Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace
Pěnčín 17, 798 57 Laškov

Výroční zpráva
o činnosti školy

Školní rok 2018/2019

Základní charakteristika školy
a) Název školy, sídlo, právní forma, IČO
Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace, Pěnčín 17, 798 57 Laškov,
okres Prostějov.
Tel.. 582 378 748
e-mail: zspencin@seznam.cz
web: www.zsmspencin.cz
Dvojtřídní základní škola se čtyřmi postupnými ročníky. Škola má právní subjektivitu, IČO
71011617. Součástí školy je školní družina, mateřská škola, školní jídelna a školní výdejna.
Při škole je zřízena Školská rada.
Datum zařazení do sítě
1. 3. 1996, právní subjekt od 1. 1. 2003, součástí ZŠ se stala i MŠ.
Zřizovatel školy:
Obec Pěnčín, Pěnčín 109, 798 57 Laškov
Tel.. 582 378 721
e-mail: ou@obecpencin.cz
Ředitel školy, jméno, příjmení, adresa:
Mgr. Lenka Lošťáková, Bezručova 262, Kostelec na Hané, PSČ 798 41

b) Obor vzdělávání
79-01-C/01 Základní škola

c) Přehled pracovníků školy
1. Pedagogická a odborná způsobilost pedagogických pracovníků
Celková situace, její hodnocení:
Složení pedagogického sboru:
Vzdělávání na základní škole zabezpečuje pět pedagogických pracovníků (dvě učitelky,
jedna vychovatelka ŠD a dvě asistentky pedagoga), všichni jsou plně kvalifikovaní. Paní
vychovatelka také učí sedm hodin týdně HV, VV a PČ, jelikož na zkrácený úvazek 0,32
nebylo možné zajistit kvalifikovaného pedagoga. Na naší škole pracují dvě asistentky
pedagoga, které pracují s žáky s přiznaným podpůrným opatřením.
V MŠ jsou plně kvalifikovány obě paní učitelky.
V tomto školním roce došlo k personálním změnám. V základní škole byla dlouhodobě
v pracovní neschopnosti paní učitelka, která plynule přešla na mateřskou dovolenou, proto
za ni byl přijat dlouhodobý zástup, který byl na žádost ukončen k 30. 6. 2019. Od nového
školního roku je na zástup mateřské a rodičovské dovolené přijata nová paní učitelka.
V mateřské škole rozvázala pracovní poměr vedoucí učitelka, a proto byla od ledna 2019
přijata učitelka nová, vedením školky nebyl nikdo pověřen, zodpovídala si za vše paní
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ředitelka. Druhá paní učitelka v MŠ ze zdravotních důvodů nechtěla prodloužit pracovní
smlouvu a tak jsme přijali od nového školního roku absolventku SPgŠ. Ve školní jídelně
rozvázala pracovní poměr paní kuchařka z důvodu stěhování, od 16. 8. 2019 je přijata nová
paní kuchařka.

2. Konkrétní údaje o pracovnících zařízení, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti
(nejlépe počet pedagogických pracovníků dané kategorie, např. uč. I. ZŠ, uč. II. ZŠ,
atd.)
Počet učitelů, vychovatelů,
jiných pedagogů

Délka praxe

Kvalifikace

1. uč. ZŠ

Speciální pedagogika

19

1. uč. ZŠ

Učitelství pro 1. st. ZŠ

20

1. vychovatelka ŠD

VO vychovatelství
14
Střední odborná škola
průmyslová a střední odborné
4
učiliště strojírenské Prostějov,
Studium pedagogiky – speciální
modul pro asistenty pedagoga

1. asistentka pedagoga

1. asistentka pedagoga

Švehlova střední škola,
2
Studium pedagogiky – speciální
modul pro asistenty pedagoga

Přehled učitelů v MŠ

Kvalifikace

Délka praxe

1. uč. MŠ

SPgŠ

29

2. uč. MŠ

SPgŠ

4

3. Absolventi – do 2 let praxe, jejich počet, kteří nastoupili na školu
Tento školní rok

Minulý školní rok
0

0
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4. počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli
Tento školní rok
Nastoupili

