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1. Identifikační údaje  
 

Zřizovatel:   Obec Sviadnov, Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov 

Název organizace:  Základní škola J. Šlosara Sviadnov 

Sídlo organizace:  Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 

Právní forma:  příspěvková organizace 

IČ:    07260806 

Telefonní kontakty:  558 655 089, 732 193 036 

E-mail:   zs.sviadnov@email.cz 

ID datové schránky:  3fwkt3t 

Ředitelka školy:   Mgr. Ludmila Sládečková 
 
                                      

2. Charakteristika příspěvkové organizace  
 
 
Jsme obecní školou tvořenou pouze třídami 1. stupně. Vznikli jsme k 1. 9. 2018. Toto je tedy 
naše třetí výroční zpráva. 
 
Žáci školy jsou převážně z naší obce, ale školu navštěvují také děti z nedalekého okolí. Kapacita 
školy je 120 žáků. Počet žáků ve školním roce 2020/2021: 
 
 

Třída Počet žáků* 
1. 20 
2. 19 
3. 20 
4. 7 
5. 6 

Celkem 72 
 
 
* Počty žáků v ZŠ a jsou uvedeny ke dni 30. 09. 2020  
 
Máme 5 kmenových učeben s interaktivními tabulemi, odbornou učebnu výpočetní techniky, 
letní učebnu, tělocvičnu i venkovní sportoviště, které jsme v době prázdnin otevřeli veřejnosti. 
Ke konci školního roku jsme zahájili stavební úpravy s cílem vytvořit adekvátní zázemí pro 
budoucí prvňáčky. Velikost nově vzniklé třídy nám umožní její využívání v odpoledních 
hodinách pro plánované 3. oddělení školní družiny v následujícím školním roce. I nadále 
pracujeme na estetizaci prostředí školy, k čemuž přispívá nová výmalba tříd. 
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Školní kuchyně zajišťuje stravování pro žáky školy, děti z mateřské školy i pro další zájemce. 
Její kapacita je 219 obědů za den. Ve školním roce 2020/2021 se v ní stravovalo 71 žáků školy 
(počet žáků je uveden ke dni 31. 10. 2020). Po loňských úpravách přišla řada také na výmalbu 
školní jídelny.  
 
Ve školní družině se dětem věnují zkušené vychovatelky. Kapacita naší školní družiny je 60 
žáků. Ve školním roce 2020/2021 do dvou oddělení docházelo 51 dětí. Průběžně doplňujeme 
vybavení obou školních družin a s rostoucím počtem žáků plánujeme vznik již zmíněného 3. 
oddělení školní družiny. 

Nejsme bezbariérovou školou, ale v případě potřeby je k dispozici „Schodolez“, máme                   
i bezbariérové WC.   
 
Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Cesta 
za poznáním“. Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníku. Jako nepovinný předmět je 
vyučováno náboženství. S výukou matematiky podle profesora Hejného jsme začali 
v předcházejícím školním roce, takto se tedy již vzdělávali žáci 1. a 2. ročníku. 

Na školní rok 2020/2021 udělilo Zastupitelstvo obce Sviadnov na svém zasedání škole výjimku    
z nejnižšího počtu žáků. Všechny ročníky byly vzdělávány v hlavních předmětech samostatně. 

Také žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je věnována náležitá péče. V 1. a 3. ročníku 
působily asistentky pedagoga. Pedagogická intervence probíhala v jedné skupině, předmět 
speciálně pedagogické péče rovněž v jedné skupině. Pro 1 žáka byl vypracován individuální 
vzdělávací plán. Žáci měli nadále možnost doučování ze Šablon II. Tato aktivita se vzhledem 
k situaci ukázala jako velmi potřebná a prospěšná. 

Škola je adekvátně vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, které jsou průběžně 
doplňovány a obměňovány.  

