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Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového 
Jičína, příspěvková organizace 

 

Školní preventivní strategie /ŠPS/ je součástí školního vzdělávacího programu /ŠVP/. ŠPS je 
dlouhodobý preventivní program-záměr školy, definuje dlouhodobé cíle v oblasti prevence 
sociálně patologických jevů /SPJ/, přizpůsobuje se kulturnímu a sociálnímu klimatu, struktuře 
školy i specifikám školy, žákovské populace i okolí školy, respektuje rozdíly ve školním 
prostředí.  

Součástí školní preventivní strategie je každoročně vypracovávaný a na závěr školního roku 
vyhodnocovaný konkrétní dokument - Minimální preventivní program /MPP/. Minimální preventivní 
program je střednědobým cílem školy v oblasti prevence rizikových jevů, je zaměřen na prevenci 
všech sociálně patologických jevů, které se ve škole vyskytují nebo mohou vyskytnout. Program 
vychází z aktuálně platných metodických dokumentů MŠMT zaměřených na primární prevenci 
rizikového chování dětí a mládeže. Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity 
realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným s projevy rizikových forem chování, 
případně s cílem minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření. Nedílnou součástí primární 
prevence je výchova žáků základní školy ke zdravému životnímu stylu, k osvojování pozitivního 
sociálního chování a formování společensky žádoucích postojů žáků ke všem druhům rizikového 
chování, předcházení rizikovému chování i jeho možnému opakování. 



 

 

 
 Základní charakteristiky školní preventivní strategie:  
 
-cílem školní preventivní strategie je zabraňovat a snižovat (eliminovat) výskyt sociálně 
patologických jevů u žáků školy;  
-prostředkem je odstraňování podmínek (zužování prostoru) pro existenci a rozvíjení sociálně 
patologických jevů prioritně ve školním prostředí a to všemi dostupnými způsoby  
od vhodné organizace výuky, nabídky žádoucích volnočasových aktivit (sport) až po výkon dohledu 
nad žáky a působení/tlak na rodinné prostředí žáků;  
-produktem je zdravá mládež (výchova zdravé mládeže) odolné vůči sociálně patologickým 
rizikům (výchovná a osvětová činnost ve vyučovacích hodinách, realizace školních preventivních 
aktivit a využívání nabídky ostatních spolupracujících organizací na úseku primární prevence).  
Smyslem prevence je formovat postoje žáků ke všem druhům rizikového chování, předcházet 
takovému chování i jeho možnému opakování. Základem prevence je zejména výchova žáků 
základní školy ke zdravému životnímu stylu a k osvojování pozitivního sociálního chování. 
Prevence sociálně patologických jevů je přitom cílována nejenom do samotného vyučování, ale i do 
zájmových útvarů, práce školní družiny, výletů, exkurzí apod., důraz je kladen i na oblast sociálně 
právní, na občanskou a rodinnou výchovu. Preventivní témata prolínají všemi oblastmi práce a života 
školy.  
Konkrétním úkolem preventivní práce je především snižovat počet vyskytujících se negativních jevů, 
posilovat u žáků školy odpovědnost za svůj život a zdraví, účinně bránit vzniku a potírat všechny 
projevy šikany mezi žáky, minimalizovat riziko závislosti na drogách atd. To všechno je přitom 
založeno na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce se žáky, zapojení celého 
pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. 

Základní kompetence prevence  
-zvyšování sociální kompetence  
(rozvoj sociálních dovedností k efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování  
a uvědomování si důsledků svého jednání)  
-posilování komunikačních dovedností, schopnost řešit problémy, konflikty, neúspěchy, kritiku, 
adekvátní reakce na stres, protistresový program  
-vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole, podpora zdravého životního stylu a vytváření 
pohodových podmínek školního prostředí, ochrana zdraví (relaxační aktivity, přátelská atmosféra, 
vzájemná důvěra a tolerance apod.)  
-formování společensky žádoucích hodnot a postojů u žáků, pěstování právního vědomí, mravních a 
morálních hodnot, humanistické postoje  
Hlavní oblasti zaměření prevence  
a) předcházení rizikovým jevům v chování žáků, jako je zejména  
-záškoláctví  
-násilí a agresivita, šikana, vandalismus  
-projevy rasismu, xenofobie, antisemitismu, politického a náboženského extremismu  
a sektářství  
-užívání návykových látek (tabák, alkohol, drogy) a zneužívání léků  
-patologické hráčství, závislost na internetu a virtuální drogy  
b) rozpoznání a zajištění včasné intervence, zejména v případech  
-domácího násilí  
-týrání a zneužívání dětí včetně komerčního zneužívání  
-ohrožování mravní výchovy mládeže, sexuální zneužívání dětí  
-poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) 

