Sunny Canadian opět na startovní čáře
A
ajako každý nový školní rok se startem přichází i nějaké to překvapení.
Loni jsme přestřihávali pásku gymnaziální budovy a druhého stupně. Letos
přišel na řadu redesign školní kuchyně
a jídelny. S rostoucím počtem studentů
byla potřeba nová modernější a větší
kuchyň, ale i prostornější družina. Na
srdci nám také leželo zvýšení bezpečnosti
našich žáků, a proto se škola rozhodla
pro nový elektronický systém registrace
žáků, zaměstnanců i návštěvníků školy.
A u moderní elektroniky jsme zůstali
i v případě registrace výdeje obědů
a svačin v obou jídelnách školy. Rozšířili
a zmodernizovali jsme hřiště školy.

Zcela tradičně na našich stránkách
představujeme i nové české učitele či
anglické rodilé mluvčí. V roce 2016 /
2017 se však poprvé můžeme pochlubit německým a na gymnáziu také
španělským rodilým mluvčím. Co by to
byl však za nový školní rok bez ohlédnutí za tím starým. No a v čem to ohlédnutí bude výjimečné? To nám prozradí
článek o závěrečném hodnocení České
školní inspekce, která proběhla začátkem
června.
Aktuální Newsletter bude tedy opět
nabitý novinkami, na které jste zajisté
všichni zvědaví. Přejeme proto za celý
školní tým příjemné čtení. v
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Sunny Canadian Back to the Starting Line

A

long with the start of each new
school year comes a surprise.
Last year we cut the ribbon to
our new second stage and high school
building extension. This year marks
a newly renovated kitchen. With our
growing number of students comes
the need for more modern and larger
facilities, including a spacious after
school club room. Furthermore, since
safety is our constant goal, we will in-
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troduce a new electronic attendance
system. This will be integrated with
our meal ordering system for lunches
and snacks in both school cafeterias.
We have also upgraded the surface of
the kindergarten playground. As usual, we are happy to introduce our new
staff members, which now include
not only Czech and English teachers
but for the first time also German native speakers. Finally, it wouldn’t be a





















new school year without a reflection
on the old one. In hindsight, what was
exceptional? For us, it was certainly
the inspection report by the Czech
Ministry of Education, whose inspectors visited in early June. Therefore,
even though it’s the start of the year,
this newsletter is still packed with
updates and information. From the
entire school community, pleasant
reading! v

Tým SCIS je
připraven!

V

ěříme, že jste si všichni krásně užili léto a těšíte se, až se
opět vrátíte do školy. Také všichni učitelé na SCIS jsou
připraveni, mají radost, že začíná nový školní rok a těší
se na své skvělé žáky.
Vzhledem k tomu, že SCIS nabízí jedinečný přístup
dvojjazyčného vzdělávání, jsme si vědomi důležitosti intenzivní spolupráce mezi českými a zahraničními učiteli. Proto
jsme pro všechny zaměstnance jako každý rok opět uspořádali
teambuildingovou akci – vydali jsme se na kánoích ze
Střechova nad Sázavou do Soběšína a, jak doufáme, započali
tak dobrou spolupráci v průběhu celého roku.
Po víkendu jsme se sešli ve škole a celý týden se věnovali
úvodním školením pro nové i stávající zaměstnance
a připravovali učebny i osnovy. Každé ráno se některý z učitelů
podělil s ostatními o „perlu moudrosti“. Všichni zaměstnanci
absolvovali školení první pomoci a bezpečnosti i ochrany
zdraví při práci. Aktualizovali jsme školní řád, třídní pravidla
i další zavedené mechanismy fungování, připravili učebnice
a další pomůcky…
Také jsme si našli čas na vyzdobení chodeb a učeben tak,
aby poskytovaly příjemné a podnětné prostředí pro výuku
našich žáků. Jsme velmi hrdí na naše zaměstnance a jejich
ochotu a maximální nasazení při přípravách na opětovné
otevření školy 5. září 2016. Těšíme se na Vás a Vaše děti a na
úspěšný školní rok 2016/2017! v

W

Team SCIS:
Ready to Rock!

e trust We trust you have all had a wonderful
summer break and are excited to return to school.
SCIS teachers are fully prepared for our wonderful students and are looking forward to another busy year
at SCIS.
As we function with the original approach of bilingual
education, we are aware of the importance of collaborative planning time between the Czech and international
staff. Hence, we ended our summer with an overnight staff
teambuilding event and canoe trip on the Sazava river from
Střechov nad Sázavou to Soběšín, which served as a great
start to continued cooperation and teamwork throughout
the year.
The following week, staff gathered at the school for induction training of new staff and classroom and curriculum
preparation for all. We enjoyed sharing pearls of wisdom,
sessions with guest speakers on health and safety measures,
revisiting school and class rules, gathering supplies and textbooks, and generally organizing for the basic structural routines of our school year.
We spent plenty of time decorating the school´s hallways
and classrooms so as to provide a welcoming and engaging
atmosphere for student learning. We are very proud of our
staff for their eagerness and participation in preparing for
the school’s opening on September 5, 2016! v
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První školní den v SCIS
P

