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Předmět inspekční činnosti
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a vý ledků vzdělávání po ky ovaného řední
školou podle § 174 od . 2 pí m. b) zákona č. 561 2 4 Sb., o předškolním, základním,
ředním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpi ů (dále pouze
škol ký zákon).
Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich ouladu právními
předpi y a rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 od . 2 pí m. c) škol kého zákona.

Charakteristika školy
Právnická o oba S řední škola diplomacie a veřejné právy . r. o.(dále pouze škola) byla
zřízena na základě zaklada el ké li iny ze dne 1 . 2. 2 9 Ing. Živkem Ilievem na dobu
neurči ou. Činno škola zahájila dne 1. 9. 2 9.
V ouladu údaji uvedenými v rej říku škol a škol kých zařízení právnická o oba vykonává
činno
řední školy. V ouča né době vyučuje obory vzdělání uvedené v abulce 1.
Tabulka 1 – vyučované obory vzdělání
Obor vzdělání

Kód

Forma vzdělávání

konomika a podnikání
Bezpečno ně právní činno
Veřejno právní činno

63-41-M 1
68-42-M 1
68-43-M 1

denní
denní
denní

élka udia
(roky)
4
4
4

K 3 . 9. 2 9 škola vykázala 9 žáků ve řech řídách prvního ročníku – v každém oboru
vzdělání po ky ujícím ma uri ní zkoušku jedna řída. Povolená kapaci a školy je 24 žáků.
Škola v oupila na vzdělávací rh až v roce 2 9. Vhodně zvolená vzdělávací nabídka, účinná
propagace oborů vzdělání a o obní angažovano ředi elky při prezen aci školy na veřejno i
způ obily, že v době, kdy e velká čá
ředních odborných škol po ýká nedo a kem žáků,
e podařilo všechny ři obory vzdělání zap ané v rej říku škol a škol kých zařízení naplni
v prvním ročníku pro školní rok 2 9 2 1 3 žáky.
Škola pů obí v pronaja ých pro orách bývalé základní školy. Po provedené rekon rukci
ak uálně využívá pro výuku a jako zázemí pro pedagogické pracovníky dvě pa ra budovy.

