
Výroční zpráva o činnosti školy –školní rok  2020/2021 

 

Základní škola a mateřská škola Mochtín, okres Klatovy 
                         

Základní škola 
 

1. Charakteristika školy 

1.1.   Základní škola a mateřská škola Mochtín, okres Klatovy 

 
úplná adresa: Mochtín 37, 339 01 Klatovy 
právní forma: příspěvková organizace 
telefonní spojení: 376 310 620 
faxové spojení: - 
e-mailové spojení: info@zsmochtin.info 
IZO ředitelství: 650 014 693 
IČO: 75 00 52 63 
ředitel školy: Mgr. Ilona Dvořáková 

 
 
1.2. Zřizovatel: Obec Mochtín 105,339 01 Klatovy 
1.3. Poslední zařazení do sítě škol : od 1. 1. 2003 
            ( č.j. 30239/02-21. Rozhodnutí ze dne 20.11. 2002 s účinností od 1.1.2003) 

 
1.4. Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě) 

 

 Adresa Počet tříd Počet dětí 
+žáků 

Hlavní budova, ředitelství ZŠ Mochtín 37, 339 01 Klatovy 2 33 

 ŠD Mochtín 37 1 28 

 MŠ Mochtín 80 1 33 

                                         ŠJ  Mochtín 80  62 
 

 
 

1.5. Vzdělávací program školy 
 

Název vzdělávacího programu Č.j.116/07 V ročníku 

ŠVP pro ZV Vše pro dítě 1,2,3,4,5 

Rozšířená výuka předmětů ne  

 
          

1.6. Součásti školy  
 

Název součásti Kapacita Počet žáků Počet tříd, 
oddělení 

Počet přepočtených 
pedagogických 

pracovníků 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 

MŠ 39 39* 29 33 2 2 5 ( včetně AP) 

ZŠ 60 60 35 33 2 2 4,798 (včetně AP) 

ŠD (samostatná)  30 30 27 28 1 1 1,232 ( včetně AP) 

 



 
 

Celková 
kapacita jídelny  

Počet 
dětských 
strávníků 

Počet 
dospělých 
strávníků * 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Přepočtený počet 
zaměstnanců 

 

90 62 15 2 1,825 
 

*  
K 1.9.2019 byla zřízena druhá třída. KHS udělila výjimku s tím, že se do 1.9.2021 
přistaví nový pavilon. 
 

1.7.  Typ školy 
 

Neúplná  -  spojené ročníky v jedné třídě: 1. a 2. ročník   
                                                                          3., 4., a 5. ročník 
, 
1.8.  Spádový obvod školy 
 

Mochtín, Kocourov, Těšetiny, Hoštice, Hoštičky, Bystré, Lhůta, Srbice, 
Nový Čestín, Újezdec 

 
1.9.  Specializované a speciální třídy 

- nemáme 
 
1.10. Individuální integrace postižených dětí 
 

Vady Počet žáků 

Mentálně postižení                      1 

Sluchově postižení 0 

Zrakově postižení 0 

S vadami řeči 0 

Tělesně postižení 1 

S více vadami 1 ( zároveň tělesně) 

S vývoj.poruchou učení a chování                                  7 

Celkem                            9 žáků 

Specializovaná výuka pro žáky s SPU:  Individuální  vzdělávací plány 
  
Integrovaní žáci:  
 

V letošním školním roce ZŠ evidovala 1 žáka s tělesným postižením a 
současně s více vadami, 1 žáka s LMP a 7 žáků s vývojovou poruchou učení. 
Pro některé tyto žáky byly vytvořeny Individuální vzdělávací plány, na kterých 
se podíleli vyučující pedagogové, odborníci z SPC Plzeň, SPC Horšovský Týn a 
PPP Klatovy.  

IVP byly konzultovány s rodiči žáků.  
Ve škole pracují tři asistentky pedagoga (dále AP).  

MŠ evidovala dvě děti se speciálními potřebami se dvěma asistentkami 
pedagoga. 
 
