozpuštění zdroje krytí dl.majetku z
darů 11 35 68 108 141

Přijaté členské příspěvky 4 4 5 8 9

Ostatní výnosy 3 10

ZISK aktuálního roku −34 258 257 230 213



BUDOVA ŠKOLY A JEJÍ REKONSTRUKCE

Profesionální rekonstrukce
Po čtyřech letech spolupráce s firmou L-Stav spolek Trnkový květ rozhodl o výměně
dodavatele stavebních a rekonstrukčních prací v budově školy. V letošním roce se firma
Stavos Příbram a.s. ujala nejen rekonstrukce další školní třídy v přízemí, vlevo od vchodu za
šatnou, ale i vybudování povinného bezbariérového vstupu - nájezdové rampy - do školy.

Plastová okna do nové třídy zajistila firma Cetos cz s. r. o. z Příbrami.

Projektovou dokumentaci pro tuto etapu připravil projektant
Ing. Martin Zelenka. Stavební povolení se podařilo získat před
rekonstrukcí v létě 2020.

Stavební práce začaly v srpnu a byly dokončeny v září 2020.
Na konci roku byl instalován školní rozhlas.

Nově vzniklá třída opět vyhověla přísným akustickým normám pro
školní budovy na snížení doby dozvuku v prostoru učebny.

Kolaudace třídy a bezbariérového vchodu proběhla začátkem roku
2021.



Svépomocné práce
Od samotného vzniku ZŠ TRNKA se snažíme minimalizovat náklady na rekonstrukci. Proto
jsme i letos uspořádali tradiční dobrovolnické brigády, kterých se nezištně účastní desítky
dobrovolníků z řad členů spolku, rodičů a přátel školy.

Celkem se v roce 2020 uskutečnily tři brigády:

V květnu 2020 byla vyklizena část půdy a sklepa, nepotřebné se odvezlo do sběrného dvora.

V červenci 2020 byla opravena a nově vymalována chodba v podkroví.

V říjnu 2020 dobrovolníci individuálně natírali branky a části plotu, uklidili prostory za školou,
a udělali potřebné práce na zahradě, např. výřez náletů kolem budovy, úprava záhonů,
zpevnění sloupku na volejbal.

Děkujeme všem brigádníkům i profesionálním firmám, které se na rekonstrukci v ZŠ TRNKA
podílejí.



DALŠÍ AKTIVITY TRNKOVÉHO KVĚTU, z. s.

I. Zajištění financování rekonstrukce

Veřejná sbírka přes Donio.cz
Díky štědrým příspěvkům dárců se přes sbírku Donio.cz od 24. června do 24. září 2020 (90
dní) vybralo na rekonstrukci 64 250 Kč od 36 dárců, 76 000 Kč se od 17 dárců sešlo na
transparentním účtu spolku, 16 000 Kč darovaly dvě firmy.

Celkem TRNCE přispělo 55 dárců částku 156 250 Kč.
2.

3.
100 000 Kč od Nadace ČEZ na bezbariérovou rampu
Dáše Červenkové se podařilo přihlásit TRNKU do projektu Nadace ČEZ Pomáhej pohybem,
a tím úspěšně žádat o příspěvek 100 000 Kč na bezbariérovou rampu. Projekt Bezbariérová
rampa pro ZŠ TRNKA Dobříš byl v aplikaci EPP Pomáhej pohybem
(https://pomahejpohybem.cz) spuštěn 18. ledna 2021 a v rekordním čase, během 5 dnů, se
podařilo nasbírat požadovaný počet bodů.



Pronájem ploch na plotě
Jedna firma si pronajala plotové pole pro svoji reklamu, a připojila se ke třem stávajícím
pronajímatelům a podporovatelům školy.

II. Benefiční aktivity pro TRNKU

Propagační materiály
Benefiční kalendář pro rok 2021 připravila a nechala vytisknout Marcela Velebilová a Fanča
Vandasová. Celkem se díky kalendáři podařilo vybrat 9 000 Kč.



