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ZÁKLADNÍ DATA A INFORMACE O ŠKOLE 

 

 Název školy:   

  Základní umělecká škola Brandýs n. L. – Stará Boleslav 

 Adresa školy:  F. X. Procházky 25 (budova u kostela) 

   tel. 326903672 

   J. V. Práška 669 (budova u gymnázia)  

   tel. 326903642 

 E-mail: sekretariat@zus.brandys.cz    

  reditel@zus-brandys.cz 

 www stránka zus-brandys.cz 

           

 IČO školy:  43755097   

 Identifikátor zařízení:  600 052 389 

 IZO školy:  108004007  

 Organizační číslo školy:  50311 

 Typ školy: základní umělecká 
 Právní forma:  právní subjektivita -  
       příspěvková org. - 1. 7. 1994 

 Zřizovatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

 Datum zařazení do sítě škol: první 1. 9. 1997  

            poslední 23. 1. 2008 

 Věkové rozpětí žáků:  5 - 21 let 

 Počet tříd:  24 

 Celkový počet žáků školy:   750 

 Celkový počet zaměstnanců:   41 

 (z toho pedagogů):         38 

 Ředitel školy:     Bc. Jaroslav Bayer 

 Zástupce ředitele školy:  PhDr. Petra Beránková, Ph.D.  

 Vyučovací jazyk:   český 
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Přehled školného na školní rok 2019/2020 
 

Školné se platí vždy do 30. září pro 1. pololetí a do 28. února pro 2. 
pololetí. Při nedodržení termínu nemá žák nárok na vyučovací hodiny.  

Upozornění: Studium pro dospělé se týká žáků školy, kteří dosáhli 

věku 18 let, jsou to studenti středních a vysokých škol. Výdělečně činným 
osobám vzdělání neposkytujeme.  

 

Typ školného  
Pololetní školné 

Hudební obor  

Přípravné studium 800,- 

Klavír, klávesy, kytara, saxofon 1500,- 

Trubka, trombon, lesní roh, tuba, hoboj 650,- 

Viola, kontrabas 650,- 

Ostatní individuální výuka 1300,- 

Dva žáci v hodině klávesy, kytara 1000,- 

Dva žáci v hodině ostatní 900,- 

Hra na druhý nástroj sleva 100,- 

Studium pro dospělé klavír, klávesy, kytara, saxofon 1800,- 

Studium pro dospělé ostatní 1550,- 

Pouze orchestr a komorní hra 300,- 

Pouze sbor 200,- 

Taneční obor  

Přípravné studium 700,- 

Ročníky I. a II. stupně 900,- 

Výtvarný obor  

Přípravné studium 1000,- 

Ročníky I. a II. stupně 1100,- 

Literárně dramatický obor  

Přípravné studium 600,- 

Ročníky I. a II. stupně 800,- 

Studium pro dospělé 920,- 

 
 
 

 
1. Vzdělávací cíle školy 
 

Cílem školy je poskytnout žákům a studentům základní 
odborné vzdělání v uměleckých oborech, utvářet poz itivní vztah k 

umění a rozvíjet tvůrčí schopnosti žáků za účelem  jejich dalšího 
vzdělávání na středních a vysokých školách uměleckého směru 
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podle příslušného oboru. V  rámci možností umožňovat studium i 
dospělým, zejména studentů vysokých škol.  

Působení školy ve vztahu s obcí a veřejností na základě 

kulturně výchovné č innosti (koncerty, divadelní a taneční 
představení, účinkování žáků a pedagogů při akcích pořádaných 

ve městě, reprezentace školy i města na soutěžích a vystoupeních 
v celé republice i v zahraničí) přispívá ke zvyšování kulturní 

povědomosti místního obyvatelstva. 
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2. Přehled oborů 

 
Žáci všech oborů jsou vyučováni podle školského 

vzdělávacího programu v platném znění.  
 

