
 

Aktivita je součásti projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je 

financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů 

vybraných obcí ORP Český Brod. 

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti 

Zápis z 2. jednání, 22. 5. 2018,  

Oranžová zahrada, Husovo náměstí 78, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Děkanová Andrea (ZŠ Žitomířská), Kaiferová Petra (ZŠ Žitomířská), Kupcová Olga (ZŠ 

Tyršova), Mertlíková Jana (ZŠ a MŠ Poříčany), Milý Luboš (ZŠ Tuklaty), Pilc Jaromír (ZŠ a MŠ 

Poříčany), Šindelářová Orleana (ZŠ a PrŠ Český Brod), zastoupeno celkem 6 ZŠ 

Zástupci MŠ: Lundáková Zdeňka (MŠ Přišimasy),  

Ostatní: Nováková Hana (Dokolečka z.s.), Pačesová Linda (Dokolečka z.s.) 

Omluveni: Plesná Ludmila (ZŠ Tuklaty) 

Realizační tým projektu: Bauerová Alena, Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika, Vraj Gabriela 

Odborný poradce: Mgr. Rákosníková Gabriela 

Program: 

1) Zahájení, informace o aktualitách projektu Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod III a 
Letní škole pedagogů 

2) Webová stránka https://skoly-orp-cb.eu/  – představení, možnost připomínkování obsahu a 
struktury, hodnocení materiálů a informací 

3) Pracovní skupina pro matematickou gramotnost (PS MG) – smlouvy, způsob a výstupy práce, 
pravidla jednání, předseda a zástupce skupiny 

4) Pozvánka na seminář: PaeDr. Renata Wolfová, 30. 10. 2018, 8.30 – 16.00 

5) Vzdělávání učitelů – výměna zkušeností s podnětnými kursy, lektory 

6) Témata pro práci PS MG a výběr 10 témat pro práci skupiny 

7) Nabídka semináře G. Rákosníkové a H. Hartychové na LŠP 2018 

8) Závěr, další postup 

Ad 1. Zahájení, informace o aktualitách projektu Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod 
III a Letní škole pedagogů 

J. Soukupová uvítala účastníky setkání Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost, představila 
program a rozsah jednání. Dále seznámila účastníky s aktualitami Projektu Sdílené radosti a strasti škol 
III. Žádost o financování projektu z OP VVV prošla věcným hodnocením poskytovatele s navrženým 
krácením rozpočtu. To by však nemělo výrazně ohrozit plánované aktivity. Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace očekáváme až v letních měsících. Bez ohledu na to, je projekt realizován dle harmonogramu 
z prostředků města Český Brod. 

https://skoly-orp-cb.eu/
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Informovala o Letní škole pedagogů (http://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2018/). Přítomní 
nemají zájem o zařazení dalšího semináře s problematikou MG na letošní letní školu, ale uvítají toto 
téma na dalším ročníku. 

J. Soukupová dále informovala o možnosti zakoupit z projektu odborné časopisy, literaturu – podněty 
na nákup mohou dát členové skupiny. Knihovnička je uložena v Pedagogicko-psychologické poradně, 
zapůjčení se děje po domluvě s pracovnicemi poradny proti podpisu. 

Ad 2. Webová stránka projektu 

Webová stránka projektu https://skoly-orp-cb.eu/ je v současné době doplňována a upravována tak, 

aby byla užitečným nástrojem pro získávání relevantních informací, námětů, podkladů, pracovních 

materiálů, výměnu zkušeností apod.  Záměrem je umísťovat na webovou stránku mj. inspirativní, 

pracovní nebo doporučené materiály, linky na zajímavé webové stránky a nastavit způsob a postup jejich 

ohodnocení ze strany členů pracovních skupin….  