Metody, prostředky a formy preventivní práce na škole  



K vlastní preventivní práci využívat jednak klasické metody práce ve vyučovací hodině (výklad, 
rozbor, diskuze, dramatická výchova), jednak soutěže, prožitkové programy, představení, besedy, 
exkurze, samostatné či skupinové práce žáků atp.  
V případě nutnosti/potřeby cíleně uplatňovat rovněž represivní prostředky, a to zejména při  
,  
-odhalování šikany a pokusů o šikanu (vč. kyberšikany) ve škole, včasné přijímání kázeňských 
opatření a trestů, nekompromisní postoj k násilí mezi žáky ve škole  
-nulová tolerance k drogám a jakékoliv formě jejich propagace  
-potírání kuřáctví a požívání alkoholu  
-boj proti záškoláctví  
-potírání vandalismu, řešení krádeží  
-nesmiřitelnost vůči projevům jakéhokoliv extremismu a homofobie  
Formy práce  
-spolupráce vedení školy a pedagogického sboru (informační schůzky, porady, předmětové komise)  
-spolupráce rodiny a školy (třídní schůzky, besedy pro rodiče, konzultační hodiny; třídnické hodiny  
a besedy, schránka důvěry)  
-spolupráce školy s dětským lékařem, PPP, SPC, SVP, CNN F-M, s orgány sociálně právní ochrany  
dětí /OSPOD/ vč. využívání SVI, s Policií ČR, soudy apod., PPP, SPC, SVP a ostatními organizacemi  
-vzdělávání a proškolování pedagogů v oblasti prevence, nabídka pro rodiče i veřejnost  
-preventivní práce ve vyučování (etické dílny, prožitkové i intervenční programy, divadelní  
představení a dramatizace, exkurze apod.)  
-zacílení dopravní výchovy proti rizikovému chování v dopravě 

-pravidelné sledování školní docházky, kontrola omluvenek  

-sledování psychického a fyzického stavu žáků (agresivita, smutek, vyčleňování z kolektivu, původ 
zranění apod.)  

-včasné řešení vandalismu, agresivity a šikany, potírání symboliky extrémistických organizací  
-boj proti kouření  
-podpora školních žákovských aktivit (školní časopis, školní soutěže, sportovní turnaje apod.)  
-podpora ostatních volnočasových aktivit žáků školy (kroužky, olympiády, soutěže, besídky, 
projektové dny, jarmarky, karnevaly, Den Země, Den matek, Dětský den, návštěvy divadla, Škola v 
přírodě, LVZ, výlety atd.)  
-prezentace výsledků a úspěchů žáků i školy (nástěnky, webové stránky a školní časopis, školní  
rozhlas, výstavy na veřejnosti)  
-zpětnovazebné výstupy prevence (výstupy z pedagogických rad -výsledky hodnocení prospěchu  
a chování žáků; využití sociometrických metod ve třídách; dotazníky k názorům a postojům)  
-reflexe závěrů a výstupů ze školní praxe do tvorby a úpravy ročního plánu preventivních aktivit 