Hudební obor – akordeon, baryton, bicí nástroje,  

   klavír, hoboj, housle, klarinet, kontrabas, kytara,  
   keyboard, lesní roh, příčná flétna, saxofon, sborový  

   zpěv, sólový a komorní zpěv, tenor, trubka, trombon,  

   tuba, sólový a komorní zpěv, varhany, viola,  
   violoncello, zobcová flétna 

 
Taneční obor  - klasický, lidový, moderní a scénický tanec  

 
Výtvarný obor - malba, kresba, grafika, modelování,  

   keramika, linoryt  

 
Literárně dramatický obor  - dramatická výchova, přednes  

 
 

3. Zaměstnanci školy  
 

Pedagogičtí pracovníci    

Příjmení jméno  aprobace vzdělání  

Bayer Jaroslav, Bc.  F létna,  komorní orchestr  VŠ  

Beránková Petra,  PhDr.,  Ph.D.  Klavír ,  PHV VŠ  

Bort lová Tereza, Mgr.  Zpěv, HN  VŠ  

Copáková I lona  TO SŠ  

Dostálová Roušarová Hana, MgA.  Housle  VŠ  

Fejg l Frant išek, Mgr.  Trombon,  taneční orchestr,  ZF  VŠ  

Gregor Vít ,  PhDr. ,  MgA.,  Ph.D.  Klavír  VŠ  

Hrnečková Barbora,  BcA.  Dramat ická  výchova  VŠ  

Chr ist ianov Alexandr,  Mgr.  Klavír,  keyboard  VŠ  

Jarčičová Petra  VO –  keramika SŠ  

Ježek Jan,  DiS.  Bic í nástroje  VOŠ  

Jůzl Mart in,  DiS.  Trubka  VOŠ  

Kalesnikovich Ivan, Bc.  Kytara  VŠ  

Kobaladze Nanuli  Klavír   VŠ  

Krejzová Marlies,  Mgr.  B icí nástroje  VŠ  

Kubík Vít ,  DiS.  Vio la,  housle,  smyčc. orchestr  VOŠ  

Kuklová Eva  Akordeon  VOŠ  

Kunešová Lucie  Akordeon  VOŠ  

Machač Kolingerová Anna, Bc.  Zpěv  VŠ  
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Mat lasová Kateř ina,  MgA.  Lesní roh,  zobcová  flétna  VŠ  

Michalová Pavla,  MgA.  Housle  VŠ  

Morávková Alena, PaedDr.  Klavír,  keyboard  VŠ  

Novotná Pešková Anna, DiS.  Zpěv  VOŠ  

Ogounová Ludmila  TO VOŠ  

Podhajská Markéta  Bicí nástroje  VOŠ  

Prokopiusová Květoslava  Zpěv  VOŠ  

Schneider Ladis lav  Vio loncello   VOŠ  

Slivanský Václav  F létna,  zobcová flétna  VOŠ  

Smrž David ,  DiS.  Klar inet ,  saxofon VOŠ  

Stránská Jaromíra,  Mgr.  Klavír,  HN  VŠ  

Susová Michaela  VO ,  výstavnictví  SŠ  

Šinaľová Dominika, Mgr.  Klavír  VŠ  

Škorpil Boř ivo j,  DiS.  Saxofon, hobo j,  ZF VOŠ  

Šťastný Jaroslav ,  DiS.  Kontrabas,  baskytara,  tuba VOŠ  

Ulrychová Ir ina,  doc.,  Mgr.  LDO VŠ  

Vadassová Kristýna, Mgr.  Sborový zpěv  VŠ  

Vartová Věra  Housle  VOŠ  

Vencovský Lukáš,  BcA.  Kytara  VŠ  

Vitvar Rosůlek Miloš  Kytara  VOŠ  

Votrubcová Monika ,  Mgr.  Akordeon, keyboard, HN VŠ  
 

 

Ostatní pracovníci  
 

Příjmení jméno  funkce vzdělání  

Hlaviznová Ivana  ško lnice ,  uklizečka  st řední  

Vasilyová Silvie  hospodářka, účetní  st ředoškolské  
  

 

Učitelky na mateřské a rodičovské dovolené  

Bort lová Tereza, Mgr.  Zpěv, HN   

Kubíková Vanda, MgA.  Vio la,  VŠ  

Vávrová Markéta,  Mgr.  Housle  VŠ  
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4. Přijímací řízení  

 
Vzhledem k zákazu osobní přítomnosti uchazečů v  budově 

ZUŠ souvisejících s výskytem onemocnění COVID-19 proběhly 

přijímací zkoušky až v  červnových termínech. Zkoušky hudebního 

oboru se konaly v termínech 9. a 15. června pro uchazeče na 
hudební nástroj a sólový zpěv. Dva žáci  přestoupili z pražských 

ZUŠ. Do oddělení přípravné hudební výchovy byli uchazeči 
přijímáni pouze na základě podané elektronické přihlášky. 