Připravili jsme bohatou nabídku kroužků, ale situace kolem Covid-19 vše značně 
zkomplikovala. Sotva jsme začali, přišla první omezení. 14. 10. 2020 byla škola v důsledku 
zhoršení epidemiologické situace uzavřena - všechny ročníky přešly na distanční výuku.              
K podzimním prázdninám na základě Opatření MŠMT přibyly 2 dny volna (26. a 27. 10.) - žáci 
neměli povinnost se vzdělávat. Od 18. 11. 2020 na prezenční formu vzdělávání přešli žáci 1.     
a 2. ročníku, ostatní pokračovali v distančním vzdělávání. Od 30. 11. 2020 přešly na prezenční 
výuku již všechny ročníky. K vánočním  prázdninám  na základě Opatření MŠMT přibyly 2 
dny volna (21. a 22. 12.) - žáci neměli povinnost se vzdělávat. V novém roce nastoupili od 4. 
1. 2021 k prezenční výuce jen žáci 1. a 2. ročníku, ostatní se vzdělávali distančně. 1. 3. 2021 
přešli na distanční výuku vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci i žáci 1. a 2. 
ročníku. Vzhledem k nižšímu počtu žáků školy mohli všichni naši žáci opět od 12. 4. 2021 
nastoupit k prezenčnímu vzdělávání. Samozřejmostí bylo dodržování veškerých pokynů              
a nařízení, jak MŠMT, tak MZ. Rozestupy, desinfekce, roušky, homogenní skupiny a testování 
se staly nedílnou součástí našich životů. Pro distanční výuku jsme zvolili platformu MS Teams. 
Žáci i pedagogové se na nelehkou situaci velmi dobře adaptovali. Velký dík patří rodičům 
našich žáků, bez jejichž pomoci a pochopení by distanční výuka neprobíhala tak hladce. 

Ze Šablon II byly financovány kluby – Čtenářský klub a Klub zábavné logiky a deskových her. 
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Při základní škole funguje školská rada. Složení školské rady je následující: 

 

Členové školské rady zastupující 

zřizovatele zákonné zástupce žáků 
pedagogické pracovníky 

školy 

Dalibor Liberda Pavla Košařová Mgr. Vanesa Škrábalová 

Mgr. Jana Mičulková Mgr. Radka Veselská Mgr. Renáta Ručková 

 

Předsedkyní školské rady je paní Mgr. Radka Veselská.  

Chtěla bych poděkovat všem členům školské rady za jejich obětavou práci. V novém školním 
roce proběhnou volby do školské rady, neboť stávající školské radě vyprší tříletý mandát.  

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti příspěvkové  
    organizace  

 

  

 
Všichni pedagogičtí pracovníci mají odpovídající vzdělání. 

 
 
4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 

Zápis k zahájení povinné školní docházky se v naší škole uskutečnil vzhledem k probíhající 
epidemii Covid-19 distanční formou, tj. bez přítomnosti budoucích žáků i jejich rodičů. Žádosti 
o přijetí k základnímu vzdělávání jsem přijímala v období od 6. 4. do 20. 4. 2021. 
 

Počet 
1. tříd 

Počet přijatých 
žáků 

Z toho žáků 
po odkladu 

Odklady šk. 
rok 2021/2022 

1 20 1 0 

    Počet osob  Úvazky  
Učitel 6 5,681 
Vychovatelka školní družiny  2 1,667 
Asistent pedagoga 2 1,50 
Provozní zaměstnanec 2 1,30 
Školní jídelna 4 3,20 
Celkem  16 13,348 
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5. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  
 

Tíživá situace s Covid-19 nám neumožňovala zpřístupnit akce školy všem zájemcům. Pokud 
nějaké akce probíhaly, pak pouze pro žáky jednotlivých tříd. Spolupráce s mateřskou školkou 
či obyvateli DPS nebyla možná.           

V projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol (v obou případech jde o školní projekt 
EU) stále spolupracujeme s firmou BOVYS, s. r.o., která poskytuje našim žákům i dárky, např. 
k zápisu, pro prvňáčky atd. Velmi oblíbená je ochutnávka exotických druhů ovoce a zeleniny. 
Žáci tak získají informace o produktech a poznají nové chutě i vůně.   

