Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí,
příspěvková organizace

Informátor
Vážení rodiče,
slavnostní zahájení školního roku
2020/21 se letos opět uskutečnilo za
nevlídného deštivého počasí. Všichni
jsme se navzájem na sebe velmi těšili,
neboť minulý školní rok byl poznamenán koronavirovou pandemií. Přivítali
jsme 243 žáků v základní škole a 93
dětí v mateřské škole. Jistě největší
radost z prvního školního dne měli naši
nejmenší – prvňáčci. V lavicích zasedlo
23 žáků s paní učitelkou Jindrou Staňkovou.
Nevítali jsme jen žáky, ale také nové
zaměstnance do našeho kolektivu.
Paní učitelku Mgr. Alexandru Weczerkovou, pedagogickou asistentku a
vychovatelku školní družiny Alenu
Klečkovou, speciálního pedagoga Mgr.
Pavlu Kovářovou a nového pana školníka Luďka Kobližku. Změna také nastala ve školní družině, kde se vedoucí
vychovatelkou stala p. Jana Klečková.
Školní družina má i letos 3 oddělení
s možností ranní družiny.
Prázdniny jsou minulostí. Minulostí
jsou nejen dobrodružství a zážitky
našich žáků, ale také opravy, které
probíhaly u nás ve škole. Poděkování
tady patří obecnímu úřadu za zajištění
a za finanční podporu všech aktivit. Na
tzv. staré budově, kterou jsme se rozhodli označovat budovou B, proběhla
náročná rekonstrukce otopné soustavy
v celé budově a výměna vodovodního
řadu ve sklepních prostorech. Za tuto
rekonstrukci a její zdárný průběh děkuji nejen firmě Šnajder, spol. s r. o.,
ale také mým správním zaměstnancům, kteří měli opravdu co uklízet.
Za školou je připraveno k užívání multifunkční hřiště s umělou trávou. Toto
hřiště bylo velkým dárkem pro naše
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žáky a během podzimních měsíců budou další: workoutové hřiště, hřiště
s hracími prvky pro školní družinu a mateřskou školu, venkovní učebna. Tak se
nám prostor za školou začíná měnit
k lepšímu a bude chybět už jen nová
běžecká dráha a doskočiště.

Školní rok začal, snažíme se všichni dodržovat zvýšená hygienická opatření a
všichni věříme, že nebude poznamenán
opět koronavirovou epidemií. S jistotou
mohu říct, že bude poznamenán rekonstrukcí tzv. nové budovy – budovy A.
Během provozu dojde k rekonstrukci
střechy, výměně oken a zateplení budovy. Je to velmi náročná akce, která
z části využívá dotace. A jelikož se taková šance nedá odmítnout, rozhodli jsme
se, že s velkým úsilím vše zvládneme.
Bude to sice náročné, budeme muset
organizovat výuku i v jiných než kmenových učebnách, ale věřím, že to vše dopadne dobře. Pro vaše děti to jen znamená větší opatrnost a dodržování bezpečnostních pravidel, která budou nastavena. Do konce roku by také měla vzniknout multimediální jazyková učebna, s
potřebným vybavením a tímto dojde ke
zkvalitnění výuky v klíčové kompetenci
„Komunikace
v cizích
jazycích“
a
„Podpoření digitální gramotnosti“. Takže
se máme na co těšit.
Vzhledem k opatřením jsme také omezili
pohyb rodičů ve škole, zejména při vyzvedávání dětí, a museli jsme také upustit od prvních společných třídních
schůzek. Ty budou organizovány jen pro
žáky 1. třídy. Ostatní potřebné informace
se dozvíte prostřednictvím emailu, či
portálu Komens. Učitelé si pro vás také
vyhradili konzultační hodiny jeden den
v měsíci vždy po telefonické domluvě.

Mgr. Yvetta Kunzová,
ředitelka školy
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Důležité kontakty
web: www.zs-staravesno.cz
Vedení školy

skola@zs-staravesno.cz, 558 669 222
Kde nás najdete?
přízemí - ředitelna - 591 142 210, 774 848 880
Ředitelka Mgr. Yvetta Kunzová
yvetta.kunzova@zs-staravesno.cz
Zás. ředipřízemí - zástupce ředitele - 591 142 211
Mgr. Zuzana Stejskalová
tele
zuzana.stejskalova@zs-staravesno.cz
Speciální
I. patro - kabinet - knihovna, 591 142 215
Mgr. Pavla Kovářová
pedagog
pavla.kovarova@zs-staravesno.cz

Účetní
Třída
I.
II.
III.

