


Organizační pokyny zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 

 
 

Pohyb žáků, spojený s účastí na vykonání přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné 
zkoušky a absolutoria se řídí těmito principy:  
 

Příchod ke škole a pohyb před školou  
Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:  
V souladu s pozvánkou či oznámením školy se žák dostaví na zkoušku ve stanovený čas.  
Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v 
pozvánce či oznámení.  
Před školou dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.  
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu1. 

 

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení  
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Do 
budovy školy lze vpustit i další osoby, které se v rámci zásady veřejnosti ústních zkoušek 
maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií těchto zkoušek chtějí účastnit; tyto 
osoby jsou však povinny dodržovat všechna stanovená hygienická opatření stanovená školou 
(včetně podpisu čestného prohlášení).  
Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha).  
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 
dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  
Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky.  

Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.  

Každý žák si po vstupu do budovy vydesinfikuje ruce. 

 

 

V budově školy  
Žáci z rizikových skupin budou vpuštěni do tříd jako první.  
Za příznivých klimatických podmínek budou žáci trávit přestávku mezi didaktickými testy ve 
venkovním areálu školy. V případě nepřízně počasí setrvají žáci v patrech, kde je konají 
didaktické testy s výjimkou návštěvy WC, pokud se nenachází v daném patře. 
Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci 
a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.  
Dezinfekční prostředky a papírové ubrousky na ruce jsou k dispozici v jednotlivých třídách.  

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 
min).  

 

 

Didaktické testy  

Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí 
umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  
Bude dodržena zásada jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude dodržen 
totožný zasedací pořádek.  
Žáci z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na 
místa nejdále od dveří a pokud možno u oken. Z organizačních důvodů je vhodné tuto 
skutečnost předem nahlásit na mailovou adresu reditel@gtnv.cz. 

 

 

 



Osoby s rizikovými faktory  
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  
Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  

Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s 
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  
Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 
např. hypertenze.  
Porucha imunitního systému, např.  
o při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  
o při protinádorové léčbě,  
o po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  
Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  
Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  
Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 
ledvin (dialýza).  
Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  
 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny  
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený výše 
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné 
domácnosti.  
Před prvním vstupem do školy žák předkládá toto podepsané prohlášení:  
písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 
zdravotnictví, a  
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. 
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  
 

Žák, který spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než 
ostatní uchazeči a bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře 
zajištěna jeho ochrana zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl 
žák opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními.  
 

Co dělat v případech, kdy zkoušený žák má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly 
odpovídat infekci novým koronavirem, nebo jinou zdravotní indispozici 
Žák má před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest nebo jiná zdravotní indispozice:  

Pokud žák má konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly 
odpovídat infekci novým koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací 
obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Žák svoji 
nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky 
řediteli školy; nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy. Potom má 
žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním předpisem.  
 

Příznaky infekce dýchacích cest nebo jiná zdravotní indispozice se objeví v průběhu zkoušky:  
Je nutné okamžitě kontaktovat zákonného zástupce a dohodnout se na převzetí žáka. Pro 

tyto případy bude vyčleněn vhodný prostor (místnost), kde žák pod dozorem vyčká příchodu 
zákonného zástupce.  
O této situaci ředitel školy informuje spádovou hygienickou stanici.  
Tato skutečnost se uvede do protokolu.  
Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání 
zkoušky řediteli školy; nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy 
prominout. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím 
právním předpisem.  
 

Úplný text dokumentu MŠMT z 6. 5. 2020 Ochrana zdraví na SŠ… v průběhu přijímacích zkoušek 
2019/2020 je k dispozici na webu školy https://www.gtnv.cz/prijimaci-rizeni/. 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

Jméno a příjmení žáka/studenta/osoby z řad veřejnosti účastnící se ústní zkoušky 

 

…............................................................................................................................................................ 

 

datum narození: ................................................................................................................................... 

trvale bytem: …..................................................................................................................................... 

Prohlašuji, že se u výše uvedeného žáka/studenta/osoby neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky 
virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory. 
 

 

V  .......................................                                                   

……………………………………………………………………………… 

                       Podpis zletilého žáka/studenta/osoby 

nebo 

Dne  ...................................     Podpis zákonného zástupce nezletilého  

 

    

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  
 Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 
 Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou 

systémovou farmakologickou léčbou. 
 Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. 

hypertenze. 

 Porucha imunitního systému, např.  
o při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 
o při protinádorové léčbě, 
o po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

 Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 
 Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 
 Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 
 Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

 

Do rizikové skupiny patří žák/student, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený výše nebo pokud 
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  



Další důležité informace k přijímacímu řízení 
 

Vyhodnocení přijímací zkoušky  
Kritéria přijímacího řízení, která ředitel školy zveřejnil dle školského zákona, zůstávají 
zachována, ředitel je nesmí měnit.  
Centrum je povinno zpřístupnit výsledky jednotné přijímací zkoušky všem školám, na kterých 
se uplatňuje, do 15. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástaveb a 16. června 
2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií (do 7 kalendářních dnů po 
termínu konání jednotné přijímací zkoušky). Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté 
obory vzdělání, včetně nástaveb a do 17. června pro obory vzdělání šestiletých a 
osmiletých gymnázií (do 8 kalendářních dnů po termínu konání jednotné přijímací 
zkoušky) musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň 
způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem, spolu s 

výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče a spolu s kritérii přijímacího řízení, a to 
alespoň na dobu 15 dnů.  
Uvedený termín zveřejnění výsledků platí jako nejzazší i u oborů vzdělání bez jednotné 
přijímací zkoušky.  
Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s 
ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také 
poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí (vzor je k dispozici na webu školy 
https://www.gtnv.cz/prijimaci-rizeni).  