V naší škole důsledně třídíme odpady, učíme se vyrábět a zužitkovat kompost (máme 2 
kompostéry), snažíme se o to, aby žáci pochopili zásady trvale udržitelného rozvoje, seznámili 
se s problematikou ekologie a chovali se šetrně k životnímu prostředí. Sesbírali jsme 180 kg 
papíru, pro zvířátka jsme sbírali již tradičně kaštany a žaludy. Odevzdali jsme 11 kg použitých 
baterií (projet Recyklohraní, aneb ukliďme si svět, Soutěž s panem Popelou). Při koupi 
jakýchkoliv elektrických spotřebičů důsledně dbáme na jejich nízkou energetickou náročnost  
a při úklidu či praní dáváme přednost prostředkům, které nedevastují životní prostředí. K úklidu 
prostor školy používáme parní čistič a nově zakoupený uklízecí stroj. Oba tyto přístroje 
vyhovují vysokým nárokům na ekologický provoz.  

Učíme naše žáky nebýt lhostejný, nezištně poskytnout pomoc, je-li to v našich silách. Podpořili 
jsme sbírku Fondu Sidus částkou 777 korun, zakoupením sbírkových předmětů (tento fond 
podporuje nemocné děti a dětské nemocnice). Zúčastnili jsme se sbírky Život dětem. Prodejem 
předmětů s logem organizace jsme přispěli částkou 1 274 korun. Naši žáci také podpořili 
nákupem kytiček Ligu proti rakovině (Český den proti rakovině). 

Žáci reprezentovali školu v soutěži „Mladí výtvarníci o našem regionu“ (MAP), naše žákyně 
se umístily na prvním a druhém místě ve své kategorii.  

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů (SPJ)  

 
Škola má vypracován Minimální preventivní program, z něhož vychází veškeré aktivity 
zaměřené na prevenci SPJ. ŠMP spolupracuje s třídními učiteli, zákonnými zástupci, 
oblastním metodikem prevence v Pedagogicko-psychologické poradně ve Frýdku-Místku. 
Vyhodnocuje „schránku důvěry“ a o výsledcích informuje pedagogické pracovníky. 
 
Škola spolupracuje s externími organizacemi, které nám pomáhají naplňovat preventivní 
program např. Policie ČR, Městská policie Frýdek-Místek, Etický kompas, Poradna pro ženy   
a dívky Frýdek-Místek, Systém včasné intervence při Magistrátu města Frýdku-Místku. 
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7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacím  
    programem a podle stupně vzdělání  
  

 Vzdělávací výsledky  

  
 

 I. pololetí školního roku 2020/2021 II. pololetí školního roku 2020/2021 

Třída 
Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

 I. 20 0 0 20 0  0  

II. 18 1 0 18 1  0  

III. 19 0 0 18  1  0  

IV. 7 0 0 7 0  0  

V. 2 4 0 2 4 0  

 

 Výchovné výsledky  

  

I. pololetí školního roku 2020/2021 
 

  

Třída 
Pochvala 

TU 
Pochvala 
ŘŠ 

Napomenutí 
TU 

Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. stupeň 
z chování 

3. stupeň 
 z chování 

I.  20  0  0  0  0  0  0  

II.  0  0  0 0  0 0  0  

III.  19 0  0  0     0  0  0  

IV.  0  0  0  0  0  0  0  

V.  3  0  0  0  0  0  0  

  
  
II.  pololetí školního roku 2020/2021 

 

  

Třída 
Pochvala 

TU 
Pochvala 
ŘŠ 

Napomenutí 
TU 

Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. stupeň  
z chování 

3. stupeň  
z chování 

I. 20 0 0 0 0 0 0 

II. 18 2 0 1 0 0 0 

III. 7 0 0 1 1 0 0 

IV. 2 0 0 0 0 0 0 

V. 0 0 0 0 0 0 0 

 

Většina žáků obdržela pochvalu od svého třídního učitele za velkou snahu, píli a angažovanost 
při distančním vzdělávání. Zejména žáčci prvního ročníku byli inspirací pro ostatní spolužáky.  
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Přehled o absenci žáků ve školním roce 2020/2021  
 

 
 

 

 

 

 

Na základní škole pracuje metodické sdružení, které se zaměřuje na zkvalitňování výuky,  
na spolupráci se spádovými školami pro přestup žáků do 6. ročníku.  
 
