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PETICE
dle čI. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní rodiče žáků, navštěvujících naší
Základní školu a Mateřskou školu Psáry, nesouhlasíme
s odvoláním paní Mgr. Mileny Trůblové z ~inkce ředitelky
školy.

Děkujeme.

Denisa Pelichová, Oblouková 298, Psáry-Dolnĺiirčany : ‘.-‘~‘ c ľ
—

Štěpán Pelich, Oblouková 298, Psáry-DolníJirčany —

Renáta Kopanicová, Na Skalce 278, Psáry-Dolníiirčany
-‘ / ‘1

Aleš Kopanica, Na Skalce 278, Psáry-Dolní iirčany ~

Jana Nosavcovová-Barborková, Jižní 393, Psáry-Dolrií Jirčany /‘r
Ť

Klára Vlasáková, Na Skalce 280, Psáry-Dolní Jirčany

l-Iana Hamšíková, Hlavní 13, Psáry-Dolníiirčany ‚~q~z‘n

Miroslav Sofroň, Hlavní 28, Psáry-Dolní Jirčany

Zdeňka Sofroňová, Hlavní 28, Psáry-Dolní Jirčany ~

V Psárech dne 26.května 2011
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Podpisový arch k petici
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.
Dle *4 zák. č. 85/1990 Sb.. o právu petičním. uvádíme, že podpisový arch se týká petice proti odvolání paní Mgr.
Mileny Trůblové a funkce ředitelky školy.
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Podpisový arch k petici
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.
Dle *~ zák. Č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme. že podpisový arch se týká petice proti odvoláni paní Mgr.
Mileny Tretblové z funkce ředitelky školy.

Čitelné jméno a příjmení
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Podpisový arch k petici
Kompletní text petice je umístěn na pi-vni straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.
Dle *4 zák. č. 85/l 990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisov~ arch se týká petice proti odvoláni paní Mgr.
Mileny Trůblově z funkce ředitelky školy.
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Čitelné jméno a příjmení Bydliště (ulice a číslo) Podpis
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Podpisový arch k petici
Kompletní tea petice je umístěn na první straně této složky. př~padně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.
Dle ~4 zák. Č. 8511990 Sb.. o piávu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice proti odvoláni paní Mgr.
Mileny Trůhlové z funkce ředitelky školy.

Čitelné jméno a příjmení Bydliště (ulice a číslo) 77/Podpis
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Podpisový arch k petici
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.
Dle ~4 zák. Č. 8511990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice proti odvoláni paní Mgr.
Mileny Tiůblové z únikce ředitelky školy.
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Čitelné jméno a příjmení Bydliště (ulice a číslo) Podpis
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Podpisový arch k petici
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné btízkosti tohoto podpisového archu.
Dle ~4 zák. Č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice proti odvolání paní Mgr.
Mileny Trůblové z Funkce ředitelky Školy,

Čitelné jméno a příjmení Bydliště (ulice a číslo) Podpis
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Podpisový arch k petici
Kompletní text peticeje umlstěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.
Dle ~4 zák. Č. 8511990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice proti odvolání pani Mgr.
Mileny Trůblové z fUnkce ředitelky školy.

Čitelné jméno a příjmení Bydliště (ulice a číslo) ~ PodpísJ
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Podpisový arch k petici
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.
Dle ~4 zák. Č. 85/1990 Sb., ďprávu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice proti odvolání paní Mgr.
Mileny Trůblové z funkce ředitelky školy,

Čitelné jméno a příjmení Bydliště (ulice a číslo) Podpis
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Podpisový arch k petici
Kompletní text petice je umistěn na první straně této složky, případně v těsně blizkosti tohoto
Dle ~4 zák. Č. 85~1 990 Sb., o právu petičním, uvádirne~ že podpisový arch se týká petice proti
Mileny Trľjblově z funkce ředitelky školy.
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podpisového archu.
odvolání paní Mgr.
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Podpisový arch k petici
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.
Dle ~4 zák. Č. 85/1 990 Sb., O právu petičním. uvádíme, že podpisový arch Sc týkň petice proti odvolání paní Mgr.
Mileny TľŮblové z funkce ředitelky školy.

Čitelné jméno a příjmení ~ Podpis
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Podpisový arch k petici
Kompletní text petíceje umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.
Uto ~4 zák. Č. 851990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že pódpisový arch se týká petice proti odvolání paní Mgr.
Mileny Trůblově z funkce ředitelky školy.
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Čitelnéjměno a příjmení Bydliště (ulice a číslo) Podpis
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Podpisový arch k petici
Kompletní text peticeje umístěn na první straně této složky, případně v těsněblizkosti tohoto podpisového archu.
Dle *4 zák. Č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice proti odvolání paní Mgr.
Mileny Trůblové zfunkce ředitelky školy.
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Podpisový arch k petici
Kompletní text peticeje umístěn na první straflě této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.
Dle ~4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice proti odvoláni paní Mgr.
Mileny Trůblové z funkce ředitelky školy.

Ině jméno a příjmení
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30 ~O5~ 2011


