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INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 

 
 

Webové stránky: www.zskunup.cz 
 

Personální obsazení školy, kontakty 

Mgr. Marek Tvrdoň Ředitel školy 
572 549 221,  
608 770 982 tvrdon@zskunup.cz 

Mgr. Vlasta Frýzová Zástupkyně ředitele 572 549 221 fryzova@zskunup.cz 

Mgr. Andrea Olbertová Třídní, 1.A 
572 549 221 
778 406 920 olbertova@zskunup.cz 

Mgr. Ludmila Kotasová Třídní, 1.B 
572 549 221 
778 406 920 kotasova@zskunup.cz 

Mgr. Renata Urminská Třídní, 2.A 
572 549 221 
778 406 920 urminska@zskunup.cz 

Mgr. Zuzana Valová Třídní, 2.B 
572 549 221 
778 406 920 valova@zskunup.cz 

Mgr. Kristýna Dufková Třídní, 3.A 
572 549 221 
778 406 921 dufkova@zskunup.cz 

Mgr. Zdenka Peterková Třídní, 3.B 
572 549 221 
778 406 921 peterkova@zskunup.cz 

Mgr. Ivana Janásová Třídní, 4.A 
572 549 221 
778 406 921 janasova@zskunup.cz 

Mgr. Hana Drštičková Třídní, 4.B 
572 549 221 
778 406 921 drstickova@zskunup.cz 

Mgr. Renata Jozeková Třídní, 5.A 
572 549 221 
778 406 928 jozekova@zskunup.cz 

Mgr. Eliška Zábojníková Třídní, 5.B 
572 549 221 
778 406 928 zabojnikova@zskunup.cz 

Mgr. Libuše Kubenová 
Třídní, 6.A,  

výchovná poradkyně 
572 549 221 
778 406 922 kubenova@zskunup.cz 

Mgr. Jan Kamrla Třídní, 6.B 
572 549 221 
778 406 923 kamrla@zskunup.cz 

Mgr. Růžena Hlůšková Třídní, 7. třída 
572 549 221 
778 406 924 hluskova@zskunup.cz 

Mgr. Jiřina Gogolová Třídní, 8.A 
572 549 221 
778 406 925 gogolova@zskunup.cz 

Mgr. Marcela Pálková Třídní, 8.B 
572 549 221 
778 406 926 palkova@zskunup.cz 

PhDr. Martina Viceníková Třídní, 9. třída 
572 549 221 
778 406 923 vicenikova@zskunup.cz 

Mgr. Ludmila Böhmová Netřídní učitelka 
572 549 221 
778 406 925 bohmova@zskunup.cz 

Mgr. Ivana Pavlišová Netřídní učitelka 
572 549 221 
778 406 927 pavlisova@zskunup.cz 

Mgr. Michal Tanner Netřídní učitel 
572 549 221 
778 406 926 tanner@zskunup.cz 

Petra Turčinková Školní družina 604 470 575 turcinkova@zskunup.cz 

Kateřina Kostrhunová Školní družina 604 470 575 kostrhunova@zskunup.cz 

Mgr. Michaela Hubíková Školní psycholog 572 549 221 skolnipsycholog@zskunup.cz 

Zdenka Šnajdarová Účetní školy 572 549 221 snajdarova@zskunup.cz 

Naděžda Vlachynská Vedoucí školní jídelny 572 549 615 vlachynska@zskunup.cz 
 

 

http://www.zskunup.cz/
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Pro telefonní spojení s vyučujícími můžete nadále využívat pevnou linku 572 549 221 
(nedovoláte se ale přímo vyučujícím, nýbrž na ředitelství školy, poté budete přepojeni). Můžete 
volat také přímo do jednotlivých kabinetů, kde mají vyučující pro jeden kabinet vždy společný 
mobilní telefon.  
 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 

I. POLOLETÍ 1. ZÁŘÍ 2014 – 29. LEDNA 2015 

II. POLOLETÍ 1. ÚNORA 2015 – 30. ČERVNA 2015 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 27. a 29. ŘÍJNA 2014 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 22. PROSINCE 2014 – 2. LEDNA 2015 

POLOLETNÍ PRÁZDNINY 30. LEDNA 2015 

JARNÍ PRÁZDNINY 9. BŘEZNA 2015 – 15. BŘEZNA 2015 

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 2. A 3. DUBNA 2015 

HLAVNÍ PRÁZDNINY 1. ČERVENCE 2015 – 31. SRPNA 2015 

Během školního roku počítáme s využitím možnosti udělit ředitelské volno, a to v květnu, jeden 
den během házenkářského turnaje (předběžně 22. 5. 2015), jehož účastníci nocují v naší škole. 
 

