Aktuality
• V prosinci 2011 proběhla výměna podlah ve dvou učebnách – přírodopisné pracovně
a ve II. B, do IV. A byl zakoupen nový nábytek – celkové náklady představují řádově
340 000 Kč.
• Podrobněji o dění na škole na http://zs.ujezdubrna.info, odkaz „Co se u nás dělo, děje
a co se chystá - 2011/12“
TUŽka – volnočasové ekocentrum
V letošním školním roce probíhá na naší škole několik environmentálně zaměřených
projektů. Jedním z nich je projekt podpořený v rámci programu na podporu
environmentální výchovy Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod názvem „TUŽka –
volnočasové ekocentrum“. Tentokrát nemluvíme o tužkách na psaní, ale TUŽka je zkratka
pro trvale udržitelný život. V rámci projektu jsme nejdříve oslovili několik ekologicky
zaměřených organizací, které
nám poskytly materiály – letáky,
brožury, statistiky apod. Tyto
materiály využíváme ve výuce
a zároveň jsou volně k rozebrání
na seminářích, organizovaných
v rámci projektu. Abychom
mohli všechny materiály vystavit
a zároveň zpřístupnit žákům
i veřejnosti,
zakoupili
jsme
drátěné stojany, do kterých jsme
materiály umístili.
V rámci
projektu proběhl v září v naší
škole seminář zaměřený na
experimentální systém špičkové
americké společnosti Vernier, kterého se zúčastnili učitelé z různých škol. V říjnu
proběhla akce zaměřená na třídění odpadu, kterou jsme zorganizovali ve spolupráci se
společností EKO-KOM – „Tonda obal na cestách“. Téměř všichni žáci se aktivně
zúčastnili interaktivního výukového programu, zopakovali si dovednosti zaměřené na
třídění odpadu a doplnili si je o nové znalosti.
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V programu „Tonda obal na cestách“ jsme třídili odpadky do různých typů popelnic, které
byly postaveny na lavicích: odpadky, například staré léky, PET lahve, bioodpad, sklo,
kousky látek, rozbité věci. Pak jsme si pouštěli videa o třídění odpadků a co se děje se
smíšeným odpadem. Povídali jsme si o třídění a recyklaci odpadků a také o tom, jak se
špatně dýchá v Karviné a je to čím dál horší. Dozvěděli jsme se hodně nových věcí,
například, že okenní tabule patří do kontejneru na barevné sklo.
Jiří Šplouchal, žák 5. B, Jakub Ocásek, žák 4. B
V říjnu byla v rámci projektu „TUŽka – volnočasové ekocentrum“ pro zájemce
zorganizována dvoudenní exkurze do ekologické vesnice Hostětín v Bílých Karpatech,
kterou v roce 2010 navštívil i princ Charles. Během exkurze jsme byli ubytovaní
v pasivním domě Centra Veronica s minimální spotřebou energie, přesto nám v něm bylo
příjemně a netrpěli jsme zimou (ani hladem). Během exkurze jsme navštívili všechny
modelové projekty (bio-moštárna, sušírna ovoce, výtopna na biomasu, kořenová čistírna).
Načerpali jsme nápady a inspiraci na změny v naší škole i jejím okolí.
Článek o naší škole si můžete přečíst v prosincovém vydání časopisu Rodina a škola.
Mgr. Jitka Bublová
Naše zahrada pro všechny
Dalším projektem, který prolíná aktivitami naší školy, je projekt „Naše zahrada pro
všechny“, který finančně částečně podpořila Nadace Partnerství a částečně Lipka.
Projekt "Naše zahrada pro všechny" je zaměřen na další budování různých
ekovýchovných prvků na naší školní zahradě, která je součásti školního ekoinfocentra.
Naším cílem je, aby školní
zahradu využívali nejen žáci
místní školy a okolních škol, ale
i široká veřejnost ke vzdělávání či
relaxaci. Plánujeme organizování
besed,
přednášek,
soutěží
a dalších akcí zaměřených na
trvale udržitelný život. Zahrada je
již nyní využívána k výuce,
k organizování akcí pro žáky
i pedagogy
okolních
škol
(Ekoolympiáda, semináře) i pro
veřejnost (zahradní slavnost).
