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Šablony- základní info 
• Personální podpora – mzdy s povinnými úvazky a délkou 

trvání (doporučeno nepřekročit 1,5 úvazku/osoba) 

• Vzdělávání pedagogů – kurzy dle délky hodin (20,40,60,80) 
cca 5 – 40 tis Kč (výběr akreditovaných z DVPP)  

• Výstupy vůči MŠMT– dle typu šablony - odučené hodiny, 
prokázané úvazky, certifikáty, počet zapojených učitelů 

• Způsobilé výdaje – dle typu šablony mzdy - kurzovné, 
drobné vybavení a pomůcky, vzdělávací literatura, 
cestovné…. 

• Zbylé nevyčerpané finance - ze zvolené šablony lze 
přesunout do jiné za podmínky splnění výstupů šablony 

• Nutné vedení účetnictví - ve standardním rozsahu školy a 
zákonů (nepodlehnout jednoduchosti vykazování na MŠMT) 



I. Aktivity pro základní  
a mateřské školy 



1. Personální podpora: 
I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ 
   • Aktivity: 

• podpora dětí/žáků ze socioekonomicky znevýhodněného 
a kulturně odlišného prostředí  (přímo v rodině, 
komunikace s rodinou, podpora mimoškolních aktivit…) 

• ŠA není vázán na konkrétního žáka/dítě, dočasná 
organizační podpora učiteli 

• Nelze zaměnit s aktivitami asistenta pedagoga ! 

• Kvalifikace: není nutné pedagogické vzdělání, bude 
určen požadavek na vzdělání ve výzvě 

• Úvazek: 0,5/měsíc 

• Realizace: min. 12  –  max. 24 měsíců (po sobě 
jdoucích)  



1. Personální podpora: 
I/1.5 Školní asistent – personální podpora ZŠ  
   • Aktivity: 

• podpora dětí/žáků ze socioekonomicky znevýhodněného 
a kulturně odlišného prostředí  (přímo v rodině, 
komunikace s rodinou, podpora mimoškolních aktivit…) 

• ŠA není vázán na konkrétního žáka/dítě, dočasná 
organizační podpora učiteli 

• Nelze zaměnit s aktivitami asistenta pedagoga ! 

• Kvalifikace: není nutné pedagogické vzdělání, bude 
určen požadavek na vzdělání ve výzvě 

• Úvazek: 0,5/měsíc 

• Realizace: min. 12  –  max. 24 měsíců (po sobě 
jdoucích)  



1. Personální podpora: 
I/1.2 Školní speciální pedagog - personální podpora MŠ   

• Aktivity: vyhledávání dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami, podpora jejich začleňování 

• Podmínka: začlenění min. 3 dětí/žáků s potřebou 
podpůrných opatření 1. nebo 2. stupně podpory dle 
vyhl. 27/2016 (nemusí být v době podání žádosti, 
ale v době realizace) 

• Kvalifikace: dle zákona o pedagogických 
pracovnících 

• Úvazek: 0,5/měsíc 

• Realizace: min. 12 – max. 24 měsíců (po sobě 
jdoucích)  



1. Personální podpora:  
I/1.6 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ   

• Aktivity: vyhledávání dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami, podpora jejich začleňování 

• Podmínka: začlenění min. 3 dětí/žáků s potřebou 
podpůrných opatření 1. nebo 2. stupně podpory dle 
vyhl. 27/2016 (nemusí být v době podání žádosti, 
ale v době realizace) 

• Kvalifikace: dle zákona o pedagogických 
pracovnících 

• Úvazek: 0,5/měsíc 

• Realizace: min. 12 – max. 24 měsíců (po sobě 
jdoucích)  



1. Personální podpora: 
I/1.3 Školní psycholog - personální podpora MŠ  
• Aktivity: podpora začleňování dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami 
• Podmínka: začlenění min. 3 dětí/žáků s potřebou 

podpůrných opatření 1. nebo 2. stupně podpory dle 
vyhl. 27/2016 (nemusí být v době podání žádosti, 
ale v době realizace), odlišení od podpory stát. 
rozpočtu 