ŠKOLNÍ KROUŽKY 
Kroužky začnou pracovat od října 2014 a skončí na konci května 2015. Za školní kroužky se platí 
100,- Kč na jedno dítě a kroužek za jedno pololetí (podrobnosti o způsobu platby u vedoucích 
kroužků a u třídních učitelů). Zdůrazňujeme, že tyto peníze jsou využity jen a pouze na 
materiální vybavení jednotlivých kroužků.  
 

NABÍDKA KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 
VYUČUJÍCÍ NÁZEV KROUŽKU PRO KOHO KDY 

JOZEKOVÁ Renata Francouzština I 4. - 5. ročník Pondělí, 13.15 – 14.00 

KOTASOVÁ Ludmila Sportovní kroužek 1. - 3. ročník Pondělí, 13.45 – 14.30 

PETERKOVÁ Zdenka Hudebně-pohybový 1. - 3. ročník Pondělí, 13.45 – 14.30 

JOZEKOVÁ Renata Paličkování  5. - 7. ročník Pondělí, 14.15 – 15.00 

PAVLIŠOVÁ Ivana Hry, hlavolamy (rébusy 
piškvorky, sudoku, šifry) 5. – 6. ročník Pondělí, 14.15 – 15.00 

PETERKOVÁ Zdenka Aerobic 4. – 7. ročník Pondělí, 14.30 – 15.15 

TANNER Michal Florbal, mladší žáci 4. – 6. ročník Úterý, 07.00 – 07.45 

DUFKOVÁ Kristýna Vaření 1. - 3. ročník Úterý, 13.15 – 14.00 

URMINSKÁ Renata Keramika Pro všechny Úterý 13.45 – 15.15, 
jednou za dva týdny 

GOGOLOVÁ Jiřina Volejbal, dívky 5. – 7. ročník  Úterý, 13.55 – 14.40 

KOTASOVÁ Ludmila Míčové hry 3. - 5. ročník Úterý, 14.00 – 14.45 

KUBENOVÁ Libuše Tvůrčí psaní 6. – 9. ročník Středa, 07.00 – 07.45 

TANNER Michal Florbal, starší žáci 7. – 9. ročník Středa, 07.00 – 07.45 

GOGOLOVÁ Jiřina Sportovní gymnastika, dívky 1. - 2. ročník Středa 12.40 – 13.25 

DUFKOVÁ Kristýna Angličtina 4. ročník Středa, 13.10 – 13.55 

PAVLIŠOVÁ Ivana Mlsné jazýčky (vaření) 4. – 5. ročník Středa 13.15 – 14.45, 
jednou za dva týdny 

GOGOLOVÁ Jiřina Sportovní gymnastika, dívky 3. – 4. ročník Středa, 13.25 – 14.10 

HLŮŠKOVÁ Růžena Kybernetika 4. – 9. ročník Středa, 13.50 – 15.20 

KUBENOVÁ Libuše Zpěv Pro všechny Středa, 14.00 – 14.45 

PÁLKOVÁ Marcela Anglická konverzace 8. – 9. ročník Středa, 14.00 – 14.45 

GOGOLOVÁ Jiřina Sportovní gymnastika, dívky 5. – 9. ročník Středa 14.10 – 14.55 

JOZEKOVÁ Renata Francouzština II 6. - 9. ročník Středa, 14.15 – 15.00 

GOGOLOVÁ Jiřina Volejbal, dívky i chlapci 7. – 9. ročník Čtvrtek, 13.55 – 14.40 

ZÁBOJNÍKOVÁ Eliška Ruční práce 4. – 6. ročník Čtvrtek, 12.45 – 13.30 

DUFKOVÁ Kristýna Angličtina 5. ročník Čtvrtek, 13.10 – 13.55 
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VYUČUJÍCÍ NÁZEV KROUŽKU PRO KOHO KDY 