Součástí projektu byla i exkurze
na přírodní zahradu v Základní
škole v Myslibořicích, o které píšeme na jiném místě tohoto zpravodaje. Letos jsme na
zahradě udělali spoustu nových věcí. Mnohými věcmi jsme se inspirovali v ZŠ
Myslibořice. Okolo nevyužívané studny postavili hoši z 8. B suchou zídku, se kterou
pomáhali pracovníci z Rezekvítku a paní Dana Křivánková z Lipky. Za tenisovými kurty
jsme vysázeli ovocné keře a živý plot z keřů. Rostliny jsme zakoupili v zahradnictví paní
Franklové v Žatčanech. Na školní zahradě jsme vytvořili i tzv. Hřbitov odpadků a pohřbili
zde různé odpadky. Po čase je zase vykopeme a podíváme se, jak moc se rozložily. Děti
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z ekologického kroužku pod vedením paní učitelky Ivy Nedomové vyrobily a zavěsily
škvoří domečky a hmyzí hotel, který barevně ztvárnila bývalá žákyně naší školy Kristýna
Nedomová. Děti v kroužku také vytvořily „ekoprales“ jako koutek netknuté přírody
a zároveň stanoviště pro živočichy.
Veronika Krejčí, žákyně 8. B
Výstava Předcházej a recykluj
Výstavu nám do školy zapůjčila česká nezisková organizace Arnika, která spojuje lidi
usilující o lepší životní prostředí. Jejich krédem je: „Přírodní bohatství není pouze darem,
ale také závazkem uchovat jej do budoucna“. Svoji činnost opírají o tři pilíře – zapojení
veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii. Výstavu nám zaslali poštou z Prahy
a my jsme ji po skončení prezentace poslali zpět.
Výstava se skládá ze šesti tematických panelů - Předcházení vzniku odpadu,
Kompostování a sběr bio odpadu, Šetrné papírování, Méně obalů, Nakládání
s komunálními odpady v Praze, Recyklace komunálních odpadů v Praze. Žáci osmého
ročníku navštěvující volitelný předmět globální výchova připravili prezentaci výstavy od
začátku až do konce. S vedením školy domluvili termín, prostory a třídy, které výstavu
navštíví. Mezi sebou si rozdělili úkoly, připravili prezentaci jednotlivých témat výstavy
pro svoje spolužáky a vyhodnotili, jak se jim vše podařilo, případně, co by udělali příště
jinak.
Přírodní zahrada
Naše škola začala s obnovou školní zahrady v roce 2008, kdy jsme získali první grant
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Od té doby každoročně přibývá na naší
zahradě další stanoviště. Ing. Dana Křivánková z Lipky nám navrhla plán úprav naší
zahrady, který průběžně přizpůsobujeme měnícím se podmínkám. Na začátku tohoto
školního roku jsme napsali žádost o udělení titulu Přírodní zahrada, museli jsme splnit
kritéria přírodní zahrady, která jsou uvedena níže, a na konferenci škol s ekologickou
výchovou v Brně, která se uskutečnila v budově ochránce lidských práv, jsme obdrželi
certifikát Přírodní zahrada.
Co je přírodní zahrada?
V „Přírodní zahradě“ se člověk cítí jako v ráji. Zahrada zde totiž není jen přírodně
utvářeným místem k odpočinku a rekreaci pro své lidské majitele. Je také životním
prostorem a domovem mnoha
rostlin a zvířat. Z toho vyplývá
pečlivě střežená a ekologicky
obhospodařovaná živá rozmanitost –
od divizny až po zelí, od sýkorky až
po ropuchu. Měsíčky tady kvetou
vedle salátu, v hlohu si staví hnízdo
ptáci, nad vodou se vznášejí vážky a
v hromadě kamení se ukrývá
lasička. Pro ně pro všechny je tu
místo, aby mohli zahradu naplnit
životem a proměnou.
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Zvířata mají na zahradě nedocenitelný význam. Jsou součástí přirozeného řádu, přírodní
rovnováhy, která může nastat jen s nimi.
Chemické jedy tuto rovnováhu ničí a navíc jsou zbytečné. Samozřejmě že je zde také
dostatek místa k usednutí, ke snění a duševnímu nicnedělání – a také děti se tu mohou
vyřádit a dosyta si vyhrát. Zeleninové záhony, ovocné stromy a bobulové keře hýčkají
chuťové buňky lidských obyvatel bez ohledu na věk svými zdravými sezónními plody.