Minulý školní rok

2

Odešli

0

Na jinou školu

Mimo školství

Na jinou školu Mimo školství

0

2

0

0

d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí
Zápis žáků do prvního ročníku proběhl dne 5. dubna 2019. K zápisu se dostavilo 8 dětí,
odklad školní docházky má 1 dítě, přijato bylo 7 dětí. 6. května 2019 proběhl zápis dětí do
MŠ. K zápisu se dostavilo 5 dětí, všechny děti byly přijaty. V následujícím školním roce by
mělo MŠ navštěvovat 24 dětí.

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Prospěch žáků na škole
Ročník
Šk. Rok
1.
2.
3.

Počet žáků
a) loni
8
10
9

b) letos
6
8
10

Prospělo
a) loni
8
10
8

4.
Celkem

b) letos
5
8
10

Neprospělo
a) loni
0
0
1

b) letos
1
0
0

6

7

6

7

0

0

33

31

32

30

1

1

Na naší škole byli v tomto školním roce integrovaní žáci, pracovali podle PLPP nebo podle IVP na
základě doporučení PPP.
Snížený stupeň z chování
Tento rok nebyl udělen snížený stupeň z chování.
Celkový počet neomluvených hodin
Tento školní rok

Minulý školní rok
0

0

Celkový počet omluvených hodin tento školní rok: 3 048
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Srovnání loňského a letošního školního roku
Celkový počet
žáků

Počet tříd

ZŠ
Školní rok

a

b

a

b

2

2

33

31

Celkový počet
dětí

Počet tříd

MŠ
Školní rok

a

1

b

1

Počet žáků na jednu Počet žáků
třídu
na učitele

a

16,5

b

15,5

Počet dětí na jednu
třídu

a

15,5

Počet všech
pracovníků
celkem

b

15,5

Počet dětí
na učitele

a

b

a

b

a

25

25

25

25

12,5

a

6

Počet ped.
pracovníků

b

a

6

5

b

5

Průměrná docházka Počet ped.
v procentech
pracovníků

b

12,5

a

72,8

b

64,8

a

2

b

2

Pozn.: a - 2017/2018
b - 2018/2019
Celková kapacita školy a jejích součástí:
Základní škola: plánovaná kapacita – 60 žáků
Školní družina: plánovaná kapacita – 25 žáků
Mateřská škola: plánovaná kapacita – 25 žáků
Školní jídelna: plánovaná kapacita – 100 žáků
Školní výdejna: plánovaná kapacita – 30 žáků
Studijní program, podle kterého škola vyučuje
Od 1. září 2007 se od 1. ročníku vyučuje podle ŠVP ZV Škola pro všechny.
Mateřská škola pracuje podle ŠVP s názvem „Poznáváme svět kolem nás“.
Školní družina pracuje podle ŠVP s názvem „Všichni jsme kamarádi“.

f) Údaje a prevenci sociálně patologických jevů
Škola má zpracovaný Minimální preventivní program. Problematikou se zabýváme v rámci
komunitních kruhů, projektových dnů, komunikujeme s rodiči.

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků
včetně řídících pracovníků školy
Typ kurzu (ZŠ)
Čtenářská gramotnost v 1. ročníku

Počet zúčastněných pracovníků
2

Školení BOZP

5

Matematická gramotnost v 1. ročníku

2
5

Platy a platové předpisy ve veřejných
službách a správě
Platy a platové předpisy ve veřejných
službách a správě – Personální kancelář
platy
Infekční a parazitární onemocnění u dětí
předškolního věku
Zápis k předškolnímu a školnímu
vzdělávání
Současný žák a učitel

2

Aktuální právní úprava v činnosti základní
a mateřské školy včetně GDPR
Způsob vykazování údajů a podpůrných
opatření v rámci společného vzdělávání
Právní předpisy ve školství a jejich aktuální
změny, personalistika a GDPR
FKSP – správná tvorba, použití a čerpání,
aktuální stav a novinky
Cestovní náhrady pro začátečníky

