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1 Základní údaje o škole 
 

Škola: 

Základní umělecká škola Moravský Beroun, 

příspěvková organizace 

Dvořákova 349,  

793 05 Moravský Beroun  

 

IČO: 71294040 

ředitelka: Mgr. Martina Michailidisová 

telefon: 734 600 698 

e-mail: zus.mor.beroun@seznam.cz 

web: www.zusmorberoun.cz 

 

Zřizovatel:  

Město Moravský Beroun 

náměstí 9. května 4  

793 05 Moravský Beroun 

 

Místa poskytování vzdělávání:  

 

Moravský Beroun  

Dvořákova 349 

793 05 Moravský Beroun   

 

Město Libavá  

Náměstí 5 

785 01 Město Libavá  

 

Jívová  

Jívová 20 

783 16 pošta Dolany 

 

Domašov nad Bystřicí  

Náměstí 35 

783 06 Domašov nad Bystřicí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Přehled oborů vzdělávání 
 

 V současné době škola nabízí ke studiu hudební a výtvarný obor. Studium se 

realizuje na dvou úrovních. Přípravné studium pro děti od pěti let. Základní studium se 

dělí na studium prvního stupně pro žáky od sedmi let a studium druhého stupně pro žáky 

od čtrnácti let. Následující tabulky podávají celkový přehled počtu zapsaných žáků 

v jednotlivých oborech a stupních studia ve školním roce 2015/2016.  

 

Celá škola 

 

 Výtvarný obor Hudební obor 

Přípravné studium 38 20 

Základní studium 51 84 

Celkem 89 104 

 

 

Pobočka Jívová 

 

 Výtvarný obor Hudební obor 

Přípravné studium 12 4 

Základní studium 0 14 

Celkem 12 18 

 

 

Pobočka Město Libavá 

 

 Výtvarný obor Hudební obor 

Přípravné studium 2 0 

Základní studium 10 0 

Celkem 12 0 

 

 

Pobočka Domašov nad Bystřicí 

 

 Výtvarný obor Hudební obor 

Přípravné studium 9 2 

Základní studium 0 7 

Celkem 9 9 

 

 

 

 



Ve výtvarném oboru se žáci věnují těmto oblastem studia:  

 

- plošná tvorba,  

- prostorová tvorba, 

- objektová a akční tvorba.  

 

Hudební obor nabízí ke studiu tato studijní zaměření: 

 

 hra na klavír, 

 hra na elektronické klávesové nástroje, 

 hra na kytaru, 

 hra na housle, 

 hra na violoncello, 

 hra na zobcovou flétnu, 

 hra na příčnou flétnu, 

 sólový zpěv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Přehled pracovníků školy 
 

Výchovu a vzdělávání zajišťuje jedenáctičlenný pedagogický sbor. Pedagogický sbor je 

věkově smíšený. Všichni pracovníci splňují kvalifikaci pro výuku svých oborů. Ve škole 

působí interní i externí pedagogičtí pracovníci. Provoz školy zajišťují také nepedagogičtí 

pracovníci - administrativní pracovnice a uklízečka. Externě pro školu pracují účetní a 

mzdová účetní.  

 

Pedagogičtí pracovníci: 

 

Interní: 

Mgr. Michailidisová Martina - ředitelka (hra na zobcovou flétnu) 

Burdová Jana - učitelka hudebního oboru (hra na klavír, EKN) 

Dušková Anna  - učitelka hudebního oboru (hra na klavír, EKN) 

Dvorská Jana - učitelka hudebního oboru (hra na klavír, EKN) 

Kopřivová Eva - učitelka výtvarného oboru 

Mgr. Sobota Daniel - učitel hudebního oboru (hra  z. flétnu, p. flétnu, EKN) 

Mgr. Szukalská Aneta - učitelka hudebního oboru (sólový zpěv, hra na klavír, EKN) 

Mgr. Šuráňová Eva - učitelka hudebního oboru (hra na violoncello, kytaru) 

