
 

 

 

 

 

 

 

Vedení školy a učitelský sbor 

 

 

 

VEDENÍ ŠKOLY 
 

 

 

Ředitel školy:    Mgr. ŠTRUNC Roman 

 

Zástupce ředitele:   Mgr. TOMANOVÁ  Marie 

 

 

I. STUPEŇ 
 

 

 Mgr. VARAĎOVÁ  Eleni, Mgr. PLUNDRÁKOVÁ Petra, Bc. PUCHEGGER 

CHADALÍKOVÁ Jana, HORÁKOVÁ Dagmar,  MATĚJKOVÁ Marta. 

 Asistentky pedagoga: HŘÍBKOVÁ Květoslava, VÍTKOVÁ Růţena, Mgr. 

SAXONOVÁ Ludmila 

 

II. STUPEŇ 
 

 Mgr. HŘÍBKOVÁ Jitka, Bc.  MAJOROVÁ Anna, Mgr. MALETOVÁ Zdeňka, Mgr. 

PŘIBÍKOVÁ Alena, Mgr. RŮŢIČKA Rostislav, Mgr. STANICZKOVÁ Tamara,  Mgr. 

TALPOVÁ Marie, Mgr. ZELINKA Josef 

 

VYCHOVATELKY 

 
HŘÍBKOVÁ Květoslava, VÍTKOVÁ Růţena 

 

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

 
 GEBOVÁ Eva, JANÍREK Jaroslav, LITAVSKÁ Zdena, ŠUBARDOVÁ Marie, 

HRNČÍŘ Petr – správce počítačové sítě 

 

ÚČETNÍ 

 
BULÍNOVÁ Jitka, Ing. SMOLOVÁ Jaroslava 

 



ÚVOD A ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

 
 Zahájení školního roku 2007 – 2008 proběhlo v pondělí 3. 9. 2007  na školním hřišti. 

Sešli se zde ţáci, rodiče, učitelé a zaměstnanci školy a zástupci obecního úřadu. Na úvod 

zazněla studentská hymna, poté přivítal pan ředitel všechny ţáky a pracovníky školy  a popřál 

jim všechno nejlepší do nového školního roku. Zvláštní pozornost věnoval ţákům první třídy, 

kteří přišli do školy poprvé a ţáci devátého ročníku jim předali kytičky. Upozornil na to, ţe 

letošní školní rok bude výjimečný nejen pro ţáky prvního ročníku, ale také pro ţáky ročníku 

šestého, protoţe oba ročníky začínají pracovat podle nového Školního vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání: Škola – centrum vzdělávání a výchovy. Ostatní ročníky budou 

pokračovat ve vzdělávacím programu Základní škola, č.j. 16 848/96. Shromáţdění bylo 

zakončeno státní hymnou. Poté odešli ţáci pod vedením třídních učitelů do tříd a byli zde 

seznámeni se školním řádem a vnitřním reţimem školy a s úkoly, které je v novém školním 

roce čekají. 

 Pravidelné vyučování bylo zahájeno v úterý 4. 9. 2007. 

 
 

 

 

 

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY 

 
Provoz školy je nadále jako v předchozích letech zajišťován ve třech budovách. 

V jedné budově je umístěn 1. – 4. ročník, ve druhé je 5. – 9. ročník a ve třetí budově, patřící 

mateřské škole,  je školní druţina. Školní stravování bylo zajišťováno ve školní jídelně, která 

je také součástí mateřské školy. 

  

V průběhu hlavních prázdnin byly vymalovány  třídy v budově  a chodby v obou 

budovách, byly opraveny a natřeny školní lavice. Do první a druhé třídy byly zakoupeny nové 

školní lavice. V průběhu dalších let počítáme s postupným vybavováním tříd novým školním 

nábytkem. 

 Byla provedena rekonstrukce učebny fyziky, vybaven kabinet fyziky, učebna pro 

výuku klavíru pro ZUŠ a sborovna  na I. stupni, pokračuje se nadále v modernizaci učebny 

informatiky. Ve spolupráci se zřizovatelem proběhla oprava komínu na budově II. stupně, 

který byl poškozen vichřicí. 