 

Podání žádosti o nové rozhodnutí 
Podle zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům 
vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (dále jen „speciální zákon“) 
nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále však 
existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který nebyl přijat pouze z kapacitních důvodů.  
Touto možností je žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“). 
Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a 
závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode 
dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem 
následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá 
žádost na poště poslední den lhůty. 

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky: 
- existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy uchazeč, který byl přijat, 

neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a 

- uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, 
ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů. 

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků 
přijímacího řízení. Tedy vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání 
žádosti o nové rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí 
může rozhodnout (je nutné počkat i na žádosti, které byly podány poslední den lhůty na 
poště). Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše 
v pořadí. 
Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj 
zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení nového rozhodnutí a ten jej 

uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí. 
Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.  
Rovněž je třeba uvést, že podání se vždy posuzuje podle svého obsahu. Pokud tedy ředitel 
školy obdrží podání nazvané jako „odvolání proti nepřijetí“ nemůže jej automaticky 

odmítnout s tím, že odvolání není přípustné, ale musí posoudit jeho obsah, a pokud jej lze 

posoudit jako žádost o vydání nového rozhodnutí, je třeba se jím takto zabývat. 



Pokud i přesto, že ředitel vyhověl podle výše uvedených pravidel všem žádostem o vydání 
nového rozhodnutí, zůstává volné místo nebo místa, může (při zachování pořadí uchazečů) 
sám oslovit uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů a zjisti, zda mají zájem být přijati. 
Pokud ano, pak vydá nové rozhodnutí, kterým je přijme. Ředitel školy musí být schopen 
doložit, že oslovoval postupně uchazeče dle jejich pořadí v příjímacím řízení. Tento postup je 
nicméně pouze možností pro ředitele, kterou nemusí využít, a může vyhlásit další kolo 
přijímacího řízení. Ředitel školy má podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím 
řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 povinnost 

společně s rozhodnutím o nepřijetí zaslat všem nepřijatým uchazečům, kteří splnili 
podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, poučení  
o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí: 
 

Odevzdání zápisového lístku  
Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším 
termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve 
čtyřletých oborech vzdělání, včetně nástavbového studia je termín pro odevzdání 
zápisového lístku tedy jednotný a to do 23. června 2020. Pro uchazeče o střední vzdělání v 
oborech vzdělání šestiletého a osmiletého gymnázia je termín pro odevzdání zápisového 
lístku do 24. června 2020.  
Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě 
(stačí razítko pošty s tímto datem).  
Termín 23. června 2020 platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací 
zkoušky. Zpětvzetí zápisového lístku je možné nad rámec stávajících případů daných 
školským zákonem (školský zákon stanoví, že uchazeč může vzít zpět zápisový lístek 
uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do 
konzervatoří) také v případě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, 
kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče (viz dále).  
Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem, na který odkazuje, stanoví lhůtu 
pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních 
dní od oznámení nového rozhodnutí. 
 

Náhradní termíny  
K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil písemně 
řediteli školy z řádného termínu. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, 
karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže 
spojené s pandemií. Škola přihlásí k náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky uchazeče 
Centru do 2 pracovních dnů od doručení omluvy. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 
stanovilo ministerstvo na den úterý 23. června 2020, a to pro čtyřleté obory vzdělání, včetně 
nástaveb a pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií.  
Pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií je stanoveno období od pátku 19. do 
soboty 20. června 2020, ve kterém ředitel školy stanoví první termín školní přijímací zkoušky – 

náhradní termín. V období od neděle 21. do pondělí 22. června 2020, ředitel školy stanoví druhý 
termín školní přijímací zkoušky – náhradní termín.  
Výsledky jednotné přijímací zkoušky dodá Centrum školám do 3 kalendářních dnů od jejího 

konání, tedy do pátku 26. června. Do 4 kalendářních dnů (tedy do 27. června) ředitel školy ukončí 
hodnocení a zveřejní seznam přijatých uchazečů. 

Termín pro odevzdání zápisového lístku při konání přijímací zkoušky v náhradním termínu je také 
pro všechny uchazeče jednotný: 3. července 2020.  

 

Úplný text dokumentu MŠMT z 6. 5. 2020 Informace k přijímacímu řízení na SŠ… je k dispozici na 

webu školy https://www.gtnv.cz/prijimaci-rizeni/. 