ZÁBOJNÍKOVÁ Eliška Hasičský 2. – 9. ročník 
Čtvrtek, 13.45 – 15.15, 

jednou za dva týdny 
JANÁSOVÁ Ivana Handrláček 5. – 8. ročník Čtvrtek, 16.30 – 18.00 

VALOVÁ Zuzana Kreativní výtvarka 1. - 2. ročník Pátek, 11.40 – 12.35 

OLBERTOVÁ Andrea Školní kapela 5. – 8. ročník Pátek, 12.45 – 13.30 

DUFKOVÁ Kristýna Hraní s přírodou 1. - 5. ročník Pátek, 13.10 – 13.55 
 

Poznámky:  
Kroužek kybernetiky je realizován ve spolupráci se Střední školou průmyslovou, hotelovou a 
zdravotnickou v Uherském Hradišti a je zaměřen na základy práce s robotickými stavebnicemi, 
na jednoduché programování vlastních výtvorů a na využití kybernetiky v dnešním světě. 
Kroužek paličkování - paličkování je umělecké řemeslo, které se vyvinulo v 16. století. Je to 
způsob spojování většího počtu nití vzájemným překřížením a stáčením. S touto technikou lze 
vytvořit krajky, obrázky, náramky, náhrdelníky, náušnice, vánoční ozdoby, originální přáníčka, 
apod. Výrobky vytvořené ve škole si mohou děti brát domů. 
Kreativní výtvarka - v kroužku bude skloubena výtvarná výchova s pracovními činnostmi se 
zaměřením na použití netradičních technik a materiálů. 
Kroužek Handrláček se schází mimo školu, v prostorách Slovácké búdy. 
 

DALŠÍ NABÍDKA 

Angličtina s rodilým mluvčím 
Nabídli jsme ji a zájem zjišťovali na konci minulého školního roku. Kroužek je určen pro žáky 
prvních až třetích ročníků. Nabídku využije 13 rodičů našich nových prváčků, osmnáct druháků a 
dvacet třeťáků. Výuka bude probíhat vždy ve středu v rozsahu 45 minut, a to takto: Prváci – 
11.50 – 12.35, druháci 12.45 – 13.30, třeťáci 13.40 – 14.25. Začíná se 24. 9. 2014, končí 17. 6. 
2015. Tento kroužek nemůže z pochopitelných důvodů být bezplatný, nemůže být ani za 
symbolickou stokorunu jako v případě jiných našich kroužků. Cena je 1 490,- Kč za školní rok 
(běžná cena za kurz je 5 000,- Kč). V ceně 1 490,- Kč je kromě práce lektora také učebnice a 
výukové DVD i CD. Lektora zajišťuje a spolupráci se školou garantuje společnost Wattsenglish 
Ltd. Škola tuto aktivitu podporuje, je v souladu s jejími cíli, ale nenese odpovědnost za 
bezpečnost dětí v době, kdy navštěvují tento kroužek. Rodiče vstupují do smluvního vztahu 
s touto společností. Totéž platí pro záležitosti spojené s přihlašováním dětí pro tuto aktivitu. 
Přihlašování do těchto kroužků probíhá přes internet, přesné webové adresy obdrží žáci, jejichž 
rodiče projevili o kroužek zájem, od třídních vyučujících. Případným dalším zájemcům můžeme 
zprostředkovat kontakt s touto společností nebo se mohou domlouvat sami. 
 

Rybářský kroužek 
Začne pracovat 18. 9 2014., bude se scházet vždy jednou za dva týdny, v době od 17.00 
do18.00, v učebně výtvarné výchovy. Realizátorem této aktivity je místní organizace 
Moravského rybářského svazu. Škola tuto aktivitu podporuje, ale ani v tomto případě nenese 
odpovědnost za bezpečnost dětí v době, kdy navštěvují tento kroužek. 
 