rázdniny jako obvykle utekly velice rychle a znovu přišel první
den nového školního roku. Tentokrát
byly prázdniny dokonce ještě malinko
prodloužené, protože jsme se ve škole
poprvé sešli až 5. září.
Po úvodním přivítání všech dětí
a rodičů vedením školy a starostkou
Jesenice paní Bc. Radku Vladykovou a po zaznění české a kanadské
a školní hymny pan ředitel již tradičně
zvoněním na zvonec oficiálně zahájil
nový školní rok 2016/2017. Děti
a žáci se poté setkali se svými třídními
učiteli, kteří je odvedli do kmenových
tříd. Jak je již tradicí, žáci základní školy
a gymnázia se s prvním školním dnem
rozloučili v dopoledních hodinách,
zatímco děti v mateřské školce měly

šanci si již tento první den užít až do
odpoledních hodin.
Všem našim novým dětem
z mateřské školky přejeme, aby si zde
rychle našly nové kamarády a aby se
jim u nás ve školce líbilo.
Dětem z naší základní školy
a zvláště prvňáčkům, kteří začínají
svoji povinnou školní docházku,
přejeme nejen mnoho akademických
úspěchů, ale především hodně radosti
ze vzdělávání.
Našim gymnazistům pak přejeme
úspěšné vkročení do poslední etapy
studia na naší škole tak, aby po
ukončení 4. ročníku mohli hladce
navázat na své nabyté znalosti
a dovednosti na některé z prestižních
českých či zahraničních univerzit. v































s usual, summer holidays have flown by and the first days
of the new school year are here again. This year the summer break was a little longer than usual, with our first official
day September 5.
The official programme included a welcome of all children
and parents by school management and the Mayor of Jesenice and the Czech and Canadian anthems. This was followed
Academic Director Ron Stiles’ yearly ring of bell to signify
that the new has officially begun. Kindergarten, Elementary,
and High School students met their teachers and followed
them to the classrooms. In the same tradition as years past,
elementary and high school students finished their first day
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The First School Day at SCIS
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in the morning, while kindergarten children enjoyed the
whole day.
We hope that all of our new kindergarten children will
quickly adapt to the school environment and meet new
friends.
We wish elementary school students, and especially first
graders, not only exemplary academic achievement, but also
to truely experience of the joy of learning.
We also wish our high school students a successful final
stage of education, so that after four years with us, they may
seamlessly build on their knowledge and skills by attending
a prestigious Czech or foreign university. v

J

Podle hodnocení České školní inspekce
je SCIS vynikající škola!

ak již víte z minulého Newsletteru, na
přelomu května a června naši školu na naše
pozvání navštívila Česká školní inspekce. O své
poznatky, zkušenosti a pocity z této návštěvy
jsme se s Vámi již v tomto dvouměsíčníku
podělili, nyní však máme závěry ČŠI černé
na bílém! V posledním červnovém týdnu
jsme dostali do rukou písemnou inspekční
zprávu, ve které je naše škola hodnocena jako
NADPRŮMĚRNÁ!
Pro nezasvěcené to možná nezní nijak honosně, dovolte mi tedy, abych Vás
„zasvětila“. Před třemi lety byla v naší škole
také ČŠI, tehdy jsme byli ohodnoceni jako
škola průměrná. Byli jsme z toho trochu
skleslí a inspektoři nám tehdy vysvětlili, že
toto hodnocení dostává cca 90 % škol. Neznamená to ani tak, že se jedná o průměrnou
školu, jako spíše, že škola vyhovuje obecným
standardům a funguje bez významných

volím si uvést několik citací z inspekční zprávy
ČŠI. „Vnitřní informační systém je funkční.
Pravidelně konané týdenní schůzky pedagogů
v užších týmech velmi dobře umožňují operativní výměnu informací i průběžné vyhodnocování účinnosti přijatých opatření. Sdílení
informací ve škole elektronicky je efektivní,
stejně jako komunikace s rodiči prostřednictvím
internetu. O činnosti školy velmi dobře informuje pravidelně vydávaný Newsletter. Škola
má ve vnitřních dokumentech jasná pravidla
k prevenci sociálně patologických jevů.
Náznaky nevhodného chování jsou zachycovány hned v počátku a prokazatelně projednávány. Pro žáky ZŠ, gymnázia a školských
zařízení je aktivně vytvářeno bezpečné
prostředí. Škola příkladně spolupracuje se
zřizovatelkou, školskou radou, zákonnými
zástupci žáků, školním parlamentem a řadou
dalších institucí. Pedagogický sbor je celkově