Žáci z 5. ročníku naší základní školy pokračují ve vzdělávání na Základní škole Frýdek-
Místek, Pionýrů 400 v počtu čtyř žáků a dva žáci byli přijati na Základní školu Frýdek-Místek, 
Československé armády 570. 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a zaměstnanců      
    školy  
                     

Další vzdělávání je pro nás nedílnou součástí pracovních i osobních životů. Získávat nové 
poznatky a zkušenosti je nesmírně důležité. Snažíme se naplňovat vizi celoživotního 
vzdělávání. Škola využívá různé nabídky kurzů a seminářů DVPP, často z Krajského 
vzdělávacího a informačního centra ve Frýdku-Místku. Vzhledem k omezením, která přinesla 
situace kolem Covid-19, jsme se zaměřili zejména na webináře. Prezenční forma vzdělávání 
bohužel nebyla možná. Oblíbili jsme si také webináře od společnosti Společně k bezpečí. 
Webináře paní Mgr. Michaely Veselé byly pro nás velkým přínosem. Pedagogičtí pracovníci 
se zúčastnili např. webinářů, které se zaměřovaly na distanční vzdělávání a využití ICT při 
tomto vzdělávání. Věnovali se problematice prevence kriminality, prekrimininality a sociálně 
patologických jevů, zaobírali se právním vědomím. Zaměřili se rovněž na problematiku dětí 
s ADHD a řešení obtíží u dětí s poruchami učení a chování. Při samostudiu se každý z učitelů 
věnuje studiu odborných pedagogických publikací s cílem využít nové poznatky ve výchovně 
vzdělávacím procesu, vyzkoušet a užívat alternativní způsoby výuky, zdokonalovat se                   
v individuálním přístupu k žákům (Datakabinet, portál proskoly.cz, informace z UN, Rodina          
a škola, publikace z učitelské knihovny školy). Velký důraz jsme kladli na psychickou pohodu 
dětí při přechodu z distančního vzdělávání na prezenční formu výuky. 
 
Já jsem se při svém vzdělávání zaměřila na problematiku delegování, vztah ředitele a sborovny 
a školní systemické konstelace. Rovněž mě zajímaly informace ke změnám v RVP a nový 
obsah předmětu Informatika.  
 
 
 

 I. pololetí II. pololetí 

Třída 
Omluvená 

absence 
Neomluvená 

absence 
Omluvená 

absence  
Neomluvená 

absence  

I. 148 0 377 0  

II. 373 0 177 0  

III. 329 0 310  0  

IV. 27 0 135  0  

V. 143 0 65 0  
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Pracovnice školní jídelny absolvovaly školení Hygienického minima. Vedoucí školní jídelny 
absolvovala webináře na téma financování školního stravování ve spojení s právními předpisy 
a webináře se zaměřením na zdravou výživu a přípravu pokrmů.   
       
  
9. Vzdělávací a společenské akce pro žáky v jednotlivých měsících  
     školního roku 2020/2021  
 

Září 
  Slavnostní zahájení školního roku 
  Vesmír – zážitkový stan 

Čtení v knihovně (2. – 5. ročník) 
Setkání se spřátelenou školou ZŠ Frýdlant (navázání osobních kontaktů) 
Praxe na dopravním hřišti (Městská policie FM) – 4. ročník 
 

Říjen 
Čtení v knihovně (2. – 5. ročník) 

  Koza - zvíře domácí – edukativní a zážitkový program  
 „Jak jsme přišli na svět?“ (beseda z Poradny pro ženy a dívky) – 4. a 5. ročník 
„Táta, máma a já“ (beseda z Poradny pro ženy a dívky) – 2. a 3. ročník 
„Jak si nenechat ublížit?“ (beseda z Poradny pro ženy a dívky) – 1. ročník 