Mgr. Vysoudilová Jana - učitelka hudebního oboru (hra na kytaru, klavír, sólový zpěv) 

 

Externí: 

Jeklová Anna - učitelka hudebního oboru (hra na housle) 

Mgr. Křížková Lenka - učitelka výtvarného oboru 

 

Nepedagogičtí pracovníci: 

Mikelová Radka - administrativní pracovnice 

Vašková Tereza - uklízečka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Údaje o přijímacím řízení, zápisu a přijímání  
 

 Před přijetím ke studiu žáci absolvují talentovou zkoušku. V hudebním oboru se 

jedná především o zkoušku intonace, rytmického cítění a sluchovou analýzu. Pro přijetí 

do výtvarného oboru musí žáci prokázat své schopnosti některou ze zadaných technik - 

kresba, malba, grafika. Po úspěšném zvládnutí talentové zkoušky jsou pak zájemci 

přijímání ke studiu.  

 Přijímací zkoušky a zápis probíhaly během června a první tři týdny v září 2015. 

Během roku byli žáci ke studiu přijímání pouze výjimečně. Údaje o přijímání žáků podává 

následující tabulka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarný obor Hudební obor 

39 41 



5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

 Hodnocení žáků ZUŠ Moravský Beroun se řídí paragrafem 3 Vyhlášky č. 71/2005 

Sb. o základním uměleckém vzdělávání. Cílem a základem každého hodnocení je 

poskytnout žákovi zpětnou vazbu. Při hodnocení žáka je přiměřeně přihlíženo k věku 

žáka a jeho schopnostem a možnostem. Hodnocení je syntézou lidskosti a náročnosti vůči 

žákovi. Hodnocení žáků je stejně důležité jako motivace. Cílem hodnocení je poskytnout 

žákovi a jeho rodičům zpětnou vazbu. Hlavním kritériem pro hodnocení je zvládnutí 

výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností žáka a za 

předpokladu pravidelné docházky do ZUŠ.  

 Na konci každého pololetí je žák hodnocen výslednou známkou na vysvědčení. Žáci 

přípravného studia nedostávají vysvědčení, ale potvrzení o studiu. Přehled o výsledcích 

vzdělávání podávají následující tabulky. Do položky ostatní se započítávají především 

potvrzení o navštěvování přípravného studia ale také žáci, kteří byli z nějakého důvodu 

neklasifikováni, ukončili studium či přestoupili do jiné školy.  

 

1. pololetí 

 

Celkem 
Prospěl/a s 

vyznamenáním 
Prospěl/a Neprospěl/a Ostatní 

181 123 4 0 54 

 

 

2. pololetí 

 

Celkem 
Prospěl/a s 

vyznamenáním 
Prospěl/a Neprospěl/a Ostatní 

187 120 7 4 56 

 

 

 

Počet absolventů 

 

 studium 1. stupně studium 2. stupně 

Výtvarný obor 1 0 

Hudební obor 6 0 

Celkem 7 0 

 

 

 



6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
  

 V rámci DVPP si mají pedagogové doplňovat, rozšiřovat a prohlubovat své 

vzdělání. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá především formou studia 

ve vzdělávacích institucích, ale i formou samostudia, návštěv přednášek a seminářů, 

workshopů a jiných akcí.  Pedagogové ZUŠ M. Beroun mají o další vzdělávání zájem. Každý 

se mu věnuje jemu nejbližší formou.  Ať už se jedná o kurzy, workshopy, přednášky a 

přednáškové cykly, samostudium literatury či notového materiálu.  

