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IČ 47016973 

DIČ CZ 47016973 

 

… z obsahu vybíráme 

(str. 2) Hrníčková pohádka 2. B 

(str. 2) Bouralo se, malovalo, 

zlepšovalo 

(str. 3) Čtyřlístek 2014 

(str. 4) Informace pro rodiče 

budoucích prvňáčků 

(str. 5) Výňatek ze školního 

řádu - část pro žáky 

(str. 6) Obrazem ze školních 

akcí 

 

Nový zážitek, trocha adre-

nalinu, společné prožití zají-

mavého dne a nová zábava. 

To vše nás vedlo k tomu 

uspořádat pro žáky naší školy 

jednodenní vodácký kurz na 

řece Berounce. Ten byl ur-

čen žákům druhého stupně, 

kteří se celoročně aktivně 

podílí na úspěších naší školy. 

Letošní první vodácký kurz 

byl tak určitým poděkováním 

za jejich celoroční práci. 

Náš společný den na vodě 

jsme odstartovali se sluníč-

kem v zádech ve vodáckém 

tábořišti ve Skryjích, kde 

jsme si vyzvedli naše gumová 

plavidla. Po rozdělení do sku-

pinek a přidělení svých kapi-

tánů následoval nejprve vý-

cvik na souši. Zkušený moř-

ský vlk, pan učitel Chytrý, 

žákům vysvětlil základní vo-

dácké pokyny k řízení raftů, 

které si lodníci ihned vy-

zkoušeli. Po malém tréninku 

posádky vypluly směr přístav 

Křivoklát. 

Vodáckou techniku noví 

„rafťáci“ pochopili záhy, a 

tudíž po pár kilometrů splou-

vání „oleje“ začali vyhlížet 

jezy i divoké peřeje. To však 

naši vodáci netušili, že Be-

rounka patří k jedněm 

z nejlínějších řek a že se 

budou muset pro začátek 

spokojit s rychlostí líné plo-

voucí kachny. Vzrušení při 

plavbě však vyvolávaly hry na 

honěnou a vodní bitvy. Po 

náročném pádlování žáci 

ocenili i tzv. „soulodění“ 

(spojení všech lodí a společ-

né plutí po řece), kapitáni 

naopak v tomto okamžiku 

ocenili notné zásoby dobrot 

svých posádek. 

Stejně jako námořníci na 

moři i my jsme museli na 

pevnině doplnit zásoby jídla, 

a tak jsme poobědvali 

v legendární restauraci U 

Rozvědčíka. Po načerpání 

síly z hranolek a smažáků 

jsme opět mohli vyrazit na 

cestu. Po dobu plavby jsme 

volání „muž přes palubu!“ 

uslyšeli hned dvakrát. Díky 

vestám jsme však nepřišli o 

žádného člena posádky. Zku-

šený vodák by se divil, ale i 

na klidné Berounce lze na 

mírných vlnkách vypadnout 

z lodi… 

P o  p ř e n e s e n í  j e z ů 

v  N e z a b u d i c í c h  a 

v Roztokách jsme dorazili do 

přístaviště pod křivoklátskou 

školou, kde jsme se s našimi 

plavidly rozloučili a domů se 

vraceli už po souši. Tak příští 

rok zase AHOJ! (Bc. Robert 

Chytrý; foto: školní archiv) 

RAFŤÁCI Z JEDNIČKY SPLULI STAROU ŘEKU 
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HRNÍČKOVÁ KOUZLA II.B 
V úterý 17. června se v malé tělocvičně hrá-

la pohádka pro rodiče  "Hrníčková kouzla". 

Děti z II.B nacvičily pohádku o hrnčířce a 

princi. V pohádce o lásce nechyběli trhovní-

ci, král, královna, celou pohádkou provázely 

tři víly. Pohádku děti doplnily písničkami z 

filmové pohádky Tajemství staré bambitky. 

Pohádka se dětem moc povedla, hraní si 

užily a některým maminkám i slzička z oka 

ukápla. (ed)  

SLOUPEK  
ŘEDITELE ŠKOLY 

Pátek 27. června byl posledním 

dnem školního roku 2013/2014. 

