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1. Charakteristika DDM 
 

Název organizace:  Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace  

Sídlo organizace:  Mýto 184,  763 31  Brumov-Bylnice  

Právní forma:   příspěvková organizace  

tel.:    577 330 586, 605 433 128  

e-mail:    ddm@brumov-bylnice.cz 

   

web:    http://ddmbylnice.hyperlinx.cz/ 

Identifikační číslo:  75043220 

Identifikátor práv. os.:  673 100 103  

Ředitel DDM:   Bc. Antonín Strnad (do 31. 10. 2018; uvolněn pro výkon veřejné funkce) 

Františka Daňová (od 1. 11. 2018, statutární zástupce ředitele DDM Brumov-Bylnice) 

Zřizovatel příspěvkové organizace:  Město Brumov-Bylnice 

Sídlo zřizovatele:    Nám. H. Synkové 942, 763 31   Brumov-Bylnice  

Identifikační číslo:    00 28 38 19 

      

 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace  

 

 DDM Brumov-Bylnice je střediskem volného času dětí a mládeže. Ve smyslu zřizovací listiny je 

hlavním účelem organizace poskytování výchovy a vzdělávání mimo vyučování pro děti, žáky a 

studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby; 

 předmětem hlavní činnosti je poskytování zájmového vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 

74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

 

2. Personální obsazení DDM Brumov-Bylnice 
 

Ve školním roce 2021-2022 zajišťovali pedagogickou činnost čtyři interní pedagogičtí pracovníci, kteří 

splňovali podmínky odborné a pedagogické způsobilosti.  

Celkový počet pracovníků zajišťující chod DDM Brumov-Bylnice byl 31 osob (4 interní a 24 externích 

pedagogických pracovníků, 2 provozní interní zaměstnanci a 1 externí pracovník na zpracování účetnictví).  

 

Interní pracovníci DDM:  

Ředitel: 

-       Bc. Antonín Strnad (od 31. 10. 2018; uvolněn pro výkon veřejné funkce) 

Statutární zástupce DDM Brumov-Bylnice:   

- Daňová Františka – plný úvazek 
 

 

mailto:ddm@brumov-bylnice.cz
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz/
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Pedagog volného času:   

- Ing. Martin Ptáček – zástupce, plný úvazek 
- Mgr. Martina Lysáková – plný úvazek (od 10. 5. 2019, zástup za mateřskou dovolenou) 
- Ing. Marie Vaško  – 0,75 úvazku 

 
 
Provozní pracovníci: 
 

- Kateřina Žižková – uklízečka, celý úvazek  
- Jaroslav Měřička - pomocný domovník, ½ úvazek+ DPP 
- Bc. Marie Manová – zpracovávání účetnictví 

 
 

Schéma organizační struktury DDM Brumov-Bylnice: 

 

 

Pedagogická rada  

Ředitel DDM Brumov-Bylnice (statutární zástupce ředitele) zřídil dle zřizovací listiny jako svůj poradní orgán 

Pedagogickou radu, která se schází dvakrát za rok. 

 

Pracovník organizace  Františka Daňová,               Ing. Martin Ptáček 

Dobrovolný pedagogický pracovník Mgr. Martina Lysáková,     Ing. Marie Vaško 

Zástupce rodičů, dětí a mládeže Mgr. Tomáš Naňák,             Mgr. Jana Šenkeříková 

 

Ředitel DDM

Pedagogický 
pracovník

Externí 
pracovník

Externí 
pracovník

Pedagogický 
pracovník

Externí 
pracovník

Externí 
pracovník

Zástupce 
ředitele

Účetní

UklizečkaDomovník
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3. Hlavní  činnost a doplňková činnost 
 

3.1 Hlavní činnost se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání, které DDM vykonává zpravidla 

po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování. Je určena zejména pro žáky ZŠ, SŠ, děti 

předškolního věku, rodiče s dětmi, případně pro dospělé osoby, bez ohledu na jejich místo trvalého pobytu nebo 

jiné podmínky. Je součástí výchovně vzdělávací soustavy.  