Hodnocení školy
Vedení školy
Vzdělávací nabídka školy odpovídá údajům uvedeným ve škol kém rej říku a podmínkám,
za k erých byla do rej říku zařazena. Od 1. září 2 9 škola vzdělává žáky podle školních
vzdělávacích programů „ konom“, „Úředník diploma “ a „Polici a“ (dále jen ŠVP)
zpracovaných podle rámcových vzdělávacích programů jedno livých oborů vzdělání (dále jen
RVP). Při jejich vorbě škola vycházela z analýzy reálných podmínek a dlouhodobých cílů.
Všechny ři dokumen y j ou ve škole veřejně pří upné. Splňují požadavky škol kého zákona
a zahrnují inovace ob ahu vzdělávání v ouladu kurikulární reformou. S ruk ura všech ŠVP
je v ouladu pří lušnými RVP. ílčí nedo a ky ve zpracování ŠVP byly v době in pekce po
projednání ředi elkou školy z vě ší čá i od raněny. V průběhu in pekčních ho pi ací bylo
ověřeno, že vzdělávání probíhá v ouladu uvedenými ŠVP.
S ra egický záměr školy zpracovaný do roku 2 15 vychází z analýzy ilných a labých ránek
v činno i školy i vnějších příleži o í a hrozeb. Reaguje na louhodobý záměr rozvoje
škol ké ou avy ČR i Ú eckého kraje. Krá kodobé cíle vycházejí z koncepce školy
a zároveň opera ivně reagují na požadavky pedagogického boru, žáků, rodičů i široké
veřejno i. Ředi elka školy vy váří podmínky pro činno škol ké rady, zabývá e jejími
podně nými anovi ky a vyjádřeními.
Ředi elka plní právní povinno i vyplývající z vykonávané funkce podle pla ného škol kého
zákona a dalších předpi ů. Vni řní dokumen y umožňují bezproblémový chod školy
a ú pěšnou realizaci ŠVP. robné nedo a ky ve zpracovaném školním řádu ředi elka školy
od ranila neprodleně. Všechny zá adní dokumen y (např. ŠVP, školní řád, pravidla pro
hodnocení žáků) a opa ření ýkající e vzdělávání žáků j ou projednávána pedagogickou
radou.
Struktura zpracovaných ŠVP všech tří oborů vzdělání je v souladu s příslušnými RVP.
Strategie a plánování mají velmi dobrou úroveň. Ředitelka školy zabezpečuje vzdělávání
v souladu s právními předpisy.
Předpoklady pro řádnou činnost školy
Hlavními kri érii ředi elky školy při výběru pedagogických pracovníků byly jejich odborná
erudice, chopno pracova ICT, jazykové dovedno i a ocho a naplňova krédo školy –
zajiš ění kvali ního vzdělávání založeného na v řícno i, pochopení, odborno i
a par ner kých vz azích. Ú pěšno v naplňování anovené vize e pozi ivně projevuje ve
školním klima u. Mezi cíle školy pa ří vy oká odborná úroveň pedagogických pracovníků,
účinná polupráce managemen u, žáků a rodičů, zdravá škola, ýmová polupráce, moderní
výuka pro řednic vím výpoče ní echniky a přá el ký pří up k žákům. Ú pěšno jejich
naplňování dokládají i vý ledky anke y, k erou během in pekce zadala Če ká školní in pekce.
Žáci oceňovali odborné a lid ké kvali y pedagogů, vyzdvihovali vzájemné vz ahy ve škole,
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kvali u po ky ovaného vzdělání a o obní příno ředi elky školy pro a mo féru ve škole.
Ak uálně je 45 % výuky zajiš ěno pedagogy, k eří ne plňují požadavky odborné kvalifikace.
Ve ledované výuce e a o ku ečno nega ivně neprojevila, pro ože uči elé j ou profe ní
odborníci a mají boha é prak ické zkušeno i, k eré j ou důleži é pro naplnění plánovaného
profilu ab olven ů. Jejich o obno ní předpoklady pro výkon pedagogické práce, ocho a e
dále vzděláva a y ema ické vedení ze rany ředi elky školy kompenzují kvalifikační
nedo a ky. Vzhledem k charak eru výuky, založeném na y ema ickém využívání výpoče ní
echniky, mají všichni in erní i ex erní pracovníci rozvinu é kompe ence pro práci
informačními a komunikačními echnologiemi (ICT).
Ředi elka školy účelně využívá odborno pedagogů, i uaci v per onálním zajiš ění výuky
vyhodnocuje a přijímá účinná opa ření pro zlepšení. Plán dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků jednoznačně anovuje priori y a možno i dalšího profe ního rů u uči elů podle
po řeb školy i jejich o obního zájmu. V rámci projek u
UCA e uči elé eznamují