Přijímací zkoušky do tanečního oboru byly realizovány v  termínech 
12. a 19. června po skončení výuky podle aktuálního rozvrhu. 

Uchazeči do výtvarného oboru byli přijímáni na základě posouzení 

odevzdaných domácích prací. Pro keramiku a literárně dramatický 
obor nebyly zkoušky zorganiozovány, předpokladem pro přijetí 

byla rovněž podaná přihláška ve stanoveném termínu.  Přijímací 
řízení nenarušilo průběh výuky v  ZUŠ, což bylo cílem vedení školy. 

Počet přijatých žáků do jednotlivých oborů vyhovuje možnotem 

školy pro školní rok 2020/2021.  
 

 

Obor, studijní zaměření  Přijatí žáci 

Hudební obor 

 

57 

PHV 48 

Akordeon 3 

Basová kytara 1 

Bicí nástroje 2 

EKN 1 

Housle 2 

Lesní roh 1 

Klavír 3 

Kytara 1 

Sólový zpěv  1 

Trubka 1 

Violoncello 1 

Zobcová flétna 2 

Literárně dramatický obor  

 

15 

PDV 5 

Dramatická průprava  3 

Základy dramatické tvorby 7 
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Taneční obor  

 

16 

PTV  12 

Taneční průprava  5 

Výtvarný obor 

 

38 

PVV 16 

Plošná tvorba  18 

Prostorová tvorba  4 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 9 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
 

Soutěž ZUŠ  vyhlašovaná MŠMT  – vzhledem k vydání nařízení 

Ministerstva zdravotnictví byly soutěže MŠMT ukončeny okresními 
koly. Soutěž výtvarného oboru byla v tomto školním roce zrušena.  
 

Okresní kola:  
 

Hra na kytaru  Julie Hušková  – 1. cena s postupem 

    Karolína Svobodová – 1. cena s postupem 

    Tereza Šilarová  – 1. cena s postupem 
    Pavel Svoboda – 1. cena 

    Václav Krejčík  – 1. cena 
    Ellen Walterová – 1. cena 

    Oliver Šnábl – 2. cena 
    Julie Ilczyszyn – 2. cena 

    Cyril Hladki – 2. cena 

    Trio FabulousB – 1. cena s postupem 
    Trio Eikidu – 1. cena 
 

Hra na klavír   Lucie Máchalová – 1. cena s postupem 
  Viktorie Ciruk – 1. cena s postupem 

  Štěpán Staněk – 1. cena s postupem 
  Adam Karásek – 1. cena s postupem 

  Lenka Beránková – 1. cena s postupem 

  Kateřina Součková – 2. cena 
  Sára Srbová – 2. cena 

  David Werner – 2. cena 
  Andrea Honců – 2. cena 

  Adam Bulvas – 2. cena 

  Lucie Černá – 2. cena 
  Elen Plíšková – 2. cena 

  Petr Šilar – 2. cena 
  Kristýna Honců – 2. cena 

  K+K duo – 1. cena s postupem 
 

Hra na smyčc.  nástroje  

   Eliška Čiháková (housle) – 1. cena s postupem 
   Adéla Volfová (viola) – 1. cena s postupem 
   Markéta Jandová  (housle) - 3. cena 

   Dominika Císařová (housle) – 3. cena 

 
Literárně dramatický obor  – sólový přednes  

    Miloslav Buchta – bronzové pásmo 

    Josef Dressler – bronzové pásmo 
    Tereza Kellnerová – stříbrné pásmo  

    Hermína Fučíková – zlaté pásmo 
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Soutěž výtvarného oboru se z důvodu uzavření ZUŠ nekonala. 
Všechny uvedené soutěže budou znovu zorganizovány ve školním 

roce 2020/2021. 
 