Zahrada může být malým pokojným světem samým pro sebe, v němž se lidé, zvířata
i rostliny ve vzájemné symbióze podporují a prospívají!
Zkuste se i vy, jednou na vaši zahradu podívat z jiného úhlu pohledu, máte-li zájem
o udělení certifikátu Přírodní zahrada, informujte se na www.veronica.cz.
Mgr. Iva Nedomová
Ekoškola
Na konci loňského školního roku jsme obhájili mezinárodní titul Ekoškola a v červnu jel
celý Ekotým naší školy do Prahy – část na konferenci „Ekoškoly v akci“, na které naše
děvčata vzorně reprezentovala školu a slavnostně nám byl předán certifikát Ekoškoly,
vlajka a další odměny. Druhá část Ekotýmu jela na návštěvu do pražské ZOO.
Ekotým se schází každé první pondělí v měsíci. Na svých schůzkách připravujeme nové
věci ve škole, jezdíme na různé výukové programy (ekofarmy, včely a Sedlákovy kozy).
Byli jsme se také podívat ve školách, které se věnují ekologické výchově (Prušánky,
Myslibořice, Boleradice, Velké Němčice).
V září jsme jeli do školy v Myslibořicích, nedaleko Třebíče. Ve škole nás pěkně přivítali,
předvedli nám prezentaci o jejich škole a provedli nás po škole a po zahradě. Školu
i zahradu měli hezky vyzdobenou. Viděli jsme hodně zajímavých věcí, například hřbitov
odpadků, jezírko, skalku, hmyzí hotely, v několika třídách měli i zvířátka. Potom jsme se
rozdělili do skupin a šli jsme na zahradu, kde pro nás měli připravené dílny
(mikroskopování, malování na kameny, pletení košíků) a v počítačové učebně jsme
pracovali s programem SMART. Nakonec jsme na zahradě připravili program my.
Ukázali jsme jim různé aktivity, které děláme na naší Ekoolympiádě a při kterých
využíváme výukové krabice z Rezekvítku.
Libuše Tisoňová, žákyně 8. A
Zlatý oříšek
Soutěž Zlatý oříšek je určen pro nadané a šikovné děti. Letos se konal 13. ročník této
soutěže a přihlásilo se do něj 156 jednotlivců nebo týmů a náš Ekotým byl nominován
mezi třicet nejúspěšnějších kandidátů na cenu Zlatý oříšek.
V neděli 6. listopadu 2011 se konalo natáčení medailonku, které ho se zúčastnily čtyři
členky Ekotýmu - Simona Franklová, Vlasta Popeláková, Jitka Bublová a Iva Nedomová.
Natáčení se konalo v devět hodin na „oratoři“. V krátkém medailonku jsme představili
aktivity Ekotýmu, naše úspěchy i plány do budoucna. Slečna Aneta Moravcová se nás
ptala na základní informace, například jaký je průměrný věk žáků v Ekotýmu, kolik je nás
v Ekotýmu, jak dlouho Ekotým na škole působí a co vše se v naší škole změnilo.
Představili jsme i mezinárodní projekt Ekoškola a všechny aktivity s ním spojené.
Natáčení trvalo asi hodinu a potom jsme se odebrali domů.
Vlasta Popeláková, žákyně 8. A
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V sobotu 3. prosince v osm hodin vyrazili zástupci našeho Ekotýmu společně s učitelským
doprovodem, paní ředitelkou a dvěma maminkami na natáčení soutěže Zlatý oříšek do
Brna.
Když jsme dorazili do studia České televize, zavedla nás asistentka do šatny, kde jsme se
převlékli do červených triček. V maskérně nás všechny napudrovali a potom nás čekalo
natáčení krátkého rozhovoru s moderátorem soutěže Alešem Cibulkou o práci našeho
Ekotýmu. Poté jsme se šli podívat na vánoční trhy na brněnských náměstích, zájemci
navštívili i brněnské podzemí. Ve 14 hodin jsme se vrátili do České televize, poskytli jsme
krátký rozhovor do Českého rozhlasu a všichni jsme se společně vyfotili. Poté
pokračovalo natáčení, během kterého jsme sledovali vystoupení ostatních soutěžících. Po
vystoupeních nás čekal poslední krok, a to vyhlášení vítězů. I když jsme nebyli mezi
deseti oceněnými, už jen to že jsme byli vybraní mezi třicet nejlepších, pro nás znamená
velký úspěch. Jsme rádi, že jsme se mohli tohoto natáčení zúčastnit a že jsme měli
možnost vidět, jak to vypadá a funguje v České televizi.