Nově byla na horní liště vytvořena záložka „Pro členy“ – v odkazu „Pro všechny“ bude vstup pod heslem 

„nastenkaCB“. Do této sekce budou umisťovány materiály, které mohou využít členové všech nebo 

několika skupin (např. GDPR). Vstupy do jednotlivých pracovních skupin budou pod hesly. Heslo bude 

zasáno členům skupiny emailem. V odkazech jednotlivých pracovních skupin budou k dispozici 

materiály, které skupina bude chtít sdílet pouze v rámci skupiny. Budou zde také zápisy z jednání 

a seznamy členů skupin. Členové mají možnost navrhnout, jaké další položky by zde rádi našli.  Záměrem 

je umožnit diskusi členům pracovní skupiny.  

Odkaz „Inspiromat“ v horní liště je určen pro zajímavé informace, které mohou být k dispozici širší 

veřejnosti. Informace budou členěny dle zaměření (pravděpodobně – MŠ, ZŠ první stupeň, ZŠ druhý 

stupeň, ZUŠ, Ekonomika). Další členění je možné, návrhy přijímáme na e-mailu skolyorp@cesbrod.cz.  

V pravé liště bude k dispozici Kalendář akcí, kde mohou být zveřejňovány i akce škol členů a další týkající 

se výchovy a vzdělávání v ORP Český Brod. Na kalendáři se zatím pracuje.  

Nově byl vytvořen společný kontakt na členky realizačního týmu projektu (J. Soukupovou, A. Bauerovou 

a V. Svěcenou): email: skolyorp@cesbrod.cz , tel.: 703 143 824 

Členové skupin mají možnost se k webové stránce vyjádřit, poslat náměty, připomínky. Na stránce se 

v současné době pracuje, a pokud to technicky bude možné, budou připomínky a náměty zohledněny při 

vytváření stránky.     

Prosíme členy pracovní skupiny o připomínky a náměty k webové stránce projektu https://skoly-orp-

cb.eu/ do 22. 6. 2018. 

Na téma webové prezentace se rozvinula diskuze a bylo navrhnuto, aby byly odkazy rozděleny na 

předškoláky, 1. a 2. stupeň.   

Byly zmíněny Mapy učebního pokroku (MUP) – jedná se o projekt, který byl financovaný z operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci Evropského sociálního fondu, realizovaný 

společností Scio -  v současnosti běží v režimu povinné udržitelnosti. Mapa učebního pokroku pomáhá 

prostřednictvím průběžného hodnocení sledovat pokrok každého žáka ve vybraných vzdělávacích 

oblastech (český jazyk, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, přírodovědná gramotnost, 

angličtina a společenské vědy). Učitelé zde najdou aktivity, projektové náměty a testy. Dále pak návody, 

jak tyto nástroje správně používat, jak hodnotit práci žáků a jejich výkony správně promítnout do mapy. 

http://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2018/
https://skoly-orp-cb.eu/
mailto:skolyorp@cesbrod.cz
mailto:skolyorp@cesbrod.cz
https://skoly-orp-cb.eu/
https://skoly-orp-cb.eu/
https://mup.scio.cz/
https://www.scio.cz/?gclid=EAIaIQobChMI_4rkpMm82wIVSYXVCh3DQAWvEAAYASAAEgItm_D_BwE
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Každý žák tak může ve svém profilu sledovat svou vlastní cestu, která není nijak ovlivněna výkony jeho 

spolužáků. 

Ad 3. Pracovní skupina pro matematickou gramotnost 

S členy pracovní skupiny jsou uzavřeny dohody o provedení práce, odměna bude vyplácena jednou 

ročně - k patnáctému prosinci. Odměna je spíše symbolická. Zaměstnavatelem je partner projektu 

Region Pošembeří, o.p.s.  

Způsob práce PS: Řešit konkrétní témata, zprostředkovat výměnu zkušeností, námětů, tipy na dobré 

lektory, představení vzorových materiálů apod. Je možné pro vybraná témata pozvat odborníka.  