1

1

1
1
2

1
1
1
1

Sociální dovednosti pedagoga v návaznosti 1
na vývojovou dynamiku člověka
Současný žák versus role a kompetence
1
současného učitele
Tři náročné situace v praxi vedoucího
1
pracovníka

Typ kurzu (MŠ, ŠJ)

Počet zúčastněných pracovníků

Infekční a parazitární onemocnění u
dětí předškolního věku
Pedagogická diagnostika v MŠ

2

Příprava školy na inspekci

1

Hygienické minimum, HACCP

2

Školení BOZP

4

1

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Součástí ZŠ je školní družina. Navštěvovalo ji 25 žáků. Děti pracovaly s keramickou hlínou,
navštěvovaly sportovní areál, vytvářely různé výrobky, hrály společenské hry zaměřené na
rozvoj jemné i hrubé motoriky, ekologii a podporu kladných vztahů v kolektivu. Dětem byly
nabídnuty zájmové kroužky: klub zábavné logiky a deskových her, kroužek anglického jazyka
pro 1. a 2. ročník. V rámci projektu „Šablony II.“ mohli žáci navštěvovat Badatelský klub.
V tomto školním roce pokračuje spolupráce s logopedickou poradnou, která pečuje o děti s
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vadami řeči z mateřské i základní školy. Rodičům byla nabídnuta možnost u některých dětí
zintenzivnit docházku i mimo návštěvy ve školách, někteří rodiče tuto možnost využili.
V rámci integrace žáků naší školy spolupracujeme s SPC v Olomouci a PPP v Prostějově.
Už několikátý rok se pravidelně účastníme charitativních sbírek FONDU SIDUS a CPK
CHRPA, Sněhuláci pro Afriku.
S odborovými organizacemi nespolupracujeme, protože nejsou zřízeny.
Učitelky mateřské školy pracovaly celoročně s předškolními dětmi na úkolech v pracovních
sešitech, plánované řízené činnosti byly prováděny prožitkovými a činnostními metodami
s dostatkem pohybu a didaktických pomůcek. Děti si pro rodiče během roku připravily
předvánoční besídku s programem, vystoupily na besídce ke Dni matek, uspořádaly kulturní
vystoupení při příležitosti Vítání občánků v obci Pěnčín. Konala se školní akademie na
sportovním areálu, kde pan starosta a paní ředitelka pasovali nové prvňáčky, a přivítali jsme
nově přijaté děti do mateřské školy.
Akce základní školy:
-

Dopravní výchova na DDH v Prostějově (2x ročně)
„Začínáme spolu“ – výšlap na Kosíř společně s rodiči
Podzimní výzdoba školy
Sběr papíru (3x ročně)
Oslavy lesa - Flora Olomouc
Projektový den – 100 let výročí republiky, sázení lípy
Návštěva Přemyslovic – větrný mlýn (ukončení motivace za říjen)
Výchova dětí v oblasti požární výchovy – návštěva hasičů z Konice
Projektový den „Uspávání broučků“ (dopolední program pokračoval odpoledne před OÚ
– pochod s lucernami s kulturním programem dětí z MŠ a žáků ZŠ)
Projektový den „Kouzlo Adventu“ – svíčkárna RODAS v Olomouci (ukončení motivace
z a listopad)
Jarmark ve sportovním areále
Vánoční dílna pro rodiče
Rozsvěcování vánočního stromu před OÚ – kulturní vystoupení žáků ZŠ
Mikuláš v ZŠ
Pohádka Čertí brko – kino v Olomouci (ukončení motivace za měsíc prosinec)
Vánoční výzdoba školy
Vánoční besídka s vystoupením dětí v ZŠ
Projektový den – „Objevujeme s Patem a Matem“ – exkurze v tiskárně JOLA v Kostelci
na Hané (ukončení motivace za měsíc leden)
Karneval ve školní družině (ukončení motivace za měsíc únor)
Výlet vlakem z Drahanovic do Prostějova (ukončení motivace za měsíc březen)
Výtvarná soutěž s požární tematikou – její vyhodnocení (rozdány odměny)
Projekt „Ovoce do škol“
Jarní dílna pro rodiče
Projektový den „Skořápkovník“ – výzdoba před ZŠ
Velikonoční výzdoba školy
Lekce kouzlení s čarodějnicemi v Čechách pod Kosířem (ukončení motivace za měsíc
duben)
Projektový den – DOD 102. průzkumného praporu a beseda s por. Ing. J. Kmentem
(ukončení motivace za měsíc květen)
Návštěva budoucích prvňáčků v ZŠ (ukázková hodina)
Informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáků
Fotografování dětí (společné foto a skupinky dětí)
Školní akademie - pasování prvňáčků a vítání nově přijatých dětí do MŠ na sportovním
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-

