
 - 1 - 

 
 

Z á k l a d n í  š k o l a  Ú v a l y ,  p ř í s p ě v k o v á  o r g a n i z a c e  
Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly 

tel.: 281 981 946, e-mail: zsuvaly@zsuvaly.cz 
www.zsuvaly.cz 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Školní vzdělávací program 

 
Školní družina 

 
platný od 2. 9. 2019 

 

mailto:zsuvaly@zsuvaly.cz


 - 2 - 

Obsah 
 
1 Základní údaje o družině .................................................................................................... 3 
2 Charakteristika školní družiny ............................................................................................ 3 

2.1 Konkrétní cíle školní družiny ...................................................................................... 3 
2.2 Obsahy a formy činností ve školní družině ................................................................ 3 
2.3 Časový plán ................................................................................................................ 4 
2.4 Materiální, personální a ekonomické podmínky ........................................................ 4 
2.5 Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání ........................... 4 

3 Evaluační plán .................................................................................................................... 6 
4 Podmínky pro činnost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami .................................. 6 
5 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ............................................................................. 6 

5.1 Podmínky pro hygienické a bezpečné působení v ŠD .............................................. 7 
5.2 Psychosociální podmínky........................................................................................... 7 

6 Klíčové kompetence ........................................................................................................... 7 
7 Činnosti ve školní družině ................................................................................................ 10 

 



 - 3 - 

 

1 Základní údaje o družině 
 

Družina je součástí Základní školy Úvaly, okres Praha – východ a je zařazena do sítě 
školských zařízení pod identifikačním číslem zařízení (IZO). 
 
Adresa:   ZŠ Úvaly, příspěvková organizace, Arnošta z Pardubic 8, Úvaly 
IZO:    108 053 075 
 

 
 
 
 

2 Charakteristika školní družiny 
 

Školní družina pracuje jako součást základní školy. Jednotlivá oddělení jsou naplňována 
do počtu 30 žáků s ohledem na celkovou kapacitu. Při zápisu jsou upřednostňovány děti 
nižších ročníků. Činnost školní družiny je součástí vzdělávací soustavy a směřuje 
k rozvíjení schopností, dovedností a znalostí – k rozvoji kompetencí. Jsou rozvíjeny 
prostřednictvím volnočasových aktivit založených na zájmech dětí. 

 
 

2.1 Konkrétní cíle školní družiny: 

 
• rozvíjet osobnosti dítěte – osobnostní, sociální, mravní; dodržování etického kodexu 

školy  
• rozvíjet v oblasti vědomostí, dovedností a schopností podle zájmu dítěte 
• vést žáka k obhajování a dodržování lidských práv 
• motivovat k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším 
• vést k respektování kulturních a etnických odlišností  
• rozvíjet a podporovat komunikativní schopnosti a dovednosti 
• vést k smysluplnému využívání volného času s ohledem na zájmy a další rozvoj 

osobnosti žáka 
• rozvíjet spolupráci v péči o životní prostředí, seznamovat se s principy udržitelného 

rozvoje 
 
 

2.2 Obsahy a formy činností ve školní družině 

 
Školní družina organizuje pravidelnou činnost oddělení a případně zájmových útvarů, 
pořádá příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity. Družina umožňuje 
dětem i odpočinek a přípravu na vyučování. 
Jednotlivé formy činnosti jsou založeny na výchově prožitkem. Zážitková pedagogika 
umožňuje konfrontaci s jinými lidmi, se sebou samým i s přírodním a kulturním okolím. 
Umožňuje dětem uvědomovat si autenticitu své existence, být sám sebou. Je založena 
na aktivní účasti v programu – hře, modelové situaci. Strategie pedagogické práce musí 
respektovat požadavky pedagogiky volného času, tj. motivace k smysluplnému využívání 
volného času, činnosti musí být založeny na dobrovolnosti, měly by být zajímavé a pestré. 
Dále by na zvolených aktivitách měly participovat děti, činnosti by jim měly přinášet 
uspokojení a přiměřenou úspěšnost všem. Jednotlivé činnosti jsou voleny citlivě a měly by 
vyvolávat kladné emoce. Dávají prostor pro seberealizaci žákům a vytváří pozitivní sociální 
klima. 
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2.3 Časový plán 

 

Měsíc Téma 

Září Vítejte ve škole! 