problémů. Přibližně 10 % škol se zařadí mezi
podprůměrné školy (to znamená, že mají tak
výrazné nedostatky ve svém fungování, že to
ohrožuje i jejich samotnou existenci) a jen
zcela výjimečné a ojedinělé případy dostanou
hodnocení škola nadprůměrná. A k těmto
zářným výjimkám se nyní řadíme i my!
Během červnové návštěvy nás tedy kontrolovalo celkem 5 inspektorů. Jejich vedoucí,
která pracuje jako inspektorka již celých 17 let
a za sebou má více než 700 provedených inspekcí, nám prozradila, že takovéto hodnocení
udělila vůbec poprvé! Je to pro nás ohromný
úspěch, který by nebyl možný bez usilovné
práce spousty lidí – vedení školy, učitelů,
vychovatelů i ostatních našich zaměstnanců.
Z celého srdce jim tímto děkuji a pevně
doufám, že ve vytyčeném směru budeme
pokračovat!
AconanašíškoleČŠInejvíceoceňovala?Do-

stabilizovaný. Zastoupení mladých pedagogů
a mužů je příznivé. Přínosem je, že škola trvá
při přijímání zahraničních pracovníků, aby
jazyk, v němž budou vyučovat, byl jejich rodným jazykem a aby byli vzděláni v pedagogických vědách. Rovněž přínosné pro vzdělávání
je působení psycholožky, výkonného umělce
a knihovnice. Zájmové vzdělávání je koncepční
a efektivní. Škola příkladně podporuje týmovou
výměnu zkušeností i mobilitu učitelů. Uvádění
začínajících a nových pedagogů do praxe je systematické a účinné. Škola má kvalitní prostorové
podmínky, je bezbariérová. Všechny prostory
jsou čisté a estetické. Nadstandardně jsou žákům
připravovány dopolední i odpolední svačiny
formou „svačinového bufetu“, vždy s dostatkem čerstvé zeleniny a ovoce. Ve školní družině
a školním klubu je příjemná pracovní atmosféra. Nejvýraznějším kladem je multikulturní
výchova, která se vzhledem k mezinárodnímu
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složení účastníků vzdělávání denně dotýká
každého žáka. Škola podporuje účast žáků na
různých soutěžích, učitelé se podle potřeby věnují
žákům, kteří se na soutěže připravují. Žáci dosahují velmi dobrého umístění ve vědomostních
olympiádách. Významných úspěchů dosahuje
škola v soutěžích, kde je v různé formě využit anglický jazyk. Celkové výsledky školy jsou kvalitní
a dlouhodobě stabilní. Výsledky vzdělávání ve
vztahu k vzdělávacím programům mají výbornou úroveň.“
V rámci závěrečného shrnutí ČŠI
v inspekční zprávě za zásadní klady SCIS
označila následující:
naúspěšnou realizaci koncepce dvojjazyčné
školy
nakvalitní prostorové zázemí a podnětné
prostředí pro vzdělávání žáků
naindividuální přístup
narozvoj komunikativních dovedností
v českém i anglickém jazyce
na systematickou péči o začínající a nové
učitele
navzdělávání učitelů v zahraničí a podporu
jejich mobility
narozmanitost
metod
ověřování
vzdělávacích výsledků žáků
napříkladnou spolupráci školy s českými
a zahraničními subjekty
nakvalitní diferenciaci výuky jak pro žáky
nadané či dokonce mimořádně nadané,
tak pro žáky se specifickými vzdělávacími
potřebami
Děkujeme Vám za Vaši důvěru v naši školu,
naše pedagogy i naši vzdělávací koncepci. Jak
vidíte, vybrali jste si správně! v
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Czech School Inspection Rates
SCIS “Excellent”!