• Kvalifikace: dle zákona o pedagogických 
pracovnících 

• Úvazek: 0,1/měsíc 
• Realizace: min. 12 – max. 24 měsíců (po sobě 

jdoucích)  
 



1. Personální podpora:  
I/1.7 Školní psycholog- personální podpora ZŠ  
• Aktivity: podpora začleňování dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

• Podmínka: začlenění min. 3 dětí/žáků s potřebou 
podpůrných opatření 1. nebo 2. stupně podpory dle 
vyhl. 27/2016 (nemusí být v době podání žádosti, ale v 
době realizace), odlišení od podpory stát. rozpočtu 

• Kvalifikace: dle zákona o pedagogických pracovnících 

• Úvazek: 0,1/měsíc 

• Realizace: min. 12 – max. 24 měsíců (po sobě jdoucích)  

 



1. Personální podpora: 
I/1.4 Sociální pedagog - personální podpora MŠ   
• Aktivity:  

• Řešení závažných situací 
• Prostředník mezi školou a rodinou 
• Spolupráce s OSPOD 
• Pomoc dětem/žákům při vzdělávání v MŠ/ZŠ 
• Informace učitelům o zázemí dětí/žáků a problémech 

• Kvalifikace: vysokoškolské vzdělání - sociální 
pedagogika nebo sociální práce 

• Úvazek: 0,1/měsíc 

• Realizace: min. 12 – max. 24 měsíců (po sobě 
jdoucích) 



1. Personální podpora: 
I/1.8 Sociální pedagog - personální podpora ZŠ   
• Aktivity:  

• Řešení závažných situací 
• Prostředník mezi školou a rodinou 
• Spolupráce s OSPOD 
• Pomoc dětem/žákům při vzdělávání v MŠ/ZŠ 
• Informace učitelům o zázemí dětí/žáků a problémech 

• Kvalifikace: vysokoškolské vzdělání - sociální 
pedagogika nebo sociální práce 

• Úvazek: 0,1/měsíc 

• Realizace: min. 12 – max. 24 měsíců (po sobě 
jdoucích) 



II. Aktivity pro mateřské 
školy 



1. Personální podpora: 
II/1.1 Chůva- personální podpora MŠ  

• Aktivity:  
• pomoc pedagogovi při integraci dvouletých dětí do 

kolektivu 

• Podmínka: min. 2 dvouleté děti, které dovrší 3 let  
nejdříve ve 2. pololetí školního roku 

• Kvalifikace: není nutné pedagogické vzdělání 
(rekvalifikační kurz: Chůva pečující o děti do 
zahájení povinné školní docházky) 

• Úvazek: 0,5/měsíc 

• Realizace: min. 12 – max. 24 měsíců (po sobě 
jdoucích) 



2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj 
pedagogů MŠ 
II/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních 
pedagogů MŠ - individuální 

• Zaměření vzdělávacího programu: 
• rozvoj sebepoznání, osobních kvalit,  

• prohloubení zejména komunikativních a kooperativních 
dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků  

• rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů 

• Vzdělávací program: Akreditovaný DVPP 

• Určeno pro 1 pedagoga, lze poskládat z více kurzů 

• Min. časový rozsah kurzu - 64 hodin  



2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj 
pedagogů MŠ: 
II/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních 
pedagogů MŠ - týmový 

• Zaměření vzdělávacího programu: 
• rozvoj sebepoznání, osobních kvalit,  
• prohloubení zejména komunikativních a kooperativních 

dovedností  
• kompetencí pro vzdělávání bez předsudků.  