Říjen Podzim čaruje 

Listopad Úvaly, moje město 

Prosinec Vánoční čas 

Leden V říši zimy 

Únor Mrzne, až praští 

Březen Jaro se probouzí 

Duben Země má 

Květen Já a moje rodina 

Červen Těšíme se na prázdniny 

 

 

 

2.4 Materiální, personální a ekonomické podmínky 

 

Některá oddělení školní družiny má vlastní prostory, většina oddělení jsou umístěna 
v kmenových třídách, kde mají vyhrazené prostory na uložení hraček. Pro svoji 
činnost ŠD využívá tělocvičnu, počítačovou pracovnu, cvičnou kuchyni a školní 
knihovnu. Každoročně se obnovuje fond her, sportovního náčiní a materiálního 
zabezpečení pro výtvarnou a rukodělnou činnost. 
Činnost v jednotlivých odděleních je zajišťována kvalifikovanými vychovatelkami, 
některé svou kvalifikaci doplňují. Všechny vychovatelky se zúčastňují dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků. 
Úhrada se provádí z třídního fondu příslušného žáka do konce září 600,- Kč (za 
období září – prosinec) a do konce ledna 900,- Kč (za období leden – červen). 
Vedoucí vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrad.  
Úplata může být žákovi ředitelem školy snížena nebo prominuta jen pokud 
zákonný zástupce prokáže tyto skutečnosti: 

• žák je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který 
             pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba 

• žák má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento 
             příspěvek nebo jeho část je vyplácena 
Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom 
neprodleně uvědomí ředitele školy. Ředitel školy může rozhodnout o případném 
vyloučení žáka ze školní družiny. 
 

2.5 Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání 

 
O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě odevzdání 
vyplněného zápisního lístku zákonným zástupcem vedoucí vychovatelce. Zápisní 
lístek je zákonný zástupce povinen odevzdat v každém školním roce, ve kterém 
chce své dítě zařadit do školní družiny. Přednostně jsou zařazováni žáci nižších 
ročníků (nejprve žáci 1. tříd, potom 2. tříd, následně 3. tříd, atd.) až do naplněnosti 
kapacity ŠD. 
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Ze školní družiny děti odcházejí podle časového údaje určeného zákonným 
zástupcem, který je uveden v zápisním lístku. Tento údaj musí být v souladu 
s provozním řádem ŠD (děti nelze uvolňovat v době od 13.00 do 15.00 hodin, 
docházelo by k narušování činnosti dětí). Na zápisním lístku musí být kromě hodiny 
odchodu napsáno, kdo bude dítě ze školní družiny odvádět nebo zda dítě bude 
odcházet samo bez doprovodu. Jakékoliv změny v docházce dítěte sdělí rodiče 
písemně. Pokud bude vyzvedávat dítě ze školní družiny zástupce rodičů mladší 18 
let, musí předložit písemný souhlas rodičů o svém zplnomocnění k převzetí dítěte. 
Od doby převzetí přebírá rodič za své dítě plnou odpovědnost. 

Zákonný zástupce může své dítě odhlásit ze školní družiny kdykoliv v průběhu 
školního roku na základě písemné žádosti. 

Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD v těchto případech: 

•  pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje 
kázeň a pořádek 

•  ohrožuje zdraví a bezpečnost svou nebo ostatních 

•  dlouhodobě bezdůvodně nenavštěvuje ŠD  

•  v případě porušení vnitřního řádu ze strany rodičů (opakované nevyzvednutí 
dítěte po ukončení odpolední ŠD, neprovedená platba za pobyt dítěte za 
ŠD) 
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3 Evaluační plán 

 