Lenka Křížová
Třídní učitel, vyučující
Mgr. Jindra Staňková
Mgr. Z. Chvostková
as. p. J. Dorotíková
a K. Hrdličková
Mgr. H. Haasová
as. p. A. Golková

IV. A

Mgr. S. Janečková

IV. B

Mgr. H. Cholevová

V.

Mgr. L. Velímová

VI. A

Mgr. V. Borkovcová

VI. B

Mgr. L. Havránek

VII.

Mgr. A. Weczerkova

VIII.

Mgr. J. Boháčová
as. p. A. Klečková

IX. A

Mgr. L. Pilátová

IX. B

přízemí - účetní - 591 142 212, 558 662 807
lenka.krizova@zs-staravesno.cz
A – II. patro, 591 142 216
jindra.stankova@zs-staravesno.cz
A – II. patro, 591 142 216
zdenka.chvostkova@zs-staravesno.cz
A – II. patro, 591 142 216
hana.haasova@zs-staravesno.cz
A – II. patro, 591 142 216
sylva.janeckova@zs-staravesno.cz
A – II. patro, 591 142 216
hana.cholevova@zs-staravesno.cz
A – II. patro, 591 142 216
lucie.velimova@zs-staravesno.cz
A – II. patro kabinet Př 591 142 218
vendula.borkovcova@zs-staravesno.cz
A – III. patro, 591 142 219
leos.havranek@zs-staravesno.cz
A – II. patro kabinet Př 591 142 218
a.weczerkova@zs-staravesno.cz
A – II. patro kabinet Př 591 142 218
jana.bohacova@zs-staravesno.cz
A – II. patro kabinet Př 591 142 218
lucie.pilatova@zs-staravesno.cz

Mgr. DohnalováŠimečková A – II. patro kabinet Př 591 142 218
výchovná poradkyně
eva.dohnalova@zs-staravesno.cz
A – II. patro, 591 142 217
Mgr. R. Němcová
romana.nemcova@zs-staravesno.cz
A – II. patro, 591 142 217
Mgr. R. Hermanová
regina.hermanova@zs-staravesno.cz
A - I. patro, 591 142 214
Mgr. J. Chvostek
jaromir.chvostek@zs-staravesno.cz
A – II. patro, 591 142 217
Mgr. Z. Dlouhá
zdenka.dlouha@zs-staravesno.cz
A – II. patro, 591 142 217
Ing. A. Srba
anna.srba@zs-staravesno.cz
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Základní informace o organizaci školy

2020/2021

Počet žáků: 243 žáků, 137chlapců, 106 dívek
12 tříd - 7 na prvním, 5 na druhém stupni
Počet učitelů: 19
Asistenti pedagoga: 4
Vychovatel ŠD: 3
Považujeme za velmi důležité upozornit Vás na skutečnost, že jistou výchovnou
učitelskou povinnost a odpovědnost mají všichni zaměstnanci školy – kromě učitelů
a vychovatelů ŠD i asistentky, kuchařky a správní zaměstnanci – a Vaše děti jsou povinny jejich pokyny dodržovat. Vždyť se jedná o jejich zdraví a bezpečnost!
Budova B - „starší školní budova“
Všechny třídy jsou i letos na nové budově. V hlavní budově zůstává mateřská škola
s oddělením Sluníček a Hvězdiček a základní umělecká škola. V 1. patře se tedy nachází učebna ZUŠ, mateřská škola a hudebna. V přízemí jsou i letos 3 místnosti pro
školní družinu, dále je zde sborovna a kanceláře vedení školy. Všechny vchody do
budovy i kola jsou střeženy kamerami s každodenním videozáznamem.