 



 
 
 

1.11. Materiálně technické zajištění školy: 
 

Budova školy je sice stará, ale kromě schodiště a šatny prošly vnitřní i 
vnější prostory rekonstrukcí. Třídy i ŠD jsou moderně zařízené. Budova školy 
má velmi vkusně upravené okolí – plot, trávník, květinová výzdoba. 

Škola plně vyhovuje jak po stránce hygienické, tak po stránce 
vybavenosti. 

• Nastavitelné lavice v obou třídách. 

• Dostatečné hygienické zázemí včetně sprchy. 

• Dostatečné vybavení výpočetní technikou. 

• Interaktivní tabule v obou třídách. 

 

Žáci dostali zdarma učebnice a některé pracovní sešity. Žáci 1. a 2. 
ročníku dostávají zdarma i sešity na psaní. Všichni žáci dostávají zdarma 
spotřební materiál, jako jsou čtvrtky, pomůcky na výtvarnou výchovu, pracovní 
činnosti atd. Vše je hrazeno z provozních finančních prostředků Obce Mochtín. 

  

V učebnách jsou příruční knihovny pro samostudium žáků. Žáci mají 
volný přístup k internetu nejen při vyučovacích hodinách, ale i během 
přestávek a odpoledního programu ŠD. Děti mají k dispozici 12 počítačů a 2 
interaktivní tabule. Práce s internetem probíhá pod dohledem pedagoga. 
Dbáme na zásady bezpečného používání internetu pro děti. Často používáme 
online výukové programy. 

 

Ve ŠD mají žáci televizi s přístupem na internet, DVD, v každé učebně 
rádio s CD přehrávačem.  

 

Ke sportovnímu vyžití máme dostatečně vybavenou hernu sportovním 
náčiním. Okna jsou z bezpečnostních důvodů kryta sítěmi. V letošním školním 
roce nebyla herna kvůli epidemiologické situaci využívána a sloužila jako šatna 
pro žáky 1. a 2. ročníku a též k testování žáků na Covid-19. 

 

Pokud bylo současnou epidemiologickou situací dovoleno, využívali 
jsme prostory místního sportovního areálu a zahradu MŠ. 

Žákovská knihovna, která je umístěna ve ŠD, slouží nejen k domácím 
výpůjčkám, ale hojně ji využíváme i v hodinách. Snažíme se nakupovat více 
výtisků od jednoho titulu, aby se knihy daly využívat i při mimočítankové četbě 
v hodině čtení s více žáky. V letošním školním roce jsme opět využili nabídky 
Ekoregionu Úhlava, z.s. a půjčovali jsme si jimi nabízené knihy. Z důvodu 
dlouhé distanční výuky jsme díky sponzorovi zakoupili sady knih na domácí 
čtení, přístup do aplikace vydavadelství Taktik a též přístup do výukových 
programů Didakta. Žáci tyto aplikace využívají jak v době distanční výuky, tak i 
v době prezenční výuky ve škole. 



Celkově je škola velmi dobře materiálně vybavena. 

 

 

1.12. Rada školy  
 

1. ledna 2006 byla zřízena Školská rada.  
Ve školním roce 2020/2021 měla školská rada tyto členy: 
Předseda : Zdeňka Hodanová ( zástupce pedagogů) 
         Člen : Miroslav Bauer ( zástupce obce) 
         Člen : Jiří Korec ( zástupce rodičů) 
Školská rada se schází dvakrát do roka.  
 
V letošním školním roce měly na podzim proběhnout volby do 
školské rady. Vzhledem k situaci (nouzový stav) byly volby 
přeloženy na květen 2021.  
Předseda :  Eva Kohoutová ( zástupce pedagogů) 
         Člen : Miroslav Bauer ( zástupce obce) 
         Člen : Jiří Korec ( zástupce rodičů) 
 

 
2. Údaje o pracovnících školy  
 

2.1.  Přehled o zaměstnancích školy    (ZŠ , ŠD, MŠ, ŠJ) 
 

Počet pracovníků *  
           (ostatní + pedagog.prac.) 