Úroveň 
hodnocení 

Cíle Kritéria Nástroje Četnost 

individuální 

- osobnostní a 
kariérní růst 

- přátelské a 
pozitivní 
klima 

- zlepšování kvality 
výchovných výsledků  

- inovace metod, 
strategií výchovného 
působení 

- analýza a 
hodnocení 
dokumentů, 
vlastní 
činnosti 

- sebereflexe 
- hodnocení 

rodičovskou 
veřejností 

průběžně 

týmová 

- volba 
zajímavé 
činnosti, 
motivující ke 
smysluplném 
využívání 
volného času 

- spokojenost dětí a 
rodičů 

- účast na aktivitách 
- podíl dětí na výběru 

činností 

- analýza a 
hodnocení 
dokumentů, 
činnosti 

- vzájemné 
hospitace 

- reflexe, 
sebereflexe 

- pozorování 
- rozhovor 
- hodnocení 

veřejností 

na 
schůzkách 
metodického 
sdružení 5x 
do roka 

vedení 
školy 

- kontrola 
naplňování 
cílů výchovné 
práce 

- zajištění 
bezpečnosti 

- výsledky výchovného 
působení na žáky 

- přátelská atmosféra 
- hodnocení při 

prezentaci na 
veřejnosti 

- hospitace 
- pohovor 
- pozorování 

 

průběžně 

 

 

4 Podmínky pro činnost dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

 
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je podle stupně a charakteru jejich 
znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována zvýšená pozornost. 
Pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet školní družina další doplňkové aktivity 
v oblastech jejich zájmů. 
 

5 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

 
Žáci přihlášeni do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních 
knihách jednotlivých oddělení.  
Žák bez vědomí vychovatelky oddělení ŠD neopouští.  
Žák svým chováním neohrožuje bezpečnost a zdraví své ani ostatních dětí.  
Doba pobytu žáka v ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.  
Žák se řídí pokyny vychovatelek a provozních zaměstnanců školy a řádem školní družiny, 
který je vyvěšen v každém oddělení.  
Pokud žák narušuje soustavně řád ŠD a činnost školní družiny, může být ředitelem školy 
vyloučen.  
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Činnosti ŠD zajišťují dostatek relaxace a aktivního pohybu, vycházejí ze zájmů žáků, jsou 
věkově přiměřené a motivující, respektují individualitu žáka.  
Vychovatelky ŠD kontrolují stravovací režim dětí a po dohodě s rodiči zajišťují pitný režim. 
Vychovatelky denně kontrolují vhodné osvětlení, teplo, bezhlučnost, čistotu, větrání a 
vhodnost vybavení prostorů ŠD. Pravidelně také kontrolují prostor a zařízení z hlediska jejich 
bezpečnosti. 
Vychovatelky chrání děti před úrazy. Každý žák je povinen jakýkoliv úraz nebo nevolnost 
nahlásit vychovatelce, která zajistí péči, zapíše případný úraz do knihy úrazů a informuje 
zákonného zástupce žáka. Lékárnička je dostupná pro všechna oddělení ŠD. 
Činnosti ŠD navozují klidné partnerské prostředí a příznivé sociální klima. Jsou respektovány 
potřeby jedince a jeho osobní problémy. Vychovatelky ŠD chrání žáky před násilím, šikanou 
a dalšími patologickými jevy.  
ŠD se účastní činností a akcí školy a města.  
Vychovatelky ŠD včas informují žáky i rodiče o činnostech a akcích ŠD písemnou formou a 
na stránkách školy.  
 

5.1 Podmínky pro hygienické a bezpečné působení v ŠD 

 
Prostory odpovídají hygienickým normám (vyhl. 410/2005 Sb.), plně neodpovídají 
charakteru a struktuře činnosti družiny. 
Struktura režimu dne a skladba zaměstnání dává dostatečný prostor pro relaxaci a pohyb 
v přírodě, v tělocvičně školy a na hřišti u školy. 
Stravovací režim je zajišťován školní jídelnou, pitný režim vychovatelkami po dohodě 
s rodiči. 
Je prováděno pravidelné poučení o bezpečnosti žáků i vychovatelek. V prostorách, které 
používá školní družina, je prováděna kontrola bezpečnostním technikem. Školní družina je 
vybavena lékárničkou. Ve městě je dostupná lékařská služba.  
 