A

s you learned in the last newsletter, our school was visited by
the Czech School Inspection (CSI) at the beginning of June.
We already shared our own reflections on this visit, but now
we have the official report in ink: In the last week of June, Sunny
Canadian was evaluated as an excellent school!
You may think that’s nothing special, so let me explain. Three
years ago, an inspection visit resulted in an “average” rating. Knowing what a fantastic school we are, we were a bit disappointed. However, the inspectors explained to us that in the Czech Republic approx.. 90% of schools are evaluated as average: it is more an “expected
standard“ than “average“. They continued that 10% of schools are
evaluated as “below average” (must improve or otherwise risk closing). In just a few extraordinarily isolated cases, a school is evaluated
as excellent. Now we are one of them!
We were visited by five inspectors. The leader, who has been
working as an inspector for 17 years and has inspected more than
700 schools, has never evaluated any school as EXCELLENT. This
is a fantastic success for us! We know that it would not be possible
without the hard work of many people: school management, teachers and other staff. From the bottom of my heart, I would like to
express my thanks and hope that the success will continue.
What did the CSI highlight as our strongest points? Here are a
few quotes from their official report: “The internal communication
system functions well. Weekly meetings of teaching teams allows a continuous exchange of information and evaluation of the effectiveness
of taken measures. Electronic sharing of information is effective, both
internally and with parents. The regularly published school newsletter clearly informs the school community about events and activities.
The school has clear guidelines for the prevention of risky behaviour.
Indications of inappropriate behaviour are discussed and solved immediately. A safe environment is actively pursued for primary and
secondary pupils. The school cooperates seamlessly with its founder,
school board, parents and guardians, student council, and a number
of other institutions. The teaching staff is generally stable. Representation of young teachers and male teachers is strong. To its benefit, the
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school requires that native speaking language teachers are adequately
qualified. Other benefits include a school psychologist, school librarian
and performing musician as a music instructor. Methods of teaching
are conceptual and effective. The school supports teamwork, exchange
of ideas, and room for professional growth. Integration of new teachers
is systematic and effective. The school is spacious and wheelchair accessible. All facilities are clean and aesthetic. Pupils enjoy buffet-style
morning and afternoon snacks with plenty of fresh fruits and vegetables. Morning and after-school clubs have a pleasant atmosphere. The
most positive aspect is a multicultural educational experience, which
impacts students daily due to the international composition of students as well as teachers. The school encourages student participation
in various competitions, for which teachers help students prepare. The
school has a great success rate in knowledge-based Olympiads. Students achieve significant success especially in English language competitions. Overall results are positive and sustained. Educational results
are at an excellent level.”
Other positive inspection notes include:
nysuccessful implementation of a bilingual school concept
nyquality equipment and stimulating environment
nyindividual approach
nycommunicative skills in both Czech and English language
nysystematic care of new teachers
nysupport of teachers’ international education and professional
development
nywide diversity of recognizing students’ educational achievements
nyfantastic cooperation with Czech and foreign schools
ny quality differentiation for gifted or exceptionally talented
students as well as students with learning disorders
Thanks to parents for your confidence in our school, our teachers
and our educational concept. As you can see, you have chosen the
right place! v

Škola Sunny Canadian inovovala
dětské i sportovní hřiště

V

ěříme, že jste si všimli, že
na školní zahradě mohou
děti využívat dvě hřiště,
jedno sportovní, funkční necelý
půl rok, druhé školkové od
června právě inovované.
Dětské hřiště s prolézačkami
využívá zejména mateřská
škola, modré sportovní hřiště
je určené především pro žáky
základní školy a gymnázia, ale
ve volných chvílích je s radostí
využíváno i dětmi z mateřské
školy.
Na dětském hřišti byl
v červnu vyměněn dopadový

povrch z kačírku za certifikovaný vysoce bezpečný povrch
SmartSoft. Tento povrch je
opravdu bezpečný, výborně
tlumí otřesy, je trvale elastický
bez problematických spojů,
takže zde nehrozí riziko zakopnutí a úrazu pádem. Je vodopropustný, tudíž vždy bez louží,
rychle vysychá.
Modré sportovní hřiště bylo
dokončeno v dubnu 2016
a během prázdnin na něj přibyly
házenkářské branky.
Pevně doufáme, že si děti inovovaná hřiště náležitě užijí. v

Playground and Sports
Surface Improvements

B

y now, you have noticed that the school has two playgrounds: A small one with climbing equipment used
mainly by kindergarten, and a larger one with a jungle
gym and blue multipurpose sports court, designed primarily
for elementary and secondary students but also enjoyed by
kindergarten children.
The gravel surface of the kindergarten playground has now
been replaced by the certified super-safe surface SmartSoft.
This surface is highly secure, permanently elastic, and absorbs
vibrations, so there is no risk of injury when tripping or falling. It is also water permeable – no more puddles! – and dries
quickly.
The blue sports court was completed in April 2016 and includes handball equipment as of this summer.
We hope that students enjoy their newly upgraded playground. v
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Studenti z Univetzity v Berkeley
na návštěvě v SCIS

A

ž na poslední chvíli se dva profesoři
s jedenácti studenty z Kalifornské univerzity v Berkeley rozhodli do svého itineráře
zařadit i návštěvu naší česko-anglické bilingvní
školy.
Univerzitní studenti strávili měsíc zkoumáním
tématu minorit a multikulturalismu v Polsku,
České republice a Německu. V průběhu návštěvy
SCIS se potkali s žáky osmého ročníku a kladli
jim následující otázky: Co je tvoje nejoblíbenější
česká tradice? Co si tvá rodina myslí o cizincích?
V co věříš? Žil bys v zahraničí? Jak univerzitním
studentům, tak i studentům Sunny Canadian