 



Č.j.: 5/2020 
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Jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v 1. kole přijímacího řízení 
do 1. ročníku osmiletého gymnázia pro školní rok 2020/2021, studijní obor 79-41-K/81 

 

1) Přijímací řízení se koná v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a to s § 60, § 60a, § 60b, § 60c, 
§ 60d, § 60e, § 60f, § 60g  a § 61. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání 
na středních školách jsou stanoveny vyhláškou č. 353/2016 Sb.. 
2) Jednotná přijímací zkouška (dále také JPZ) se skládá z písemných testů z českého jazyka a 

literatury (ČJL) a  matematiky (MA).  

3) V testech lze získat maximálně 50 bodů z MA a 50 bodů z ČJL, tj. celkem nejvýše 100 bodů 
z obou testů. 
4) Celkové bodové hodnocení uchazeče (hodnota C = B1 + B2) se skládá: 
a) ze součtu bodového hodnocení z písemného testu z MA a bodového hodnocení 
 z písemného testu z ČJL (hodnota B1). Maximální hodnota B1 je 100 bodů. 
 b) z bodového hodnocení za výsledky vzdělání v 1. a 2. pololetí 4. třídy ZŠ a za 1. pololetí  
5. třídy ZŠ = hodnota B2.  

5) Bodové hodnocení B2 je určeno následovně: 

 a) Uchazeč obdrží B2 = B1 x 0,6 bodů (zaokrouhlených na setiny bodu) tehdy, když má  v 1. a 

2. pololetí 4. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ celkový prospěch s hodnocením 
 „prospěl(a) vyznamenáním“ a průměrný prospěch 1,00.  
 Při maximální  hodnotě B1 = 100 bodů je maximální hodnota B2 v tomto případě 60 bodů  

a maximální hodnota C je pak 160 bodů. 
 b) Uchazeč obdrží B2 = B1 x 0,4 bodů (zaokrouhlených na setiny bodu) tehdy, když má  v 1. 

a 2. pololetí 4. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ celkový prospěch s hodnocením 
 „prospěl(a) vyznamenáním“ a celkem ve všech třech pololetích dohromady pouze 1x nebo 

 2x hodnocení povinných předmětů známkou „chvalitebný“. 

 Při maximální  hodnotě B1 = 100 bodů je maximální hodnota B2 v tomto případě 40 bodů a  
 maximální hodnota C je pak 140 bodů. 
 c) Uchazeč obdrží B2 = B1 x 0,2 bodů (zaokrouhlených na setiny bodu) tehdy, když má  v 1. a 

2. pololetí 4. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ celkový prospěch s hodnocením 
 „prospěl(a) vyznamenáním“ a celkem ve všech třech pololetích dohromady alespoň 3x 

 hodnocení povinných předmětů známkou „chvalitebný“. 

 Při maximální  hodnotě B1 = 100 bodů je maximální hodnota B2 v tomto případě 20 bodů a  
 maximální hodnota C je pak 120 bodů. 
d) Uchazeč neobdrží žádné body B2 tehdy, když alespoň na jednom vysvědčení v 1. nebo ve 2. 

pololetí 4. ročníku ZŠ nebo v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ nemá celkový prospěch „prospěl(a) 
s vyznamenáním“. 
 6) O sestupném pořadí uchazečů o přijetí ke vzdělávání po vyhodnocení přijímacích testů 
 rozhoduje:  

a) Celkové bodové hodnocení C (vyšší před nižším) 
b) V případě dosažení shodného výsledku v celkovém bodovém hodnocení C je pořadí   

      upraveno dle následujících kritérií: 
 b1) Vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z MA ověřující osvojení znalostí 
v oblasti závislostí a vztahů, osvojení dovedností číst a třídit informace a pracovat s daty 

z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy v testu z matematiky před nižším 
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b2) Vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z ČJL ověřující porozumění textu 

z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy v testu z českého jazyka a literatury 

před nižším 

b3) Vyšší procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu 
bodů za tyto úlohy v testu z matematiky před nižším 

b4) Vyšší procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu 
bodů za tyto úlohy v testu z českého jazyka a literatury před nižším. 

 Přitom platí, že kritérium b2) se použije, pokud o pořadí nerozhodne kritérium b1), kritérium 
 b3) se  použije, pokud o pořadí nerozhodnou kritéria b1) a b2), kritérium b4) se použije, pokud 

 o pořadí uchazečů nerozhodnou kritéria b1), b2) a b3). 

  

 7) Na základě žádosti se osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České 
 republiky, promíjí zkouška z ČJL (viz § 20 zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, 
 středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 14 vyhlášky č. 353/2016 
 Sb.). 

 

8) Ředitel školy přijme ke vzdělávání prvních 30 žáků z pořadí uchazečů určeného dle výše 
 uvedených bodů, kteří v testech JPZ získali celkem alespoň 25 bodů (hodnota B1) nebo byli 

hodnoceni z povinných předmětů v 1. a 2. pololetí 4. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ 
nejvýše 2x známkou „dobrý“ (a nebyli hodnoceni známkou „dostatečný“ nebo 
„nedostatečný“). 

 

 

 

 

 V Týně nad Vltavou, 22. 1. 2020                                                 Mgr. Milan Šnorek 

                           ředitel školy 