• Vzdělávací program: výběr vedení školy osloví 
poskytovatele VP na základě požadavku, vybraný 
dodavatel realizuje DVPP   

• Min. účast: třetina pedagogického sboru + povinná 
účast vedoucího pracovníka 

• Min. časový rozsah - týmové vzdělávání 16 hodin  

 



2. Osobnostně sociální a profesní 
rozvoj pedagogů MŠ: 
II/2.3. Profesní rozvoj předškolních pedagogů 
prostřednictvím supervize 
 

• Zaměření: řešení závažných problémů v týmu 
(směřování školy) prostřednictvím odborně vedené 
supervize 

• Min. časový rozsah: 30 hodin za školní rok 
• 20 hodin skupinová supervize 
• 10 hodin individuální supervize 

• Skupinová supervize : pro 4-8 pedagogů (nelze 
realizovat v malých školách s malým počtem pedagogů) 
 

 
  



2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj 
pedagogů MŠ: 
II/2.4 Sdílení zkušeností předškolních pedagogů  
z různých MŠ prostřednictvím vzájemných návštěv  
 
• Cíl: získání a přenos příkladů dobré praxe 

1. Identifikace oblasti –zájem pedagoga o konkrétní vlastní 
rozvoj znalostí a dovednosti z „vysílající“ MŠ 

2. Výběr „hostitelské“ MŠ a oslovení s žádostí o spolupráci 

3.    Realizace min. 4 návštěv vybraného pedagoga/školní rok  
u hostitelské MŠ– celkově min. 32 hodin (hostitel 
průvodcem vyslaného pedagoga a dále zpracuje seznam 
příkladů, reflexi jeho působení a doporučení) 

• Výdaje: DPP pro pedagoga z hostitelské MŠ, nelze řešit 
mzdový příspěvek za nepřítomného pedagoga (st. rozpočet)  

• Podmínka: návštěvy MŠ pouze v ČR (kdekoli) 

 



2. Osobnostně sociální a profesní 
rozvoj pedagogů MŠ: 
II/2.5 Specifika práce pedagoga s dvouletými 
dětmi v MŠ  
 
• Zaměření vzdělávacího programu: osobnostně 

sociální rozvoj dvouletých dětí v MŠ – omezování a 
prevence předčasného ukončování školní docházky 

• Vzdělávací program: nemusí být DVPP 

• Min. časový rozsah: 40 hodin, kurz pro 1 pedagoga 



3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ: 
II/3.1 Prevence logopedických vad a problémů 
komunikačních schopností u dětí 
 

• Zaměření vzdělávacího programu: získání odborné 
způsobilosti  - logopedický asistent v MŠ, posílení 
prevence vady řeči v MŠ  

• Vzdělávací program: Akreditovaný program DVPP 

• Min. časový rozsah pro 1 pedagoga není stanoven 

• Upozornění: v minulosti využívaný projekt 
logopedické prevence už nebude pokračovat 



3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ: 
 II/3.2 Individualizace vzdělávání v MŠ 
 
 

• Zaměření vzdělávacího programu: prohloubení 
znalostí k vedení dětského portfolia a v metodách 
zaměřených na individualizaci a diferenciaci ve 
vzdělávání předškolních dětí 

• Vzdělávací program: akreditace DVPP 

• Min. časový rozsah: 40 hodin pro 1 pracovníka 

 



3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ: 
II/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 
 

• Odborně zaměřené setkávání rodičů  s  externím 
odborníkem – např. seminář odborníka nebo 
učitelky ZŠ pro rodiče: Jak připravit dítě na vstup do 
ZŠ , dále  např. řešení palčivých témat 

• Nelze využít na setkávání běžné nebo besídky 

• Skupina 8-20 rodičů  

• Min. 12 hodin/školní rok - doporučená forma     6 
setkání po 2 hodinách  

• Výstup: Prezenční listina 

 



III. Aktivity pro základní 
školy 



1. Osobnostně sociální a profesní rozvoj 
pedagogů ZŠ : 
III/1.1 CLIL ve výuce na ZŠ 

• Cíl: zvýšení kompetence CLIL (alespoň částečné vedení 
výuky v cizím jazyce), získání větší jistoty v 
komunikačních dovednostech (Ma, Che, Dě, Ze, TV…) 

• Spolupráce min. 3 pedagogů: 1 pedagog (vyučující cizí 
jazyk - připravuje lekce) pro min. 2 pedagogy 
(nejazykáři, se znalostí jazyka - aplikují ve výuce) 

• Vzdělávací program DVPP: 8 hodin 

• Výstup: 
• realizace min. 50 výukových lekcí cizího jazyka – (pozor min. 