Simona Franklová, mluvčí Ekotýmu
Na závěr náročného natáčecího dne byl pro všechny zúčastněné uspořádaný slavnostní
raut, na kterém byl velký výběr dobrého jídla a pití – řízky, bramborový salát, pečená
kuřecí stehna, guláš, bramboráky, obložené studené mísy, zákusky, exotické ovoce … Do
školy jsme si přivezli diplom za úspěchy Ekotýmu v ekologii a upomínkové předměty.
Soutěž Zlatý oříšek bude vysílána na prvním programu České televize na Nový rok
v pravé poledne, v neděli 1. ledna 2012. Zasedněte k obrazovkám svých televizorů,
snad poznáte známé tváře žáků z újezdské školy.
Jan Sedláček, žák 9. B
Terénní program na Kamenném vrchu
Ve středu 12. října se žáci navštěvující
volitelný
předmět
přírodopisné
praktikum vydali na terénní program
„Kde domov můj aneb stepí i lesem
divokým
Šrajbecem“,
který
organizoval
Rezekvítek
v rámci
projektu Za naturou na túru. Program
byl pro žáky zdarma. Cesta na program
byla trochu náročnější, protože jsme
jeli několika dopravními prostředky –
vlakem, tramvají a autobusem. Přijeli
jsme na Kamenný vrch, kde na nás
čekala naše lektorka Alena. Šli jsme nahoru do kopce a zastavili jsme se na louce.
Pracovali jsme ve skupinách a měli jsme si vzpomenout alespoň na tři chráněná území
v ČR. Potom jsme popošli o kousek výš a rozdělili jsme se na dvě části – koniklece a
duby. Hráli jsme hru, při které jsme sbírali různý počet kartiček, a přitom jsme se pěkně
zahřáli. Cestou na travnatý palouk jsme hráli další zajímavé hry, při kterých jsme se
dověděli hodně nových informací. Na palouku jsme schovávali krabice znázorňující
povrch nějakého zvířete. Naše skupina našla dvě krabičky. Začalo pršet, tak jsme se
schovali do lesa, kde jsme vyplňovali tajenku podle úkolů, které byly rozvěšeny na
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stromech. Ke konci programu jsme scházeli po strmém kopci k autobusové zastávce. Na
závěr jsme vyplnili hodnotící dotazník a vydali se zpět do školy. Každý z nás si odnesl
pracovní list. Program byl pro nás poučný a zábavný zároveň.
Natálie Bárková, Karolína Molatová, žákyně 7. A
Škola udržitelného života
Další ocenění, které naše škola získala, je titul Škola udržitelného života. Tento program
zaštiťuje Nadace Partnerství. Podmínkou získání titulu bylo absolvování dvou seminářů
zaměřených na komunitní plánování a vypracování a zaslání projektu. Posláním programu
je vzdělávání v oblasti komunitního plánování a zapojení žáků a veřejnosti do konkrétních
akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí.
Program je postaven na myšlence místně zakotveného učení. Žáci spolu s dalšími partnery
z vnějšku školy přemýšlí o tom, co mohou udělat pro udržitelnější rozvoj své obce. Ze
zásobníku nápadů, který vytvoří, pak postupně realizují navržené změny a tím prakticky
a konkrétně mění místo, kde žijí a studují, k lepšímu.
Cílem programu je rozvoj občanské společnosti, podnícení účasti občanů ve věcech
veřejných a vytváření dlouhodobého partnerství školy s rodiči a organizacemi, které
v místě působí.
Zároveň tím škola orientuje výuku na potřeby skutečného života a do výuky přirozeným
způsobem zahrnuje rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa.
Výukové programy v Lesní škole Jezírko
Všechny
třídy
naší
školy
se
v podzimních
měsících
účastnily
celodenních
výukových
programů
v Lesní škole Jezírko v Soběšicích.