Formy zájmového vzdělávání: 

 příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost 

 pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost 

 táborová činnost a další činnost realizovaná mimo vlastní DDM 

 využití otevřené nabídky spontánních činností 

 

3.2 Doplňková činnost je vymezena zřizovací listinou. Jedná se o poskytování ubytovacích služeb a 

pronájem nebytových prostorů. Tyto služby se provádějí v souladu s platnými předpisy a zákony za úplatu. 

Ve školním roce 2021/2022 byly poskytnuty ubytovací služby v šesti případech – 2x FC Bílovec, Pionýr 

z.s., Skauti Luhačovice, Sokol Bravantice a CMGASOŠ Pedagogická Brno. Pronájem nebytových prostor 

se týkal zejména pohybové místnosti, místnosti určené pro stolní tenis v budově bývalé hasičské zbrojnice, 

zrcadlového sálu na „Horní škole“ v Bylnici a prostorů určených k provozování hostinské činnosti.  

 

4.  Pravidelná zájmová činnost 

       Ve školním roce 2021/2022 bylo otevřeno 52 zájmových útvarů (z toho 46 pro děti a mládež a 6 pro 

dospělé), které navštěvovalo ke dni rozhodnému pro odeslání “Výkazu o činnosti střediska volného času” na 

MŠMT, tj. k 31. 10. 2021, celkem 628 účastníků. DDM Brumov-Bylnice poskytovalo zájmové vzdělávání 

především v budově DDM v bylnické části města (společenská místnost, pohybová místnost, klubovna keramiky 

a společná klubovna rybářů a myslivců), ve dvou učebnách v budově občanské vybavenosti č. p. 146 (mažoretky, 

plastikový modelář), v bývalé budově “Národní školy” (Jiu-Jitsu, karate), ale i v ZŠ Brumov-Bylnice, ZŠ 

Nedašov a ZŠ Štítná nad Vláří. 

 

 

 

 

 

 

31
12

6
3

Umístění ZÚ

Klubovny DDM Tělocvična, bazén, ZŠ, ZS ZŠ Nedašov ZŠ Štítná nad Vláří
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Zájmové útvary v DDM Brumov-Bylnice jsou rozděleny na jednotlivé oddělení: 

 oddělení sportu – zde převažovaly ZÚ florbalu (3 věkové kategorie - 45 dětí), dále pak 
odbíjená (2 skupiny - téměř 40 dětí) a své velké zastoupení měly také Gymnastika, Jiu-Jitsu, 
Sportovní plavání a Lezení na umělé stěně 

 oddělení techniky a tvořivosti – mezi velmi oblíbené patřily ZÚ Keramika, Kreativ, 
Výtvarné hrátky a Plastikový modelář 

 společenské a hudební – největší počet účastníků měly ZÚ Broučci, Mažoretky (2 skupiny), 
Veselá flétnička (2 skupiny) a Mladý zdravotník 

 

 

 

 

 

 

 

ZÚ – Keramika 
 

ZÚ – Florbal  
 

 

ZÚ – Kreativ 
 

 

ZÚ - Šachy ZÚ - Odbíjená 
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Přehled jednotlivých ZÚ a jejich vedoucích ve školním roce 2021/2022 

 

 

  Jméno vedoucího Název ZÚ   Jméno vedoucího Název ZÚ 

1 Coufal Miroslav Sportovní karate 15 Sudická Petra Plavání 

2 Častulík Jiří Šachy 16 Surmařová Jana 
Lezení na umělé 
stěně I. 

3 Čundrlová Marta Mažoretky Nedašov 17 Šánková Monika 
Sportovní plavání I.,II.; 
Gymnastika I.,II. 