60 minut/lekce) 
• realizace 10 CLIL minilekcí - cca 20 minut – záznam v třídní 

knize 

 



1. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ  
III/1.2-III/1.8 Vzdělávaní pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 20, 40, 60, 80 hodin 

• Témata vzdělávání (celkový počet hodin):  
• čtenářská gramotnost (20, 40, 60, 80 hodin) – III/1.2, III/1.3, III/1.5, III/1.7 
• matematická gramotnost (20, 40, 60, 80 hodin) – III/1.2, III/1.3, III/1.5, III/1.7 
• inkluze ve vzdělávání (20 hodin) – III/1.2 
• cizí jazyky (40, 60, 80 hodin) - III/1.3, III/1.5, III/1.7 
• mentoring (40, 60, 80 hodin) - III/1.3, III/1.5, III/1.7 

• Min. polovina hodin programu - prezenční forma, distanční část - 
forma dálkového přístupu 

• Podmínka: nelze dosáhnout požadovaného počtu hodin „skládáním“ 
hodin z více kratších programů/akcí 

• Podmínka: každý kurz musí absolvovat 1 pedagog celý (nelze se 
střídat) + certifikát 



1. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ  
 Vzdělávaní pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na 
inkluzi- DVPP 

• III/1.4- 40 hodin 

•  III/1.6- 60 hodin 

•  III/1.8- 80 hodin 

• Min. polovina hodin programu - prezenční forma, 
distanční část - forma dálkového přístupu 

• Podmínka: nelze dosáhnout požadovaného počtu 
hodin „skládáním“ hodin z více kratších 
programů/akcí 

• Podmínka: každý kurz musí absolvovat 1 pedagog 
celý (nelze se střídat) + certifikát 



1. Osobnostně sociální a profesní rozvoj 
pedagogů ZŠ : 
III/1.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ  

• Cíl: plánování aktivit na podporu ČG/MG ve výuce 
předmětů mimo Český jazyk a literatura/Matematika 

• Minimálně setkání 1x měsíc 2 hod – 10x/školní rok 

• Vzájemná hospitace – min. 2x za pololetí každý pedagog 

• Podmínka 3S: vytvoření minitýmu a spolupráce 
minimálně tří pedagogických pracovníků :             
společné plánování, společná výuka, společná reflexe  

• Zpracování písemné reflexe  



1. Osobnostně sociální a profesní rozvoj 
pedagogů ZŠ : 
III/1.10 Tandemová výuka na ZŠ 

• Spolupráce pedagogů: podpora rozvoje čtenářské a 
matematické gramotnosti a klíčových kompetencí  

• Spolupráce = lepší kvalita výuky 

• Podmínka: Min. 2 pedagogové z různých škol 

• Pedagogové naplánují a zrealizují 20 vyučovacích 
hodin/školní rok 

• Reflexe využitých metod po každé hodině, 
zhodnocení možností aplikace běžné výuce  



1. Osobnostně sociální a profesní rozvoj 
pedagogů ZŠ : 
III/1.11 Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
ZŠ prostřednictvím vzájemných návštěv 

• Cíl: získání a přenos příkladů dobré praxe 

1. Identifikace oblasti –zájem pedagoga o konkrétní vlastní 
rozvoj znalostí a dovednosti z „vysílající“ ZŠ 

2. Výběr „hostitelské“ ZŠ a oslovení s žádostí o spolupráci 

3.    Realizace min. 4 návštěv vybraného pedagoga/školní rok  
u hostitelské ZŠ– celkově min. 32 hodin (hostitel 
průvodcem vyslaného pedagoga a dále zpracuje seznam 
příkladů, reflexi jeho působení a doporučení) 