   

 

Přehled pedagogů a jejich aktivit v rámci DVPP: 

 

Burdová Jana – učitelka hudebního oboru (hra na klavír, EKN) 

 Samostudium repertoáru na učitelský koncert  

 Samostudium doprovodů  

 Studium na Konzervatoři evangelické akademie v Olomouci (hra na varhany, 

sólový zpěv) 

 Studium na Univerzitě Palackého v Olomouci (Hudební kultura a český jazyk a 

literatura se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní program) 

 

Dušková Anna  - učitelka hudebního oboru (hra na klavír, EKN) 

 Samostudium repertoáru na učitelský koncert  

 Samostudium doprovodů  

 

Dvorská Jana - učitelka hudebního oboru (hra na klavír, EKN) 

 Samostudium doprovodů 

 Akreditované vzdělávací kurzy v rámci DVPP 

- Metodika výuky hry na klavír v ZUŠ – Akreditace MŠMT ČR 15376/2015-

1-471 

- Když se řekne písnička aneb kouzla s lidským hlasem – Akreditace MŠMT 

ČR 7821/2015-1-307 

- Tradice a moderní trendy v klavírní metodice a interpretaci – Konzervatoř 

Brno 

 

Jeklová Anna - učitelka hudebního oboru (hra na housle) 

 Samostudium repertoáru na koncertní činnost 

 Studium na Univerzitě Palackého v Olomouci (Hudební kultura a český jazyk a 

literatura se zaměřením na vzdělávání – bakalářský studijní program) 

 

 

 

 



Kopřivová Eva - učitelka výtvarného oboru 

 samostudium odborných publikací 

 Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP 

- Výtvarná laboratoř – úvodní seminář – Akreditace MŠMT ČR – 

16411/2015-1-555 

 

Mgr. Křížková Lenka - učitelka výtvarného oboru 

 samostudium odborných publikací 

 

Mgr. Michailidisová Martina - ředitelka (hra na zobcovou flétnu) 

 samostudium repertoáru na učitelský koncert a jinou koncertní činnost 

 Flétnový ráj – seminář s Flanders Recorder Quartet – Třída pokročilých ansámblů 

 Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení – MSMT-1881/2014-

1-128 

 

Mgr. Sobota Daniel - učitel hudebního oboru (hra  z. flétnu, p. flétnu, klarinet, EKN) 

 samostudium repertoáru na koncertní činnost 

 

Mgr. Szukalská Aneta - učitelka hudebního oboru (sólový zpěv, hra na klavír, EKN) 

 samostudium pěvecké literatury a repertoáru pro děti a mládež 

 samostudium repertoáru na učitelský koncert a jinou koncertní činnost 

 samostudium doprovodů 

 soukromé hodiny zpěvu 

 

Mgr. Šuráňová Eva - učitelka hudebního oboru (hra na violoncello, kytaru) 

 samostudium repertoáru na učitelský koncert a jinou koncertní činnost 

 studium na Konzervatoři evangelické akademie (hra na violoncello, hra na 

kytaru) 

 

Mgr. Vysoudilová Jana - učitelka hudebního oboru (hra na kytaru) 

 samostudium v oblasti muzikoterapie a improvizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 Během roku škola organizuje řadu akcí. Výtvarný obor pořádá malé výstavky i 

velké vernisáže tematicky spojené s ročními dobami a tradičními svátky. Kromě toho se 

mladí výtvarníci účastní i mnoha soutěží. Žáci a učitelky výtvarného oboru mají úspěchy 

jak v  soutěžích celostátních, tak i v soutěžích mezinárodních. Za mnohé jmenujme 

alespoň mezinárodní výtvarnou soutěž v Polsku „Lidé lidem připravili tento osud“.  

Výtvarný obor se podílí na příjemné vizáži naší školy. Stěny zdobí obrazy zpracované 

nejrůznějšími technikami, v galerii si můžete prohlédnout výrobky z keramiky. Výtvarný 

obor také zajišťuje stylovou výzdobu sálu pro nejrůznější koncerty. Své výrobky 

prezentuje např. na městském úřadě v Moravském Berouně nebo obecním úřadě 

v Domašově nad Bystřicí a v Jívové.  