Cílem je dobrat se konkrétních výstupů, které mohou členové pracovní skupiny použít ve své praxi. Mgr. 
Gabriela Rákosníková navrhla 2 možné formy výstupů/produktů: 

1. vytvoření ukázkové / vzorové hodiny na vybrané téma (45 min. nebo ideálně 2x45 minut), 

2. vytvoření metodiky zavádění vybraného tématu do výchovně vzdělávacího procesu od 
předškoláka po 2. stupeň ZŠ. 

V diskusi bylo dohodnuto, že forma výstupů bude zvolena vždy v závislosti na konkrétním tématu. 
Výstupy by měly být dostupné pro všechny učitele z ORP Český Brod, kteří budou mít zájem výsledky 
aplikovat do své výuky. 

Výstupem PS dle poskytovatele dotace je podpora a spolupráce škol v oblasti matematické 

gramotnosti. Na závěr mají být zveřejněni místní experti na matematickou gramotnost (což budou 

všichni členové PS).   

Dále je poskytovatelem dotace požadováno, aby alespoň jeden člen Pracovní skupiny měl min. 5ti letou 

praxi a toto jsme dokladovali CV. J. Soukupová se obrací s prosbou na takové členy, aby zaslali své CV. 

Formy práce PS: 
 Výměna zkušeností   

 Sdílení ověřených metod, inovativních postupů ad. 

 Představení nových metod 

 Vzdělávání 

Prostředky práce: 

 Strukturovaný web vč. možnosti diskuse 

 FB 

 Setkání PS 

 Komunikace mezi setkáními – email, telefon, FB  

Pracovní skupina by měla mít svého předsedu a zástupce předsedy. Tato role obnáší právo rozhodnout 

ve skupině v případě rovnosti hlasů při hlasování, např. o tématu, metodě apod., prezentace výstupů 

práce PS na Řídícím výboru 1x ročně, užší spolupráce se zástupci realizačního týmu při ověřování 

odborných názorů a zavedené praxe.  

Členové si dále stanovili pravidla jednání – jsou uvedena v Příloze č. 1. 
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Ad 4. Pozvánka na seminář PaeDr. Renaty Wolfové 

Účastníci byli pozváni na seminář PaeDr. Renaty Wolfové, který se bude konat 30. 10. 2018 od 8.30 do 

16.00 v Oranžové zahradě v Českém Brodě. 

PaeDr. Renata Wolfová je speciální pedagog s 25 letou praxí s dětmi vyžadujícími speciální vzdělávací 

přístupy v oblasti rozvoje čtenářských, psacích, jazykových a matematických dovedností. V současné 

době pracuje jako speciální pedagog v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 3+9.  – pozvánka 

uvedena v Příloze č. 2 

Byla puštěna audio ukázka přednášky dr. Wolfové.( http://www.raabe.cz/konference/adhd-2016/audio-
zaznamy-z-konference/ - 2. Diskusní panel od 15. minuty 

Ad 5. Vzdělávání učitelů 

Účastníci sdělovali své zkušenosti s kursy a lektory k tématice matematické gramotnosti. 

Děkujeme paní Petře Kaiferové za zaslání odkazů. Odkazy jsou uvedeny v souhrnu doporučených kursů, 

lektorů a organizací, který naleznete v Příloze č. 2. 

Byl zmíněn důležitý aspekt při uplatňování různých metod a technik – je vždy potřeba je přizpůsobit 

konkrétním podmínkám školy a konkrétním dětem. 

Ad 6. Témata pro práci PS 

Členové PS obdrželi před setkáním seznam navržených témat pro práci PS. Na setkání návrhy 

prodiskutovali ve skupinách a poté v plénu. Navržený seznam doplnili o témata: 

- Geometrie 

- Násobilka 

- Hry v matematice 

Poté účastníci individuálně hlasovali pro prioritní témata (pomocí puntíků). Nejvíce prioritními tématy se 

staly slovní úlohy a hry v matematice. 