Preventivní aktivity v organizaci života školy  
-Zachycení stěžejních oblastí prevence ve školním řádu (práva a povinnosti žáků, sankce).  
-Posilování dobrých vztahů mezi žáky navzájem, mezi žáky a učiteli, vytváření podmínek pro 
vzájemnou důvěru a přátelskou atmosféru.  
-Podpora žákovských aktivit (školní časopis, sportovní turnaje, školní soutěže).  
-Prezentace výsledků soutěží na nástěnkách, ve školním časopise, na internetu či školním rozhlasem.  
-Adekvátní a uvážlivá reakce na podněty ze schránky důvěry.  
-Zveřejňování kontaktů na organizace, které mohou žákům/rodičům pomoci s nejrůznějšími problémy 
(tísňové linky, linky důvěry apod.).  
-V předmětech rodinná a občanská výchova (podle možností a příhodných témat i v ostatních  
předmětech) a v třídnických hodinách používat techniky vytváření správného sebevědomí,  
tolerance a ohleduplnosti k ostatním lidem; učit žáky umět rizikové jevy odmítnout. 

Mapování situace  
 
Sociální a jiné okolí školy  



Základní škola v Paskově se nachází v průmyslově sídlištní oblasti, v zóně střetávání vlivů ostravské a 
frýdeckomístecké aglomerace, svým celkovým charakterem má však blíže ke školám střediskového 
vesnického typu než ke klasickým městským sídlištním školám. Mezi silné stránky školy patří obecně 
zájem žáků o zájmovou činnost v kroužcích všech možných druhů, které jsou vítanou prevencí v 
oblasti sociálně patologických jevů. Problematické se jeví zázemí některých žáků, zejm. nefunkční 
rodinné prostředí a sociální situace některých rodin. Spolupráce s místními odborníky, lékaři, policií, 
odborníky PPP,SPC,SVP, s odborem sociální péče Magistrátu města Frýdek-Místek a dalšími je na 
kvalitní úrovni.  
Informace od učitelů  
Třídní učitelé pravidelně monitorují situaci ve třídních kolektivech v oblasti sociálně patologických 
jevů mezi žáky, problémové situace řeší s výchovným poradcem a metodikem prevence, s rodiči, v 
případě potřeby i s pracovníky dalších podpůrných organizací.  
Informace od rodičů  
V každé třídě funguje třídní důvěrník, který zprostředkovává učitelům podněty/informace ze strany 
rodičů, na třídních schůzkách i kdykoliv jindy dle potřeby dostává prostor k vyjádření a zároveň také 
přenáší potřeby pedagogů směrem k rodičům žáků třídy, aktivizuje rodiče a podílí se na realizaci a 
organizaci jejich společných akcí se školou, včetně zapojení do aktivit primární prevence.  
Informace od žáků  
Žáci na třídnických besedách/hodinách řeší kromě organizačních záležitostí rovněž konflikty ve třídě a 
ostatní třídní, vztahové i jakékoliv jiné problémy, hodnotí situaci a klima ve třídě či ve škole, vyjadřují 
svá hodnocení, přání, svými postoji aktivně ovlivňují zaměření a volbu příslušných preventivních 
aktivit, to vše s cílem zlepšovat sociální klima ve třídě. Kritické zhodnocení jejich informací je v 
mnoha případech velmi cenným zdrojem pro směrování a cílení další preventivní a výchovné práce. 
Jako doplňkový zdroj informací slouží také schránka důvěry v přízemí u hlavního vchodu. 

Vyhodnocování MPP  
Informace a závěry z každoročního vyhodnocování MPP jsou součástí výroční zprávy školy a pro 
školního metodika prevence i výchovného poradce jsou důležitým podkladem pro další práci, pro 
korigování a směřování jejich působení. Jsou také ukazatelem účinnosti dosavadní práce a výsledků 
práce v oblasti minimalizace výskytu negativních jevů.  
Stanovené cíle školní preventivní strategie  
 
 Hlavním cílem dlouhodobé preventivní strategie školy je vytvoření bezpečného prostředí, 
pozitivního sociálního klimatu ve školním prostředí, které pomůže předcházet všem sociálně 
patologickým jevům, násilí, šikaně, experimentování s drogami apod. a co nejdříve zachytí varovné 
signály SPJ v raných stádiích.  
 
 Ve spolupráci s rodiči vést žáky k sebevědomí, správnému hodnocení, stanovení si reálných cílů v 
životě, k poznání sebe sama, k zvládání stresu, k dovednostem řešit své problémy bez pomocí léků a 
jiných návykových látek.  