5.2 Psychosociální podmínky 

 

Společně vytvořená vize školy, „Co nezvládneš sám, zvládneme spolu v klidném a tvořivém 
prostředí“, je naplňována i školní družinou. Vede k vytváření klidného prostředí, 
k otevřenosti, partnerství, spolupráci. Volené formy a strategie při výchovném působení 
respektují potřeby jedince. Vycházejí ze zájmů žáků a vedou žáky ke smysluplnému 
využívání volného času.  Při činnostech je respektována věková přiměřenost a je využíváno 
motivující hodnocení. K příznivému sociálnímu klimatu přispívá spolupráce dětí z různých 
oddělení (věkových skupin) – prevence v boji proti šikaně a násilí. Děti jsou vedeny 
k toleranci a vzájemné úctě, k dodržování etického kodexu školy. 
Vytváříme podmínky pro spoluúčast dětí na životě školy a školní družiny. Rodiče jsou 
informováni o činnosti dětí ve školní družině. 

 

6 Klíčové kompetence 
 

Pojem kompetence je chápán jako souhrn znalostí, schopností, praktických dovedností a 
s nimi souvisejících postojů, hodnotových orientací. Ve všech etapách vzdělávání, tedy i 
v zájmovém, je jedním z cílů vybavit žáka kompetencemi na úrovni, která je pro něj 
dosažitelná v rámci jeho individuálního osobnostního rozvoje. Do družiny přicházejí děti 
s různou mírou předchozích zkušeností, z různého sociálního prostředí, s odlišnými 
dispozicemi a s různými zájmy. Právě tyto zájmy by měla družina rozvíjet. Činnosti 
v družině navazují na tématické členění ŠVP. Volba metod a strategií jednotlivých činností 
je převážně založena na vlastním prožitku dětí. Formou her, rozhovorem, pozorováním, 
modelováním situací a dalšími metodami si žák rozvíjí dovednosti. V družině k nim ještě 
přibývají kompetence k trávení volného času. Kompetence nelze rozvíjet izolovaně, ale 
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komplexně. Ve výchovném působení jsou kompetence rozvíjeny komplexně, jsou vzájemně 
provázány. Vychovatelky vedou žáky k rozvoji následujících kompetencí. 
 

 
 
 

1. Kompetence k učení 
 
Žák  

− se učí s chutí  

− započatou práci dokončí v dohodnuté kvalitě a stanoveném čase 

− zhodnotí své výkony 

− učí se spontánně i vědomě 

− klade si otázky a hledá na ně odpovědi 

− uplatňuje získané vědomosti a poznatky v praxi 

− aktivně se zapojuje do zájmových činností, využívá zkušeností  

− vyhledává informace z různých zdrojů 

2. Kompetence k řešení problémů 
 
Žák  

− si všímá dění i problémů, které motivují k řešení podobných problémů a situací 

− přemýšlí o příčinách, plánuje, nachází podobné a odlišné znaky 

− ověřuje správné řešení problémů, svá rozhodnutí se učí obhájit a uvědomuje si 
zodpovědnost za své rozhodnutí 

− je iniciativní, započaté činnosti dokončuje 

− odhaduje rizika svých nápadů 

− získané vědomosti dává do souvislostí 
 

 

3. Komunikativní kompetence 
 
Žák  

− vyjádří svůj názor 

− učí se naslouchat druhým, respektovat druhé 

− komunikuje kultivovaně verbálně i neverbálně – spisovně, nepoužívá vulgární výrazy 

− dovede vyjádřit svůj názor, přijímá kritiku, dovede přijmout názory druhých 

− vhodně formuluje a účinně se zapojuje do diskuse 

− využívá informační a komunikační prostředky 
 

 

4. Sociální a interpersonální kompetence 
 
Žák 

− plánuje, organizuje a hodnotí činnost, situaci 

− podílí se na vytváření pravidel práce v týmu, přijímá různé role, pozitivně ovlivňuje kvalitu 
společné práce 