Budova A - novější školní budova
Ve 3. poschodí se nachází gymnastický sál, učebna výtvarné výchovy a probíhá rekonstrukce jazykové učebny. Je zde rovněž umístěna jedna učebna odloučeného působiště
Základní umělecké školy v Brušperku.
Ve 2. poschodí: učebny III., VI. A, VII., VIII., IX. A (učebna přírodopisu) a IX. B,
učebna výpočetní techniky.
V 1. poschodí: odborná učebna pro výuku fyziky a chemie, učebny I., II. , IV. A, IV. B,
V., VI.B a čítárna.
V přízemí je umístěna školní dílna, cvičný byt, ve vestibulu školní jídelna a vrátnice.

Výchovná poradkyně - Mgr. Dohnalová Šimečková Eva
email: eva.dohnalova@zs-staravesno.cz; tel. 591 142 218

Konzultační hodiny výchovného poradce pro rodiče i žáky (II. patro kabinet Př):
V úterý 12:10 – 14:00 a ve středu 7:15 - 8:25.
Po předchozí domluvě možno i v jiných termínech.

Metodik prevence - Mgr. Romana Němcová

Konzultační hodiny pro žáky kdykoliv po domluvě s učitelem
na tel. 591 142 217,
email: romana.nemcova@zs-staravesno.cz
Speciální pedagog - Mgr. Pavla Kovářová

Konzultační hodiny pro žáky i rodiče v pondělí 10:20 - 11:05 a po předchozí domluvě možno i v jiných termínech.
email: pavla.kovarova@zs-staravesno.cz, tel. 591 142 215

Školní družina - ved. vychovatelka Jana Klečková
I. oddělení: kleckova@zs-staravesno.cz, tel. 591 142 221, 603 233 572
II. oddělení: anita.golkova@zs-staravesno.cz, tel. 591 142 222
III. oddělení: alena.kleckova@zs-staravesno.cz, tel. 591 142 223
Kapacita školní družiny je 90 žáků. Otevřeli jsme 3 oddělení. Vychovatelky školní
družiny jsou Jana Klečková, Anita Golková a Alena Klečková. I letos je v provozu
ranní družina od 6:30 do 7:15 a od 11.05 do 16.30 hodin. Poplatky se vybírají vždy ve
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dvou splátkách: do konce října a do konce ledna dle směrnice (k dispozici na webu
školy). Další je poplatek za odpolední čaj, který činí 100 Kč na celý školní rok. Letos
platí pouze pro žáky 1. třídy a nové žáky. Rodiče musí potvrdit podpisem řád školní
družiny.

Školní jídelna - ved. Věra Šindelová
email: jidelna.staraves@seznam.cz, tel.: 591 142 226, 558 669 247
V naší kuchyni budou různé speciality připravovat kuchařky Renáta Hýlová, Pavla
Vávrová, Renáta Klímová, Kateřina Zemánková, Jarmila Jurinová a Martina Palagyiová. Stejně jako vloni zajišťujeme stravu cizím strávníkům – důchodcům, obecnímu
úřadu i některým firmám. Školní jídelna stravuje žáky od 11.05 do 13.15 a ceny jsou
následující: žáci 7–10 let platí 24 Kč, žáci 11–14 let 26 Kč, žáci 15 a více let 28 Kč,
ostatní strávníci 70 Kč.
Zařízení školního stravování zabezpečují hmotnou péči pro žáky pouze v době pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci dítěte (MŠ) a žáka
(ZŠ) a zákonný zástupce si může stravu odnést v jídlonosiči (pro žáky ZŠ musí být
jídlonosič opatřen číslem čipu). Tento výdej probíhá od 10.45 do 11.30 hodin. Pokud
dojde k vyzvednutí jídlonosiče po uplynutí této doby, nenese škola odpovědnost za
nezávadnost oběda. Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve škole a
žák - dítě (zákonný zástupce) stravu za sníženou úplatu odebrat nemůže. Pokud oběd
budete chtít i po dobu nemoci, platíte plnou cenu, tj. 70 Kč. Nevyzvednutá strava
propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.
Cena čipu je 90 Kč, která bude účtována při prvním výběru stravného. V případě
ztráty je potřeba zakoupit čip nový. V případě odchodu žáka ze školy (stěhování, žáci
9. roč....) je možno nepoškozený čip vrátit a částka 90 Kč vám bude vyplacena zpět.
Platba na daný měsíc je stažena z účtu od 20. do 23. dne předešlého měsíce.
Tzn. na měsíc září byla platba stažena již v srpnu.
Jídelní lístek je k dispozici na webových stránkách školy.
Strava se odhlašuje nejpozději jeden pracovní den předem do 13.00 hodin prostřednictvím: webu estrava (v MŠ výjimečně prostřednictvím emailu). Výjimečně lze oběd první
den absence odhlásit ráno emailem do 7 hodin.
Pokud budete chtít oběd odhlásit později – opravdu vám nebude vyhověno.