 Upozorňovat žáky na nebezpečí a rizika virtuálního prostředí a formách jeho zneužívání, v rámci 
nabízených preventivních aktivit seznamovat rodiče i děti se stále novými aktuálními riziky internetu a 
komunikačních technologií včetně možností vzniku závislostí.  

 Nadále rozvíjet nabídku preventivních programů všeho druhu včetně prožitkových nebo 
intervenčních. Podporovat práci třídních učitelů se žákovskými kolektivy i vzájemnou spolupráci 
jednotlivých pedagogů.  

 Předcházet experimentování žáků s marihuanou, alkoholem, tabákem a ostatními návykovými 
látkami a v této souvislosti pokračovat ve spolupráci s Policií ČR v Brušperku, ve Frýdku-Místku 
(skupina tisku a prevence) a s Městskou policií Frýdek-Místek (skupina prevence).  
 



Aktivity ŠPS pro jednotlivé cílové skupiny (hlavní oblasti preventivní práce)  
 
 
Pro pedagogické pracovníky školy  
 Průběžně poskytovat informace o aktuálních předpisech z oblasti sociálně patologických jevů a o 
jejich návaznosti na interní předpisy školy, poskytovat informace o kontaktech na spolupracující 
organizace či specializovaná pracoviště sociální pomoci a prevence (viz příloha 2).  
 
 Zajistit vzájemnou informovanost pedagogů, tj. vyučujících, třídních učitelů, výchovného poradce a 
školního metodika prevence o problémech žáků a třídních kolektivů z důvodu adekvátního a včasného 
řešení těchto problémů.  

 Ve spolupráci s třídními učiteli cíleně utvářet charakter preventivního působení na třídní kolektiv, 
vybírat a volit potřebné preventivní programy a aktivity.  

 Zprostředkovávat informace získané na schůzích, školeních, konferencích zaměřených na oblast 
prevence SPJ.  

 Umožňovat účast výchovného poradce, školního metodika prevence na poradách/školeních 
pořádaných Pedagogicko-psychologickou poradnou Frýdek-Místek či jinými vzdělávacími 
institucemi.  
 

Pro rodičovskou veřejnost  
 Zajistit informovanost rodičů v rámci třídních schůzek o školních preventivních aktivitách, nabídce 
volnočasových aktivit pro žáky, distribuovat informační materiály. K informovanosti rodičů využívat 
také školní webové stránky, nástěnku či vnitřní informační systém školy.  
 
 V případě potřeby realizovat individuální pohovory s rodiči k aktuálním problémům, řešit aktuální 
problémy z oblasti rizikového chování, popř. využít konzultační hodiny školního metodika prevence či 
výchovného poradce.  
 
 Využívat školící a přednáškové nabídky ostatních organizací (Policie ČR, OSPOD, CNN F-M, 
Renarkon atd.), příležitostně organizovat besedy s odborníky a vzdělávání rodičů v oblasti SPJ dětí a 
mládeže.  
 

Pro cílovou skupinu žáků školy  
(primární prevence ve vzdělávání žáků v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů)  
1. stupeň ZŠ  
Pravidla soužití mezi žáky, rozvoj osobnosti, vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou, 
tolerance, úcta i sebeúcta, důvěra, komunikativní dovednosti, řešení konfliktů, schopnost klást otázky, 
vyjádřit svůj názor, umění říci „ne“, práce v kolektivu, vzájemná pomoc, pozitivní citové naladění, 
řešení stresu, životospráva, zdravý životní styl, schopnost vyhledat pomoc, včasné odhalování SPU, 
VPU a jiných postižení.  
1.-3. ročník v rámci prvouky  
4.-5. ročník v rámci vlastivědy a přírodovědy  
1. ročník  
Člověk a jeho svět  
 Škola, bezpečná cesta do školy (nechodím s cizími lidmi, nesedám s nimi do auta, nic od nich 
neberu), bezpečnost silničního provozu  
 Vztahy mezi lidmi, vhodné chování ke spolužákům, pravidla soužití ve škole  
 Rodina, vztahy v rodině, vzájemná úcta a pomoc, pocit bezpečí, pravidla rodinného života, práva a 
povinnosti členů rodiny  