Elektronické PF 2021 jsme vyrobili ve dvou variantách, a české a anglické verzi. Výtěžek
1 600 Kč přispěl na rekonstrukci další třídy.



Plánované a zrušené či neuskutečněné aktivity z pandemických důvodů

- Pátý ročník Benefičního koncertu pro TRNKU se měl
uskutečnit 30. března 2020 v Kulturním domě
v Dobříši. Zajištěné kapely Bez klobouku bos, Trapas
a Trnkosbor nakonec před publikum nevystoupily,
neboť musela být akce na poslední chvíli zrušena.

- benefiční bazar oblečení (plánován na říjen 2020)
- zahradní slavnost (plánována na červen 2020)
- pronájem budovy letním táborům (obvykle realizován

v červenci a srpnu)
- příměstské tábory o letních prázdninách
- přednáška pro veřejnost „Bezpečí našich dětí online

aneb Jak můžeme chránit sebe i děti před nástrahami
světa online” od pplk. doc. JUDr. Jana Koloucha,
Ph.D., ve středu 12. 2. 2020 od 18 hodin v ZŠ TRNKA
(zrušeno z důvodu nemoci přednášejícího)

Ostatní fundraisingové aktivity

Kromě pořádání výše zmíněných akcí se spolek snaží získat peníze na rekonstrukci i dalšími
fundraisingovými aktivitami. Mezi ně patří:

- oslovování nadací
- zjišťování podmínek pro podání žádostí o dotace
- podávání žádostí (příspěvek od města Dobříše byl zastupitelstvem města zamítnut,

na rok 2021 se žádost nepodávala)
- registrace v portálu Givt.cz, který zprostředkovává online nákupy a dává část peněz

z nákupu Trnkovému květu, z. s. zpět (výtěžek v roce 2020 činil 3360 Kč)
- na podporu ZŠ TRNKY je zřízena Facebooková skupina Benefiční TRNKA bazar

a veškerý výtěžek z prodeje jde na rekonstrukci budovy (za rok 2020 se vybralo
7 440 Kč)



III. Organizace volnočasových aktivit

TRNKAKCE
Trnkový květ, z. s. pokračoval i v roce 2020 v pořádání volnočasových aktivit pro všechny
dobříšské děti v prostorách školy. Nabídka a kapacita kroužků byla částečně ovlivněna
nestabilní situací v souvislosti s pandemií covid-19.

Kroužky, které TRNKAKCE v roce 2020 otevřely:

Tvořivé ruce – lektoři: Marta Vašáková, Lucie Patetlová
Náplní kroužku jsou vybrané kreativní techniky: malování na hedvábí, plstění suchou jehlou,
tisk šablonou na textil, korálkování a tvorba šperků, origami, technika krakelovací pasty,
tvoření s vaječnými skořápkami, zdobení rýžovým a gecoupažním papírem (plus ubrousky).

Ekokroužek – lektorka: Klára Kaiserová
Kroužek se zaměřením na poznávání a ochranu prostředí a místní přírody (teoretické
poznatky, tematické výlety s možností pobytu na farmě přímo mezi zvířaty a práce s nimi).

IT a robotika – lektoři: Štěpán Ježek a Jan Hodný
V kroužku robotiky a programování se děti hravou formou seznamují s programováním
a algoritmizací, učí se vytvářet programy pro skutečné roboty, a to bez používání složitých
programovacích jazyků. Děti postupně zjišťují, jakým způsobem se robot pohybuje, jaké má
schopnosti, jak se rozhoduje a jak je mu třeba zadávat příkazy, aby dělal to, co chceme.
Další náplní kroužku je poznávání programovacího jazyka SCRATCH, který je jako stvořený
pro začátky s programováním a dětem umožňuje kódovat pomocí jednoduchého přesouvání
grafických bloků.