moderními me odami e-learningu a možno mi jeho využi í ve výuce i mimo ni. Škola je
zapojena aké do projek u O evřená škola, k erý řeší pecifické vzdělávací po řeby uči elů
a žáků v Ú eckém kraji. Projek je realizován formou e-learningových kurzů v kombinaci
prezenční výukou e zaměřením na zlepšování podmínek pro využívání ICT ve výuce
i mimo ni, rozvoj individuálních chopno í žáka, na kooperaci a komunikaci ve vz ahu uči el
– žák a na zí kávání dovedno í vy vářením, implemen ací a právou školních vzdělávacích
por álů. Ve škole e u ku ečňují aké in erní vzdělávací akce podle ak uálních po řeb.
Realizované vzdělávání pedagogických pracovníků je v plném ouladu e zaměřením a cíli
školy.
Rekon ruované pro ory bývalé základní školy po ky ují velmi dobré zázemí pro realizaci
chválených oborů ředního vzdělání. Pro výuku je k di pozici kromě mul imediálně
vybavených kmenových učeben, jazykové učebny a auly aké učebna výpoče ní echniky 16
pracovními mí y. Všichni žáci a uči elé do ávají od školy pro školní práci i domácí přípravu
ne booky. Škola je připojena pomocí bezdrá ové da ové í ě Wi-Fi. o lokální í ě a na
in erne mají žáci pří up ve všech řídách a na chodbě. Univerzální in erne ový erver
umožňuje vedení školní agendy v elek ronické formě a využi í ICT ve výuce, při komunikaci
e zákonnými zá upci a při jejich informování o průběhu vzdělávání žáků.
Škola vy váří pro vzdělávání bezpečné pro ředí a podporuje zdravý p ychický i fyzický
vývoj žáků. S pravidly zajiš ění bezpečno i a ochrany před ociálně pa ologickými jevy
deklarovanými ve školním řádu j ou žáci prokaza elně eznamováni. Škola i pře krá kou
dobu exi ence iden ifikuje bezpečno ní rizika a přijímá opa ření k jejich minimalizaci. Má
anovenu ra egii prevence vzniku školních úrazů a ociálně pa ologických jevů, na k erou
navazuje minimální preven ivní program pro školní rok 2 9 2 1 . Součá í prevence
vý ky u ociálně pa ologických jevů je cílené výchovné pů obení na žáky ve my lu ického
kodexu školy, vla ní anke ní še ření a p ychodiagno ická pomoc ex erního školního
p ychologa. Pedagogický bor využívá rodinného pro ředí malé školy k rychlému přeno u
informací a dů ledné kon role plnění přija ých opa ření (vča né omlouvání ab encí,
rovnoměrno kla ifikace, povinné konzul ace apod.) i možno í, k eré po ky uje obor
vzdělání Bezpečno ně právní činno . Preven i ka ociálně pa ologických jevů vykonává
funkci velmi krá ce, o problema iku e zajímá, vy yčila i ve polupráci ředi elkou školy
základní cíle, polupracuje e peciali y v é o obla i. Je přihlášená ke pecializačnímu
udiu.
Předpoklady pro řádnou činnost školy jsou standardní, nadprůměrné jsou vybavení
informační, komunikační a prezentační technikou a podnětnost prostředí.
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Rovnost příležitostí ke vzdělávání
Při přijímání do prvních ročníků škola příkladným způ obem upla nila zá adu rovného
pří upu ke vzdělávání. Veřejno i po ky la úplné informace o vzdělávací nabídce a po upu
při přijímání formami do upnými všem uchazečům. Účinno propagace oborů vzdělání nově
zap aných do rej říku škol výrazně zvýšily in enzivní o obní kon ak y ředi elky školy
e základními školami širokého regionu (vče ně škol z problémových lokali ) a ná ledné
individuální komunikace e všemi zákonnými zá upci uchazečů. Poče přihlášených
několikaná obně převýšil předpokládaný poče přijímaných uchazečů. Škola e prezen ovala
jako o evřená uchazečům e peciálními vzdělávacími po řebami. S rodiči bylo předem
konzul ováno vy voření podmínek odpovídajících i po řebám žáků ěžkým zdravo ním
po ižením nebo ociálním znevýhodněním a způ oby podpory žákům méně ú pěšným
v základním vzdělávání. Přijímání do prvního ročníku proběhlo v ouladu právními
předpi y.
Rovný pří up při ukončování vzdělávání je v per pek ivě č yřle ého období dobře zpracován
ve školních vzdělávacích programech.
Proklamované zohledňování vzdělávacích po řeb jedno livců je v průběhu vzdělávání