 Péče o zdraví, základní hygienické a zdravotně-preventivní návyky  
 Lidské tělo, ochrana zdraví, nebezpečí alkoholu a kouření, riziko závislosti  
 Režim dne, práce a volný čas, co mě baví  
 Zdravá výživa, význam ovoce a zeleniny, nesbíráme neznámé plodiny  
 Nacvičování chování v rizikových situacích  
 

2. ročník  
Člověk a jeho svět  
 Osobní bezpečí, rozliší možné nebezpečné situace v nejbližším okolí, vztah k cizím lidem, bezpečí 
v silničním provozu  
 Vztahy mezi lidmi, chování ke spolužákům, společenská pravidla, tolerance k odlišnostem  
 Pravidla rodinného života, povinnosti členů rodiny  
 Volný čas a jeho využití –sportovní aktivity, péče o zdraví, zájmy a koníčky  
 Zdraví a nemoc –léky léčí, ale mohou být i nebezpečné, péče o zevnějšek  
 Životospráva  
 Pravidla bezpečného pobytu v přírodě  
 Co s nalezenými předměty, které dětem do rukou nepatří –zápalky, injekční stříkačky, léky, 
chemikálie  
 
3. ročník  
Člověk a jeho svět  
 Houby –jedlé, nejedlé, jedovaté (otrava houbami)  
 Rozliší možná nebezpečí v blízkém okolí  
 Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům  
 Lidská práva, dětská práva, národnostní menšiny  
 Poznávání druhých lidí, přirozené a sociální rozdělení mezi lidmi  
 Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle  
 Chování v rizikových situacích  
 Mezilidské vztahy –nevhodné projevy např. vulgarismy  
 Nezbytné zásady v případě hromadného ohrožení  
 Zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek  
 

4. a 5. ročník  
Člověk a jeho svět  
 Chování lidí –principy demokracie  
 Základní lidská práva, práva a povinnosti dítěte, protiprávní jednání (šikana, zastrašování, 
zneužívání aj.)  
 Základní globální problémy –sociální problémy, nesnášenlivost mezi lidmi, etnické menšiny  
 Prostředky masové komunikace –kyberšikana, vliv reklamy, rizika konzumního způsobu života  
 Osobní, intimní a duševní hygiena, stres a jeho rizika  
 Rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která už nemohou tolerovat, a která porušují základní 
lidská práva, nebo demokratické principy  
 Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy  
 Nacvičování modelových situací –jednoduchých způsobů odmítání návykových látek  
 Ohleduplné chování k druhému pohlaví  
 Péče o zdraví –infekční choroby (žloutenka, AIDS)  



 Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i 
zdraví člověka podporovat nebo poškozovat  
 
Další předměty, které se podílí na prevenci sociálně-patologických jevů a na výchově ke zdravému 
způsobu života.  
Informatika  
 Pravidla bezpečného chování v prostředí internetu  
 

Tělesná výchova  
 Proč lidé sportují, jaký sport mě baví  
 Sport –vhodné využití volného času, relaxace, regenerace, rekreace  
 Zdravé a silné tělo x tělo oslabené alkoholem, cigaretou, drogou  
 Zdraví prospěšná cvičení a vhodné prostředí pro pohybovou činnost  
 Spolupráce při týmových činnostech  
 Osobní hygiena po TV a při jiných pohybových aktivitách  
 Rozlišuje herní a reálné situace –pravidla hry, hrajeme fair play  
 
Český jazyk, čtení  
 Četba jako zdroj poučení, zábavy a smysluplného využití volného času  
 Texty využitelné k formování názorů dětí na zdravý způsob života  
 