− respektuje dohodnutá pravidla 

− podílí se na utváření příjemné atmosféry, rozvíjí dobré mezilidské vztahy 

− poskytuje pomoc nebo o ní požádá 

− oceňuje zkušenosti druhých lidí a čerpá z toho poučení 

− vytváří si pozitivní představu o sobě samém 

− nese důsledky za své jednání 
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5. Občanská kompetence 
 
Žák 

− uvědomuje si svá práva i práva druhých, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a 
dovede se jim bránit, chová se zodpovědně 

− dbá na osobní zdraví své i druhých, chová se odpovědně i s ohledem na zdravé a 
bezpečné prostředí (přírodní a společenské) 

− respektuje a posiluje sociální a kulturní prostředí, které je formováno tradičními, 
aktuálními, i očekávanými hodnotami národa 

− respektuje etnika a sociální či profesní skupiny 

− váží si tradice a kulturního dědictví a chrání je 

− podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí 

− je si vědom povinností ve škole i mimo školu 
 
 

6. Kompetence k trávení volného času 
 
Žák 

− tráví volný čas účelně, smysluplně, orientuje se v možnostech a nabídkách, rozvíjí své 
zájmy organizovaně i individuálně 

− odmítá nevhodné nabídky trávení volného času 
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7 Činnosti ve školní družině 
Str. 13 - 17 
 
 

 
Hlavní 
okruh 

Tematický okruh Náměty na činnosti 

M
ís

to
, 
k

d
e

 ž
ij
e

m
e
 

 
Domov 

 
Diskuse na téma: Co si představuji pod pojmem domov? 
Malujeme, kreslíme, vyrábíme: náš dům, zahradu, svůj pokoj 
 

 
 
 

Škola 

 
Poznáváme naši školu – co kde je, kdo ve škole pracuje … 
Učíme se popsat cestu do školy, zakreslujeme do mapy 
Besedujeme o způsobu dopravy do školy  
Modelové situace, které můžeme zažít jako účastníci silničního provozu 
Bezpečné přecházení – nácvik na vycházkách 
 

 
 
 
 

Město 

 
 Poznáváme město, v němž žijeme 
 Vyhledáváme informace z historie; nahlížíme do kronik 
 Známe svou adresu, adresu školy 
Exkurze na obecním úřadě (beseda se zaměstnanci a zastupiteli)  
Exkurze na poště, v knihovně, v lékárně, … 
Beseda s policií, dobrovolnými hasiči… spolupráce s úvalskými organizacemi a spolky 
 Malujeme povolání - ten dělá to a ten zas tohle 
Poznáváme různá řemesla našich předků a současná povolání – porovnáváme 
 

 
Za humny 

 
Známe názvy okolních měst a vesnic 
Víme, kam se dostaneme vlakem, autobusem 
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Rodina 

 
Kdo je moje rodina? 
Charakterizujeme, kreslíme, malujeme svoji rodinu 
Můj rodokmen – výtvarné ztvárnění 
Moje rodina a Úvaly – jak dlouho zde žijeme? 
Výroba dárků – den matek, den rodiny, den otců 
 

 
 
 

Kamarádi 

  
Poznej kamaráda – podle popisu, podle hlasu, hmatem 
Učíme se toleranci: 
- nejsme všichni stejní, respektujeme naše odlišnosti 
- besedujeme o různých etnikách 
 

 
 
 
 

Hezké chvíle 

 
Oslavujeme svátky a narozeniny 
Posloucháme muziku, přineseme nástroje, na které hrajeme a uděláme si koncert, dramatizujeme pohádky, 
příběhy, píšeme básně na určité téma… 
Připomínáme si významné dny; světové a mezinárodní dny 
Poznáváme tradice: 
- adventní čas; rozsvícení vánočního stromu; jarmark ve škole 
- Velikonoce 
- Den matek, mezinárodní den rodiny, den otců 
- Mezinárodní den dětí 

 

 
 

Co znamená chovat 
se správně? 