Kroužek programování – lektoři: Vít Koma a Petr Krampl
V kroužku robotiky a programování se děti seznamují s programováním a algoritmizací.
V rámci kroužku začínají děti vytvářet programy využitím programovacího jazyka SCRATCH,
který je jako stvořený pro začátky s programováním a dětem umožňuje kódovat pomocí
jednoduchého přesouvání grafických bloků. Dále si děti zkouší tvorbu webové stránky
a seznamují se s jazykem Python.

Šachový kroužek – lektorka: Kateřina Budíková
Cílem kroužku je osvojení základních pravidel a strategií šachové hry. Zároveň neméně
důležitou součástí kroužku je i podpora radosti ze hry a objevování nových možností. Lekce
je rozdělena na dvě části. V první části se věnuje rozvíjení dovedností a v druhé se věnuje
samotnému hraní. V průběhu roku si děti ověří své nabyté znalosti během turnaje.

Školní kapela – lektor: Václav Nekolný
Kroužek pro malé i větší hudebníky, kteří rádi hrají na hudební nástroje nebo zpívají. V
kroužku Školní kapela dostávají prostor k tomu, aby mohli tvořit hudbu společně. Využíváme
Orffovy nástroje a různé perkuse. Děti mají možnost vyzkoušet si různé hudební nástroje.
Úpravy skladeb vznikají za běhu kroužku podle nástrojového obsazení a úrovně muzikantů.



Hra na ukulele - lektor: Václav Nekolný
Během kroužku se děti budou učit hrát na ukulele podle akordických značek a tabulatur.
Výsledkem by měly být skladby, ve kterých bude každý hrát svůj part dle schopností, kterých
dosáhne. Někdo píseň doprovodí akordy a zpěvem, někdo zahraje sólo. Děti budou mít
možnost si vyzkoušet také hru na kytaru, či cajon a jiné rytmické nástroje.

Veselá věda (zajišťuje externí dodavatel, Trnkový květ pouze pronajímá prostory)

Příměstské tábory

Letní tábor s angličtinou

Letní anglický příměstský TRNKATÁBOR pro děti od 6 do 12 let se uskutečnil v termínu od
10. do 14. 8. 2020 v prostředí jurty Lesní komunitní školy Jsem lesem; Brodecká. Zúčastnilo
se ho 18 dětí, které pod vedením lektorek Veroniky Liotard a Anny Dostálové vyzkoušely
mnoho her a aktivit v přírodě a přirozenou cestou procvičily své schopnosti porozumění
i vyjadřování v angličtině.



KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ
S veřejností komunikuje spolek Trnkový květ a ZŠ TRNKA i nadále pomocí webových
stránek www.zstrnkadobris.cz a prostřednictvím facebookové stránky
facebook.com/zstrnkadobris. Oba informační kanály týdně aktualizujeme a zveřejňujeme zde
všechny aktuality. Všem rodičům školáků posíláme souhrnný email o aktivitách Trnkového
květu, aktuálních potřebách ohledně rekonstrukce či fundraisingových aktivitách.

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY
Velmi si ceníme spolupráce naší školy s městem Dobříš. Vztahy
mezi školou a městem se nadále snažíme udržovat a rozvíjet.
Představitelé města se však v roce 2020 rozhodli nepodpořit školu
žádným finančním darem.

V roce 2020 spolupracoval spolek Trnkový květ s těmito dalšími organizacemi:
o ZUŠ Dobříš – pronájem vnitřních prostor pro hodiny hudební nauky
o Veselá věda, z.ú. – pronájem prostor pro kroužek

o Pronájem plotových polí pro reklamní účely lokálním podnikatelům

http://www.zstrnkadobris.cz/
http://www.facebook.com/zstrnkadobris


DÁRCI A SPONZOŘI
Postupná rekonstrukce budovy školy a nutné úpravy zahrady by se ani v roce 2020 neobešly
bez finanční a dobrovolnické podpory mnoha lidí, drobných dárců a několika firem. Díky
přátelům ZŠ TRNKA se projekt i v tomto roce posunul zase o krok dál a v září mohla ZŠ
TRNKA otevřít dveře dalším žáčkům 1. třídy a jejich rodičům. Podpora lidí, kteří ZŠ TRNKA
věnují svůj čas, práci nebo finanční dar, pro nás není samozřejmostí. Opravdu si jí moc
vážíme.