Seznam témat s vyznačením priorit je uveden v Příloze č. 3. 

Ad 7. Seminář Mgr. Gabriely Ráskosníkové na LŠP 

G. Rákosníková nabídla možnost realizovat v rámci letošní Letní školy pedagogů seminář k matematické 

gramotnosti, který by mohl být brán jako další setkání PS MG. Bohužel ne všichni účastníci by se tohoto 

semináře mohli zúčastnit jednak z časových důvodů a jednak jsou někteří již přihlášeni na jiné semináře.  

Není tedy možné této nabídky využít pro pořádání dalšího setkání Pracovní skupiny pro matematickou 

gramotnost.  

Ad 8. Závěr, další postup 

Termín 3. setkání Pracovní skupiny pro MG byl stanoven na úterý 2. 10. 2018, opět od 14 – 16 hodin 

v Oranžové zahradě v Českém Brodě. Téma: Hry v matematice.  

http://www.raabe.cz/konference/adhd-2016/audio-zaznamy-z-konference/
http://www.raabe.cz/konference/adhd-2016/audio-zaznamy-z-konference/
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Také byl předběžně stanoven termín 4. setkání Pracovní skupiny pro MG na 4. 12. 2018 s tématem 

Slovní úlohy.  

Členové PS MG byli vyzváni, aby nejpozději do 26. září 2018 zaslali jednu či více her pro matematickou 

gramotnost (nebo tipů na hry). Na dalším setkání, jehož tématem budou hry v matematice, je možné 

hru předvést ostatním. 

Hry, prosíme, zasílejte na adresu projektu skolyorp@cesbrod.cz . Vložíme je na webovou stránku 

projektu http://skoly-orp-cb.eu do sekce „Pro členy“ / Pracovní skupina pro rozvoj matematické 

gramotnosti. 

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další setkání.  

Seznam příloh:  

1. Pravidla jednání 

2. Tipy na ověřené lektory, kursy, materiály apod. v oblasti rozvoje matematické gramotnosti 

3. Témata pro práci PS MG s vyznačením priorit 

Zapsala: Gabriela Vraj a Alena Bauerová 

Ověřila a dopnila: Jiřina Soukupová 

V Českém Brodě 6. 6. 2018 

  

mailto:skolyorp@cesbrod.cz
http://skoly-orp-cb.eu/


 
Příloha č. 1 

PS pro rozvoj matematické gramotnosti 

Pravidla jednání, stanovená na 2. setkání, 22. 5. 2018 

1. Tiché mobily 

2. Vždy mluví jen jeden 

3. Ostatní naslouchají 

4. Každý má příležitost se vyjádřit (na každého se dostane) 

5. Respektovat, když se někdo nechce vyjádřit 

6. V případě neshody se hlasuje, rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů 

7. Možnost hlasování přes internet 

8. Dodržování časových limitů 

9. Skupinu svolává Region Pošembeří (partner projektu) – paní Gabriela Vraj rozesílá 

elektronicky pozvánku, nejpozději 1 týden před termínem setkání 

10. Omluva ze setkání – kromě akutních případů nejpozději 24 hodin před setkáním (z důvodů 

organizace, občerstvení) 

11. Zápis do 14 dnů + připomínkování zápisu do 1 týdne 

12. Pravidla je možné doplnit, změnit – na základě dohody v rámci PS 

13. Je možné přizvat odborníka na vybrané téma 
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Příloha č. 2 

Tipy na ověřené lektory, kursy, materiály apod.  

v oblasti rozvoje matematické gramotnosti 

Kursy, lektoři, mentoři: 

Hejného metoda - H-mat - https://www.h-mat.cz/ , kurs v ZŠ Barrandov (1. – 5. třída postupně),  

Letní škola s metodou Hejného na 1. stupni ZŠ pro začátečníky - https://www.h-mat.cz/seminare/letni-

skola-zacatecnici a dále https://www.h-mat.cz/seminare?mesto=11 (postupné vzdělávání, možno 

vyzkoušet si prakticky, zábavné, názorné, návodné. 