Počet pedagogických pracovníků *, včetně AP 

 2020/2021  2019/2020  2020/2021  
ZŠ             7 / 5,4980 

( včetně AP) 
 6 / 4,7980 

(včetně AP) 
6 / 4,7980 
(včetně AP) 

ŠD             2 / 1,232 
( včetně AP) 

 2/ 1,232 
Vychovatelka, vychovatelka 
ŠD ranní + AP 

2/ 1,232 
Vychovatelka, vychovatelka 
ŠD ranní + AP 

MŠ            6 / 5,75 
(včetně AP) 

 5 / 5 
(včetně AP) 

5 / 5 
(včetně AP) 

ŠJ             2 / 1,825  0 0 

Celkem   15 / 14,305  11 / 11,030 11 / 11,030 
* lomené číslo:  fyzický stav/přepočtený stav 

Vychovatelky jsou zároveň asistentkami pedagoga. 
    

2.2.  Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2019/2020 
    ( bez AP) 

 

Součást 
PO 

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1. 

SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné 
+ DPS * 

VŠ jiné bez 
DPS * 

MŠ 3        

ZŠ 0 0,226    2,681   

ŠD, ŠK 0,804        
* DPS = doplňkové pedagogické studium 

Asistentky pedagoga v ZŠ i MŠ absolvovaly akreditovaný kurz, čímž získaly 
plnohodnotné vzdělání pro vykonávání funkce asistenta pedagoga.  



 
 

2.3. Délka praxe pedagogických pracovníků ( bez AP) ve školním roce 
2019/2020  

 

Počet pedagogických pracovníků 
přepočtený stav dle 2.1. 

Průměrná délka 
pedagogické praxe 

ZŠ                2,909      25 let 

ŠD                0,982      3 roky 

MŠ                3      10 let  

 
 

Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1. s  AP 

– absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD, SpŠ u MŠ 
   Sodb.Š 

ZŠ     2,681     -         VŠ 
          0,226 - SpŠ 
AP     0,75  
          0,638 
          0,50 

 ŠD     0,803  - SpŠ 
AP     0,25  

 MŠ     3       - SpŠ 
AP     2  

  

-  v důchodovém věku 1 

 
 

2.4.  Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 
 

Aprobovanost výuky v ZŠ % V kterých předmětech 

Počet vyučovacích hodin celkem za týden 54 90%   

- z toho počet neaprobovaných hodin 5 10% VV, HV 

 
Všechny předměty kromě VV a HV byly vyučovány aprobovaně. 
 

2.5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků   - ZŠ , MŠ a ŠD 
 

Počet vzdělávacích akcí  4 on-line semináře 

Celkový počet účastníků  3 

Vzdělávací instituce Ekoregion Úhlava, NIDV, R. Rubešová 
- MŠ 

 Vzhledem k uzavření škol se školení neuskutečnila. Proběhla pouze školení   
           on-line. 
  
 
 
 
 
 
 
 



   
3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol  
 

3.1. Zápis žáků do 1.třídy 
 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet 
dětí 

Očekávaný počet 
tříd navržen skutečnost 

8 1 1 7  
 

1 

 
 
 

3.2. Absolventi školy  
 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 0 

- přijatých na víceletá gymnázia 0 

 
 

Počet žáků do 
SpŠ 

do jiné 
ZŠ 

zvláštní způsob 
plnění PŠD * 

dodatečný 
odklad PŠD * 

- kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk.roku 0 
 

1 0 0 

Z toho : odstěhovali se                  0 
              přešli na jinou školu         0 

 1 
0  

  

* PŠD = povinná školní docházka 
 

4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 
4.1. Prospěch žáků (stav k 30.6.2021) 

 

Počet žáků 
celkem 

Prospělo s 
vyznamenáním  
(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 
zkoušky 

Hodnoceno 
slovně 

32 
 

20 11 1 
 

 
0 

 
0 

Jedna žákyně se odstěhovala 31.5.2021. 
 