naplňováno. Zpracovaná ra egie iden ifikace žáků e peciálními vzdělávacími po řebami
a žáků nadaných je založena na vla ních še řeních a cílené polupráci e zákonnými zá upci
a ex erními peciali y. Průběžná iden ifikace probíhá ve výuce všech předmě ů důrazem
na ak ivi u školy a vča no
při odhalování rizik i kry ých předpokladů žáků.
iferencovaným pří upem ve výuce uči elé zohledňují vzdělávací po řeby jedno livců.
Nadaní žáci j ou připravováni k úča i v nejrůznějších ou ěžích a škola jim umožňuje úpravu
organizace vzdělávání. Individuální vzdělávací plány individuálně in egrovaných žáků j ou ve
všech předmě ech pravidelně vyhodnocovány ejně jako účinno podpory žáků riziky
neú pěchu.
Informační a poraden ké pomoci žákům a zejména jejich zákonným zá upcům
v záleži o ech ýkajících e vzdělávání e škola věnuje výraznou in enzi ou, jejímž odrazem
je i vy oce nad andardní úča rodičů na řídních chůzkách. Škola u iluje o polečný po up
cílem do ažení maximální výkonno i žáků per pek ivou jejich dalšího vzdělávání.
Účinnou pomocí žákům při přechodu ze základního vzdělávání byly be edy zaměřené
na efek ivní echniky učení. Individuální podpora při řešení udijních i o obních problémů je
po ky ována průběžně výchovným poradcem a ředi elkou školy vče ně pomoci o a ních
uči elů i pedagogicko-p ychologického poraden ví ex erních odborníků. Škola klade důraz
na zpě nou vazbu, v závěru školního roku je plánován průzkum pokojeno i žáků evaluačním
do azníkovým še řením. Plán výchovného poraden ví je vypracován komplexně pro celé
č yřle é období.
Rovný přístup při přijímání ke vzdělávání škola zajišťuje příkladným způsobem.
Zohledňování vzdělávacích potřeb jedinců a školní poradenství jsou na vynikající úrovni.
Průběh vzdělávání
Vzdělávání žáků je organizováno v ouladu právními předpi y (dodržování předep aného
maximálního poč u žáků ve řídách, poč u vyučovacích hodin v jednom dni, zařazování
pře ávek). Výuka probíhá v roz ahu daném školními vzdělávacími programy.
Škola po ky uje širokou nabídku mimoškolních ak ivi , z nichž něk eré j ou velmi ne radiční
(čín ký jazyk, japon ký jazyk, ebeobrana, genderový eminář). Žáci oboru vzdělání
Bezpečno ně právní činno v ouladu předpokládaným profilem ab olven a provádějí
v okolí školy dohledovou lužbu, pro k erou byli proškoleni pracovníky Mě ké policie Mo
a dopravního in pek orá u Policie Mo . Žáci mají možno
e pod vedením profe ionální
novinářky podíle na vorbě zpravodaj kého magazínu iploma .
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Povinné i zájmové ak ivi y žáků podporují vše ranný rozvoj o obno i žáka a vy vářejí
předpoklady pro ú pěšné naplnění plánovaného profilu ab olven a.
Průběh vzdělávání zjiš ěný v ho pi ovaných hodinách a informace vyplývající z anke y
zadané žákům po vrzují naplňování anovených cílů vzdělávání. Škola vy váří pro žáky
klidné a příjemné pracovní pro ředí, uči elé re pek ují o obno a individuální po řeby žáků,
podporují jejich ebeiden ifikaci. Používané me ody a formy učení j ou vě šinou efek ivní,
měřují k rozvoji žákov kých kompe encí. Všichni uči elé ve výuce účelně využívají
výpoče ní a prezen ační echniku. Při vorbě výukových ma eriálů aplikují znalo i
a dovedno i z realizovaných vzdělávacích akcí. Žáci e učí řeši problémy, vyhledáva
a zpracováva informace, amo a ně e rozhodova . O evřeně komunikují mezi ebou
i uči eli, umějí na loucha , re pek ují jiné názory. ůleži ým výchovným prvkem ve
vzdělávání je pozi ivní příklad.
Při hodnocení vý ledků vzdělávání žáků škola po upuje podle pravidel anovených ve
školním řádu. Uči elé využívají mo ivační, forma ivní i uma ivní funkci hodnocení, žákům
po ky ují průběžnou zpě nou vazbu o om, jak ú pěšně zvládají učivo. Vzájemné hodnocení
a ebehodnocení žáků za ím při vyučování vě šinou neupla ňují.
Průběh vzdělávání má požadovanou úroveň, nadprůměrné je účelné využití prostředků ICT
a přátelská, nekonfliktní atmosféra.