 V hudebním oboru se kromě hlavního oboru studia žáci učí také hudební teorii a ti 

pokročilejší hrají a zpívají v nejrůznějších souborech a uskupeních. Ke svým koncertům 

využívají především zrenovovaný koncertní sál s akustickými varhanami.  Koncertuje se i 

na pobočkách. Kromě koncertů v ZUŠ, můžete žáky slyšet na vystoupeních a 

společenských akcích pro děti, rodiče, seniory i širokou veřejnost.  Na koncertních pódiích 

můžete vedle žáků vyslechnout i naše pedagogy, kteří jsou sami výkonnými umělci a 

inspirují tak mladé hudebníky v jejich snažení. Již tradičně organizuje škola hudební 

soustředění, na kterém žáci společně nastudují skladby nejrůznějších stylů. Děti se zde 

mohou tvořivě realizovat a zároveň zabavit řadou her a aktivit.  

 Škola se snaží o otevřený přístup. Pořádá akce pro veřejnost a realizuje doplňkové 

činnosti. Své prostory nabízí k pronájmu, spolupracuje s mateřskou i základní školou, 

mateřským centrem Medvídek, modelářským kroužkem… Ve spolupráci s městem 

intenzivně pracuje na modernizaci budovy, zlepšení provozních podmínek a úpravě 

venkovních prostor k jejich maximálnímu využití. Vyhlídkou školy do budoucnosti je 

zkvalitnění veřejných vystoupení, soutěží a rozšíření studijní nabídky nejen hudebního 

oboru. 

 

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 

 

Měsíc Výtvarný obor Hudební obor 
Září  Náborové akce pro MŠ a 1. 

stupeň ZŠ 
 

  

Říjen  Podzimní výstava   Soustředění souborů ZUŠ 
 Podzimní koncert  

Listopad  Halloween  

Prosinec  Vánoční výstava M. Beroun 
 Vánoční výstavka Jívová 
 Vánoční výstavka Domašov 

 Vinšujeme Vám  
 Interpretační seminář 
 Třídní koncert J. Dvorská, M. 

Michailidisová,  
 Třídní koncert E. Šuráňová, 

J. Vysoudilová 



 Vánoční koncert  
 Vánoční koncert Jívová 
 Vánoční koncert Domašov 

Leden   
Únor   
Březen  Výstava Jaro 

 Výstavka Jívová 
 Výstavka Domašov 

 Vystoupení na kulturním 
odpoledni pro seniory 

 Třídní koncert A. Duškové 
 Třídní koncert A. Szukalské 
 Z pohádky do pohádky – 

vystoupení pro MŠ M. 
Beroun 

 Hledači pokladů – 
vystoupení pro MŠ Horní 
Loděnice 

 Jaro, děti a zvířátka v 
písničkách 

Duben  Slet čarodějnic  Třídní koncert M. 
Michailidisové  

 Učitelský koncert 
Květen  Prezentace prací žáků na 

Festivalu ZUŠ Olomouckého 
kraje 

 Vystoupení na výstavě 
 Vystoupení ke dni matek 
 Absolventský koncert I 
 Absolventský koncert II 
 Třídní koncert A. Szukalské 
 Třídní koncert J. Dvorské 
 Třídní koncert E. Šuráňové a 

Jany Vysoudilové 
 Postupové a závěrečné 

zkoušky 
 Hudební soustředění 
 Koncert Jívová 

Červen  Závěrečná výstavka Jívová 
 Závěrečná výstavka 

Domašov nad Bystřicí 
 Závěrečná výstava Město 

Libavá 
 Závěrečná a absolventská 

výstava 
 Malování na školní zídku 
 Talentové a přijímací 

zkoušky 

 Závěrečný koncert na 
pobočce Domašov nad 
Bystřicí 

 Třídní koncert A. Duškové  
 Vystoupení na noci kostelů 

v M. Berouně 
 Vystoupení na noci kostelů 

v M. Berouně 
 Třídní koncert A. Szukalské 
 Závěrečný koncert 
 Talentové a přijímací 

zkoušky  
 

 

 



Úspěchy našich žáků a pedagogů 

 

Výtvarný obor:  

 

Lucie Kočtářová - ocenění v mezinárodní soutěži Lidé lidem připravili tento osud (Polsko) 

Lenka Růžičková - ocenění v mezinárodní soutěži Lidé lidem připravili tento osud 

(Polsko) 

Daniela Špunarová - ocenění v mezinárodní soutěži Lidé lidem připravili tento osud 

(Polsko) 

Sára Vargová - ocenění v mezinárodní soutěži Lidé lidem připravili tento osud (Polsko) 

Lenka Růžičková - 1. místo v okresním kole výtvarné soutěže Mé toulky přírodou, 8. místo 

v celorepublikovém kole. 