 

Mzdy učitelů jsou zabezpečovány státním rozpočtem, který je bezproblémový. Co se 

týče obecního rozpočtu, který zabezpečuje provoz školy, zůstává nadále napjatý – škola 

dostává peníze na běţné výdaje na provoz školy, tj. poplatky za plyn, vodu, telefon aj. Na 

běţné opravy se peníze velmi těţko shánějí, přesto je spolupráce se zřizovatelem na dobré 

úrovni. Dotační titul na rekonstrukci budovy II. stupně byl zamítnut. V projektu byly 

provedeny drobné úpravy a projekt postoupil do druhého kola. 

 

Kabinety se vybavují postupně dle potřeby a moţností  novými pomůckami, 

dokupujeme hlavně učebnice potřebné do výuky. 

 

Ţáci prvního a šestého ročníku se vzdělávají podle nového Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání: Škola – centrum vzdělávání a výchovy, v ostatních 



ročnících se pracuje se  Vzdělávacím programem Základní škola, č. j. 16 848/96 a  pět ţáků 

pracuje dle individuálního plánu Zvláštní škola – č. j. 22 980/97 – 22. 

 

 

 

 

 

STAV ŢACTVA A TŘÍDNICTVÍ VE ŠKOLNÍM           

ROCE 2007 - 2008 

 

 

 

 

Třída Třídní učitel 

Počet žáků 

Celkem Chlapců Dívek 

I. Mgr. Varaďová Eleni 18 11 7 

II. Mgr. Plundráková Petra 12 6 6 

III. Bc. Puchegger Chadalíková Jana 20 8 12 

IV. Horáková Dagmar 12 9 3 

V. Matějková Marta 19 8 11 

I. - V.   81 42 39 

VI.  Mgr. Přibíková Alena 16 6 10 

VII. Mgr. Hříbková Jitka 26 14 12 

VIII. A Mgr. Maletová Zdeňka 14 6 8 

VIII. B Mgr. Talpová Marie 17 6 11 

IX. Mgr. Zelinka Josef 26 15 11 

VI. - IX.    99 47 52 

I. - IX.   180 89 91 

 

 

 

 

 



ORGANIZACE ROKU 

 
  

 

 V letošním školním roce začala škola vyučovat podle nového vzdělávacího programu 

v prvním a šestém ročníku: „ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Škola – 

centrum vzdělávání a výchovy“ , v ostatních ročnících se pracovalo se vzdělávacím 

programem „Základní škola, č. j. 16 848/96“ a pět ţáků pracovalo podle programu „Zvláštní 

škola, č. j. 22 980/97 – 22“ . Vyučování probíhalo dle rozvrhu hodin od pondělí do pátku. Na 

I. stupni se vyučovalo v odpoledních hodinách ve středu, na II. stupni v úterý a ve čtvrtek, a to 

povinným předmětům tělesné výchově, přírodopisu, rodinné výchově, občanské výchově a 

praktickým činnostem a nepovinnému předmětu angličtině. 

 Vyučování začíná v 7.50 a končí ve 13.20. Ţáci mají jednu dvacetiminutovou 

přestávku, ostatní přestávky jsou desetiminutové. Odpolední vyučování začíná ve 13.45 a 

končí v 15.20 hod. 

 

 Ţáci měli moţnost navštěvovat následující vzdělávací  aktivity: 

 

 

Povinně volitelné předměty: 

 

 Cvičení z matematiky – pro ţáky 1. ročníku 

 Cvičení z českého jazyka – pro ţáky 6. ročníku 

 Disponibilní hodina – německý jazyk – pro ţáky 7. ročníku 

 Pěstitelství – pro ţáky 7. 8. a 9. ročníku 

 Informatika – pro ţáky 7. , 8. a 9. ročníku 

 Cvičení z matematiky – pro ţáky 8. ročníku 

 Cvičení z matematiky a českého jazyka -  pro ţáky 9. ročníku 

 Základy administrativy – pro ţáky 9. ročníku 

 

 

 

 

Nepovinné předměty: 

 

 Anglický jazyk – zájemci z 2. – 9. ročníku 

 

 

Zájmové krouţky: 

 