RNDr. Lišková Hana - Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, 

Komenského nám. 22 - https://www.vospspgs.cz/seznam-vyucujicich-a-kontakty . Kursy, od 

předškoláků, přes 1. a 2. stupeň až po střední školy, co vše k vzdělávání k matematické gramotnosti 

potřebujeme, pracovní listy, co všechno musí děti umět, prolínání do dalších předmětů … 

Kurs např. na Letní škole PPUČ, 2. 7 2018, 13.30 – 17.00 hod. 

https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=14236 

Letní škola 2018, ZŠ Dědina Praha http://www.odlektora.cz/node/1080  

Mgr. Lenka Kremlíková (Matematická prostředí dle profesora Hejného) - t.č. ředitelka ZŠ a MŠ Radonice, 

Praha - východ 

ZŠ Úvaly - Matematika profesora Hejného  

Webinář: Jak využít nejnovější poznatky Hejného metody v prvním ročníku ZŠ – webinář, i pro rodiče 

Kuřinová  – prostorové modelování těles, praktické (na webu nenalezeno) 

PhDr. Alena Šarounová, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK – slovní úlohy - 

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~sarounov/ 

Publikace, knihy, materiály: 

Pomůcky pro Hejného metodu https://www.h-ucebnice.cz/, jsou zde i šablony ke stažení zdarma 

https://www.h-ucebnice.cz/predlohy 

Eva Krejčová – hry v matematice:  https://www.knihydobrovsky.cz/autori/eva-krejcova-152827 

https://www.h-mat.cz/
https://www.h-mat.cz/seminare/letni-skola-zacatecnici
https://www.h-mat.cz/seminare/letni-skola-zacatecnici
https://www.h-mat.cz/seminare?mesto=11
https://www.vospspgs.cz/seznam-vyucujicich-a-kontakty
https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=14236
http://www.odlektora.cz/node/1080
http://www.skolaradonice.cz/
https://www.zsuvaly.cz/tridy/matematika-profesora-hejneho/
http://www.zs-jeseniky.cz/webinar-jak-vyuzit-nejnovejsi-poznatky-hejneho-metody-v-prvnim-rocniku-zs/
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~sarounov/
https://www.h-ucebnice.cz/
https://www.h-ucebnice.cz/predlohy
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/eva-krejcova-152827
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Prof. RNDr. František Kuřina, CSc. , Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové 

http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?ClanekID=213&PorZobr=1&PolozkaID=-1, profesor a 

autor několika učebnic matematiky a jiných publikací z oblasti matematiky 

Matematika pro všechny – pracovní listy: http://home.pf.jcu.cz/~math4all/ 

Materiály – geometrie: 

pro všechny - https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/ps11/geomet/web/index.html 

pro 2. stupeň - https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/ps15/geometrie/web/index.html 

Instituce, organizace, webové stránky: 

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) - https://visk.cz/akce/1451G41, případně také 

https://www.visk.cz/programova-nabidka 

 

  

https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Header/rozsirene-vyhledavani?lideId=kurinfr1
http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?ClanekID=213&PorZobr=1&PolozkaID=-1
http://home.pf.jcu.cz/~math4all/
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/ps11/geomet/web/index.html
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/ps15/geometrie/web/index.html
https://visk.cz/akce/1451G41
https://www.visk.cz/programova-nabidka
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Příloha č. 3 

Témata pro práci PS MG s vyznačením priorit 

Pořadí Téma 
Priorita 
(počet 
hlasů) 

Z toho 
hlasů 

1. slovní úlohy 12 
8x1.st.ZŠ 
4x2.st.ZŠ 

1. hry v matematice 12 
7x1.st.ZŠ 
2x2.st.ZŠ 

3xMŠ 

2. 
využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou 
matematické gramotnosti (aplikace) (povinné téma 
z projektu) 