• Výdaje: DPP pro pedagoga z hostitelské ZŠ, nelze řešit 
mzdový příspěvek za nepřítomného pedagoga (st. rozpočet)  

• Podmínka: návštěvy ZŠ pouze v ČR (kdekoli) 

  

 



1. Osobnostně sociální a profesní rozvoj 
pedagogů ZŠ : 
III/1.12 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené 
na inkluzi 

• Cíl: zavádění inkluzivního vzdělávání do výuky a 
rozvinutí proinkluzivní kompetence, schopnosti 
týmové spolupráce v oblasti inkluzivního 
vzdělávání, plánování dalších opatření vzhledem k 
možnosti vzdělávání žáků se SVP.  

• Výdaje - pozvání lektora do školy   

• Min. účast - třetina pedagogického sboru 

• Min. časový rozsah - 8 hodin 



1. Osobnostně sociální a profesní 
rozvoj pedagogů ZŠ: 
III/1.13 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v 
oblasti inkluze 

• Vytvoření minitýmu a spolupráce 3 pedagogických 
pracovníků z jedné ZŠ (škola s méně než 150 žáky - 
zapojení max. 1 pedagoga z jiné školy)  

• Schůzka pedagogů min. 1x měsíčně na 2 hodiny - 
plánování a reflexe aktivit na podporu inkluze ve 
výuce (10 setkání/školní roku) 

• Vzájemná hospitace - 2x za pololetí  

• Písemná reflexe výuky a hodnocení hospitujícího 
učitele 

 



2. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ: 
III/2.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

• Cíl: podpora žáků 1. stupně ohrožených nízkou úrovní 
čtenářské gramotnosti   

• Počet žáků: 8 -15 (min. 2 ohrožených školním neúspěchem)  

• Povinné aktivity:  
• Návštěva osobností v klubu (nejméně 1x za školní rok)  

• Den otevřených dveří klubu (nejméně 1x za školní rok)  

• Vzájemné setkávání vedoucích klubů z různých škol (podmínkou 
jsou nejméně 2 návštěvy za dobu konání aktivity)  

• Min. časový rozsah: 2 školní roky - 32 schůzek , min. 90 
minut, schůzky zpravidla 1x týdně 

• Žák absolvuje min. 70 % schůzek.   

 



2. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ: 
III/2.2 Klub zábavné logiky a rozvoje 
matematické gramotnosti pro žáky ZŠ 
 

• Cíl: rozvoj logického a strategického myšlení žáků 1. 
stupně ZŠ  

• Počet žáků: 8 -15 žáků (2 žáci ohrožení školním 
neúspěchem) 

• Související povinné aktivity:  
• Návštěva osobností v klubu (nejméně 1x za školní rok)  
• Den otevřených dveří klubu (nejméně 1x za školní rok)  

• Min. časový rozsah: 2 školní roky - 32 schůzek, 90 
minut, klubové schůzky se konají zpravidla 1x týdně 

• Žák absolvuje min. 70 % schůzek  

 



2. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ: 
III/2.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 
 

• Cíl: podpora žáků ohrožených školním neúspěchem 

• zvládnutí standardů Rámcového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání v hlavních předmětech (český jazyk, matematika a cizí jazyk) 

• upevnění zvyku žáků provádět samostatnou odpolední přípravu.   

• Vedoucí doučování: pedagog, asistent pedagoga, či jinou osobou 
určená pro vedení doučování.  

• Min. účast: 3-5 žáků (vybraných pedagogem  na základě 
prospěchu v uplynulém období) 

• Podmínka: nepřítomnost žáka musí být omluvena zákonným 
zástupcem žáka  

• Žáci se mohou v průběhu realizace aktivity obměňovat.  