Pro všechny žáky stejně očeká-

vaným, neboť převzetím závě-

rečného vysvědčení začaly tou-

žebně očekávané prázdniny. 

Zvláštní „příchuť“ však mělo 

páteční ráno pro naše, dnes již 

bývalé, deváťáky. Došlo dokon-

ce na slzy, které se zaleskly i v 

očích vyhlášených třídních 

„tvrďáků“…  

A právě z očí osmatřiceti mla-

dých lidí, za kterými se dveře 

Jedničky zavřely naposledy, šlo 

báječně číst. O tom, že našli na 

naší škole mnoho přátel, snad i 

opravdových; že mají obavy z 

neznámé budoucnosti; že škola 

nebyla vždy procházkou růžo-

vým sadem; že to přece není tak 

dávno, kdy si šli pro svoje první 

vysvědčení; že se přeci jen 

mnohému naučili a mnohé po-

chopili a že paní učitelka snad i 

měla pravdu, když je nutila 

přednášet vyjmenovaná slova 

zpaměti a skřípala zuby, když 

své první lásce zanechali na 

lavici vzkaz „Myluji tě“.   

Co dodat k působení žáků devá-

tého ročníku na 1. ZŠ Rakovník? 

Snad jen jediné: Konec dobrý, 

všechno dobré. 

Martino, Petře, Dominiku, Kris-

týno, Jano… Svoji budoucnost 

máte ve svých rukách. Přejeme 

hodně úspěchů a štěstí na další 

cestě životem. (Karel Folber) 

Bouralo se, malovalo, zlepšovalo 
Prázdniny jsou potřebné nejen pro žáky a učitele. Pravda, občas se objeví kritické 

pohledy na to, že jsou příliš dlouhé, že děti mají volna stále více, že učitelé jsou jediní 

zaměstnanci, pro které hodina znamená pětačtyřicet minut. Kdo si práci učitele alespoň 

na chvíli vyzkoušel, nikdy by z úst podobné moudro nevypustil.  

Prázdniny však nepotřebují jenom žáci a pedagogové, ale i školní budovy. Taky si chtějí 

„odpočinout“ a nechat se naleštit, opravit a vylepšit. Navíc provedení řady prací za 

provozu je takřka nemyslitelné.  

Každoročně se dají práce rozdělit do dvou kategorií. V první kategorii jsou činnosti 

spíše rutinního charakteru spočívající především v údržbě školních prostor. Společně s 

nasmlouvanými řemeslníky se na nich zásadně podílejí také naše uklízečky. Právě ony 

mají hlavní podíl na tom, jakou podobu má naše škola na začátku školního roku 

2014/2015. Během července a srpna musely zvládnout úklid po malířích, podlahářích a  

stavebních dělnících.  Čistotou a novotou tak září několik učeben, podlahovou krytinu 

jsme vyměnili v počítačové učebně a v jedné ze sboroven. Právě ta doznala několika 

zásadních proměn. Upravili jsme elektroinstalaci, vypořádali se s vlhkostí a nově 

vymalovali. V počítačové učebně jsme obnovili několik vitrín, položili nový koberec a 

celkově se vypořádali s řadou 

větších i menších problémů.      

Druhou kategorii prací představují 

realizace zásadního charakteru, 

mezi které můžeme zařadit 

instalaci wifi sítě, rekonstrukci 

počítačové učebny a především 

modernizaci hygienického zařízení v 

Omáčkovně. Právě zdejší toalety 

přestavbu opravdu potřebovaly. (kf) 

KŘÍŽOVKA 
1. září 2014 začal nový školní 

rok.  

Do školy nastoupily také více 

než čtyři desítky prvňáčků. 

Nejen jim, ale i ostatním žákům 

a pedagogům přejeme … 

(dokončení v tajence)  

Věříme také v pozitivní spolu-

práci s rodiči a s dalšími našimi 

partnery. 

 
Tajenka z minulého čísla: 

ŠKOLA NARUBY  

1. Stát USA; 2. Bicykl; 3. Začátek; 4. Druh koření; 5. Ospale; 6. Zkratka Českého hydro-

meteorologického ústavu; 7. Druh květenství; 8. Svazek dříví; 9. Opak více; 10. Shon; 11. 