Správní zaměstnanci - ved. Luděk Kobližka - školník
Radka Rimmlová, Marie Šmotková, Lucie Zajacová a Ludmila Stabravová.
SRPŠ - Spolek rodičů dětí při ZŠ A MŠ, z. s. - srps.staraves@seznam.cz

Významnou měrou pomáhá zprostředkovávat vztahy mezi rodiči a školou: směrem
ke škole přináší návrhy a podněty jak práci školy zlepšovat a naopak je tu snaha
o zapojení rodičů do života školy. Rodiče a veřejnost tak mají možnost své požadavky
vidět v reálném světle a rovněž možnost pochopit nelehkou práci pedagogů.
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Organizace výuky
Školní budova se otevírá v 7.00 hodin a zavírá v 17.15 hodin. Žáci podle školního
řádu musí být 5 minut před zahájením vyučování ve svých třídách. První vyučovací
hodina začíná v 7.30 hodin, poslední vyučovací hodina končí ve 14.40 hodin. Hlavní
přestávka trvá 15 minut (9.10–9.25 hodin). Všech přestávek mohou žáci využít
v prostorách nové školní budovy ke sportu (stolnímu tenisu) a odpočinku. V každé
třídě 1. - 4. ročníku je určena funkce šatnáře, který před zahájením vyučování zamyká
šatnu. Žáci nenechávají v šatnách cenné věci. Žáci 5. - 9. ročníku mají k dispozici
šatnové skříňky. Po ukončení vyučování odvádí vyučující žáky do vestibulu, do jídelny a do šaten. Po obědě žáci odcházejí do školní družiny, domů nebo do zájmových
kroužků. Školní řád školy je vyvěšen ve vestibulu školy, třídách a webu školy a rodiče
se s ním musí seznámit.
Žákům je zajištěn pitný režim formou čaje - poplatek 100 Kč za rok, který bude
letos vybírán pouze u nových žáků a v 1. třídě. dále je k dispozici nápojový automat.
Zákonný zástupce žáka (rodič) je povinen omluvit nepřítomnost žáka do tří dnů.
Delší předem známou absenci povoluje ředitelka školy na základě písemné žádosti.
V případě dřívějšího odchodu z vyučování vyplní rodiče formulář pro uvolňování dětí
(k dispozici u tř. učitele nebo ke stažení na internetových stránkách školy). Pokud
nebude omluvenka na tomto formuláři, musí obsahovat formulaci: „Přebírám zodpovědnost“. Žáci mohou v době polední přestávky opustit školní budovu jen se souhlasem zákonného zástupce. V naší škole je zakázáno užívat mobilní telefon.

Organizace školního roku 2020/20201
Vyučování v I. pololetí bude zahájeno v úterý 1. září 2020. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování
ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Ředitelské volno: 23., 26. a 27. října 2020
Prázdniny
Podzimní prázdniny: čtvr tek 29. ř íjna a pátek 30. ř íjna 2020
Vánoční prázdniny: stř eda 23. pr osince 2020 - neděle 3. ledna 2021. Vyučování
začne v pondělí 4. ledna 2021.
Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021
Jarní: 15. 2.–21. 2. 2021, nástup 22. 2. 2021
Velikonoční prázdniny: čtvr tek 1. dubna, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním
svátkem.
Hlavní prázdniny: čtvr tek 1. července 2021 - úterý 31. srpna 2021
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Třídní schůzky: dle epidemiologické situace
II. - út. 10. 11. 2020
konzultační 15.00 - 17.00
III. - út. 13. 4. 2021
konzultační 15.00 - 17.00
Uzavření klasifikace:

v I. pololetí - 22. ledna 2021

v II. pololetí - 21. června 2021
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Zvonění