RODIČE JSOU PRO NÁS PARTNERY 
Znovu bude platit: s informacemi o individuálním prospěchu a chování žáků jsme rodičům 
k dispozici pravidelně jednou za měsíc v konzultačních hodinách (termíny níže v tabulce), v práci 
s kolektivem rodičů jednotlivých tříd dáváme výraznou pravomoc třídním učitelům. 
Přestože jsme tuto možnost už nabízeli, připomínáme, že velmi uvítáme, když konzultaci 
s vyučujícím bude kromě rodiče přítomen také žák. Zkušenosti nejenom ze zahraničí, ale také 
ze stále většího množství tuzemských škol ukazují, že nejlepší variantou konzultací o úspěších 
a neúspěších ve škole je setkání dítě, rodič(e) a učitel. Všichni vyučující budou pravidelně 
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jednou za měsíc (vždy od 14.00 do 17.00) ve svých kabinetech připraveni na tyto konzultace. 
Podmínkou je jediné: v předstihu si přímo s konkrétními vyučujícími domluvit přesný čas 
návštěvy (telefonem, e-mailem).   
Obvyklé třídní schůzky (týkající se především informací o třídě, o třídním kolektivu apod.) se tak 
v termínu společném pro všechny třídy uskuteční pouze dvakrát, a to 20. 11. 2014 a 23. 4. 2015. 
Zvláštní třídní schůzky připravíme pro rodiče 1. tříd i pro rodiče 9. tříd. Speciální schůzky čekají 
také rodiče žáků odjíždějících na lyžařský výcvikový kurz a na školu v přírodě, termín včas 
oznámíme. Další schůzky budou třídní učitelé svolávat na základě analýzy stavu v jednotlivých 
třídách, navrhnout svolání třídní schůzky mohou i rodiče sami.  Začátek třídních schůzek volí 
třídní učitelé po dohodě s rodiči. 
 

Termíny třídních schůzek 
DATUM PRO KOHO OBSAH 

18. ZÁŘÍ 2014 1.A, 1.B, 5.A, 5.B, 6.A 
Seznámení s novými třídními, první zkušenosti 

s provozem školy 

20. LISTOPADU 2014 Pro všechny třídy 
U všech tříd hodnocení prospěchu, chování, 

aktuální záležitosti, v 9. třídách navíc beseda se 
zástupci středních škol 

22. LEDNA 2015 Pro 9. ročníky Informace o přihláškách na střední školy 

23. DUBNA 2015 Pro všechny třídy 
U všech tříd hodnocení prospěchu, chování, 

aktuální záležitosti 
 

Termíny konzultačních hodin 
MĚSÍC DATUM MĚSÍC DATUM 

ZÁŘÍ 25.9. ÚNOR 26.2. 

ŘÍJEN 23.10. BŘEZEN 26.3. 

LISTOPAD 20.11. DUBEN 23.4. 

PROSINEC 4.12. KVĚTEN 21.5. 

LEDEN 15.1. ČERVEN - 
 

WEBOVÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA 
I v tomto školním roce můžete známky svých dětí kromě obvyklé žákovské knížky zjistit také 
prostřednictvím internetu. Elektronická žákovská knížka umožňuje mimo jiné zjistit hodnotu 
jednotlivých známek. K těm se dostanete pomocí jedinečného přístupového hesla. Pokud jste 
heslo ztratili, stačí kontaktovat třídní Vašeho dítěte. Všechny známky jsou v elektronické 
žákovské knížce k dispozici nejpozději týden po zkoušení či písemné práci. 
 

ZNOVU ZHODNOTÍME DOVEDNOSTI 
Jednou během školního roku (v květnu) od nás všichni rodiče dostanou individuální zprávu, 
která nebude zaměřena na známky, ale na dovednosti dětí. Bude se jednat o individuální 
pohled všech vyučujících na Vaše dítě. Sdělíme Vám například to, zda Vaše dítě v jednotlivých 
předmětech dokáže spolupracovat se spolužáky, uplatnit vlastní nápady, zda umí řešit 
problémy, jestli dokáže hovořit k věci, dodržuje základní pravidla a povinnosti, má základní 
pracovní návyky nebo to, zda se umí poučit z vlastních chyb. I díky tomu zjistíte, co se Vašemu 
dítěti daří, popřípadě kde má problémy. Zprávu doplníme o vlastní pohled žáků, tedy o jejich 
sebehodnocení. 
 