4.2. Chování žáků 
 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1.pololetí 2.pololetí 

- z toho 2.stupeň 0 0 

- z toho 3.stupeň 0 0 

 
 

4.3. Docházka žáků (celkem za školní rok) 
 

Zameškané hodiny celkem 1 673 hodin  ( průměr 52,3 na žáka) 

- z toho neomluvené 0 

 



 
4.4. Přehled volitelných a nepovinných předmětů: nemáme 

                     
                     

4.5. Plnění Programu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty         
     
Enviromentální výchova prolíná vyučování v mnoha předmětech.  

                     Stále vedeme děti k citlivému vztahu k přírodě, k třídění odpadu. 
               Je vypracován plán EV, který je součástí ŠVP. 
  V letošním školním roce se neuskutečnily žádné exkurze, výlety, besedy 
ani projekty. Plán enviromentální výchovy tak nemohl být splněn.  

 
 

5. Nadstandardní aktivity 
 

5.1. Zájmová činnost organizovaná školou: 
 

   Během letošního školního roku nemohly být dětem nabídnuty kroužky.   
      

5.2. Mimoškolní aktivity- hodnocení školních akcí 
 

5.3. Účast v soutěžích 

Soutěž Název soutěže Počet 
zúčastněných žáků 

Umístění 

1.místo 2.místo 3.místo 

mezinárodní 0     

republiková 0     

regionální 0     

okrsková 0     

okresní 0     

Vzhledem k distančnímu vyučování jsme se nezúčastnili žádných soutěží.  
       

Průběh školního roku: 
 
Usnesením vlády ŠR ze dne 12.10. 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření 
byly všech základní školy uzavřeny. Ihned jsme přistoupili k distanční online 
výuce. V září 2020 jsme na mimořádné schůzce rodičů seznámili zákonné 
zástupce s aplikací Microsoft Teams, přes kterou probíhala distanční výuka. Do 
online výuky se z 33 žáků zapojilo 30 žáků. Třem žákům byly zasílány buď 
emailem nebo doručovány osobně. Na základě nařízení MŠMT byla distanční 
výuka pro žáky povinná.  
Mateřská škola byla v této době v provozu bez omezení. 
 
Dne 18. 11.2020 byla dle pokynů MŠMT povolena prezenční výuka pro žáky 1. a 
2. ročníku, ovšem s omezením: povinnost nosit roušky, zakázána HV i TV, 
zvýšená hygienická opatření, zpřísněné podmínky ve ŠJ. 
Pro žáky 3.,4. a 5. ročníku pokračovala distanční online výuka.  
Provoz mateřské školy pokračoval bez omezení. 
 
Dne 7. 12.2020 se mohli vrátit do škol všichni žáci. Výuka probíhala 
s omezením, např. dodržování homogenních skupin, povinnost roušek, zákaz 



TV a HV, zpřísněné podmínky ve ŠJ. Vyučování i školní družina probíhala 
v režimu dodržování homogenních skupin. Tedy nemohl být dodržován rozvrh 
vyučovacích hodin (setkávání se žáků I. a II. třídy). Školní družina byla 
rozdělena na dvě skupiny. Žáci z I. třídy se zdržovali ve své kmenové třídě, žáci 
II. třídy ve školní družině. Snažili jsme se pobývat co nejvíce venku.  
 
Na 21.12. a 22.12.2020 byly MŠMT 45767/2020-1 vyhlášeny volné dny, na které 
navazovaly Vánoční prázdniny.   
 
Po Vánočních prázdninách byla povolena prezenční výuka pouze pro žáky 1. a 
2. ročníků. Starší děti pokračovaly v distanční výuce. 
Provoz mateřské školy pokračoval bez omezení. 
 