 
Připomínáme si kouzelná slovíčka 
Učíme se chovat mezi lidmi - v divadle, v galerii, v dopravních prostředcích, na ulici, v restauraci - vytváříme 
modelové situace 
Trénujeme v reálu - chodíme na výstavy – využíváme nabídku MDDM, města 
Mluvíme spisovně 
Vyjadřujeme se i beze slov – neverbální komunikace 
Jsme ohleduplní k okolí, nasloucháme, když druhý mluví 
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Náš denní režim 

 
Besedujeme o tom, co všechno stihneme během dne; jak náš den probíhá 
Můj den – vytváříme komiks  
Vyprávíme si, jak trávíme volný čas – kroužky, které navštěvujeme; co podnikáme s rodinou 
Diskutujeme o zážitcích z víkendu 
Vyrábíme si vlastní kalendář 
 

 
Jak se mění lidé 

  
Pozorujeme, jak se měníme my, naši rodiče, naši prarodiče, učitelé – porovnávání starých fotografií a 
skutečnosti 
 

 
 
 
 

Jak se mění svět kolem nás 

 
Pozorujeme změny města – stavby, chátrání, devastace 
Seznamujeme se se současným životem našeho města i s jeho historií 
 Zjišťujeme, jak děti pomáhaly doma dříve a jak pomáhají dnes – spolupráce s rodiči, prarodiči 
Vnímáme, jak se mění životní styl; jak se mění lidská obydlí 
Poznáváme život lidí v minulosti; řemesla (besedy) 
Pátráme, k čemu sloužily některé staré předměty 
 Putujeme časem s využitím knih 
Návštěva souvisejících výstav 
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Příroda kolem nás 

 
Na vycházkách pozorujeme přírodu; poznáváme stromy, jejich plody, houby, květiny, zvířata 
(využijeme i encyklopedie)  
Poznáváme léčivé rostliny, vytváříme herbáře 
 Stavíme a vyrábíme z přírodnin; malujeme výjevy z přírody 
Soutěžíme ve znalostech o přírodě 
Povídáme si o zvířatech, jejich právech, jejich důležitosti, správném chování k nim 
Připomeneme Den stromů 
 

 
 

Počasí 

 
Seznamujeme se s pranostikami 
Vnímáme rozdíly v počasí – jak na nás působí 
 

 
 

Voda 

 
Seznámení s vodou ve všech podobách 
Poznáváme úvalské vodstvo – vycházky k rybníkům, pozorování 
Poznáváme vodní živočichy 
 Připomeneme Světový den vody 
Besedujeme o vodních zdrojích a jejich ochraně 
Děláme pokusy s vodou 
 

 
 

Chráníme své životní 
prostředí 

 
Víme, co do přírody nepatří a proč 
Chováme se k přírodě ohleduplně 
Učíme se třídit odpad 
Připomeneme Mezinárodní den Země 
Besedujeme nad encyklopediemi 
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Moje tělo 

 
Besedujeme o tom, co víme o svém těle 
Vnímáme rozdíly a respektujeme je 
Diskutujeme o handicapech; vytváříme modelové situace, bystříme svoje smysly 
 

 
 
 
 
 

Pečujeme o své zdraví 
 

  
 Besedujeme o hygienických zásadách 
Učíme se jíst zdravě 
Známe svůj stravovací režim 
Máme povědomí o dětských nemocech, a co mohou způsobit 
Víme, jaká je prevence nemocí  
Besedujeme o chování u lékaře 
Objevujeme, jak léčí příroda 
Pečujeme o svůj vzhled 
Seznamujeme se s tím, co nás může ohrozit, vnímáme rizika 
Využíváme knihy a časopisy pro rozšíření povědomí o péči o zdraví 
Připomeneme Světový den zdraví 
 

 
 
 

Chodíme ven každý den 

 
Snažíme se chodit ven za každého počasí 
Poznáváme, co nám přináší každodenní pobyt venku 
Otužujeme se 
Hrajeme míčové hry, rozvíjíme atletické disciplíny, učíme se hry s pravidly 
Provozujeme zimní sporty 

 