2. stupeň ZŠ  
Výchova k občanství, Výchova ke zdraví  
 Život ve škole, školní řád, význam vzdělání pro život  
 Rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a 
vhodně koriguje své chování a jednání  
 Účastní se nabízených kulturních akcí (kino, divadlo, koncert)  
 Extrémismus, xenofobie, rasismus a netolerance v chování lidí –v budování postojů  
 Základy společenské etikety  
 Mezilidská komunikace, konflikty v těchto vztazích  
 Přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi: rovnost a nerovnost lidí, rovné postavení mužů a žen, 
solidarita, potřební lidé ve společnosti  
 Dodržování právních ustanovení, která se na ně vztahují –školní řád, klasifikační řád –vztahy ve 
skupině, mezi jednotlivci, netolerovat ubližování druhým (šikana a lhostejnost)  
 Nepřijatelnost vandalského chování  
 Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu (skinheads)  
 Vliv reklamy a propagandy na chování lidí  
 Morální a právní povinnost pečovat o hodnoty  
 Sebepoznání a sebehodnocení –osobnostní rozvoj, životní cíle a plány, životní perspektiva, 
pěstování vůle, význam motivace, aktivity a osobní kázně při seberozvoji  
 Rodina, partnerství, manželství, komunikace v rodině, volba partnera, plánované rodičovství  
 
Zeměpis  
 Globální problémy lidstva –hlad, drogy, terorismus  
 Cestovní ruch –různý přístup států k užívání např. měkkých drog  
 Hospodářství rozvojových zemí, rozdílnost současného světa  
 
Chemie  
 Kyslíkaté deriváty (alkoholy) –působení na lidský mozek, nebezpečí v provozu továrny, úřadu, na 
silnici –sankce, umět říci ne  



 Halucinogenní látky –účinky na mozek, následky, rodina narkomana, kde hledat pomoc  
 Alkaloidy v přírodě –nikotin, kofein, konkrétní údaje kolik stojí kouření, aktivní a pasivní kuřák, 
úmrtnost kuřáků, moderní je nekouřit  
 Karcinogeny –dehet a cigarety  
 
Přírodopis  
 Biologie člověka –stavba těla, funkce orgánů, výživa, civilizační choroby, nakažlivé nemoci, stres, 
odpovědný sexuální život, poškození organismu vlivem návykových látek  
 Člověk a jeho životní prostředí, ochrana přírody, odpovědný vztah k životnímu prostředí  
 Jedovaté rostliny –zneužití, nebezpečí otrav  
 
Český jazyk, literární výchova, sloh  
 Využívání vhodných textů k vedení žáků k četbě kvalitní literatury –vhodné využívání volného času  
 Slohová témata –rodina, vztahy, kamarádství, životospráva, zájmové činnosti  
 
Dějepis  
 II. světová válka, holocaust –nebezpečí antisemitismu, rasismu a jejich nepřijatelnost z hlediska 
lidských práv Volba povolání  
 Význam správného výběru povolání pro spokojený život člověka  
 Sebepoznání jako prostředek pro správnou volbu střední školy  
 Vést žáky k tomu, aby si uměli poradit v zátěžových situacích s jejich přechodem na střední školu, 
připravit je na možnost řešení neúspěchu při přijímání na střední školu  
 
Matematika  
 Práce se statistickými údaji (např. nehodovost, kriminalita, požáry apod.)  
 
Pracovní činnosti  
 Ochrana při práci  
 Spolupráce a vzájemná pomoc  
 Vztah k práci, náplň volného času –prací proti nudě  
 
Informatika  
 Využití a zneužití techniky –závislost na hracích automatech (gamblerství), závislost na 
počítačových hrách  
 
 
Hudební výchova  
 Hudba jako náplň volného času, kultivace osobnosti člověka  
 
Výtvarná výchova  
 Výtvarné práce s protidrogovou a ekologickou tématikou  
 
Tělesná výchova  
 Pohybová aktivita jako náplň volného času –význam pohybu pro zdraví, životospráva sportovce, 
bezpečnost a ochrana zdraví při sportu a pohybových aktivitách v tělocvičně a v přírodě  
 Sportovní aktivity jako prostředek k posilování sebevědomí, překonávání zábran  
 Odpovědnost za své zdraví i zdraví spoluhráčů –fair play  
 
 
Dne: 1.9.2020 
 
Zpracoval : Mgr. Miroslav Bill 