Eva Kopřivová - ocenění v mezinárodní soutěži Lidé lidem připravili tento osud 

(Polsko)za skvělou přípravu žáků do soutěže 

 

Hudební obor: 

 

Ludmila Kratochvilová  - přijetí na konzervatoř v Ostravě  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Údaje o hospodaření 
 

8.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ 

  

 

NÁZEV ZAŘÍZENÍ: Základní umělecká škola Moravský Beroun, příspěvková organizace 

 

SÍDLO: Dvořákova 349, 793 05 Moravský Beroun 

 

VYMEZENÍ HL. ÚČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI: výchova a vzdělávání dle zákona č. 

561/2004 Sb. (školský zákon) 

  

DOPLŇKOVÁ ČINNOST: pronájem a půjčování věcí movitých, mimoškolní výchova a 

vzdělávání, pořádání kurzů provozování kulturních produkcí, kulturně-vzdělávacích a 

zábavných akcí, výstav, přehlídek a prodejních akcí 

 

PRÁVNÍ FORMA: právní subjekt 

 

IČ: 71294040 

 

ZŘIZOVATEL ZAŘÍZENÍ: Město Moravský Beroun 

 

ŘEDITELKA ŠKOLY: Mgr. Martina Michailidisová 

 

KALENDÁŘNÍ ROK: 2016 

 

CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ:  193 

 

DATUM ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL: 1. 1. 2013 

 

CÍLOVÁ KAPACITA ZAŘÍZENÍ: 290 

 

Další údaje týkající se zařízení, jeho orientace a předpoklady dalšího vývoje: 

 

Školní vzdělávací plán základní umělecké školy je srozumitelný a reálný jak pro 

zaměstnance školy, tak i pro děti a rodiče. Je založen na vzdělávání dětí v oblasti hudební 

a výtvarné. Respektuje individuální zvláštnosti dětí, zaměřuje se na děti ze sociálně 

slabých rodin, pomáhá rozvíjet děti talentované, spolupracuje s rodiči, základní školou i 

mateřskou školou a dalšími institucemi.  

 

 

 



Údaje o pracovnících ZUŠ: 

Přepočtené počty pracovníků:  

 

Pedagogičtí pracovníci: 5,96 

Nepedagogičtí pracovníci: 0,5 
 

 z toho:
  

0,4 administrativní pracovnice 
 

 0,1 uklízečka 

 

Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů (odborných pracovníků) v ZUŠ = 100% 

 

Mzdové náklady a pokrytí z dotace KÚ: 

Mzdové náklady byly k 30. 6. 2016 čerpány ve výši 1 037 675 Kč v hlavní činnosti. Celá 

tato částka byla pokryta dotací KÚ. U doplňkové činnosti nebyly vyplaceny žádné mzdy. 

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti vyplývajících z usnesení orgánů města: 

Nebyly uloženy žádné úkoly. 

 

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti vyplývajících ze schváleného rozpočtu 

organizace: 

Zpracováno v bodě 8.2 v oblasti hospodaření. 