areálu v Pěnčíně
Loučení s žáky 4. ročníku a vyhodnocení celoroční motivace Putujeme s Večerníčkem.
Projektový den – VIDA Brno, školní výlet
Tvoje tvář má známý hlas – pěvecká soutěž
Projektový den „Včely“

Akce mateřské školy:
-

„Začínáme spolu“ výšlap na Kosíř společně s rodiči
vánoční posezení s vystoupením dětí a občerstvením pro rodiče
podzimní vítání ve spolupráci se SPOZ
„Uspávání broučků“- společně se ZŠ
zdobení vánočního stromku před MŠ
„Skořápkovník“ před MŠ
tablo předškoláků
divadelní představení Pohádky ovčí babičky, Statečný kovář
maňáskové představení v MŠ
návštěva vánočního jarmarku v areále
návštěva Mikuláše v MŠ
adventní prohlídka zámku v Čechách pod Kosířem
návštěva sponzorů v obci s přáním k svátkům
návštěva EKOCENTRA IRIS Prostějov s programem Ferda Mravenec
karneval v MŠ
pořad s loutkami z akreditovaného projektu Zdraví dětem
výlet – návštěva ZOO v Olomouci
návštěva v 1. třídě ZŠ
návštěva DDH v Prostějově
hra v přírodě „hledáme poklad“

Záměr školy
-

-

profilace vyučujících na jednotlivé předměty – hudební výchova, pracovní
činnosti, tělesná výchova, cizí jazyky, výtvarná výchova
práce ve ŠD je zaměřena na spolupráci v kolektivu, hry na rozvoj osobnosti,
pohybu i kreativity.
další využívání výukových programů ve výuce – využívání počítačové
učebny a využívání interaktivních tabulí, práce s tablety je samozřejmostí
důraz na zkvalitnění práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (vzdělávání
žáků s IVP, na škole pracují asistentky pedagoga pro žáky s přiznaným podpůrným
opatřením a od září 2019 školní asistentka z projektu Šablony II., která úzce
s vychovatelkou ŠD spolupracuje)
další zkvalitnění spolupráce mezi školou a rodiči (rodiče se aktivně zapojují do přípravy
školních akcí, snaží se školu podporovat)
prolínání práce mezi všemi součástmi školy
zintenzivnění kontaktu dětí MŠ a ZŠ (společná divadelní představení a akce školy)
spolupráce se ZŠ Přemyslovice (pravidelná metodická setkání s ředitelkou školy)
zaměření se na problematiku vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí
(inkluzívní vzdělávání, individuální přístup)
škola má zpracován minimální preventivní program, zaměřuje se hlavně na
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prevenci sociálně patologických jevů
- spolupráce s logopedkou

i) Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
V tomto školním roce nebyla provedena kontrola ČŠI.

j) Základní údaje o hospodaření školy
Škola hospodaří s finančními prostředky, které jsou zasílány z Krajského úřadu OK (platy
zaměstnanců, odvody, ONIV).
Další finanční prostředky ve výši 642 000,- Kč na provoz školy, zajišťuje škole zřizovatel.
Od 1. září 2018 je škola zapojena do projektu Šablony II. Škola na období dvou let získala finanční
prostředky ve výši 886 623,- Kč. Projekt je zaměřen hlavně na personální podporu v podobě
školního asistenta do ZŠ a MŠ.
Žádné pravidelné sponzory škola nemá.