Co žákům nabízíme ...
Nepovinný předmět náboženství - středa
1. tř. - 11.45 -12.30 - škola,
2. tř. - 11.45 -12.30 - fara,
3., 4. tř. a 6. tř. - 12.30 - 14.15 – fara
7., 8. tř. - 14.45 – 15.30 fara
9.tř. - 13.30-14.15 fara
Je třeba upozornit, že z nepovinného předmětu žáci
dostávají na vysvědčení známku.
Pro odhlášení v pololetí je nutná žádost zákonného zástupce ředitelce školy.
Školní knihovna
Se nachází v 1. poschodí vedle výtahu. Otevřena je
v úterý od 12:00 do 13:00 hodin.

1. h

7.30–8.15

2. h

8.25–9.10

3. h

9.25–10.10

4. h

10.20–11.05

5. h

11.15–12.00

6. h

12.10–12.55

7. h

13.00–13.45

8. h

13.55–14.40

Projekty, ve kterých jsme zapojeni
 Dokončení realizace projektu, který je spolufinancován evropskou unií s názvem
.
Děti ZŠ se tak mohou ještě zapojit do logických her ve ŠD, organizováno bude
setkání s rodiči na téma kyberšikana a dítě v karanténě.
 Ovoce a mléko do škol
V tomto školním roce máme uzavřenou smlouvu s firmou Ovocentrum. Produkty
si žáci mohou odnést domů a je na Vás, jak s těmito produkty naložíte. Nevíme,
zdali Vaše dítě netrpí alergií na některé druhy ovoce, nebo na mléčné výrobky.
Navíc se tato skutečnost může v průběhu roku měnit. Zdůrazňuji, že je na Vás,
co svému dítěti dovolíte nebo zakážete.
 ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí je také jako partner projektu Odborné,
kariérové a polytechnické vzdělávání. Jedná se o sdílení učeben, dílen, labo-

ratoří v rámci povinné i nepovinné výuky (určeno pro 8. a 9. ročník). Dále
pak o spolupráci na realizaci dovednostních workshopů s cílem podpořit
polytechnické vzdělávání, ve spolupráci se zaměstnavateli (určeno pro 6. a 7.
ročník).
 Zahájení rekonstrukce nové budovy školy (oprava střechy, výměna oken,
zateplení a rekonstrukce kotelny)
 Vybudování multimediální jazykové laboratoře
 Mezinárodní projekt Leave Anger Behind - Nechte hněv stranou
(Erasmus+). Projekt trvá po dobu 24 měsíců od 1. 9. 2019 do 31. 8.2021.
Vzhledem k epidemii, která postihla celý svět, došlo i k omezení projektu.
Snažili jsme se plnit úkoly společně s on-line výukou a čekáme na další vývoj a možnosti. Další termíny setkání budou posunuty a budeme doufat, že
všechny proběhnou.
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Plánované akce
Vzhledem k epidemiologické situaci jsme byli nuceni odvolat tradiční plánované
akce, alespoň v 1. pololetí tohoto školního roku.
Naplánováno máme a touhu realizovat:
Mikulášská nadílka, Rozsvěcování vánočního stromu, Vánoční koncert
S jistotou nebude: Vítání podzimu—společná akce s rodiči, nebude Mezinárodní
adventní koncert, tentokrát v Polsku, Výstava chovatelů a vánoční jarmark v budově
školy.
Také školní kroužky máme v tomto pololetí značně omezeny, jednak z důvodu
epidemiologické situace, kdybychom neměli míchat děti z různých tříd, jednak z
provozních důvodů.
Sběr starého papíru
V tomto školním roce budeme pokračovat ve sběru starého papíru formou individuálního odevzdávání ve sběrnách:

ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

v Krmelíně
V průběhu celého roku mohou rodiče papír, železo, elektroodpad a další komodity
předávat ve prospěch školy, stačí nahlásit školu, jméno dítěte a třídu.
V loňském školním roce přišlo za odevzdaný sběr na účet SRPŠ 8 336,70 Kč.
Všem těmto rodičům patří velké poděkování. Prostředky budou použity na výtvarné
potřeby žáků.