4 Dorňák Zdeněk Stolní tenis 18 Šimšálková Tereza Discodance 

5 Froněk Miroslav 
Táborová kytara - 
děti, dospělí 19 Špalek Jiří Plastikový modelář 

6 Janáč Zdeněk Mladý rybář 20 Trčková Ivana Mažoretky Brumov 

7 Loucká Alena Aqua aerobic 21 Vaněk Lubomír Mladý rybář Nedašov 

8 Martinka Pavel Sportovní hry 22 Vargová Zdena Výtvarné hrátky 

9 Matějíček František Jiu-Jitsu - ml., st. 23 Vránová Monika Dramaťáček 

10 Pinďáková Věra Mladý zdravotník 24 Vítková Romana Veselá flétnička I.,II. 

11 Prekop David Sportovní hry 25 Daňová Františka 
Broučci, Bruslení pro 
radost 

12 Raja Josef Myslivost 26 Ptáček Martin 

Florbal hrou, Florbal I., 
II., Sporťáček, Psaní 
všemi deseti 

13 Ritter Rudolf Odbíjená I. 27 Lysáková Martina 

Keramika I., Kreativ 
Brumov, Odbíjená II., 
Škatulata 

14 Strnad Antonín 
Lezení na umělé 
stěně II. - 1. + 2. stupeň 28 Vaško Marie 

Keramika II., dosp., 
Nedašov, Smolina, 
Kreativ Nedašov 

 

5. Příležitostná činnost 
 

Příležitostná zájmová činnost zahrnovala širokou nabídku činností a aktivit, které nejsou organizovány 
jako trvalé nebo pravidelně se opakující akce či činnosti.  Snahou bylo oslovit co možná největší spektrum 
zájemců v různých věkových kategoriích a to formou sportovních a společenských akcí, výletů a dalších 
akcí. DDM Brumov-Bylnice se snažilo při těchto akcích spolupracovat i s dalšími organizacemi našeho 
města (zejména ZŠ, skautským střediskem a dalšími). Na přelomu podzimu a zimy byly některé akce kvůli 
Covidu-19 značně omezeny, a to nám neumožnilo uspořádat např. oblíbenou akci “Česko zpívá koledy”, 
která bývá navštěvována v hojném počtu účastníků. 

V příležitostné činnosti jsme uspořádali celkem 79 akcí s účastí 7.136 dětí, mládeže a dospělých. O 
víkendech se uskutečnilo celkem 14 akcí s 4.828 účastníky.¨ 
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Přehled nejúspěšnějších příležitostných akcí: 

Název akce Popis akce Oddělení Zodpovídá 

Cyklotoulky valašskou 
krajinou 

7. ročník akce pro rodiče s dětmi, kteří 
formou výjezdů na kolech navštívili v 
určitém časovém období 10 zajímavých 
míst -  např. Kapli sv. Huberta, Mikolínův 
vrch, Kapličku sv. Anežky České, Holý 
vrch a další. Vyfotili se u nich a na závěr 
poslali všechny fotky do DDM, kde 
proběhlo ve čtvrtek 16. prosince  
zhodnocení akce a předání cen. 

sportovní Ptáček M. 

Výroba adventních 
věnečků 

Ve středu 24. listopadu proběhla v 
klubovně DDM tradiční výroba 
adventních věnečků pro děti i dospělé. 

společenské Lysáková M. 

Vaško M. 

Kurz taneční 
výchovy 

Další ročník kurzu taneční výchovy 
proběhl v osmi lekcích a zúčastnilo se ho 
50 žáků z 9. tříd ze ZŠ Brumov-Bylnice a 
ZŠ Nedašov. Žáci si osvojili základy 
společenského chování a základní taneční 
kroky několika tanců. Kurz byl ukončen 
závěrečným večírkem v KD Klobučan ve 
Val. Kloboukách. 

společenské Daňová F. 

8. ročník “Zimní 
nohejbalové ligy” 

Již 8. ročníku tohoto turnaje se zúčastnilo 
6 týmů, hrálo se dvoukolově každý s 
každým na tři vítězné sety. Na 3. místě se 
letos umístil tým MačetoFci, druzí 
skončily Staré Páky a vítězem turnaje se 
stal senzačně, ale zaslouženě tým Střízliví. 
Těsně za medailovými pozicemi se umístil 
Husí Rýnek. 

sportovní Ptáček M. 

Turnaj ve stolním 
tenise 

neregistrovaných 
hráčů 

V sobotu 26. března jsme pořádali v DDM 
Brumov-Bylnice ve spolupráci s příznivci 
stolního tenisu 5. ročník turnaje ve 
stolním tenise neregistrovaných hráčů. 
Kromě hlavního turnaje se hrálo také v 
kategorii nad 60 let a v kategorii žen.  
Vítězem hlavní kategorie se stal Zdeněk 
Bazalka z Liptálu. V kategorii nad 60 let 
zvítězil Josef Zvoníček z Brumova a z žen 
byla nejlepší Jana Katingerová z Púchova. 

sportovní Ptáček M. 