Celkové hodnocení školy


Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských
zařízení.



Respektuje zásady rovného přístupu při přijímání i v průběhu vzdělávání.
Nadstandardně zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivců. Žákům i zákonným
zástupcům poskytuje informace a poradenskou službu.



Podmínky pro vzdělávání jsou celkově standardní. Vynikající je výuková a estetická
podnětnost školy a vybavení prostředky ICT, které jsou ve vzdělávacím procesu
účelně využívány. Určitou míru rizika představuje působení školy v pronajatém
objektu.



Škola vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků, podporuje jejich zdravý
fyzický i psychický rozvoj. Ve škole je mimořádně příznivá atmosféra spolupráce
a sounáležitosti žáků i pedagogických pracovníků, mezilidské vztahy jsou založeny
na přirozeném respektu a toleranci.



Obsah vzdělávání ve sledovaných oborech vzdělání je v souladu se zásadami a cíli
vzdělávání uvedenými ve školském zákonu a s příslušnými RVP. Používané formy
a metody práce jsou efektivní, žáci jsou pozitivně motivováni k aktivnímu učení
a osobní zodpovědnosti za průběh a výsledky vzdělávání. Rezervy škola má ve
využití vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků.



Škola rozvíjí osobnost žáka při vlastní výuce i při realizaci řady zajímavých,
nestandardních mimoškolních aktivit.



Žáci velmi kladně hodnotí příznivé školní klima, vzdělávací nabídku, odbornou
a pedagogickou úroveň učitelů a velmi empatický přístup ředitelky školy.
Mimořádná je míra celkové spokojenosti žáků se školou.
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Pro účely poskytování dotací podle ustanovení § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování
dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších
předpisů, je právnická osoba vykonávající činnost školy celkově hodnocena
nadprůměrně.