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Do rozvojových a mezinárodních programů není škola zapojena.

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání
Jedna asistentka pedagoga studuje v programu celoživotního vzdělávání.

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Základní škola byla zapojena do projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – šablony pro ZŠ a MŠ I“ s názvem „Inkluze v ZŠ Pěnčín“, s reg. č.
„CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002008“. Datum zahájení fyzické realizace projektu je 1. října 2016.
Celková výše dotace činila 284 544,- Kč.
Seznam šablon:
II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin zaměřené na inkluzi
1x.
II/2. 8. Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8
hodin 1x.
II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ 8x.
II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 8x.
Jelikož v měsíci červenci škola podala žádost v navazujícím programu Šablony II., musela škola
požádat o předčasné ukončení projektu Šablony I. Vzhledem k tomu, že již všechny výstupy má
škola splněny, byla žádost k 31. 8. 2018 schválena a projet byl k tomuto datu ukončen.
Závěrečná monitorovací zpráva byla odeslána v měsíci září 2018.
Od 1. září 2019 byl zahájen nový projekt Šablony II. s názvem Šablony II. Pěnčín s reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010120. Celková výše dotace na základní školu, mateřskou školu a
školní družinu je 886 623,- Kč.
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Seznam šablon MŠ:
2.I/1 Školní asistent - personální podpora v MŠ
2.I/8 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných
návštěv
2.I/12 Projektový den ve škole
2.I/13 Projektový den mimo školu
2.I/15 Komunitně osvětová setkávání
Seznam šablon ZŠ:
2.II/1 Školní asistent – personální podpora v ZŠ
2.II/9 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných
návštěv
2.II/17 Klub pro žáky ZŠ
2.II/19 Projektový den ve škole
2.II/20 Projektový den mimo školu
2.II/22 Komunitně osvětová setkávání
Seznam šablon ŠD:
2.V/11 Klub pro účastníky ŠD
2.V/12 Projektový den v ŠD
2.V/13 Projektový den mimo ŠD

n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Odborové organizace na naší škole nejsou.
Škola spolupracuje s hasiči z Konice, kteří pravidelně pořádají pro žáky besedy. Škola spolupracuje
se sdružením Pěnkava, které pomáhá s organizací různých akcí. Velmi úzce spolupracujeme
s Obecním úřadem v Pěnčíně.