Berkeley University Students Visit

E

e are truly honoured have had the Czech Executive Director from
the National office of the Duke of Edinburgh Award, Mr. Ondřej
Lochman, present the license in person at the Grand Opening of
our new High School.
leven students and two professors from the University of California
Berkeley made a late addition to the itinerary of their summer study
trip: A visit to our unique Czech-English bilingual school. The university students spent the month of June exploring the theme of minorities
and multiculturalism in Poland, the Czech Republic, and Germany.
During their visit to Sunny Canadian, they met with last year’s Grade
8 students and discussed questions in pairs, such as: What is your favorite Czech tradition? What does your family think about foreigners?
What are your spiritual beliefs? Would you live outside your home
country? Both second stage and university students found the session
interesting, engaging, and fun. Berkeley students were particularly impressed with our school, mentioning how lucky our students are and
wishing they could return to secondary school to enroll here! We hope
the university will include us on their study tour every year.
Some feedback from Berkeley students:
na“I loved every moment, from touring the school to talking to the

students and staff. They have a wonderful program at this school…I
was impressed by everything.”
na“The students at The Sunny Canadian International School, specifically Kate Powers’s 8th graders, are some of the most well-educated,
articulate, and open-minded children that I have ever spoken to. I left
my visit so impressed by all of the students and wishing I was able
to have the same curriculum as these students when I was in grade
school. The curriculum, the students, the faculty, and the facility all exceeded my expectations.”
na“Your students are open, thoughtful, mature and by far, more intelligent than I was at age fourteen!”
na“It fascinated me to see how intelligent the
students were on current topics and trends-- in not
only the Czech Republic, but also America. It was
altogether a magnificent experience and inspired
me to look into pursuing a career in teaching.
I must add that my visit to Sunny Canadian
was my favorite part of being in Prague, and
I would love to return in the near future!” v
H
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Učební plány, studenti, fakulta a zázemí předčili
mé očekávání.”
na“Vaši studenti jsou otevření, pozorní, zralejší
a inteligentnější, než jsem byla já ve 14 letech.”
na„Fascinuje mě, s jak inteligentním
přístupem studenti uchopili současná témata
a trendy nejen v České republice ale i Americe.
Mohu-li vše shrnout, považuji tuto úžasnou
zkušenost za inspirativní moment v mé další cestě
směřující ke kariéře učitele. Musím řící, že návštěva
v Sunny Canadian patří k tomu nejlepšímu, co
jsem při návštěvě Prahy zažil. Přeji si, abych se sem
v blízké budoucnosti mohl vrátit. v

se schůzka moc líbila a bavila je. Studentům
z Berkley se moc líbila naše škola a zmiňovali, jaké
mají naši studenti štěstí, že tu studují. Dokonce by
bývali rádi studovali u nás. Doufáme, že nás univerzita zařadí do svého programu i v příštích letech.
Hodnocení strudentů:
na“Užil jsem si každou minutu v Sunny Canadian, prohlídku školy, setkání se studenty i učiteli.”
na“Studenti Sunny Canadian, a hlavně pak
studenti osmé třídy Mrs. Powers jsou jedni
z nejlepších studentů, s výbornými vyjadřovacími
schopnostmi a otevřenou myslí. Kéž bych měl
podobné vyučování, když jsem byl já ve škole.
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Opět atraktivnější nabídka
kroužků pro školní
rok 2016/2017
N
abídku kroužků jsme pro
školní rok 2016/2017 rozšířili
hned o několik atraktivních
zájmových aktivit pro školní
i školkové děti. Mezi stávajícími
najdou třináct nových možností,
jak trávit volný čas přímo v prostorách školy po skončení výuky.
Nabídka je natolik pestrá, že si na
své přijde opravdu každý.
Muzikálový tanec, Debatní
kroužek, Kurz první pomoci
a Etiketa... To jsou nové kroužky,

Another Year, More
Extra Courses

nce again this year,
Sunny Canadian is offering a wide range of extracurricular activities.
Once again this year,
Sunny Canadian International School is offering wide range of extra
courses and activities. Extra courses are available to
both KG and ES children.
A variety of long-standing
popular Extra Courses
are open in ES and KG as
well as number of new Extra Courses. You can find
many new possible ways
to spend time after the
day’s lessons.

ES children will have
the option to join courses
in Broadway dancing and
singing, Debate Club, First
Aid and even Etiquette
class. KG children can
look forward to new Extra Courses too, including
Czech Language Games,
Floorball and Fun with
Books.
Overall, we offer 28 Kindergarten courses, 43 Elementary School courses,
and 18 different language
support courses. A complete list of Extra Courses
can be found on the school
website. v

na které se mohou těšit naši
školáci. I naše školkové děti se
dočkají novinek. Za zmínku
určitě stojí kroužek Knihy nás
baví, Hrátky s češtinou a Florbal.
Celkově jsme nabídli našim
školkovým dětem 28 kroužků
a žákům ze základní školy a gymnázia 43 kroužků a 18 jazykových
hodin navíc. Informace o jednotlivých kroužcích, jejich časech
i náplni naleznete na webových
stránkách školy. v