PODPOŘÍME NEJLEPŠÍ 
Znovu uspořádáme soutěž IQ Star, kterou motivujeme talentované žáky jak na prvním, tak na 
druhém stupni. Soutěž má svoji rubriku na webu školy. 
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DALŠÍ ŠKOLNÍ I MIMOŠKOLNÍ AKCE 
Pro žáky připravujeme desítky akcí a projektů, které se odehrají jak přímo ve škole, tak mimo 
školní budovu. Jejich výčet je mimo možnosti této informační brožury, podrobnější informace 
ke každé akci se dozvíte mimo jiné na našich webových stránkách. Plán akcí na jednotlivé 
měsíce budete postupně nacházet v rubrice Kalendář akcí. Nyní předběžně upozorňujeme 
pouze na dvě akce. Červnový pětidenní zájezd do Francie a říjnový dvoudenní zájezd do Prahy. 
Podrobnosti k oběma akcím včas předáme. 
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
Kapacita školní družiny je 120 dětí ve třech odděleních. Školní družinu mohou navštěvovat i 
občasně docházející žáci za předpokladu, podmínkou je vždy žádost o přijetí do školní družiny. 
Provozní doba: 06.30 – 08.00, 11.30 – 16.00. Příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů pro 
školní rok 2014/2015 je: 80,- Kč měsíčně. Kontakt: 604 470 575. 
 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 
Platná zůstává nabídka výběru ze dvou jídel, provést tuto volbu můžete pohodlně i přes 
internet. Přes internet můžete oběd také odhlásit, podrobnosti najdete mimo jiné na našich 
webových stránkách www.zskunup.cz. Připomínáme, že pokud je žák nemocen a nebyl 
odhlášen, může být oběd odebrán do jídlonosiče pouze první den jeho nemoci v době od 10.30 
do 11.30 hodin. V dalších dnech žákovy nemoci může být oběd sice také odebrán, ale už za 
plnou cenu. Pro zdravé žáky, kteří se stravují ve školní jídelně, nemůže být oběd odebírán 
v jídlonosičích. Platba za obědy je možná pouze složenkou nebo převodem z účtu. 
Slavnostní otevření jídelny. Vážení rodiče, v úterý 2. září 2014 v 09.00 slavnostně otevíráme 
rekonstruovanou školní jídelnu. Všichni zájemci budou mít během celého dne možnost projít si 
prostory nové jídelny, která bude otevřena až do 17.45. Budeme moc rádi, když tuto možnost 
využijete. 
 

VÝUKA NA WEBU 
Už čtvrtým školním rokem bude platit, že na webových stránkách školy (sekce Výuka) najdete u 
všech vyučujících informaci, na čem s dětmi ve svém předmětu pracovali, jaké mají děti úkoly. 
Najdete zde také některé učební materiály, s nimiž děti ve výuce pracují, u některých 
vyučujících také ukázky písemných prací, které s dětmi napsali. Rodiče tak prostřednictvím 
webových stránek školy dostávají ještě větší šanci sledovat dění přímo v jednotlivých hodinách, 
děti si na webu mohou najít materiály, s nimiž pracovaly ve škole. Těší nás, že tuto možnost 
využíváte. 
 

HODNOCENÍ VÝUKY 
I v tomto školním roce platí, že žáci všech ročníků druhého stupně dostanou jednou (během 
května) možnost anonymně vyplnit dotazník, který zjišťuje jejich názory na hodiny všech 
vyučujících.  
 

DOCHÁZKA DO ŠKOLY 
Školní budova se otevírá v 07.40, pro žáky navštěvující školní družinu v 06.30 hodin. 
Připomínáme, že podle školního řádu jsou žáci 5 minut před začátkem vyučování na svém 
místě ve třídě. Žáci chodí do školy podle platného rozvrhu. V době vyučování nevycházejí žáci 
bez svolení pedagogů ze školní budovy. Ve výjimečných případech (nemoc, návštěva lékaře) je 
odchod z budovy možný pouze v doprovodu zaměstnanců nebo rodičů. 