Směrem k domovu 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 
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V úterý 24. června 2014 jsme vyhlásili držitele ceny Čtyřlístek za školní rok 

2014. Pozvání na slavnostní ceremoniál přijal starosta královského města 

Rakovníka Ing. Zdeněk Nejdl, v sálu DDM Rakovník se tísnily desítky pedagogů, 

rodičů, žáků a dalších hostů. 

Začátek programu obstaral uvítací řečí ředitel školy, po něm dostala slovo první 

absolutní vítězka Čtyřlístku z roku 2012, naše absolventka Kristýna Jelínková, 

v současné době žákyně rakovnického gymnázia. Bohaté občerstvení připravily 

společně s děvčaty z 9. B Mgr. Dana Rabová, Mgr. Marcela Marvanová a Mgr. 

Šárka Divišová. 

Samotný program byl rozdělen do čtyř částí, přestávky mezi nimi vyplnila 

vystoupení kytaristů a flétnistů naší školy za doprovodu Mgr. Zuzany Ledvinové, 

která také program s dětmi nacvičila. V první a současně nejdelší části slavnosti 

převzaly ceny z rukou ředitele školy, zástupkyně ředitele školy Mgr. Mileny 

Mouchové a Kristýny Jelínkové žáci premiérově nominovaní. Všichni obdrželi 

poukázky na odběr knih dle vlastního výběru v knihkupectví M&K Rakovník, 

pamětní listy, originální školní tričko a především hlavní cenu – čtyřlístek na krk, 

tentokrát z dílny Mgr. Elišky Dyršmídové. 

Deset žáků získalo titul Čtyřlístek po prvé, osm po druhé a šest po třetí 

(podrobněji v přehledu oceněných níže). Na závěr přišlo zveřejnění dlouho 

očekávaného jména absolutního vítěze, který vzešel z voleb pořádaných 

9. června. Právo volby opět náleželo pedagogům a členům školního parlamentu a 

výsledek byl překvapující; došlo k rovnosti hlasů a skleněné plakety pro vítěze 

tak převzali dva žáci: Kristýna Štěpková z 9. B a Jan Gregor z 9. A, oba se 

shodným počtem jednadvaceti hlasů. K oceněným žákům před tradičním 

společným focením promluvil starosta města Ing. Zdeněk Nejdl. 

 

Žáci s premiérovou nominací 
Anna Pšeničková (přípravná třída), Vít Lochovský 1. A, Michaela Holá 1. B, 

Kateřina Šnídlová 2. B, Terezie Trávníčková 4., Markéta Švecová 6. A, 

Karolína Šmídová 6. B, Martina Linhartová 7. A, David Šmíd 9. A, Martina 

Levová 9. B 

 

Žáci s druhou nominací 
Anežka Hejdová 2. B, Natálie Jankovcová 6. B, Tomáš Záveský 8., Matěj 

Mikeš 9. A, Jan Sýkora 9. A, Gabriela Peroutková 9. B, Kristýna Kudrnová 

9. B, Kristýna Štěpková 9. B 

 

Žáci s třetí nominací 
Linda Starová 3. A, Viktorie Hnídková 3. B, Tereza Horníková 5., Aleš 

Zwettler 9. A, Jan Gregor 9. A, Nikola Horníková 9. B 

 

Všem oceněným žákům srdečně blahopřejeme. Jsme rádi, že jsou žáky naší školy. 

Partnery školního programu ČTYŘLÍSTEK 2014 jsou společnosti CB Computers 

v. o. s., Úspěšný web, s. r. o a Knihkupectví M & K Rakovník. (kf; fotografie: 

školní archiv) 
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Deváťáci proti zdem 
Čelem se proti prázdným zdem v příze-
mí školy postavili žáci 9. ročníku. Vy-
zbrojeni štětci a kelímky s barvami ně-
kolik hodin usilovně pracovali, aby v 
rámci výtvarné výchovy svým mladším 
spolužákům proměnili vstup do šaten v 
kousek dobrodružného filmu, ve kterém 
přistávají zvědaví mimozemšťané v okolí 
naší školy. (Mgr. Martina Vorlová; foto-
grafie: školní archiv) 

Cestujeme s knihou 

aneb hurá na prázdni-

ny- tak znělo motto 

tradiční akce pořáda-

né rakovnickou kni-

hovnou v letním kině.  