Fantastic Exhibition Coming

S

CIS children love science.
Perhaps that’s thanks to Science teacher Mr. Clive Allen,
who uses lots of experiments
in his lessons. In order to offer
children an interesting exhibition at the beginning of the
new school year, we decided
on the exhibition “Czech Scientists and Their Inventions,”
where students can see colorful illustrations and cartoons of
Czech scientists and their most
famous inventions. The exhibition reveals how things around

n

us were invented, with the goal
of encouraging children to
identify and respect the discovery of various items. jejich
časech i náplni naleznete na
webových stránkách školy. v
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Žáci SCIS se mohou těšit
na skvělou výstavu

CIS děti vědu milují. Dost
možná také díky panu
učiteli Clivovi Allenovi, který
ji vyučuje formou pokusů.
Věděli jsme, že bychom
naše žáky v novém školním
roce rádi přivítali zajímavou
výstavou. Volba padla na
originální výstavu s názvem
Čeští vědci a jejich vynálezy.

Prostory SCIS tak zaplní
nádherné barevné ilustrace
a karikatury českých vědců
a jejich nejslavnější vynálezů.
Výstava prozradí, jak vznikly
věci, které vidíme kolem
nás. Cílem tvůrců výstavy
je povzbudit děti k hledání
a přiřazování našich objevitelů k jejich objevům. v

Představujeme rostoucí tým českých učitelů
Introducing Our New Expanding ES and HS Czech Staff
Mgr. Klára Těšíková

Mgr. Jan Zachař

ZŠ a G německý jazyk, výchova k občanství
pro německý jazyk - Cermat
• Projektová výuka – Goethe
Institut Mannheim
• Asistentka učitele, výuka
německého jazyka a přednášky
o české kultuře – Bourne Community College, Anglie
• IELTS

nStudium:
• Univerzita Pardubice –
Němčina pro hospodářskou praxi
• Univerzita Friedricha Schillera,
Jena, Německo obor Němčina
jako cizí jazyk
nDalší vzdělávání/kurzy:
• Hodnotitel ústní zkoušky

O

ní:

se přitom učili. Mezi její
nejoblíbenější koníčky
patří cestování, pěší turistika, sebevzdělávání
a výuka cizích jazyků.
V rámci své výuky realizuje také projekty,
které motivují žáky
a zároveň podporují komunikaci a rozvíjení jejich
někdy i skrytých dovedností
a talentů. v

Klára pochází ze
Znojma, ale již pátým
rokem žije v Praze.
Od roku 2012 se
s nadšením věnuje
výuce německého
jazyka.
Zaměřuje
se především na
kreativní a zábavnou
formu výuky, tak aby se
žáci na hodiny těšili a zároveň

- Cermat
• Project Method of Teaching –
Goethe Institut Mannheim
• Certificate of Comenius Assistantship at Bourne Community College – Introduction
into Czech and German culture
and creating of teachching
materials
•IELTS

nEducation:

• University of Pardubice, Bachelor studies – German for Business
• Faculty of Philosophy of the
Friedrich Schiller University
Jena – Master of Arts in German as a Foreign Language
nAdditional courses:
• Tester of oral part of „maturita“ exam for German language

A

bout her:
Klára is originally from
Znojmo in South Moravia, but
she has been living in Prague almost for 5 years. Since 2012 she
has been teaching German. She
prefers using creativity to make
learning fun. In her free time

n

ZŠ a G tělesná výchova, výchova k občanství

Klara enjoys traveling, hiking,
brushing up on her skills and
learning about new trends and
methods in teaching. Klára likes
to create project-based learning,
because it motivates the pupils
to learn and also it helps explore
their abbilities and talents.v
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nStudium:
• Univerzita Karlova, Fakulta
tělesné výchovy a sportu
zaměření: učitelství pro střední
školy, obor tělesná výchova -

O

něm:
Honza
sám
aktivně
sportuje
a přivádí ke sportu
ostatní, proto motivace žáků ke
sportovním
aktivitám patří k jeho
hlavním
cílům
i v Sunny Canadian
International School.
Život bez sportu a ponEducation:
• Charles University
Faculty of Physical Education
and Sport.

A

bout him:
Honza likes to do sports actively and also to get the others especialy students familiar with sport
activities. He can not imagine life
without sport and movement. In

psychologie
nDalší vzdělávání/kurzy:
• instruktor fitness
• trenérství beachvolejbalu
• masérský kurz
hybu si neumí přestavit. Ve
svém volném čase se věnuje
mnoha sportům (fotbal,
nohejbal, beachvolejbal,
posilování, cyklistika,
vodní a zimní sporty)
a cestuje. Má rád
přírodu, cizí země,
rád poznává nové
lidi a kultury. Má rád
otevřené a tolerantní
lidi. v
nAdditional courses:
• Instructor of fitness
• Beachvolleyball coach
• Sports masseur
his free time he made various sports
(football, futnet, beachvolleybal,
fitness, biking, water and winter
sports) and travell. He likes nature,
foreign countries and cultures. He
likes opened and liberal people. v

Představujeme rostoucí tým českých učitelů
Introducing Our New Expanding ES Czech Staff
Mgr. Martina SOBOTKOVÁ
ZŠ 1. třída