Strnad A. 
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McDonald’s Cup 
2021/2022 

Ve čtvrtek 28. dubna jsme pořádali 
společně se ZŠ Brumov-Bylnice na 
bylnickém hřišti již 23. ročník okresního 
finále fotbalového turnaje žáků 1. stupně 
"McDonald's Cup 2021/2022". Hrálo se ve 
dvou kategoriích - mladší a starší po šesti 
týmech, přičemž vítězové si zajistili 
postup do krajského kola. V letošním 
ročníku si nejlépe vedla v mladší kategorii 
ZŠ Brumov-Bylnice a v kategorii starších 
zvítězila bez ztráty jediného bodu ZŠ 
Slavičín – Vlára. 

sportovní Ptáček M. 

Daňová F. 

Ritter R. 

Za pohádkou na 
kolech 

V neděli 5. června jsme pořádali ve 
spolupráci se skautským střediskem akci 
"Za pohádkou na kolech". Akce měla 
začátek na náměstí v Brumově a cílem byl 
areál fotbalového hřiště v Bylnici, kde děti 
čekala za splnění úkolů na cyklostezce u 
krále a královny sladká odměna a taktéž 
doprovodný program - ukázka činnosti a 
prezentace kroužků DDM, různé hry a 
soutěže. Akce na cyklostezce se zúčastnilo 
přes téměř 300 dětí a v rámci 
doprovodného programu účinkovalo vice 
než 150 dětí.  

všechny Daňová F. 

Ptáček M. 

Strnad A. 

Lysáková M. 

Vaško M. 

 

 

 

 

 

 Kurz taneční výchovy Cyklotoulky valašskou krajinou 
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Za pohádkou na kolech – děti na cyklostezce McDonald’s Cup 2021/2022 

Za pohádkou na kolech – vystoupení ZÚ Zimní nohejbalová liga 

Dopravní soutěž mladých cyklistů Výroba adventních věnečků 
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6. Spontánní činnost 
 
Ve školním roce 2021/2022 proběhlo  77 akcí s účastí  489 dětí a mládeže. Ve spontánní činnosti byl 
největší zájem o sportovní aktivity,  stolní hry, počítače , vzdušný hokej nebo stolní fotbal a lezení na 
umělé stěně. Děti se zapojovaly i do výzdoby DDM. Do spontánní činnosti se dařilo nejvíce zapojovat děti 
čekající na svůj kroužek v DDM.  

 
7. Táborová činnost 

 
V období od 7. 7. do 26. 8. jsme uspořádali 8 příměstských táborů pro 169 účastníků. Letní příměstské 
tábory jsou každým rokem velmi oblíbené a je o ně velký zájem. 

Přehled jednotlivých letních příměstských táborů: 

Název tábora Popis Účast Vedoucí 

TÁBOR 

“PRÁZDNINY S 

KERAMIKOU I.” 

Letní příměstský keramický tábor se 
uskutečnil 7. - 13. 7. 2022 (mimo víkend). 
Byl určen pro děti od 1. do 6. třídy. Děti 
tvořily různé keramické výrobky a 
seznámily se s tradičními řemesly a 
výtvarnými technikami. 
 

16 
 účastníků 

Marie Vaško 
 
Iva Hořáková 

TÁBOR 

„SPORŤÁČEK ANEB 

SPORTUJEME PRO 

RADOST“ 

Letní tabor “Sporťáček” se uskutečnil 11. 
až 15. 7. 2022 a byl určen pro děti 2. - 5. 
třídy. Probíhal zejména v přírodě a 
v prostorách DDM. Tento tábor byl 
sportovně zaměřený. Hlavní činností byly 
sportovní hry: florbal, fotbal, ringo, 
netradiční přehazovaná, vybíjená. 
Nechyběly ani různé soutěže jednotlivců i 
týmů, výšlap do přírody, lezení na umělé 
stěně a plavání na koupališti. 