Odpolední část programu a zpáteční
cesta autobusem byly pro děti zdarma,
protože byly hrazeny Lipkou díky grantu
k projektu Ekoškola.
Odpolední část programu byla vždy
zaměřena na některou oblast z projektu
Ekoškola,
například:
seznámení
s Ekoškolou, analýza, plánování, tmelení
týmu, informování, voda, odpady …
V říši neviditelných vláken
V září jela naše třída společně s 8. A na výukový program na Jezírko. Program byl
zaměřený na houby. Po přivítání a úvodu jsme si vylosovali z pytlíku kartičky a podle
nich jsme se rozdělili do čtyř skupin, které se spojily do dvou. Nejdříve jsme roztřídili
různé věci, například plísňový sýr a pivo, do dvou skupin – na jejichž výrobě mají podíl
houby, a na kterých ne .Pak nám lektorka rozdala papíry s informacemi a zajímavostmi
o houbách. Ve čtyřčlenných skupinách jsme si rozdělili role vysvětlovače, tazatele,
shrnovače a metodika. Po prostudování materiálů jsme se vrátili k roztříděným věcem a
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přemýšleli jsme, jestli u nich změníme zařazení (a změnili). Potom se obě skupiny spojily
a rozdělily po čtyřech. Vždycky jeden z každé čtveřice šel k lektorce, která mu řekla, co
má namalovat nebo předvést, a tak jsme soutěžili. Po přestávce na svačinu jsme se
vypravili do blízkého lesa, kde jsme hráli hru. Rozdělili jsme se na houby a stromy. Hra
spočívala v tom, že stromy chodily pro barevné lístky, přinášely je na jedno určené místo
a na cestě je chytaly houby, které jim lístky braly. Moc se nám to líbilo. Po polední
přestávce nás čekal program zaměřený na projekt EKOŠKOLA. Řekli jsme si pravidla
ekokodexu naší školy a co se zlepšilo díky tomu, že má naše škola titul Ekoškola. Potom
jsme hráli hru. Vždycky jeden ze čtyřčlenné skupiny namaloval předem určenou věc a
ostatní ji hádali. Dál jsme zase v jiné skupině dostali papíry s různými příběhy a na nich
jsme si vysvětlili, co je to analýza a plánování. Pak jsme dostali otázky ohledně budovy,
ve které se program uskutečnil. Správné odpovědi jsme mohli hledat na různých
cedulkách rozvěšených po zdech. Po vyplnění otázek jsme si je zkontrolovali. Na závěr
jsme na lístek napsali, co se nám na EKO programu nejvíce líbilo. Program byl zábavný.
Iveta Machytková, žákyně 7. A
Mravencovo desatero
V listopadu letošního roku se naši malí prvňáčci vypravili na výukový program do
Soběšic.
Po příjezdu se děti rozdělily podle tříd a hned se jich ujaly jezírkovské lektorky.
Dopolední program se jmenoval Mravencovo desatero.
Na děti čekalo plno skvělých úkolů a ukázek. Poznaly tělo mravence, jež se jim ukázalo,
když poskládaly puzzle. Další dřevěné karty měly děti sestavit podle vývoje od vajíčka až
po dospělého mravence. Společnými silami všechny úkoly hravě zvládly. Pro mnohé byla
největším zážitkem výprava do mraveniště. Ne, nebylo to opravdické mraveniště někde
venku, bylo to mraveniště postavené v místnosti. Žáci viděli, jak mravenci žijí, jaké mají
nepřátele a kdo má co v mraveništi na práci. Někteří žáci se báli do mraveniště vejít. O
všem, co tam bylo, pak slyšeli z vyprávění spolužáků.
Následovala svačina. Dětem paní učitelky uvařily výborný bylinkový čaj a hurá ven – do
lesa. Podzimní les všechny svou krásou okouzlil. Nádherně zbarvené listí zkrášlilo půvab
lesa. Děti však netrpělivě čekaly na všechny připravené hry. Ve svých činnostech se
všichni vystřídali. Po ukončení jsme se vrátili zpět do budovy.
V odpoledních hodinách je čekal EKO-program. Tématem byla voda v přírodě. Děti se
s radostí pustily do plnění úkolů, takže i odpoledne jim velmi rychle uběhlo. Úkoly se
dětem líbily. Také se toho hodně naučily. Po skončení programu jsme se chystali domů.