Jmenovitě v roce 2020 podpořili ZŠ TRNKA zasláním peněz na transparentní účet (bez
případných titulů a v abecedním pořadí):

Erika Amlerová, Kateřina a Kamil Arnoštovi, Radek Císař, Eva Fenclová, Ivana Fišerová,
Alena Fodorová, Ivana Fodorová, Blanka Gotfrídová, Eva a Petr Kašparovi, Komovi,
Lorencovi, Kristýna Kubartová a Radek Matouš, Marta Moletzová, Emil Novák, Dana
Pajerová, Václav Pech, Jana Prausová, Jana Salcmanová, Jakub Šimek, Dagmar
Svobodová, Žaneta Stiborová, Václav Trávníček, Lucie Vávrová, Filip a Natálie Votrubovi,
Marcela Velebilová, Jan Walenka, Soňa Wojnarová a další dárci prostřednictvím veřejné
sbírky a benefičních akcí.

Jednou tak dlouhý jmenný seznam by byl, pokud bychom psali o všech, kteří TRNCE věnují
svůj čas, šikovné ruce, znalosti, zkušenosti, dopravní prostředky, kopírovací stroje a mnoho
dalšího. Moc Vám děkujeme, bez Vás by TRNKA nebyla taková, jaká je.

Krom drobných dárců nás podpořily také firmy a nadace finančním darem, slevou, darem
materiálu, bezplatným zapůjčením náčiní, bezplatnou reklamou. Děkujeme!





PRIORITY NA ROK 2021

1. Dokončit rekonstrukci kmenových tříd (léto 2021)
- úprava poslední třídy (v současnosti provizorní šatna v přízemí budovy)

2. Koupě budovy (1. polovina roku 2021)
- uzavřít se současným majitelem kupní smlouvu, nastavit splátkový kalendář
- zmapovat možné granty a dotace, na které může škola, jako vlastník budovy, žádat

3. Venkovní přístavba šaten
- vypracování projektu, oslovení firem, v případě sehnání dostatečné výše financí

výstavba nových šaten

4. Aktivity za účelem získání peněz od drobných dárců a firem
- benefiční koncert & zahradní slavnost (spojená akce) – červen 2021
- benefiční fashion bazar pro TRNKU (říjen 2021)
- benefiční kalendář, PF, FB bazar (listopad – prosinec 2021)
- pronájem reklamních ploch na plotě školy
- osloveni nadací, individuálních sponzorů
- žádosti o granty a dotační programy

5. Organizace TRNKAKCÍ a příměstských táborů (od září 2021)



KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Trnkový květ, z. s.
IČO: 04 279 905
Adresa: Příbramská 938

263 01 Dobříš
web: www.zstrnkadobris.cz/trnkovy–kvet
e-mail: spolek@trnkovykvet.cz
Telefon: 605 966 527 (Štěpán Ježek)
ID datové schránky – 624ti9r

ZŠ TRNKA
IZO: 181 076 578,
IČO: 04 707 524
Adresa: Příbramská 938

263 01 Dobříš
web: www.zstrnkadobris.cz
FB:
www.facebook.com/zstrnkadobris
e-mail: derflovajana@zstrnka.cz
ID datové schránky – nme27pu

Rada spolku:
Ing. Štěpán Ježek
RNDr. Anna Dostálová
Mgr. Ivana Fodorová
Mgr. Petr Krampl
Mgr. Ivan Vodochodský Ph.D.

Statutární zástupce:
Ing. Jana Derflová, ředitelka

Bankovní spojení:
Fio banka:
2300859617/2010 (transparentní účet školy)
2700926372/2010 (TRNKAKCE)
2701875490/2010 (veřejné sbírky)
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