21 
účastníků 

Martin Ptáček 
 

Anna Sopková 
 

ADRENALINOVÝ 

TÁBOR PLNÝ 

ZÁŽITKŮ 

Tábor se uskutečnil od 11. do 15. 7. 2022 
a byl určen pro pokročilejší táborníky od 
ukončené 4. třídy ZŠ. Děti si užily jízdu na 
motokárách, paintball, lanové centrum, 
laser arénu a jiné aktivity. 

24 
účastníků 

Františka 
Daňová 

 
M. Dorňáková 

T. Tulpová 
M. Lysáková 

FLORBALOVÝ 

TÁBOR 

 

Uskutečnil se ve dnech 18. - 22. 7. 2022 a 
byl určen pro děti od 2. do 5. ročníku ZŠ, 
které mají rády florbal. Nechyběly ale ani 
jiné sportovní aktivity - lezení na umělé 
stěně, ringo, turistika atd. 

25  
účastníků 

Martin Ptáček  
 

V. Pagáčová 
V. Ptáčková 
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TÁBOR „TLAPKOVA 

PATROLA OPĚT 

ZASAHUJE“ 

 

Tábor se uskutečnil od 18. do 22. 7. 2022 
a byl určen pro děti od 1. do 3. třídy ZŠ. 
Děti jezdily na různé výlety, vyráběly z 
keramiky a hrály různé hry. Součástí byla 
také projížďka na konících ve stájích 
Lipina. 
 

33 
účastníků 

F. Daňová  
 

Marie Vaško 
 

A. Manová 
M. Lysáková 

TÁBOR 

“PRÁZDNINY S 

KERAMIKOU II.” 

Letní příměstský keramický tábor (2. 
termín) se uskutečnil 25. až 29. 7. 2022. 
Byl určen pro děti od 1. do 6. třídy. Děti 
tvořily různé keramické výrobky a 
seznámily se s tradičními řemesly a 
výtvarnými technikami. 

11 
účastníků 

Marie Vaško 

„SUPERTÁBOR PRO 

SUPERHRDINY“ 

Tento tábor se uskutečnil ve dnech 25. až 
29. 7. 2022 a byl určen pro holky i kluky 
ve věku 8 až 12 let. Součástí táboru byly 
různé výlety, celotáborová hra, kinoden a 
také karneval. 

22 
účastníků 

Martina 
Lysáková 

 
A. Manová 

P. Lysák 

TÁBOR 

„SPORTOVNĚ 

VOLEJBALOVÝ“ 

Letní tábor se uskutečnil ve dnech 22. až 
26. srpna 2022 a byl určen pro děvčata ve 
věku 9 – 15 let. Byl to týden plný 
volejbalu, sportu a zábavy v týmu. 

17 
účastníků 

Martina 
Lysáková 

 
Rudolf Ritter 

 

  

 

Tábor „Prázdniny s keramikou I.“ 
 

Tábor „Sporťáček aneb Sportujeme pro radost“ 
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Adrenalinový tábor plný zážitků 
 

Florbalový tábor 

Tábor „Tlapkova patrola opět zasahuje“ 
 

Tábor „Prázdniny s keramikou II.“ 
 

Supertábor pro superhrdiny 
 

Sportovně volejbalový tábor 
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8. Materiálně – technické vybavení 

Ve školním roce 2021-2022 jsme pořídili novou televizi do jedné z kluboven DDM a sekačku na trávu.  
Z důvodu nedostatku financí se nepodařilo uskutečnit opravu schodiště v budově, pořízení brány ve 
vstupní části budovy a aspoň částečné upravení a vybavení kanceláře novým nábytkem, což bychom chtěli 
zrealizovat v tomto školním roce. 
DDM se i dále snaží dle finančních možností postupně obměňovat vybavení jednotlivých místností tak, 
aby zázemí i materiální pomůcky odpovídaly zákonným požadavkům na provoz ve školském zařízení. 
 