10

Zhodnocení a závěr
Ve všech ročnících stále probíhá výuka podle ŠVP ZV „Škola pro všechny“. Plaveckého
výcviku se účastní všechny ročníky. Pracujeme i s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
kterým je podle potřeby vypracován plán pedagogické podpory nebo dle doporučení PPP
individuální vzdělávací plán. Pro žáky jsou pravidelně pořádány projektové dny, ve kterých se žáci
učí zábavnou a netradiční formou. Pravidelně zařazujeme i divadelní a hudební představení.
Celým školním rokem nás provázela celoroční motivace s názvem „Putujeme
s Večerníčkem“. Vybrali jsme deset různých pohádek z Večerníčků, které se nám hodily do
jednotlivých školních měsíců. Žáci byli motivováni k plnění nejrůznějších úkolů, které nebyly
pouze spojené s výukou, ale byly vymýšleny tak, aby se mohli zapojit všichni žáci, nejenom ti, kteří
jsou úspěšní a chytří. Důraz jsme také kladli na rozvoj mezilidských vztahů, vzájemné pomoci,
toleranci k druhým. Za jednotlivé úkoly žáci sbírali razítka, která na konci měsíce mohli vyměnit za
jízdenku, se kterou mohli jet na výlet. Díky Šablonám II. jsme mohli zorganizovat deset výletů po
okolí, které jsme financovali z projektu. Prožili jsme tak velmi netradiční školní rok, který byl sice
náročný na přípravu, ale pro žáky to bylo mnohdy velké dobrodružství a všichni jsme měli možnost
blíže poznat okolí naší obce. Celý projekt byl zaměřen na čtenářskou a matematickou gramotnost,
na rozvoj mezilidských vztahů, dodržování zásad slušného chování. Vyhodnocen a ukončen byl 27.
června 2019.
V tomto školním roce došlo k personálním změnám. V základní škole hned v průběhu
měsíce září dlouhodobě onemocněla paní učitelka II. třídy, která plynule přešla na mateřskou a
rodičovskou dovolenou. Byl za ni přijat zástup, který rozvázal pracovní poměr dohodou na vlastní
žádost k 30. 6. 2019. Od nového školního roku je přijata na zástup MD a RD nová paní učitelka,
která si doplňuje kvalifikaci studiem na PdF UP v Olomouci obor učitelství pro 1. stupeň.
V mateřské škole v září 2018 požádala o rozvázání pracovního poměru vedoucí učitelka, za
kterou se náhrada našla od ledna 2019. V červnu druhá paní učitelka MŠ požádala o neprodloužení
pracovní smlouvy ze zdravotních důvodů. Od nového školního roku je přijata absolventka SPgŠ.
Ve školní jídelně také ukončila pracovní poměr ke dni 30. 6. 2019 kuchařka, která se
odstěhovala. Nová paní kuchařka nastoupila v průběhu měsíce srpna 2019.
Všichni pedagogičtí pracovníci v průběhu školního roku navštěvují různé semináře a školení
v rámci DVPP dle vlastního výběru nebo na doporučení ředitelky školy.
Ve sběru papíru jsme nasbírali více jak 9 000 kg.
Počítačovou správu nám zajišťuje stále firma FIPRO. Internet v ZŠ i MŠ nám zajišťuje
firma TJ Computers pana Vymětala z Konice.
V MŠ proběhla oprava střechy a výměna stříšek nad vstupními dveřmi do MŠ. Ve sklepech
pokračují opravy zdiva a celkový úklid prostor.
V základní škole před zahájením školního roku byl upraven školní dvůr, který díky
finančním prostředkům od zřizovatele a částečně z projektu Šablony II. mohl být proměněn
v odpočinkovou zónu pro žáky školní družiny a využíval se i některých vyučovacích hodinách
prvouky nebo výtvarné výchovy. V měsíci červenci a srpnu proběhla 1. etapa oprav toalet u chlapců
a učitelů. Pokračovat se bude v dalším školním roce zase v období letních prázdnin.
Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. Porady se zřizovatelem probíhají
pravidelně. Vedení školy navštěvuje v případě nutnosti řešení jakýchkoliv problémů obecní úřad,
starosta obce řeší všechny vzniklé problémy ochotně a bez větších průtahů.

V Pěnčíně dne 26. srpna 2019

Mgr. Lenka Lošťáková
ředitelka školy
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Fotogalerie
Školní dvůr – proměna

Slavnostní zahájení školního roku

12

Začínáme spolu – Kosíř

Mlýn Přemyslovice – motivace říjen

13

Sběr papíru - vyhlášení

Svíčkárna RODAS v Olomouci

14

100 let výročí republiky – sázení lípy, beseda s panem Havelkou, projektový den

15

Oslavy lesa – Flora Olomouc

16

Uspávání broučků

Dílna pro rodiče

17

Projektový den – dopravní výchova 1. a 2. ročník

Jarmark

18

Karneval

Sněhuláci pro Afriku

19

Návštěva knihovny

Škola kouzel v Čechách pod Kosířem

20

Pilotní ověřování AMOS

Ovoce do škol – doprovodný program

21

Zápis do 1. ročníku

22

Projektový den – DOD 102. průzkumného praporu, beseda s vojákem

23

Projektový den - Včely

Exkurze v tiskárně JOLA v Kostelci na Hané

24

Spaní ve škole – 4. ročník, loučení se školou

VIDA Brno - výlet

25

Rekonstrukce WC 1. etapa
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