Na pódiu vystoupila ve 

čtvrtek 20. června 

také parta děvčat z 

naší školy. 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE 

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 
Období školního vyučování ve škol-

ním roce 2014/2015 začne v pon-

dělí 1. září 2014. Vyučování bude v 

prvním pololetí  ukončeno ve čtvrtek 

29. ledna 2015. Období školního 

vyučování ve druhém pololetí bude 

ukončeno  v úterý 30. června 2015. 

Podzimní prázdniny připadnou na 

pondělí 27. října a středu 29. října 

2014. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 20. prosince 2014 a skončí v neděli 

4. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v termínu od 9. března 2015 do 15. 

března 2015. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015. 

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 

2015. 

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. 

Předávání vysvědčení 

za 1. pololetí 29. 1. 2015, za 2. pololetí 30. 6. 2015 

Pedagogické rady (termíny) 

25. 8. 2014, 29. 8. 2014, 5. 11. 2014, 21. 1. 2015, 15. 4. 2015, 22. 6. 2015 

Třídní schůzky 

9. 10. 2014 od 15:30 třídní schůzky pro rodiče prvňáčků 

6. 11. 2014 od 15:30 na 1. stupni a 16:00 na 2. stupni; 16:45 třídní schůzky pro 

rodiče vycházejících žáků 

21. 4. 2015 od 15:30 na 1. stupni a 16:00 na 2. stupni 

Zápis do 1. ročníku 

5. 2. 2015 od 14 do 18 hodin 

6. 2. 2015 od 14 do 17 hodin 

Den otevřených dveří 

7. 10. 2014 od 8 do 8:45 hodin ukázková výuková hodina pro rodiče v prvních tří-

dách 

23. 1. 2015 od 8 hodin (ve školní družině od 14 hodin) 

Zahájení programu Školička určeného předškolákům a jejich rodičům 

5. 11. 2014 od 15:30 hodin 

Pohádková škola 

27. 1. 2015 od 13 do 17 hodin v budově školy v Martinovského 153 

Přijímací řízení 

Termín přihlášek na obory s talentovou zkouškou 30. 11. 2014 

Talentové zkoušky - obory s talentovou zkouškou 2. 1. - 15. 1. 2015 

Termín přihlášek na SŠ 15. 3. 2015 

Existuje několik momentů v životě dětí i jejich 

rodičů, které patří mezi nezapomenutelné. Beze-

sporu mezi ně můžeme zařadit den, kdy se z ma-

lého školáka stane čtenář. Tradičně si význam 

této výjimečné dovednosti připomínáme během 

akce s názvem Pasování čtenářů, kterou pro prv-

ňáčky pořádá Městská knihovna Rakovník. 

Na začátku června se téměř šedesát prvňáčků v 

doprovodu třídních učitelek sešlo v dětské kni-

hovně, aby pod „přísným“ dohledem čtenářské 

komise dokázali, že během roku nezaháleli a stali 

se z nich zdatní čtenáři. Ceremoniálu přihlížela 

řada rodičů. (kf; fotografie: školní archiv) 
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K ROZVRHU  

HODIN 
Hotový rozvrh hodin před-
stavuje pro laika jednodu-
chou tabulku se spoustou 
více či méně pochopitelných 
zkratek, ve které se žáci i 
rodiče zakrátko dobře zori-
entují, několik týdnů jej 
pravidelně používají, aby ho 
ve zbytku školního roku již 
nepotřebovali, protože si 
kompletní rozvrh pamatují. 
Tvorba školního rozvrhu 
však vyžaduje dostatečnou 
znalost školské legislativy, 
vnitřních školních předpisů, 
intuici a cit. Vytvořit ko-
nečnou verzi pak stojí hod-
ně času, přičemž nezřídka 
se v již hotovém rozvrhu 
provádějí změny; někdy 
kosmetického charakteru, 
jindy zcela zásadní, které 
ovlivní budoucí strukturu 
výuky v podstatě celé školy. 
Požadavky na rozvrh vzná-
šejí všichni učitelé, přičemž 
je logické, že každý si náro-
kuje pro svůj obor „tzv“ 