Ve čtvrtek 28.1. 2021 byl žákům 1. a 2. ročníku vydán výpis pololetního 
vysvědčení. Zákonní zástupci 3.,4. a 5. ročníku obdrželi výpis pololetního 
vysvědčení mailem. 
V týdnu od 8. 2. do 12. 2. 2021 se v naší organizaci objevilo několik dětí, žáků i 
zaměstnanců pozitivních na Covid - 19. proto bylo na doporučení KHK 
vyhlášeno na 10.2.,11.2. a 12.2.2021 ředitelské volno. I mateřská škola byla 
v tyto dny uzavřena. Na ředitelské volno navazovaly jarní prázdniny. V době 
jarních prázdnin už byla MŠ v provozu. 
  
Od 25. 2. 2021 MZDR číslem15754/2020-44 zakázalo přítomnost všech dětí MŠ i 
žáků ZŠ ve školách. Tato situace trvala až do 12.4.2021. Žáci se učili distančně 
online. Předškolákům byly zadávány úkoly mailem. 
 
   
12. 4. 2021 se mohli vrátit do škol děti MŠ, žáci 1. a 2. ročníků, v případě 
málotřídních škol se vrátili všichni žáci, ovšem za těchto podmínek: 
- zaměstnanci nutné respirátory, žáci alespoň zdravotnické roušky 
- děti v MŠ pouze zákonných zástupců, kteří pracují ve vybraných profesích  
(bez roušek)  
- 2 krát týdně samotestování všech žáků i pedagogů  
- dodržování homogenity skupin 
- zvýšená hygienická opatření v ŠJ 
- testovat se nemusí osoby, které jsou očkované proti Covid – 19 nebo   
  v posledních 90 dnech prodělaly Covid-19 
- zakázána TV, HV  
 
Od 26.4. se vrací všechny děti do MŠ bez testování a roušek. Testovat 1krát 
týdně se musí jen zaměstnanci, jejich povinností je nosit respirátory. 
 
Od 10. 5. 2021 bylo možné testování jen 1krát týdně. 
 

Školní rok byl ukončen 30.6.2021. 
  

 
5.4.     Spolupráce školy na regionální úrovni (spolupráce se sociálními partnery, úřady 

práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty na úrovni kraje – občanská a zájmová sdružení) 
 

 V letošním školním roce neprobíhala spolupráce.  



  
 

5.5. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství –  
Pravidelně vyhodnocujeme práci s dětmi s PU a jejich výsledky. 

 
6. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu a prevence sociálně 

patologických jevů 
 

Úkoly vytýčené Minimálním preventivním programem se nám letos 
nepodařilo splnit. Ovšem i při distanční výuce byli žáci sledováni. Třem 
žákům byla doporučena návštěva PPP. Dva žáci poradnu navštívili.  
Práci výchovného poradce zastává ředitelka ve spolupráci s ostatními 
pedagogy. 
 

 
6.1.Spolupráce s PPP, SPC 
 

Spolupracujeme s PPP Klatovy, a s SPC Plzeň, SPC Horšovský Týn  
v oblasti diagnostiky vývojových poruch  našich žáků a dále  
konzultujeme vzniklé problémy. Vytváříme ve spolupráci s PPP a SPC 
Individuální vzdělávací plány pro integrované žáky. Snažíme se o 
včasnou diagnostiku poruch. 

 
6.2.Spolupráce  s rodiči, MŠ, obcí 

 
Běžně pořádáme schůzky s rodiči dvakrát ročně. Ovšem v tomto 

školním roce byla situace odlišná. První setkání se uskutečnilo už v září 
2020 , kde byla probírána možnost a způsob distanční výuky. 

 Po návratu žáků na prezenční výuku jsme vyčkávali se schůzkami až 
do května, až se žáci opět zaklimatizují ve škole. Online schůzka s rodiči 
žáků 3.,4. a 5. ročníku proběhla 12. 5. 2021. Zákonní zástupci žáků 
1. a 2. ročníku byli seznámeni s prospěchem a chováním svých dětí   
individuálně (např. při testování dětí).  
Velmi úzce spolupracujeme s MŠ. Ovšem letos nebylo možné, aby se 
děti vzájemně navštěvovaly. I zápisy do MŠ a ZŠ proběhly online.  