 
 

Žáci přijatí na umělecké školy:  
 

Lenka Beránková  Pražská konzervatoř – klavír  

Mikuláš Homolka   Konzervatoř J. Ježka Praha  – trubka 
Střední školy s výtvarným zaměřením:  

Linda Polidorová, Natálie Řeháková, Karolína Žemličková, Nikola Kovářová, 
Sofia Shelegeya 

 

 
Distanční výuka a závěr školního roku  

 
Vzhledem k situaci spojenou s epidemií koronaviru přešli 

pedagogové ZUŠ od 11. března 2020 na distanční formu výuky. 
Vedení ZUŠ umožnilo učitelům zvolit způsob výuky, který jim 

vyhovuje – podmínkou byl pravidelný kontakt se žáky, který 

zajišťuje návaznost v  probírané látce. 
V březnu většina pedagogů hudebního oboru využívala 

k výuce vlastní instruktivní videozáznamy. Žáci zpětně reagovali 
zasíláním záznamů vlastní práce. Učitelky hudební nauky a PHV 

zasílaly dělem pracovní listy k  vypracování. Žáci výtvarného, 

tanečního a literárně dramatického oboru dostávali zadání e-
mailem. 

V dubnu přešla většina pedagogů na online výuku 
prostřednictvím aplikací Skype, WhatsApp nebo Zoom. Podnětné 

byly i odkazy z Youtube, které žákům někteří vyučující zasílali. Ve 
výuce hudební nauky byla částečně využívána aplikace Classroom, 

která dětem umožnila pravidelnou výuku. V  tanečním oboru byly 

žákyním odeslána  instruktážní videa.  
Přes své omezené možnosti byla distanční výuka vydatnou 

zkušeností pro všechny pedagogy. Po období karantény bylo 
vyučování hudebního oboru znovu obnoveno od 11. května, výuka 

výtvarného oboru byla zahájena 25. května, a žáci literárně 

dramatického a tanečního oboru do ZUŠ docházeli od 1. června. 
V budovách školy se žáci i pedagogové řídili zpřísněnými 

hygienickými pravidly, které zveřejnilo vedení ZUŠ . V červnu se 
konalo celkem šest absolventských vystoupení:  

 
Pondělí 8. 6. – neveřejná přehrávka absolventů – housle, příčná flétna 

Středa 10. 6. – neveřejná přehrávka absolventů – klavír, trubka, akordeon 

Čtvrtek 11. 6. - absolventský koncert – kytara 
Pátek 12. 6. – absolventský koncert – akordeon, klavír 

Čtvrtek 18. 6. – absolventský koncert – kytara 
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Pátek 19. 6. – absolventský koncert – klavír, zpěv 
 

První stupeň studia absolventů  výtvarného, tanečního  a 
literárně dramatického oboru byl uzavřen na základě jejich 

docházky do hodin a spolupráce s  pedagogem v období distanční 
výuky. 

 

 
6. Údaje o školních i mimoškolních aktivitách školy  
 

Během prvního pololetí  školního roku vystupovali  žáci ZUŠ na 
koncertech pořádaných školou  i na akcích města. 

 Učitelé i žáci ZUŠ se aktivně zúčastnili listopadových oslav 
republiky ve městě  i přípravou na slavnostní Koncert pro 

demokracii, který se konal v  Kostele Obrácení svatého Pavla.  

Svou popularitu ve městě podpořil FF BAND F. Fejgla, který 
vystoupil v hudebním programu Svatováclavských slavností se 

sólistou Josefem Lauferem. V lednu společně s  Komorním 
orchestrem ZUŠ a sólistou Milanem Drobným potěšil publikum 

dalším atraktivním Galakoncertem v  městském kině.  
V průběhu pololetí byli naši nejlepší sólisté zváni k  účasti v 

tradičním diskusním pořadu Na kus řeči v  Divadelním sále 

brandýského zámku, který provázeli svým hudebním vystoupením.  
Žáci pěveckého a dechového oddělení pravidelně připravovali 

program na Vítání občánků konané každý měsíc na zámku 
v Brandýse nad Labem. 