 Rukodělný – p. Horáková Dagmar 

 Sborový zpěv – p. Horáková Dagmar, p. Majorová Anna 

 Keramika  - p. Talpová Marie 

 Sportovní hry – p. Hříbková Jitka 

 Konverzace v NJ – p. Tomanová Marie 

 Zobcová flétna – p. Plundráková Petra 

 Aerobik – p. Vítková Růţena 

 Florbal – p. Majorová Anna 



 Zdravotnický – p. Puchegger   Chadalíková Jana 

 

 

 

 

ŠIC – školní informační centrum: 

 

 Práce s počítači pro ţáky 8. a 9. tříd 

 

 

Výuka na hudební nástroje 

 

 Hra na klavír a klávesy – je zajišťována ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou – p. 

Zvěřinová Eva 

 

 

¨ V průběhu roku byla také zvláštní péče věnována integrovaným ţákům. Pro ţáky byly 

vypracovány individuální plány a měli moţnost navštěvovat dyslektické krouţky. 

Pracovaly tři dyslektické krouţky pod vedením p. Matějkové na I. stupni, p. Zelinky a p. 

Talpové na II. stupni. Dyslektický krouţek pro výuku NJ vedla p. Tomanová a 

logopedický krouţek p. Varaďová.  

 

 

Většina pedagogických pracovníků má poţadované vzdělání. Dva pracovníci na I. 

stupni studují pedagogickou fakultu. Na I. stupni učili 2 učitelé aprobovaně, 3 

neaprobovaně. Na I. stupni pracovali dva kvalifikovaní  asistenti pedagoga – 

vychovatelky paní Vítková Růţena a paní Květoslava Hříbková. Na II. stupni pracovala 

jako asistent pedagoga paní Saxonová Ludmila. Na II. stupni má většina učitelů 

předepsané vzdělání. Z   18 pedagogických pracovníků  11 dojíţdí a 7 je místních. 

 

 

 

ZMĚNY V UČITELSKÉM SBORU 

 

 
Na konci školního roku odešli p. učitelka Chalabalová Renata a p.  učitelka 

Hrdličková Libuše. Na I. stupeň nastoupila do třetí třídy p. Puchegger Chadalíková Jana, na 

II. stupeň přišla paní Majorová Anna. Jako asistentky pedagoga pracovaly vychovatelky  p. 

Hříbková Květoslava a p. Vítková Růţena, na II. stupni p. učitelka Saxonová Ludmila. 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŢINA 

 

 

Školní druţina měla dvě oddělení. Vyučování probíhalo dle rozvrhu hodin a bylo 

zaměřeno na rozvíjení pohybových, estetických a tvůrčích dovedností dětí. Ve druţině 



pracovaly dvě vychovatelky. Do druţiny bylo zapsáno 56 dětí přes polední provoz, do 

odpolední druţiny chodilo 25 – 30 dětí dle dnů v týdnu. 

 

Vychovatelky zpracovaly v průběhu školního roku školní vzdělávací program pro 

školní druţinu a začaly pracovat dle tohoto programu. Na kaţdý měsíc připravily pro děti 

školní druţiny jednu z akcí zaměřenou na poznávání obce a na tradice v obci a našem regionu. 

V září proběhla drakiáda, v říjnu dýňová stezka, v listopadu připravily vystoupení pro besedu 

s důchodci, v prosinci proběhla mikulášská nadílka, v lednu připravily vystoupení pro 

budoucí prvňáčky k zápisu, v únoru dětský karneval, v březnu se zabývaly výrobou 

velikonočních kraslic, v dubnu se podílely na zajištění reje čarodějnic, na květen nacvičily 

s dětmi pro maminky pohádku Mrazík, v červnu hledaly poklad a připravovaly se také na 

závěrečnou akademii školy, která se uskutečnila 1. 6. 2008. 

 

 

 

PROSPĚCH A CHOVÁNÍ ZA I. POLOLETÍ 

 
Závěrem I. pololetí bylo hodnoceno celkem 188 ţáků na obou stupních. Celkem 

neprospělo 16 ţáků. S vyznamenáním prospělo celkem 47 ţáků, z toho 36 ţáků na I. stupni.  