9. Propagační činnost 

Propagační činnost DDM Brumov-Bylnice probíhala zejména těmito způsoby: 

 pravidelně aktualizované webové stránky DDM na adrese: http://ddmbylnice.hyperlinx.cz 
 měsíční zveřejňování informací o naší činnosti a plánovaných akcích v městském zpravodaji  
 vyvěšováním plakátů akcí a přehledu naší činnosti na vývěskách v DDM a ZŠ Brumov-Bylnice 
 osobní předání letáků o naší činnosti dětem v ZŠ  
 podávání informací a konzultací pro zájemce v úředních hodinách v kanceláři DDM 

 
 

10. Ekonomické zajištění činnosti za rok 2021 
 
Příjmy: 
 

Dotace z MŠMT Platy zaměstnanců, odvody, FKSP 2.916.913,00 
Příspěvek od zřizovatele Provoz, energie, opravy, dohody 955.000,00 
Hlavní činnost Úplata za vzdělání, akce, tábory, jiné 413.795,00 
Doplňková činnost Pronájmy, ubytování 151.501,00 
Příjmy celkem  4.437.209,00 

 
Výdaje: 

Mzdové  náklady Náklady na platy, dohody 2.539.524,00 
Zákonné odvody Soc., zdrav. pojištění, FKSP 736.304,00 
Služby Vyúčtování akcí, táborů, nájmy  279.305,56 
Provozní náklady Spotřeba materiálu, energie, ostatní 860.218,26 
Výdaje neinvestiční celkem  4.415.351,82 

 
Hospodářský výsledek za rok 2021 je:   40.637,87 Kč 
 
 
 

11. DVPP a úspěchy DDM Brumov-Bylnice 
 

a) DVPP 
 

Ve školním roce 2020/2021 se nám nepodařilo splnit plán “Dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků” (DVPP), který přispívá mimo jiné k prohlubování, zvyšování a doplňování kvalifikací 

http://ddmbylnice.hyperlinx.cz/
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interních i externích pracovníků DDM. V letošním roce bychom chtěli tyto nedostatky vzdělávání napravit, 
případně i online formou.  
 
 

b) Úspěchy DDM Brumov-Bylnice 
 
Nejvetšího úspěchu dosáhl ZÚ DDM Mladý zdravotník pod vedením Věry Pinďákové, který dokázal v 
obou kategoriích postoupit až do republikového kola, které se konalo v Praze. 
 

 Soutěž mladých zdravotníků - okresní kolo - mladší, starší - obě kategorie 1. místo 
 Soutěž mladých zdravotníků - krajské kolo - mladší, starší - obě kategorie 1. místo 
 Soutěž mladých zdravotníků - republikové kolo - mladší - 5. místo, starší - 3. místo 

 
 

12. Zhodnocení    
 
Školní rok 2021/2022 v DDM Brumov-Bylnice můžeme považovat za mnohem úspěšnější  než rok minulý. 
Podařilo se nám naplnit téměř všechny zájmové kroužky, děti měly o jejich účast velký zájem po dlouhé 
době covidové. Uspořádali jsme spoustu akcí pro děti a mládež, největší z nich byla akce na ukončení 
školního roku “Za pohádkou na kole”, kde vystoupily děti téměř ze všech kroužků a všichni účastníci 
potkávali po cestě na kole pohádkové bytosti s různými úkoly. K velkým akcím patřil kurz taneční výchovy 
pro žáky 9.tříd a děti ze zájmového kroužku Mladý zdravotník získaly ve zdravotních vědomostech 
1.místo v republice a mnoho dalších akcí. 
Tábory letos praskaly ve švech, děti  byly nadšeny a rodiče spokojeni. Chtěli bychom tak pokračovat. 
Z důvodu nižšího rozpočtu na provoz  se nám nepodařilo opravit podlahu na vstupním schodišti do 
budovy a zabudovat uzaviratelnou bránu. Tohle bychom chtěli realizovat v novém roce 2023. 
 
Rovněž se nám podařilo oslovovit sponzory a zapojit je na podporu našich akcí.   

Stabilizovaná personální situace u interních i externích pedagogů a jejich většinou dlouholeté zkušenosti 
jsou dobrým základem pro zvyšování kvality poskytovaného zájmového vzdělávání. Snahou všech 
pedagogů je, aby činnost ZÚ nebyla jen vyplněním volného času dětí a mládeže, ale především místem, 
kde děti rády chodí, a kde je jim umožněno rozvíjet přirozenou cestou jejich nadání a schopnosti.    

 

 

 

 

           Františka Daňová 
                                                    statutární zástupce ředitele 
V Brumově-Bylnici 30. 9. 2022            DDM Brumov-Bylnice 