Seznam písemností, o které se inspekční zjištění opírá:
1. Úplné znění zaklada el ké li iny polečno i ze dne 1 . 2. 2 9
2. Zřizovací li ina škol ké rady ze dne 1. 1 . 2 9
3. Rozhodnu í MŠMT ve věci zápi u řední školy do rej říku škol a škol kých zařízení
vydané dne 13. 1. 2 9 pod čj. 21 16 2 8-21, den zahájení činno i 1. 9. 2 9
4. Po vrzení MŠMT o plnění podmínky účinno i rozhodnu í čj. 21 16 2 8-21 ze dne
13. 1. 2 9 (čj. 1 8 2 9-21 ze dne 23. 2. 2 9)
5. Rozhodnu í Kraj kého úřadu Ú eckého kraje o anovení poč u žáků v jedno livých
povolených oborech vzdělání a formách vzdělávání ze dne 24. 2. 2 9, účinno í od
1. 9. 2 9, čj. 316 SMT 2 9 4
6. Výpi z obchodního rej říku vedeného Kraj kým oudem v Ú í nad Labem oddíl C,
vložka 14111, č. výpi u 2757 2 9 ze dne 13. 2. 2 9
7. Výpi z rej říku škol a škol kých zařízení ze dne 29. 11. 2 9
8. Jmenovací dekre ředi elky školy ze dne 13. 1. 2 9
9. Výkaz o ředi el ví škol R 13- 1 podle avu k 3 . 9. 2 9
1 . Výkaz o řední škole S 8- 1 podle avu k 3 . 9. 2 9
11. Výkaz o přihlášených a přija ých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve
ředních školách a konzerva ořích podle avu k 31. 5. 2 9
12. Školní vzdělávací program „Polici a“ oboru vzdělání 68-42-M 1 Bezpečno ně
právní činno (odborné zaměření: Bezpečno ně právní)
13. Školní vzdělávací program „ konom“ oboru vzdělání 63-41-M 1 konomika
a podnikání (odborné zaměření: Po ky ování finančních, bankovních, pojišťovacích
lužeb a burzovní obchodování)
14. Školní vzdělávací program „Úředník - diploma “ oboru vzdělání 68-43-M 1
Veřejno právní činno (odborné zaměření: iploma ické lužby a public rela ion )
15. Konkré ní učební plány všech ří vyučovaných oborů pro školní rok 2 9 2 1
16. Školní řád pla no í od 1. 9. 2 9
17. Organizační – pracovní řád pla no í od 1. 9. 2 9
18. Organizační ruk ura pla no í od 1. 9. 2 9
19. Zá ady provozního řádu řední školy pla no í od 1. 9. 2 9
2 . Směrnice k vyplňování ema ických plánů pla no í od 1. 9. 2 9
21. Směrnice k vyplňování řídní knihy pla no í od 1. 9. 2 9
22. Provozní řád počí ačové a jazykové učebny pro školní rok 2 9 2 1 ze dne 1. 9. 2 9
23. Směrnice ke právno i vyplnění řídních výkazů a ma riky školy ze dne 18. 9. 2 9
24. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní rok 2 9 2 1
25. Směrnice ke školení bezpečno i žáků SŠ VS ze dne 7. 9. 2 9
26. Směrnice k evidenci výchovných opa ření ze dne 6. 11. 2 9
27. Směrnice ke zohledňování vzdělávacích po řeb jedno livce ze dne 1. 9. 2 9
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28. Organizace školního roku 2 9 2 1
29.
ický kodex S řední školy diplomacie a veřejné právy .r.o. v Mo ě ze dne 1. 9. 2 9
3 . Vni řní měrnice k zajiš ění ochrany zdraví žáků a zamě nanců pla no í od
1. 9. 2 9
31. Plán výchovného poradce SŠ VS v Mo ě na rok 2 9 2 1 ze dne 15. 9. 2 9
32. Plnění plánu výchovného poradce ze dne 3 . 9. 2 9
33. Individuální udijní plány ve školním roce 2 9 2 1 (3 k )
34. Školní preven ivní ra egie ze dne 1. 9. 2 9
35. Minimální preven ivní plán na školní rok 2 9 2 1 ze dne 1. 9. 2 9
36. Per onální dokumen ace
37. Záznamy o kon rolní činno i ředi elky školy
38. Hodnocení rizik z hledi ka možného ohrožení bezpečno i a zdraví zamě nanců
39. Kniha úrazů založená ke dni 1. 9. 2 9 (bez záznamu)
4 . Záznamy o bezpečno ním proškolování žáků ve školním roce 2 9 2 1
41. Záznamy z jednání pedagogické rady ve školním roce 2 9 2 1
42. Záznam z jednání škol ké rady ze dne 4. 1 . 2 9 (projednání a chválení školních
vzdělávacích programů, školního řádu, jehož oučá í j ou pravidla pro hodnocení
žáků)
43. Nabídka mimoškolních ak ivi ve školním roce 2 9 2 1
44. Po vrzení o evidenci periodického i ku vydané Mini er vem kul ury dne 22. 9. 2 9
45. Tema ické plány pro školní rok 2 9 2 1
46. Koncepce rozvoje řední školy diplomacie a veřejné právy .r.o. v Mo ě na období
2 92 1
47. Třídní knihy (1.A, 1. B, 1. C)
48. Rozvrhy vyučovacích hodin říd a uči elů
49. oklady o přijímání ke vzdělávání pro školní rok 2 9 2 1
5 . ICT plán SŠ VS pro školní rok 2 9 2 1
51. Webové ránky školy
52. Anke a – zadána ČŠI v době in pekce ve řídě 1.C

Dle § 174 odst. 13 zákona č. 1/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon ve znění pozdějších předpisů, může
ředitel školy/školského zařízení podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní
inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu Česká školní inspekce, náměstí Míru 1 ,
471 14 Kamenický Šenov.
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce
k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva
včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení,
jichž se týká, a v příslušném inspektorátu České školní inspekce.
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Složení inspekčního týmu:

(razí ko)

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Ing. Varja Paučková

…………………………………………………….

Ing. Zdeňka Hájková

…………………………………………………….

Mgr. va Š orkánová

…………………………………………………….

V Kamenickém Šenově dne 18. 12. 2009

Podpis ředitelky školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy
V Mostě dne ………………………….

(razí ko)

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Ing. Vladimíra Ilievová

…………………………………………………….
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