 

Sníţené známky z chování byly uděleny pouze na II. stupni – celkem 8. Důtka ředitele 

školy byla udělena pěti ţákům, důtka třídního učitele jedenácti a napomenutí osmi ţákům. 

  

 V průběhu I. pololetí bylo zameškáno celkem 7 327 hodin, z toho 259 neomluvených. 

 

 

ŠKOLNÍ ZAHRADA 

 

V letošním školním roce jsme zaseli pouze kořenovou zeleninu. Část pozemku jsme 

zaseli hrachem na zelené hnojení a nechali jsme pozemek odpočinout. Sbírali jsme rybíz. 

Kořenová zelenina bude sklizena na podzim. Peníze za sběr rybízu byly odevzdány do školní 

pokladny. 

 

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI 

 

 
Spolupráce se Sdruţením rodičů při ZŠ je nadále na velmi dobré úrovni. Vedení školy 

se pravidelně schází se zástupci rodičů a seznamuje je s problémy, které se v průběhu 

školního roku vyskytují a snaţí se je za pomoci rodičů řešit. Sdruţení rodičů přispívá dětem 

na akce pořádané školou – Den dětí, lyţařský výcvikový kurz, přispívá na odměny na konec 

školního roku a na pomůcky pro ţáky prvního ročníku. V  letošním školním roce se podíleli 

na akcích pořádaných školní druţinou, velmi úzce pracují s vychovatelkami školní druţiny. 

 

 



 

 

PŘÁTELSTVÍ S RAKOUSKOU ŠKOLOU VE 

WULZESHOFENU 

 

 
V letošním školním roce úspěšně pokračovalo přátelství škol v Dyjákovicích a 

rakouského Wulzeshofenu. Začalo jiţ v září společným putováním na rakouský 

Schatzberg. Děti z Dyjákovic putovali ke státní hranici, kde se setkaly s dětmi 

z rakouské školy a společně putovaly na vrch Schatzberg, kde pro ně bylo připraveno 

občerstvení. Po občerstvení děti společně ve skupinách vyráběly draky a po výrobě 

draků je pomocí nafukovacích balónků pouštěly. Poté děti putovaly zpět domů. 

Opět se nepodařilo zajistit společné setkání u vánočního stromu z důvodu 

stávky pedagogických pracovníků. Ale sešlo se vedení obou škol a starostové obcí, 

aby se domluvili na dalších společných akcích. 

V pátek 14. 3. 2008  proběhl společný den ve škole v Dyjákovicích, zaměřený 

na blíţící se jaro a velikonoční svátky. Děti z Dyjákovic přivítaly rakouské děti 

německy hranou pohádkou Brémští muzikanti, poté se rozdělily do skupinek a plnily 

úkoly v jednotlivých třídách – poznávání rostlin, zvířat a jejich mláďat, zamýšlely se 

nad  ochranou přírody, skládaly puzzle, zpívaly a tancovaly, vyráběly výrobky 

k Velikonocím. Setkání bylo zakončeno společným obědem.  

 

 

 

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST 

 
 

Ve dnech 4. 6., 10. 6. – 11. 6. 2008  navštívila naši školu Česká školní 

inspekce, která se své kontrolní činnosti zaměřila na školní dokumentaci,  na školní 

vzdělávací program a jeho zavádění do výuky a zaměřili se na klima ve škole. 

Inspektoři provedli několik hospitací ve vyučovacích hodinách. Na závěr byl proveden 

pohovor s vedením školy a sepsána inspekční zpráva, která je k nahlédnutí v ředitelně 

školy. 

 

 

 

 

 

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITA 

 

 
I v letošním školním roce se mohli ţáci zapojit do následujících mimoškolních aktivit: 

 

 Lyţařský kurz 

 Aktivita ţáků ve sportovních soutěţích 



 Sběr léčivých bylin a odpadových surovin 

 Akce uskutečněné v průběhu školního roku 

 Olympiády a jiné soutěţe 

 Ostatní 

 

 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 

 

Lyţařský výcvikový kurz proběhl tradičně v Jeseníkách na Rejvízu. Účastnili se ho 

ţáci II. stupně, převáţně 7. – 9. ročníku. V letošním roce bylo dostatek sněhu a všichni ţáci 

zvládli výcvik na výbornou.  