Aktivity školy druhého pololetí školního roku byly silně 

poznamenány obdobím karantény. Byly zrušeny všechny veřejné 
koncerty, ZUŠ OPEN, vystoupení tanečního oboru Z  tance do 

tance, koncerty pro základní školy i představení literárně 
dramatického oboru. Výstava výtvarného oboru a keramiky bude 

uspořádána hned začátkem září dalšího školního roku 
v prostorách školy. Z  důvodu uzavření hranic se nekonala ani 

plánovaná návštěva pěveckého sboru z  partnerského města 

Gödölö. 
Po obnovení výuky v ZUŠ byl školní rok zakončen veřejnými i 

neveřejnými přehrávkami absolventů.  
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Přehled všech vystoupení ve školním roce 2019/2020 

  
Čt 26. září: Vernisáž výstavy I. Hütnerové v Kočárovně – zpěv a akordeon 

Čt 26. září: Na kus řeči – klavír 

So 28. září: Svatováclavské slavnosti ve Staré Boleslavi – FF BAND 

Čt 10. října: Koncert žáků v koncertním sále ZUŠ 

Čt 24. října: Koncert žáků v koncertním sále ZUŠ 

Čt 7. listopadu: Koncert z díla Nanuli Kobaladze na brandýském zámku 

St 11. listopadu: Na kus řeči – pěvecké oddělení 

Čt 14. listopadu: Koncert žáků v koncertním sále ZUŠ 

Pá 15. listopadu: Koncert pro demokracii v Kostele Obrácení svatého Pavla 

Pá 15. listopadu: Hudební vystoupení při odhalení lavičky Václava Havla 

Pá 15. listopadu: Hudební vystoupení při listopadových oslavách na gymnáziu 

Pá 15. listopadu: Vystoupení pěveckého oddělení v Dřevčickém parku 

Ne 17. listopadu: Vystoupení pěveckého sboru Kantiléna při listopadových oslavách na náměstí 

Čt 21. listopadu: Koncert žáků se svými učiteli 

Čt 28. listopadu: Adventní koncert na brandýském zámku 

Pá 29. listopadu: Adventní vystoupení v Popovicích 

So 30. listopadu: Adventní vystoupení na brandýském náměstí 

Ne 1. prosince: Adventní vystoupení na boleslavském náměstí 

St 4. prosince: Advent s Kantilénou v kině 

Pá 6. prosince: Třídní přehrávka v koncertním sále ZUŠ – K. Prokopiusová 

St 11. prosince: Koncert soutěžících v koncertním sále ZUŠ - klavír 

Čt 12. prosince: Vánoční koncert v koncertním sále ZUŠ 

Po 16. prosince: Třídní přehrávka v koncertním sále ZUŠ - Stránská 

St 18. prosince: Třídní přehrávka - Kuklová 

Čt 19. prosince: Třídní přehrávka v koncertním sále ZUŠ - Morávková 

Čt 16. ledna: Koncert žáků v koncertním sále ZUŠ 

20. – 24. ledna: Pololetní zkoušky HO 

24. a 25. ledna: Pěvecká soutěž Allegro – A. Kolingerová, A. Novotná 

St 22. ledna: Třídní přehrávka – L. Vencovský 

Pá 24. ledna: Třídní přehrávka – I. Kalesnikovich 

Po 27. ledna: Koncert žáků v koncertním sále ZUŠ 

Po 27. ledna: Na kus řeči - viola 

Út 28. ledna: Galakoncert v kině – FF BAND a Komorní orchestr ZUŠ 

St 29. ledna: Školní kolo soutěže ve hře na kytaru 

St 5. února: Školní kolo soutěže ve hře na klavír 

Čt 6. února: Školní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje 

Čt 6. února: Třídní přehrávka – N. Kobaladze, D. Šinaľová 

Čt 13. února: Koncert soutěžících v koncertním sále ZUŠ - klavír 

Pá 14. února: Třídní přehrávka – L. Kunešová, M. Votrubcová 
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Čt 20. února: Koncert soutěžících – smyčcové nástroje a kytara 

Čt 27. února: Koncert žáků v koncertním sále ZUŠ 

Po 18. února: Okresní kolo ve hře na kytaru v koncertním sále ZUŠ 

všechny akce ZUŠ v termínech od 11. března do 8. června byly zrušeny 

Po 8. června: Neveřejná přehrávka absolventů – H. Dostálová, V. Kubík, V. Slivanský 

St 10. června: Neveřejná přehrávka absolventů – V. Gregor, A. Christianov, M. Jůzl, L. Kunešová 