• Min. časový rozsah: 128 hodin -  2x týdně 60 minut po 2 školní 
roky, 4x týdně 60 minut po 1 školní rok  

• Doučování může výjimečně proběhnout i mimo školu 



3. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ: 
III/3.1 Odborně zaměřená tematická 
setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 
 

• Cíl: poskytnutí rodičům informace spojené s konkrétními 

tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího 

systému a dostatečný prostor k diskusi.  

• Odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za 
účasti externího odborníka (ne běžné schůzky) 

• Min. časový rozsah: 12 hodin/školní rok - doporučeno 6 
setkání/2 hodinách  

• Min. počet rodičů: 8-20 

• Výstup: prezenční listina 



Speciální ZŠ 

• III/1.2-III/1.8 Vzdělávaní pedagogických pracovníků ZŠ - 
DVPP v rozsahu 20, 40, 60 a 80 hodin 

• Čtenářská gramotnost  - 20, 40, 60, 80 hodin 

• Matematická gramotnost – 20, 40, 60, 80 hodin 

• Cizí jazyky – 40, 60, 80 hodin 

• Mentoring – 40, 60, 80 hodin 

• III/1.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ 

• III/1.11 Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ 
prostřednictvím vzájemných návštěv 

 



Speciální ZŠ 

• III/2.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

• III/2.2 Klub zábavné logiky a rozvoje matematické 
gramotnosti pro žáky ZŠ 

• III/2.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

• III/3.1 Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

 



Příklad ZŠ 

• ZŠ – k 30. 9. 2015 - 111 žáků 
• ZŠ – k 30. 9. 2016 – 92 žáků 
• Výše podpory min. 200 000 Kč, max. 444 200 Kč 

 
Vybrané šablony k 1. 6. 2016: 
• Vzdělávání pedagogických pracovníků 40 hodin – 

Čtenářská  gramotnost 
• Sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím 

vzájemných návštěv – Čtenářská gramotnost 
• Čtenářský klub – 1 týdně 2 školní roky 
• Speciální pedagog – 12 měsíců, 0,5 úvazek 

 
 



Příklad ZŠ 
Šablona 

Počet 
jednotek 

Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

Vzdělávání pedagogických 
pracovníků 40 hodin  

1 20 500 Kč 20 500 Kč 

Sdílení zkušeností pedagogů 1 31 250 Kč 31 250 Kč 

Čtenářský klub  1 64 400 Kč 64 400 Kč 

Speciální pedagog  
Povinně  
min. 12 

27 056 Kč 324 672 Kč 

Celkem 440 822 Kč 



Příklad MŠ 

• MŠ – k 30. 9. 2015 – 40 dětí 

• MŠ – k 30. 9. 2016 – 50 dětí 

• Výše podpory min. 200 000 Kč, max. 310 000 Kč 

 

Vybrané šablony k 15. 10. 2016: 

• Chůva – 12 měsíců, 0,5 úvazek 

• Sdílení zkušeností MŠ 

• Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi 



Příklad MŠ 

Šablona 
Počet 

jednotek 
Cena za 

jednotku 
Cena 

celkem 

Chůva 
Povinně 
min. 12 17 952 Kč 215 424 Kč 

Sdílení zkušeností MŠ 1 31 250 Kč 31 250 Kč 
Specifika práce pedagoga s 
dvouletými dětmi 1 64 400 Kč 64 400 Kč 

Celkem 311 074 Kč 



Konzultace INDV 

• PhDr. Ing. Milan Bareš 
• e-mail: bares@nidv.cz 

• Tel. 775 571 600 

 

• Od 1. června: 

• Mgr. Simona Petrásová, PhD. 
• e-mail: petrasova@nidv.cz 

• Tel. 775 571 625 
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Informace k výzvě berte 
jako orientační, závazné 
budou údaje zveřejněné  
ve výzvě v květnu 2016 

Děkuji za pozornost! 