Mnozí se se smutkem v očích s „Jezírkem“ rozloučili.
Poděkování zaslouženě patří všem pracovníkům Lipky, Jezírka i Rozmarýnku za přípravu
programů pro děti. Poděkovat chceme i všem rodičům, kteří jsou ochotni pro školu
svých dětí, něco udělat. Vážíme si všeho a za každou pomoc velmi pěkně děkujeme.
Je to nejen příspěvek do nadačního fondu, jež darují téměř všichni rodiče, ale také
za různý materiál na školní zahradu nebo do výuky. Rodičům Denisy Staňové a
Filipa Zourka děkujeme za krásně zhotovený hmyzí hotel. Těšíme se na další vaši
pomoc při úpravě školní zahrady.
Mgr. Eva Kolková
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Recyklohraní
Naše škola je již třetím rokem zapojena v soutěži Recyklohraní, která si klade za cíl
zpětný odběr baterií a elektrozařízení. V loňském školním roce nejvíc baterií odevzdal
Tomáš Jurák ze současné 8. A, kterému byly ceny předány na zahradní slavnosti na konci
loňského školního roku. Především díky Tomášovi se nejlepší třídou stala tehdejší 7. A.
Žáci si za odměnu vybrali ceny z katalogu odměn soutěže Recyklohraní – různé míče,
pastelky a psací potřeby.
Děkujeme všem rodičům a příznivcům školy, kteří průběžně odevzdávají do naší
školy baterie a elektrozařízení. Pomáhají nám tak chránit přírodu a získávat body
do soutěže.
Další částí soutěže Recyklohraní je i plnění zadaných úkolů. Letos na podzim jsme se
v ekologickém semináři vydali na exkurzi do Sběrného dvora v Újezdě u Brna. Rozdělili
jsme se do menších skupinek, každá dostala pracovní list, na kterém byly otázky, a my
jsme na ně během exkurze měli najít odpovědi. Sběrným dvorem nás provázel pan
vedoucí Kousal, který nám ochotně vysvětlil, jak to na sběrném dvoře funguje. Na závěr
nám rozdal časopisy na téma odpady, letáčky a samolepky společnosti Elektrowin.
Jelikož je sběrný dvůr až na konci města, museli jsme spěchat a pobyli na něm jen krátce.
Proto jsme mohli některé informace, které jsme nestihli zapsat, vyhledat další hodinu na
internetu. Skupinka žáků z 6. A vypracovala odpovědi do soutěže Recyklohraní
a nakreslila plakát, na kterém byl plán sběrného dvora. Plakát jsme vyfotili a soutěžní úkol
zaslali.
Julie Kalvodová, žákyně 6. B, Kristýna Drabálková, žákyně 6. A
Protokol o průběhu voleb do školské rady ZŠ Újezd u Brna, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
1) Volby zákonných zástupců žáků ZŠ proběhly dne 21. 11. 2011 v pracovně informatiky
ZŠ Újezd u Brna, zahájení v 16.00 hod.
2) Volby proběhly v souladu s volebním řádem školské rady. Po odchodu posledního
zákonného zástupce žáků ze školní budovy byly volby ukončeny v 18 hod.
3) Volební komise pracovala ve složení Karel Hradský – předseda, Ing. Pavel Petlák,
Ing. Petra Slavíčková – členové. Po ukončení voleb v 18.10 rozpečetila volební urnu
a provedla sčítání hlasů jednotlivých kandidátů s následujícím výsledkem:
a) bylo odevzdáno 213 platných hlasovacích lístků
b) pořadí zvolených zákonných zástupců žáků:
Mgr. Lucie Vévarová, Komenského 821, Újezd u Brna
161 hlas
Ing. Petr Beneš Csc., Rozprýmova 978, Újezd u Brna
141 hlas
Dagmar Nezbedová, Na Zámečku 595, Újezd u Brna
130 hlasů
c) umístění dalších kandidátů Jana Divišová 87 hlasů, Iveta Mariánková, 74 hlasy
V Újezdě u Brna dne: 21. 11. 2011
Podpisy členů volební komise: Ing. P.
Slavíčková, Ing. P. Petlák, K. Hradský
Fotografie: archiv školy
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