 

 

AKTIVITA ŽÁKŮ VE SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH 

 

 Ţáci se účastnili turnaje  v kopané COCA - COLA CUP, kde nezískali výrazného 

umístění.  

 

  

 

 

SBĚR LÉČIVÝCH BYLIN A ODPADOVÝCH SUROVIN 

 

V průběhu celého školního roku se ţáci zapojili do sběru léčivých bylin a papíru. 

Z léčivých bylin sbírali pomerančovou kůru. Velmi dobře se zapojili do sběru pomerančové 

kůry ţáci I. stupně. Celkem bylo posbíráno 140 kg pomerančové kůry.  

 

Co se týče sběru papíru vybírali se noviny, časopisy a karton. Byly sesbíráno téměř 

6 290 kg  papíru. 

 

Peníze za sběr byly odevzdány do školní pokladny. 

 

 

AKCE USKUTEČNĚNÉ V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 

 

 

 ZÁŘÍ 2007  Druţební akce s rakouskou školou – putování do     

Vulzeshofenu a výroba draků 

Drakiáda 

 ŘÍJEN 2007  Dýňová stezka 

 LISTOPAD 2007 Vystoupení na besedu s důchodci 

 PROSINEC 2007 Vánoční koncert – vystoupení pana Vojkůvky 

                                          Mikulášská nadílka          

  LEDEN 2008  LVK 

Zápis do 1. třídy 

 ÚNOR 2008  Vystoupení skupiny Renegáti – Zbraně gotiky 

Dětský karneval  

 BŘEZEN 2008 Druţební den v Dyjákovicích – Jaro a velikonoce 

Výroba velikonočních kraslic 



 DUBEN 2008  Rej čarodějnic 

 KVĚTEN 2008  ŠVZ – Praha – pro ţáky I. a II. stupně 

                             Rakousko – Vídeň a okolí 

                             Třídní výlety 

                                         Nácvik opuštění budovy a sběr léčivých bylin  

 ČERVEN 2008          Exkurze Dukovany – ţáci 9. ročníku 

Školní akademie 

Hledání pokladu 

Závěr školního roku     

Letní dětský tábor 

   

 

  Z většiny pořádaných akcí byla pořízena fotografická dokumentace. Ukázky 

jsou v příloze této kroniky. 

 

OLYMPIÁDY 

 

Skvělého umístění dosáhl ţák 9. třídy Martin Galeta v okresním kole zeměpisné 

olympiády. Obsadil první místo a postoupil do krajského kola. 

 

V letošním školním roce se ţáci 5. a 9. ročníku účastnili celorepublikového testování  

základních škol  CERMAT. Souhrnná zpráva o výsledcích tohoto testování je k nahlédnutí ve 

škole. 

 

 

 

OSTATNÍ AKCE 

 

V letošním školním roce bylo zajištěno plavání pro ţáky 2. – 4. ročníku. Plavání bylo 

zahájeno v listopadu 2007 a končilo v lednu 2008.. Bylo organizováno na plaveckém bazénu 

ve Znojmě a organizačně ho zabezpečovala Mgr. Plundráková Petra. 

I letošním roce se účastnili ţáci divadelních představení v Brně a ve Znojmě 

.Organizačně zabezpečovaly tuto akci na I. stupni Mgr. Plundráková Petra, na II. stupni Mgr. 

Talpová Marie. 

 

 

 

ŠKOLNÍ AKADEMIE 

 

 V průběhu školního roku se ţáci všech tříd zapojili do nácviku vystoupení na školní 

akademii, která se uskutečnila v neděli 1. 6. 2008. Ţáci připravili pro své rodiče, prarodiče, 

sourozence i kamarády pásmo pohádek, písniček, sportovního vystoupení, tanců a říkadel, 

které vyvrcholilo módní přehlídkou.Celým odpolednem provázeli ţákyně 5. ročníku Denisa 

Plundráková a ţák 9. ročníku Michal Kovalčík. Na závěr akademie obdrţeli všichni účinkující 

občerstvení a paní starostka poděkovala všem účinkujícím i učitelům za připravený program. 