 
Výbornou spolupráci máme s Obcí Mochtín i se Školskou radou. 

 
 
7. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
 
V letošním školním roce neproběhla kontrolní činnost ČŠI. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. Výkon státní správy 

 
8.1. Rozhodnutí ředitele školy 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky 1 0 

Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 

Počet přijatých žádostí do MŠ - zápis 9 0 

Počet kladných rozhodnutí – MŠ 9 0 

Počet záporných rozhodnutí - MŠ 0 0 
            

 
8.2. Počet osvobozených žáků 

Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky:   0 
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy:   0 
 
 
 
Počet žáků osvobozených (uvolněni, nehodnoceni – Věstník 11/02) z výuky: 

Předmět Počet žáků 

- 0 

 
 
 

8.3. Počet evidovaných stížností 

Celkový počet evidovaných stížností  

- z toho oprávněných 0 

- z toho částečně oprávněných 0 

- z toho neoprávněných 0 

- z toho postoupených jinému orgánu 0 

 
8.4. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu   

                k informacím 
 
Podle Výroční zprávy ze dne 16. 1. 2020 nebyla podána žádná žádost o podání 
informací. 
 

 

   9. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
 Dále využíváme program Ovoce do škol a Mléko do škol.  
 
10.  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
           Nejsme zapojeni do projektu celoživotního vzdělávání. 
 
11. Předložené a školou realizované projekty financovaných z cizích zdrojů. 
           Nejsme zapojeni do těchto programů. 
 
12. Spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a   
      dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 



          Nemáme odborovou organizaci. 
 
13. Analýza školního roku 
 
 Pedagogové školy se snažili poskytovat žákům kvalitní všeobecné 
vzdělání, rozvíjet osobnost každého z nich a připravit je do běžného života.  
Větší pozornost věnujeme žákům 5. ročníku, kteří přecházejí na druhý stupeň 
do základních škol v Klatovech.  
Letošní školní rok byl však pro žáky velmi náročný. Většinu času se museli učit 
distančním způsobem, což jistě nebylo jednoduché jak pro ně, pro učitele, a 
v neposlední řadě ani pro rodiče. 
Učitelé v naší škole učí dva až tři ročníky v jedné třídě. Proto bylo velmi obtížné 
vytvořit online rozvrh a zároveň respektovat nařízení MŠMT týkající se 
doporučeného počtu vyučovaných hodin. Snažili jsme se ho vytvořit tak, aby   
hodiny probíhaly pokud možno vždy pro každý ročník zvlášť, s co nejmenším 
počtem žáků.  
Žáci 1. ročníku se učili jen ve dvojicích, třikrát týdně hodinu. Ostatní dny 
pracovali na zadaných úkolech. Dvakrát týdně měli ještě půl hodiny prvouku.  
Žáci 2. ročníku se učili online hodinu denně, kdy se střídala matematika 
s českým jazykem, dvakrát týdně probíhala také prvouka.  
Žákům vyšších ročníků učitelé ve skutečnosti věnovali více online vyučovacích 
hodin, než je jejich přidělený počet přímé vyučovací povinnosti. Např. početný 
třetí ročník byl dokonce rozdělen na dvě skupiny. Takto byl zajištěn větší 
individuální přístup k žákům a byla probrána nezbytná míra základního učiva. 
 
Přesto se některým žákům zcela nepodařilo učivo zvládnout tak, jako by ho 
zvládali při prezenční výuce.  
  
  
                                                   
                                                                       ---------------------------------------------------    
V Mochtíně 23. 8. 2021                               Mgr. Ilona Dvořáková- ředitelka školy 
 
 
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne:  24. 8. 2021 
Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne:  7. 9. 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