Čt 11. června: Absolventský koncert – M. Vitvar 

Pá 12. června: Absolventský koncert – P. Beránková, M. Votrubcová 

9. a 15. června: Přijímací zkoušky HO 

12. a 19. června: Přijímací zkoušky TO 

St 17. června: Hudební vystoupení na předávání Ceny starosty města 

Čt 18. června: Absolventský koncert – L. Vencovský, M. Vitvar 

Pá 19. června: Absolventský koncert – A. Christianov, A. Morávková, J. Stránská 

 

7. Česká školní inspekce  
Ve dnech 3. – 5. února 2020 proběhla pravidelná kontrola ČŠI. 
Do kontroly byly zařazeny následující aspekty činnosti školy:  
 

- vedení záznamů z přijímacího řízení 2018/2019, zápisů 
z pedagogických rad a schůzek umělecké rady  

- vedení školní matriky 
- protokoly o zkouškách žáků  

- záznamy o hospitacích 

- programy školních akcí 2019/2020  
- vedení záznamů o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků  
- realizace školního vzdělávacího programu v  hodinách 

pedagogů  
- záznamy k účetnictví, zdroje rozpočtů, výši školného  

- osobní spisy – aprobovanost učitelů 

 
 

8. Ekonomická část zprávy  
  účetní rok 2019 
 

Příjmy: 

Příspěvek na mzdy a odvody od KÚ  18822193,0 

Příspěvek na provoz od města  1250000,0 

Školné za žáky  1699334,0 

Příjmy z pořádaných koncertů      79405,0 

Příjmy za půjčené nástroje      90350,0 

Ostatní příjmy (kopírování, přeplatky 

záloh, aj.) 

        58935,03 

Celkové příjmy 22000217,03 
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Výdaje: 

Platy zaměstnanců školy  a zákonné odvody 18822193,00 

Platy za provedenou práci  126177,00 

Nákup DDHM (hud. nástroje, nábytek a p.)  506760,00 

Opravy a údržba    378498,91 

Odpisy majetku   121525,00 

Energie – plyn, elektřina, voda  374372,66 

Pojištění školy  32024,0 

Náklady na stravné zaměstnanců  236823,90 

Náklady na telefony     78016,22 

Materiál (na opravy, pro kancelář aj.)  521271,02 

Knihy, učební pomůcky, učebnice 50294,76 

Bankovní poplatky 21102,00 

Nákup služeb  611346,23 

Ostatní provozní náklady 119753,4 

Celkové výdaje neinvestiční  22000158,10 

 

 

Hospodářský výsledek ve výši Kč 58,93 schválen radou města 
k převedení do rezervního fondu.  

 
 

 Škole nevznikla daňová povinnost za rok 2019. Daňové 

přiznání podáno v  březnu  2020 k FÚ Stará Boleslav. 

  
účetní rok 2020, 1. pololetí 
Příjmy: 

Příspěvek na mzdy a odvody od KÚ  9108364,0 

Příspěvek na provoz od města  729162,0 

Příspěvek na soutěž od KÚ   7100,0 

Školné za žáky  958670,0 

Příjmy z pořádaných koncertů      24070,0 

Příjmy za půjčené nástroje      49450,0 

Ostatní příjmy (kopírování, přeplatky záloh)      18903,95 

Celkové příjmy 10895719,95 

   

Výdaje: 

Platy zaměstnanců  školy a zákonné odvody 9108364,00 

Platy za provedenou práci  64774,00 

Nákup DDHM (hud. nástroje, nábytek a p.)  240121,63 

Opravy a údržba  82159,05 

Odpisy majetku  58412,00 

Energie – plyn, elektřina, voda  77123,11 

Pojištění školy, zaměstnanců (kooperativa)      47223,00 
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Náklady na stravné zaměstnanců  95465,40 

Náklady na pořádané soutěže  7100,00 

Náklady na telefony 40791,08 

Nákup služeb  234367,36 

Knihy, uč. pomůcky, učebnice  25098,00 

Bankovní poplatky 10833,00 

Ostatní provozní náklady 204742,47 

Celkové výdaje neinvestiční  10296574,10 

 

 
 

 

 
 

V Brandýse nad Labem 12. srpna 2020  
 

 

 

 

 

Bc. Jaroslav Bayer 
     ředitel školy  
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