Akce se podařila, byla doplněna také výstavou ţákovských prací. Z akademie bylo pořízeno 

DVD, které je k dispozici v ředitelně školy. 



VYCHÁZEJÍCÍ ŢÁCI 

 
V letošním roce vychází z devátého ročníku 27 ţáků, 5 ţáků vychází z osmého 

ročníku.  Jedna ţákyně odchází z pátého ročníku  na osmileté  gymnázium. Celkem opustí 

naši školu 33 ţáků. Umístění jednotlivých ţáků ukazují následující diagramy, které pro 

kroniku zpracovala výchovná poradkyně p. Přibíková Alena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ  

 

 
Školní rok 2007– 2008 patřil k náročným rokům. V jeho průběhu byl zkoušen nový 

školní vzdělávací program v prvním a šestém ročníku. Úkolem učitelů bylo zvládnout učení 

podle tohoto programu, vyuţít nových vyučovacích metod a postupů při naplňování cílů 

základního vzdělávání, vést ţáky k větší samostatnosti, práci s různými informacemi, vést 

ţáky k  získávání základních klíčových kompetencí. Ne vţdy a všem se práce dařila, ale 

vcelku lze říci, ţe osnovy byly splněny. Ve II. pololetí bylo hodnoceno 178 ţáků. 

S vyznamenáním prospělo 62  ţáků, neprospělo 16 ţáků. Osmi ţákům byl udělen 2. stupeň 

z chování a čtyři ţáci dostali 3. stupeň z chování. Bylo uděleno 8 napomenutí třídního učitele, 

4 důtky třídního učitele a 10 důtek ředitele školy. 

Prospěch a chování je shrnut v následující tabulce. Mezi neprospívajícími ţáci jsou i ti 

ţáci, kteří budou dělat 26. 8. a 27. 8.  2008 opravnou zkoušku. 

 

 
. 

PROSPĚCH A CHOVÁNÍ - II. POLOLETÍ 2007 - 2008 
          

          

TŘÍDA 
POČET ŽÁKŮ PROSPĚCH CHOVÁNÍ 

celkem chlapci dívky vyznamenáni prospěl neprospěl velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

I. 18 11 7 18 0 0 18 0 0 

II. 12 6 6 11 1 0 12 0 0 

III. 20 8 12 12 8 0 20 0 0 

IV. 12 9 3 6 6 0 12 0 0 

V. 18 10 8 11 6 1 17 0 1 

I. - V. 80 44 36 58 21 1 79 0 1 

VI. 15 6 9 0 14 1 13 2 0 

VII.  23 14 9 1 19 3 21 2 0 

VIII. A 16 7 9 1 12 3 15 0 1 

VIII. B 17 6 11 0 12 5 14 1 2 

IX. 27 16 11 2 22 3 24 3 0 

VI. - IX. 98 49 49 4 79 15 87 8 3 

I. - IX. 178 93 85 62 100 16 166 8 4 

 

 

 



 

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 

 

 
Závěr školního roku proběhl na školním hřišti. Zúčastnili se ho ţáci, pracovníci školy, 

zástupci obce a Sdruţení rodičů při ZŠ. Byl zahájen studentskou hymnou. Poté následoval 

krátký projev pana ředitele, který všem poděkoval za vykonanou práci a popřál dětem i 

učitelům pěkné prázdniny. Následovalo rozloučení ţáků devátého ročníku, kteří všem 

učitelům poděkovali za práci a předali jim drobné upomínky a kytičku. Potom proběhlo 

vyhlášení a předání odměn vyznamenaným ţákům a nejlepším sběračům léčivých bylin a 

papíru. Shromáţdění bylo ukončeno státní hymnou. 

 

Třídní učitelé odvedli ţáky do tříd, předali jim vysvědčení a poté se všichni ţáci 

shromáţdili na chodbě, aby vyprovodili společně ţáky devátého ročníku ze školní budovy 

 

 

 

V Dyjákovicích 27. 6. 2008   

 

Zpracovala a zapsala: Mgr. Tomanová Marie 

 

Schválil ředitel školy: Mgr. Štrunc Roman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FOTOKRONIKA 

 
 

 

 



 

 



 

 



 



 



 