 
Listopad 

Vyhodnocení soutěže „Obrázky na plot“ – 2. ročník 
Sběrový týden – sběr kaštanů a žaludů 

 
Prosinec 
  Mikuláš ve škole 
  Vánoční posezení u stromečku 
 
Leden 
 
 
Únor  
  Prima pokusy (1. a 2. ročník) 
  Muzikoterapie - skupinové bubnování (1. a 2. ročník) 

Preventivní program „Etický kompas pro první stupeň“ – Buďme kamarádi   
(1. ročník) 
Preventivní program „Etický kompas pro první stupeň“ – Všichni za jednoho 
(2. ročník) 

  Workshop - Animace pořekadel (2. ročník) 
  Workshop – Morphing (video) – 1. ročník  
 
 
Březen 
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Duben 
 
 
Květen 
                        Preventivní program Veselé zoubky 
 Divadlo DNA a Faunapark (1. – 3. ročník) 
 Muzikoterapie - skupinové bubnování (3. – 5. ročník) 
 Výtvarná soutěž „Mladí výtvarníci“ 
 
Červen 
                        Workshop – Animace a morphing „Naše škola“ (4. a 5. ročník) 
                        Sběrový týden – Sběr papíru 
                        Mladý vodohospodář (Malá technika z.ú.) – 3. ročník  
                        Návštěva kozí farmy Havířov (1. a 3. ročník) 
                        Workshop - Animace - pixilace (3. ročník) 
                        Workshop - Morphing (2. ročník) 
                        ZOO Olomouc - 1. a 2. ročník 
                        Planetárium – 4. ročník 
                        Loučení se školou  
 
Akce školy byly realizovány v souladu s aktuálními hygienickými a bezpečnostními 
opatřeními. V době distanční výuky akce neprobíhaly. 
 
  
10. Údaje o výsledcích kontrolní a inspekční činnosti provedené Českou    
      školní inspekcí  

  

Ve školním roce 2020/2021 nebyla ve škole provedena žádná kontrolní ani inspekční činnost 
České školní inspekce. 
 
 
11. Údaje o zapojení příspěvkové organizace do rozvojových a  
      mezinárodních programů  
  

Škola ve školním roce 2020/2021 dokončila čerpání prostředků z projektu Šablony II, 
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012008, které realizovala od ledna 2019. Škola 
obdržela celkově 642 tisíc Kč. Značná část finančních prostředků byla určena pro doučování 
žáků ohrožených školním neúspěchem, na kluby (zejména čtenářský klub a klub zábavné logiky 
a deskových her) a realizaci projektových dnů ve škole i mimo ni. Další prostředky byly využity 
na vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na matematiku profesora Hejného            
a problematiku inkluze. Školní družina v rámci svých aktivit také využila prostředky ze Šablon 
II  a to na kluby a projektové dny ve školní družině i mimo ni. Finanční prostředky ze Šablon 
umožnily realizovat i náročnější projekty a napomohly ke smysluplnějšímu trávení volného 
času dětí. V době distanční výuky probíhaly kluby a doučování také distančně, popř. dle  
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možností i  kombinovanou formou. V současné době má základní škola podánu žádost                   
o realizaci Šablon III.  
 
Projekt Učíme se podnikavosti, na kterém jsme spolupracovali i s jinými školami, byl 
ukončen. Ke spolupráci nás přizvala základní škola v Sedlištích. Cílem projektu bylo obecně 
zlepšit kvalitu vzdělávání v této oblasti.  

 

12. Zřizovací listina  

 
Zřizovací listina Základní školy J. Šlosara Sviadnov nabyla účinnosti dnem 17. 6. 2019. 

 

13. Základní údaje o hospodaření školy  

 
Příspěvková organizace vytvořila ke dni 31. 12. 2020 kladný hospodářský výsledek  
v celkové výši 208 569,75 Kč.  