Mimoškolní aktivity pro žáky
Logické hry ŠD

A. Golková

Pátek 12.30 – 14.00

Hrazeno
ze šablon

Školní časopis

J. Chvostek,
A. Weczerková

Pátek 13.15 – 14.30 lichý týden

400 Kč

COUNTRY kytara

R. Hermanová

pátek 13.15 – 14.00 pro žáky 6.- 9..
tř. dle domluvy

600 Kč

Počítačový kr. 4. tř.

H. Cholevová

úterý 12.15 - 13.00

400 Kč

Z. Chvostková,
H. Haasová

čtvrtek 13.00 – 14.00 – lichý týden

400 Kč

Keramický kr. 4. a 5. tř V. Borkovcová

čtvrtek 13.00 – 14.00 – sudý týden

400 Kč

Sportovní kroužek

pátek 13.15 – 14.00 podle počtu
přihlášených žáků se vytvoří skupiny
250 Kč
pro lichý a sudý týden, pro žáky 3.6. třídy

Od 2. pololetí
Keramický kr. 2. a 3. tř

L. Havránek

Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny za kroužky na jeden rok.
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Konzultační hodiny
po telefonické domluvě od 14 - 16 hodin
Staňková, Chvostková, Velímová, Haasová,
Janečková, Cholevová

první čtvrtek v měsíci

Borkovcová, Dohnalová Šimečková, Boháčová,
Pilátová, Weczerková

poslední středa v měsíci

Havránek

poslední čtvrtek v měsíci

Němcová, Hermanová, Dlouhá, Srba

druhé pondělí v měsíci

Chvostek

14-15 h, 2. pondělí v měsíci
15-16 h, 2. úterý v měsíci

Elektronická žákovská knížka pro II. stupeň
V ní můžete vidět nejen průběžnou klasifikaci vašich dětí, ale i zprávy pro rodiče, či můžete zasílat
omluvenky žáků. Přístupové údaje si rodič může vyzvednout osobně u třídních učitelů či ředitelky
školy. Přihlašovací údaje rodičů nedostanou žáci z důvodu možného zneužití.
Postup pro přihlášení:
 zvolte v internetovém prohlížeči webové stránky školy: www.zs-staravesno.cz
 zvolte v horním menu záložku „Klasifikace“
 zadejte přihlašovací údaje
 nejvíc vás asi bude zajímat - klasifikace - průběžná
 v záložce Komens lze zaslat učiteli nebo vedení školy omluvenku. Omluvenka v systému
Komens nahrazuje telefonickou omluvu na začátku nemoci. Samozřejmostí je písemná omluvenka v ŽK po skončení nepřítomnosti, a to z důvodu, že vaše přihlašovací údaje ze zkušeností, které máme, používají i vaše děti. Nemělo by to tak být!
Žákovské knížky v papírové podobě slouží jen pro omluvu a další sdělení.
Podrobnější příručka je na stránkách školy v záložce Dokumenty, v případě dotazů kontaktujte
ředitelku školy. Pokud rodič nemá přístup k internetu, může si u třídního učitele 1× za měsíc vyžádat výpis známek.

Rekonstrukce školní budovy A - nové budovy
Na začátku října 2020 dojde k započetí rekonstrukce budovy A.
Bude opravena střecha, vyměněna okna a provedeno zateplení. Rekonstrukcí také
projde kotelna školy. Vše se bude provádět za provozu školy.
Celá stavba bude pod dozorem stavebního technika a technika BOZP.
S tím souvisí také důsledné a zvýšené dodržování bezpečnostních opatření, která budou před započetím stavby a v jejím průběhu nastavena. Žáci o těchto opatřeních budou poučeni.
Rekonstrukce bude zřejmě probíhat po patrech, dojde k přesunu kmenových tříd po
nezbytně nutnou dobu. Vše budeme rozhodovat za provozu a o změnách vás budeme
informovat na webových stránkách školy.
Věříme, že vše zvládneme a budeme si moci užívat výhod těchto nutných oprav.

Děkuji za pochopení
Yvetta Kunzová, ředitelka školy