http://www.zskunup.cz/
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OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI 
Zákonný zástupce žáka je povinen písemně (lze i elektronickou poštou na e-mailovou adresu 
zskunup@zskunup.cz nebo přímo třídnímu učiteli – e-mailová adresa podle vzorce 
prijmeni@zskunup.cz) či telefonicky doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději 
do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. Při návratu žáka do školy zapíše důvod jeho 
nepřítomnosti do omluvného listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných 
zástupců žáka. Pokud potřebuje žák během vyučování opustit školu (vyšetření apod.), děje se 
tak pouze na základě písemné žádosti rodičů. V případě nevolnosti, náhlého zhoršení 
zdravotního stavu či lehčího úrazu žáka je jeho zákonný zástupce po vyrozumění školou povinen 
si dítě ve škole vyzvednout a zajistit mu další péči. V naléhavých případech zajistí škola žákovi 
odborné lékařské ošetření. 
 

MÁME ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKU 
Připomínáme, že ve škole pracuje školní psycholožka, Mgr. Michaela Hubíková. Ta mimo jiné 
připravuje programy pro třídní kolektivy i pro větší skupiny. Její služby se už naučili využívat jak 
žáci, tak rodiče. Mgr. Michaelu Hubíkovou najdete ve škole každý čtvrtek. Kontakt je možný i 
pomocí e-mailu: skolnipsycholog@zskunup.cz 
 

VÝBĚRY PENĚZ 
Jako každý školní rok budeme vybírat peníze na různé účely. Níže jsme pro Vás kvůli snadnější 
orientaci připravili kompletní přehled. 

NA CO KOLIK KDO VYBÍRÁ DOKDY 

Sdružení rodičů 200,- Kč na školní rok Třídní učitelé Do 17. 10. 

Pracovní sešity v různých 
předmětech 

Částky jsou různé podle ceny 
pracovních sešitů 

Vyučující jednotlivých 
předmětů Do 19. 9. 

Potřeby do výtvarné 
výchovy 

50,- Kč na školní rok v případě 
1h týdně, 

100,- Kč v případě 2h týdně 
Třídní učitelé Do 19. 9. 

Školní kroužky 
100,- Kč za jeden kroužek na 

jedno pololetí Vedoucí kroužků 
Do 19. 9. (platba je 
podmínkou účasti 

v kroužku) 

Žákovské knížky 11,- Kč (žáci 2. – 9. ročníku) Třídní učitelé Do 19. 9. 
Asociace školních 
sportovních klubů 50,- Kč na školní rok Třídní učitelé Do 19. 9. 

Školní družina 
80,- Kč měsíčně (lze zaplatit i 

více měsíců najednou) 

Vychovatelky družiny 
nebo převodem na 

účet 

Vždy do 15. dne v 
měsíci 

- Potvrzení o tom, že vyučující převzali peníze, budou mít děti v žákovských knížkách. 
- Variabilní symboly pro platbu poplatků za školní družinu dostanou děti nejpozději 12. 9. 

2014. 
 

INFORMACE HROMADNÝMI E-MAILY 
Po dobré zkušenosti Vás i v novém školním roce chceme čas od času informovat o akcích, které 
pro Vás a Vaše děti připravujeme, pomocí hromadných e-mailů. Ukázkovými příklady akcí, o 
kterých bychom Vás rádi informovali e-mailem, jsou například Den otevřených dveří, pořádání 
různých zájezdů a podobně. Maily nás zbaví finančně i časově náročného kopírování a umožní 
předat Vám včas potřebné informace.  
 

ČTĚTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY 
Webové stránky školy připravujeme především pro Vás. Na pravidelně a často aktualizovaných 
stránkách najdete stovky potřebných informací (můžete si například stáhnout všechny potřebné 
dokumenty a žádosti), a především zprávy a fotografie ze školních akcí. Najdete zde rozvrhy 
Vašich dětí i všech vyučujících, suplování na každý den, stejně jako některé učební materiály. 
Nemůžete-li do školy osobně, navštivte ji alespoň virtuálně na adrese www.zskunup.cz.  

mailto:zskunup@uhedu.cz
mailto:prijmeni@zskunup.cz
mailto:skolnipsycholog@zskunup.cz
http://www.zskunup.cz/