ideální hodiny. Dochází k 
domluvám mezi pedagogy, 
kteří hledají „okénka“, pře-
souvají jednotlivé hodiny, 
vyměňují si je s kolegy… 
Existují školy, kde se na 
konci srpna s hodinami do-
slova „handluje“: „Pusť mě 
třetí hodinu na matematiku 
do šestky a já si s tebou 
vyměním fyziku v devít-
kách…“ 
Kromě jiného se hlavní tvůr-
ce rozvrhu musí vypořádat s 
hygienickými požadavky, 
povinnými přestávkami na 
oběd, střídáním učeben a 
jejich obsazením, vyvarovat 
se kolize výuky příbuzných 
předmětů apod. V praxi naší 
školy má převahu těchto 
úkolů na starosti zástupky-
ně ředitele školy. 
Přestože školy již využívají 
při tvorbě rozvrhu nejrůz-
nější softwarové produkty, i 
tak zabere vytvoření sku-
tečně dobrého rozvrhu ně-
kolik dní. 
Nejjednodušším úkonem je 
po martýriu výše popsaných 

činností jeho samotné  zve-
řejnění. Někdy se může 
zdát, že s ním příliš otálíme, 
opak je však pravdou. Je 
rozumné vydat rozvrh již 
řádně zrevidovaný, skuteč-
ně aktuální, u kterého je 
předpokl, že bude požado-
vanou dobu, pro níž se vy-
tvořil, dobře sloužit. 
Opakované zveřejňování 
nových verzí rozvrhu, jeho 
aktualizace, přepisování 
vydané dokumentace by 
působily zbytečný zmatek. 
Co dodat závěrem? Snad 
jen informaci o tom, že roz-
vrh platný na naší škole ve 
školním roce 2014/2015 je 
k dispozici: 
 v přízemí školy na  ná-

stěnce vedle infokoutku, 
a to včetně rozvrhů jed-
notlivých učitelů, 

 v budově školy před vcho-
dem do každé učebny, 

 v elektronické podobě na 
Bakalářích (přístupný pod 
heslem pro žáky i rodiče), 

 v dokumentaci žáků, 
zejména v ŽK. (kf) 

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU - ČÁST PRO ŽÁKY  

Jsme velice rádi, že sis se svými rodiči zvolil právě 
naši školu, 1. základní školu, Rakovník, Martinovského 

153. Učinil jsi tak svobodně, s vědomím, že na „Jedničce“ 
získáš kvalitní vzdělání. Máš spoustu práv, ale musíš plnit 
také řadu povinností.  

 Máš právo na kvalitní vzdělání! Abychom ti jej mohli po-

skytnout, musíš dodržovat určitá pravidla! 

Zúčastňuj se aktivně výuky i dalších aktivit. Chovej se slušně, 

přemýšlej a snaž se. Když se těchto jednoduchých zásad bu-

deš držet, jistě budeš školu navštěvovat rád. Připravuj se pra-

videlně a zodpovědně na vyučování, nenarušuj průběh vyučova-

cí hodiny nevhodným chováním a činnostmi, které se neslučují 

se školním řádem a nemají žádný vztah k vyučování. Přestávek 

využij k přípravě na vyučování, k osvěžení a odpočinku. Jsi 

povinen chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovní-

ků školy. 

Škola je tvou povinností a musíš dodržovat školní řád. Není 

složitý…  

Reprezentuješ školu i svoje rodiče.  

Vyvaruj se všeho, čím bys mohl poškodit dobré jméno školy. 

Vystupuj zdvořile a ohleduplně, nepodporuj nesnášenlivost, 

šikanu, násilí, vandalismus a rasismus. Dodržuj základní spole-

čenská pravidla … 

Vyjádři svůj názor, ale neskákej nikomu do řeči. 
Pomáhej slabším. 

Chceš-li – řekni prosím. Dostaneš-li – řekni děkuji. 
Vstoupil jsi – pozdrav. Odcházíš – rozluč se. 