  

  
HOSPODAŘENÍ S FONDY 

FOND ODMĚN Kč 
stav k 01. 01. 2020 30 000,00 
čerpání 0,00 
stav k 31. 12. 2020 30 000,00 

 
FKSP Kč 
stav k 01. 01. 2020 138 635,10 
základní příděl 105 579,00 
čerpání: příspěvek na stravné - 11 220,00 
čerpání: ostatní čerpání (kultura, sport, tělovýchova) - 15 300,00 
               nepeněžní dary - 6 000,00 

 ostatní užití fondu - 899,00 
stav k 31. 12. 2020 210 795,10 

 
REZERVNÍ FOND  Kč 
stav k 01. 01. 2020 13 260,86 
tvorba: zlepšený výsledek hospodaření 82 300,52 
čerpání: posílení IF se souhlasem zřizovatele  - 89 849,76 
stav k 31. 12. 2020 5 711,62 
  

 INVESTIČNÍ FOND Kč 
 stav k 01. 01. 2020 0,00 
 tvorba z odpisů 25 980,00 
 převod z rezervního fondu  89 849,76 
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 investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 180 931,00 
 čerpání: odvod do rozpočtu zřizovatele - 25 980,00 
               pořízení a technické zhodnocení hmotného a     
               nehmotného dlouhodobého majetku 

- 270 780,76 

 stav k 31. 12. 2020 0,00 
 
 STAVY BANKOVNÍCH ÚČTŮ K 31. 12. 2020 Kč 
 běžný účet základní školy 2 240 406,72 
 běžný účet – stravné základní školy 14 222,32 
 běžný účet FKSP 186 122,52 
  

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při     
      plnění úkolů vzdělávání  
 

Při příspěvkové organizaci není zřízena odborová organizace.  
V rámci plnění úkolů souvisejících se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
úzce spolupracujeme s poradenskými zařízeními: PPP Frýdek-Místek a SPC při MŠ, ZŠ a SŠ 
pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí (pracoviště Frýdek-Místek).  

Programy primární prevence jsou nedílnou součástí vzdělávání žáků, spolupracovali jsme 
s Renarkonem Ostrava, nyní jsme také navázali spolupráci se společností Etický kompas.       

Pokud je situace standardní, spolupracujeme s Městskou Policií Frýdek-Místek (dopravní 
výchova a prevence SPJ), s HZS MSK územní odbor Frýdek-Místek (projekt „Hasík“),                 
s Poradnou pro ženy a dívky Frýdek-Místek, Obecní knihovnou Sviadnov atd. Pokud to 
režimová opatření ohledně Covid-19 dovolují, pak realizujeme s obecní knihovnou projekt 
„Čtení v knihovně“. Žáci 2. až 5. ročníku vždy jednou týdně navštěvují knihovnu v rámci výuky 
českého jazyka. Každý si vybere svou knihu, kterou pak čte. Po jejím přečtení seznámí ostatní 
s obsahem své knihy a odpovídá na dotazy spolužáků ke knize. Žáci si sdělují své dojmy 
z četby, učí se poznávat jednotlivé ilustrátory, nenásilnou formou si rozšiřují své čtenářské 
obzory. Velmi děkuji paní knihovnici Mgr. Věře Volné za její vstřícnost, ochotu a pochopení. 

 

15. Závěr  
 

Závěrem bych chtěla poděkovat zejména obci Sviadnov, jako našemu zřizovateli, za trvající 
podporu, kterou nám poskytuje. Oceňuji ochotu naslouchat našim starostem a vstřícnost, se 
kterou se staví k našim potřebám.  

Dále bych chtěla poděkovat našim věrným pomocníkům – rodičům sdruženým v SRPŠ, 
Jezdeckému klubu Sviadnov, Skautům, DSO Olešná a dalším za jejich nezištnou podporu a 
práci ve prospěch dětí.  

 



Základní škola J. Šlosara Sviadnov 
Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 

 

 

 

Podklady projednány pedagogickou radou školy dne 26. 8. 2021 

 

Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy dne 13. 10. 2021. 

 

 

 

Ve Sviadnově dne  14. 10. 2021 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Ludmila Sládečková 

                 ředitelka školy 


		2021-10-22T13:55:02+0000
	 (Licence: Základní škola J. Šlosara Sviadnov)
	Not specified