 

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti vyplývajících ze žádosti o poskytnutí dotace, 

grantu: 

Nebyla podána žádná žádost o poskytnutí dotace nebo grantu. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



8.2 PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 

a) Příjmy k 30. 6. 2016 

Dotace  Hl. činnost v Kč Doplň. činnost Kč 
Dotace zřizovatele                    38 940  
Dotace KÚ na mzdy 1 420 000  

Výnosy za služby 249 403 15 860 

Tržby z prodeje služeb   

Ostatní provozní výnosy   

Úroky z běžného účtu 167  
 

Složení příjmů z hlavní činnosti: 

 

školné  245 653 
výpůjčka nástrojů                                      3 750 
ostatní 167 

 

Složení příjmů z doplňkové činnosti: 

 

nájemné 15 860 
 

Čerpání nákladů hlavní činnosti 

 

Účet Název účtu 
Rozpočet 

Na r. 2016 
Skutečnost 

K 30. 6. 2016 
Rozdíl 

501000 Spotřeba materiálu  2 499 -2 499 
501510 Učební pomůcky                   10 000 39 970  -29 970 
501009 Režijní materiál  12 281 -12 281 
501004 Kancelářské potřeby 10 000 3 800 -3 800 
501008 Mycí a čisticí prostředky       2 401 -2 401 
502001 Spotřeba elektřiny 30 000 -13 434 43 434 
502303 Spotřeba vody 5 000 2 985 2 014 
502400 Spotřeba tepla      13 470 -13 470 
511001 Opravy 4 900 6 202 -1 302 
518004 Poštovné  2 546 -2 546 
518200 Internet  1 800 -1 800 
518005 Telefon  828 -828 
518340 Nájemné  10949 -10 949 
549200 Pojistné   6 732 -6 732 
518006 Ostatní služby  10 000 92 085 -82 085 
518100 Stočné  8 000 9 162 -1 162 
549300 Poplatky  7 596 -7 596 
549100 Ostatní náklady  2 679 -2 679 
518222 Zprostředkování  4 611 -4 611 
558100 Náklady na DDHM  41 626 -41 626 

Součty  77 900 279 953 -202 053 

 



Rozpis rozpočtových příjmů 

 

Účet Název účtu Hl. činnost Dopl. činnost Dotace 
602 Školné  245 653   
602 Výpůjčky 3 750   
603 Nájemné  15 860  
662 Úroky z BÚ 167   
672 Dotace na provoz   38940 

Celkem  249 570 15 860 38 940 

 

Nákladové položky nehrazené z rozpočtu na provoz jsou financovány z vlastních příjmů. 

  

Hospodářský výsledek za rok 2015 

 

 Hlavní činnost Doplňková činnost 
Výnosy 3 287 473,83 17 750 
Náklady 3 281 645,01  

Hospodářský výsledek 5 828,82 17 750 

 

 

b) Komentář 

Nákladové položky nehrazené z dotací jsou čerpány z příjmů za úplatu za vzdělávání. 

 

c) Rozpis přijatých dotací 

 

je uveden v bodu a) 

 

d), e) Investiční akce 

 

Nebyly žádné. 

 

f) Stav fondů v tis. Kč 

 

účet název účtu poč. stav tvorba čerpání kon. stav 
411 Fond odměn 40 13  53 
412 FKSP 12 15 3 24 
413 Fond rezervní 20 10  30 
416 Fond reprodukce             101 23  124 

 

 

 

 

 

 



h) Pohledávky a závazky 

 

Pohledávky  

účet 377 Ostatní pohledávky                92 335 Odstupné – po splatnosti 
315 školné 18 150 Do splatnosti 
    

 

Závazky po splatnosti: 0  

 

Účet 321 Dodavatelé  35 470,28 
 

 

i) Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

 

Navýšení účtu 028 Drobný dlouhodobý majetek  Kč. 

 

Monitor do VV 4 790 
Violoncello 11 648 

flétna 14 665 
flétna 10 475 

 

8.3 KONTROLNÍ ČINNOST 

Je prováděna dle směrnice o finanční kontrole. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

8.4 INVENTARIZACE 

Inventarizace majetku a ostatních bilančních účtů nebyla v I. pololetí provedena. 

 

8.5 DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

 

Výnosy 15 860 
Náklady  

Hospodářský výsledek           15 860 

                     

Doplňková činnost byla pouze v oblasti nájmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Datum:  

 

 

 

 

Podpis:  

 

 

 

 

Razítko:  

 

 