Dodržuj zásadu, že lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří. 
Neprosazuj svoje zájmy na úkor zájmů svého okolí. 

Nebuď vulgární. 
Jsi osobnost! 

Máš právo na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, kte-

ré se tě týkají. Svůj názor vyjádři přiměřenou formou, která 

neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. 

Tvoje názory budeme respektovat. Respektuj však také názory 

ostatních, jednej s úctou se spolužáky i dospělými. Ve škole 

pracuje školní parlament. Zástupci do něj vysílají jednotlivé 

třídy. Školní parlament pomáhá hlídat ve škole demokratické 

principy, uspokojuje potřeby a zájmy žáků, kteří se mohou 

aktivněji podílet na chodu školy. Máš právo do tohoto samo-

správného orgánu volit a být volen, případně podobné zakládat.  

Z emailu čtenářů (příspěvky 
můžete posílat poštou, doručit 
osobně do kanceláře školy nebo 
e m a i l e m  n a  s k o l -
ni.noviny@1zsrako.cz) 
 

Z diskusního fóra na we-
b u  š k o l y 
www.1zsrako.cz/diskuse 
V průběhu srpna se objevily v 
diskusním fóru dotazy na aktu-
ální rozvrhy pro školní rok 
2014/2015.   
Vzhledem k tomu, že tvorba 
kvalitního rozvrhu představuje v 
životě každé školy dosti nároč-
nou věc, rozhodli jsme se k této 
problematice vydat podrobnější 
stanovisko, které najdete v sa-
mostatném článku. 

Na několika místech ve škole jsou k vidění bílé světélkující „placky“. 

Nejde o mimozemšťany, jak zařízení označil jeden z mladších ná-

vštěvníků školy, ale o důkaz toho, že  dlouho slibovaná wifi síť se o prázdninách 

stala skutečností. Významná investice zásadním způsobem zlepšila zázemí školy 

a umožní efektivnější využívání moderních technologií, kterými disponujeme. 

NOVÁ WIFI SÍŤ? ANO! 
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Přehled zaměstnanců školy a třídnictví 
Ředitel školy: Mgr. Karel Folber 

Zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně: Mgr. Milena Mouchová 

Netřídní učitelé: Mgr. Věroslava Borská, Mgr. Libuše Dušková, Mgr. Danuše Šťáhlavská, Mgr. Marcela Marvanová, Mgr. Dana 

Rabová, Martin Donát 

Vychovatelky školní družiny: Romana Hubková (vedoucí vychovatelka), Irena Hlavsová, Blanka Mudrová, DiS., Bc. Barbora 

Sailerová (dvě oddělení školní družiny sídlí v parku, dvě na ulici Martinovského, v areálu školy) 

Asistentky pedagoga: Blanka Mudrová, DiS., Bc. Barbora Sailerová 

Školnice: Danuta Šímová 

Hospodářka školy: Radka Severinová 

Provozní zaměstnanci: Pavlína Jakubův, Jana Vostrá, Jiřina Kučerová, Dagmar Podolková 
* Om1 = Omáčkovna přízemí (ostatní třídy sídlí v hlavní budově) 

Třída Třídní učitel Učebna Třída Třídní učitel Učebna 

I. A Mgr. Ivana Hejdová 6 V.  Mgr. Jitka Pazáková 3 

I. B Mgr. Eliška Dyršmídová 9 VI. A Bc. Martin Borský 11 

II. A Mgr. Marika Palivcová 5 VI. B Mgr. Šárka Divišová 29 

II. B Mgr. Alena Rojíková 7 VII. A Bc. Robert Chytrý 16 

III. A Mgr. Michala Poulová * Om1  VII. B Mgr. Milena Fridrichová 21 

III. B Mgr. Jana Erlebachová 13 VIII. A Mgr. Marcela Skučková 26 

IV. A Mgr. Zuzana Ledvinová 22 VIII. B PaedDr. Květa Emingerová 23 

IV. B Mgr. Barbora Bayerová 24 IX.  Mgr. Martina Vorlová 12 

 OBRAZEM ZE ŠKOLNÍCH AKCÍ 