9 9x1.st.ZŠ 

3. prostorová představivost 8 
5x1.st.ZŠ 
1x2.st.ZŠ 

2xMŠ 

4. zlomky 7 
5x1.st.ZŠ 
2x2.st.ZŠ 

5. desetinná čísla 6 
5x1.st.ZŠ 
1x2.st.ZŠ 

5. číselné a obrázkové analogie 6 
3x1.st.ZŠ, 
3x2.st.ZŠ 

6. 
diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády 
 

5 
4x1.st.ZŠ 
1x2.st.ZŠ 

6. číslo a početní operace (+ - porovnávání) 5 5x1.st.ZŠ 

6. násobilky 5 
3x1.st.ZŠ 
2x2.st.ZŠ 

7. 
základní útvary v rovině – lomená čára, přímka, 
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, 
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník 

4 
1x1.st.ZŠ 
1x2.st.ZŠ 

2xMŠ 

7. 

rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, 
kruh, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník (lichoběžník, 
rovnoběžník), pravidelné mnohoúhelníky, vzájemná 
poloha přímek v rovině (typy úhlů), shodnost a podobnost 
(věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků) 

4 
2x1.st.ZŠ 
2x2.st.ZŠ 

 

8. obvod a obsah obrazce 3 
2x1.st.ZŠ 
1x2.st.ZŠ 

8. 

dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo složené, 
násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší 
společný dělitel, kritéria dělitelnosti 
 

3 3x2.st.ZŠ 

8. 
závislosti a data – příklady závislostí z praktického života a 
jejich vlastnosti, nákresy, schémata, diagramy, grafy, 
tabulky; četnost znaku, aritmetický průměr 

3 
2x1.st.ZŠ 
1x2.st.ZŠ 
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8. 
prostorové útvary – kvádr, krychle, rotační válec, jehlan, 
rotační kužel, koule, kolmý hranol 
 

3 
1x2.st.ZŠ 

2xMŠ 

9. magické čtverce 2 2x1.st.ZŠ 

9. 
procenta – procento, promile; základ, procentová část, 
počet procent; jednoduché úrokování 

2 2x2.st.ZŠ 

9. logické a netradiční geometrické úlohy 2 
1x1.st.ZŠ 
1x2.st.ZŠ 

9. geometrie 2 2x1.st.ZŠ 

10. 
základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, jehlan, koule, 
kužel, válec 

1 1x1.st.ZŠ 

10. délka úsečky; jednotky délky a jejich převody 1 1x1.st.ZŠ 

10. číselné a obrázkové řady 1 1x1.st.ZŠ 

10. poměr – měřítko, úměra, trojčlenka 1 1x2.st.ZŠ 

10. 
výrazy – číselný výraz a jeho hodnota; proměnná, výrazy s 
proměnnými, mnohočleny 

1 1x2.st.ZŠ 

10. číselné a logické řady 1 1x1.st.ZŠ 

 

Následující témata neobdržela žádný hlas: 

- závislosti a jejich vlastnosti 

- vzájemná poloha dvou přímek v rovině  

- osově souměrné útvary 

- celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa, záporná čísla 

- mocniny a odmocniny – druhá mocnina a odmocnina 

- rovnice – lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými 

- funkce – pravoúhlá soustava souřadnic, přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární 
funkce 

- metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů, vzdálenost bodu od přímky, trojúhelníková 
nerovnost, Pythagorova věta 

- konstrukční úlohy – množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, 

Thaletova kružnice), osová souměrnost, středová souměrnost  

Zastoupení škol na setkání:  

- 1 zástupkyně MŠ 

- 6 zástupců 1. stupně ZŠ 
- 3 zástupci 2. stupně ZŠ 