Mgr. Klára BUCHAROVÁ
ZŠ 1. třída

matematiky na 1. stupni podle
M. Montessori ve Vídni
• Jazykový kurz řeckého
jazyka ukončený mezinárodní
zkouškou úrovně C
• Myšlenkové mapy a jejich
využití při výuce
• Práce s dětmi s poruchami
chování a ADHD/ADD ve
vyučování
• První pomoc

nStudium:
• Pedagogická fakulta UK, M
a Vv pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
• Pedagogická fakulta UK:
nDalší vzdělávání/kurzy:
• Metoda Hejného v matematice pro 4. třídy
• Práce na interaktivní tabuli
• Národní kurz Montessori pedagogiky pro I. stupeň ZŠ pod MŠMT
• Seminář didaktiky

O

ní:

nStudium:
• Střední Pedagogická škola,
Beroun (Učitelství pro MŠ
• Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Učitelství
pro 1. stupeň ZŠ
nDalší vzdělávání/kurzy:

O

tessori, která Martinu oslovila. Poté žila několik let
v Řecku. Po návratu domů
absolvovala
národní
kurz Montessori. V posledních letech učila na
1. stupni ZŠ jako učitelka
a zároveň na 2. stupni ZŠ
jako učitelka výtvarné výchovy. Martina má ráda , cestování,
hudbu, jógu a dobré filmy. v

Martina pochází
z Prahy, kde na PFUK
vystudovala matematiku a výtvarnou výchovu
pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.
Během studií na VŠ se jí
naskytla možnost učit na
první pražské Montessori
škole, a seznámit se tak s pedagogikou paní Marie MonnEducation:
• Pedagogical Faculty of Charles
University Math and Art for 2nd
Stage and HS
nAdditional courses:
• Hejný Math for Gr 4
• Interactive whiteboard
• Montessori for elementary schools
under the Ministry of Education

• Seminar: Montessori Mathematics Education at the 1st Stage
in Vienna
• Language course Greek language exam completed international level C
• Mind maps in teaching
• Education Techniques for students with ADHD / ADD

A

cours she taught first grade students in a private Montessori
school in Prague. Most recently
she worked as a 1st Stage ES
teacher and an art teacher at 2nd
Stage ES. Some of her favorite activities include traveling, nature
walks, dance, music, yoga, roller
skating, swimming, reading and
watching good movies. v

bout her:
Martina
comes
from
Prague. During her studies at
Charles University she got an
opportunity to teach at first
Montessori school in Prague.
Later she stayed several years
in Greece, where she learned to
speak English and Greek. After
completion of the Montessori

n
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Hrou, jenž ji nejvíce oslovily a motivovaly
k tomu, aby se opravdu stala aktivním
pedagogem. Déle než tři a půl roku
pracovala na pozici učitelka
1. stupně ZŠ, dvakrát
1. a 2. třída. V ZŠ vedla
s velkým nadšením zájmové kroužky zaměřené
na výtvarnou výchovu.
Později při mateřské
dovolené se začala
aktivně věnovat privátnímu hlídání dětí a založila
předškolní zařízení Bullerbyn
School. Klára má dvě děti. v

nEducation:

• HS of Pedagogi- cal Education Beroun
• Pedagogic faculty of Charles
University Prague, 1st Stage
teacher
nAdditional courses:

• DYS-center Prague, school
system and school rights
• Ministery accredited cours Curriculum in educational system
• Caledonian School Prague Spanish

A

land, US. During her studies she had the opportunity to
help at the secondary school in
Londynska where she acquired
practical knowledge for becoming a dedicated teacher. Almost
four years she worked as a secondary teacher for class 1 and 2.
Afterwards she took care of children by founding the Bullerbyn
School. She has two children. v

bout her:
Klára finished her pedagogical study in Beroun and
also at the Charles University
in Prague. After her study she
worked with children at children’s houses and at the SOS
children villages in Doubi. She
also was a team leader at the
Fairland Manor summer camp
for disabled children in Mary-



¨

něm:
Klára už v době studií spolupracovala s dětskými domovy
a SOS vesničkou, Doubí.
Rovněž působila jako
týmový vedoucí na
letním táboře pro
handicapované děti a
dospělé v USA (Fairlee Manor Camp,
Maryland).
Klára
během studiu na PedF
UK navázala úzkou spolupráci se ZŠ Londýnská a
tehdy 1. soukromou ZŠ Škola

• Specifické vývojové poruchy
učení a chování a jejich náprava DYS Centrum
• Tvorba učebních osnov
vyučovacích předmětů
• Caledonian School Praha Španělský jazyk

Představujeme rostoucí tým rodilých mluvčí
Introducing Our New Expanding ES Native Speaker Staff
Bc. Amy Darling
4th Grade
Language Pathology
nAdditional courses:
• The Language House TEFL
Course
• YLT Certification - Texas and
Illinois Teaching Certificate

nEducation:

• The University of Texas –
Bachelor of Science Special
Education
University of South Florida
• Bachelor of Science Speech

O

ní:
Amy se narodila
a vyrostla v Texasu
a posledni tři roky
žila v Chicagu. Amy
učí již sedm let,
a to na základní
škole i ve školce.

nEducation:

• Michigan State University
Bachelor of Arts- Special Education Learning Disabilities
nAdditional courses:
• State of Michigan Provisional

O

ní:
Caitlin
pochází
z Ann Arbor v Michiganu. Ve stejném
státě, ale tentokrát
ve městě East Lansing navštěvovala
Státní
Michiganskou Univerzitu. Po
absolutoriu se Caitlin přestěhovala do

Věnuje se speciální pedagogice.
Amy se přistěhovala do Prahy
aby zažila novou kulturu
a obeznámila se s novými
učebními systémy. Baví
ji prijekty typu ‘do it
your self’ a venkovní
aktivity. v

A

bout her:
Amy was born
and raised in Texas but
lived in Chicago for the
last three years before moving
here to Prague. She has been a teacher
for seven years, teaching both elemen-

n

Bc. Caitlin Carden
5th Grade

tary special education
and kindergarten. Amy
moved to Prague to experience a new culture and to
learn about new education systems. She enjoys do-it-yourself projects
and outdoor activities. v

A

bout her:
Caitlin in originally from
Ann Arbor, Michigan but attended
university at Michigan State in East
Lansing, Michigan. Following graduation Caitlin moved to Madrid,
Spain where she has spent the last
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Teacher Certificate
• CPR/ First Aid - American Red
Cross
• Crisis Prevention Institute
training - Ingham Intermediate
School District
španělského Madridu, kde dva
roky vyučovala angličtinu
na bilingvní škole. Caitlin je nadšená životem
v Praze a prací
v Sunny Canadian.
Ve svém volném čase
Caitlin ráda cestuje,
vaří. Ráda se setkává
se svými přáteli a rodinou. v
two years teaching English at
a bilingual school. She is beyond
excited to be relocating to Prague
and Sunny Canadian. In her spare
time, Caitlin enjoys traveling, cooking and spending time with friends
and family. v

Představujeme rostoucí tým rodilých mluvčí
Introducing Our New Expanding ES and HS Native Speaker
Bc. Nicholas “Nicky” Millar
2nd Stage Science

Mgr. Samantha Wuu
2nd Stage English
Master of Arts in Teaching and
Curriculum
• Barnard College
Bachelor of Arts in English

nEducation:

• Harvard Graduate School of
Education

O

ní:
Samatha je původně z New
Jersey, USA a nedávno se
přestěhovala do Prahy.
Učila angličtinu na
čínském venkově,
ve městě New York
a v Bostnu a teď
se těší na svou roli
učitelky základní

• Queen’s University Belfast
(QUB) Bachelor of Education
- Post-primary Science and

školy v Sunny Canadian. Baví jí objevovat Prahu a těší se až bude umět
trochu česky, aby se v Praze
mohla doptat na cestu. Když
Samantha zrovna není
ztracená v Praze, ráda
ochutnává nová jídla,
čte znovu populárního
Harryho Pottera a poznává nové lidi. v

A

bout her:
Originally from
New Jersey in the United States, Samantha has
recently relocated to Prague.
She has taught English in rural China,
New York City, and Boston, and she
is excited to be joining Sunny Canadian as an elementary school teacher.

n

nEducation:

She enjoys exploring
various parts of Prague,
and she looks forward to
learning some Czech that will
(hopefully) help her find her way.
When she’s not busy getting lost, she
likes trying different foods, rereading
Harry Potter, and meeting new people. v
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něm:
Nicholas
(Nicky)
je původně z malého
města na severu Irska.
Po ukončení studia
Nicholas pracoval
a dále zvyšoval svou
kvalifikaci v různých
zemích světa včetně
Nizozemí,
Číny

A

bout him:
Nicholas
(Nicky) is originally
from a small town in the
north of Ireland. Since graduating he has worked and studied
in various countries including the
Netherlands, China and Slovakia.
He enjoys learning about international educational systems and

Û

Ö

O

ì

Mathematics education
nAdditional courses:
• HSK 2 Mandarin Proficiency
•120 hour TEFL course
a Slovenska. Baví ho poznávat odlišné
pedagogické systémey a hlavně
jejich přístupy k podpoře
kreativity žáků. I v Irsku je
krásná příroda, proto si na
Českou Republiku zvykl
rychle. Ve volném čase
se věnuje lukostřelbě,
chození po horách a bivakování. v
in particular their approach to inspiring creativity. In Ireland there is a
lot of awe-inspiring nature,
so his transition to the Czech Republic was harmonious. He spends
most of his free time outdoors
participating in lots of activities
including archery, hill walking and
bivouacking. v

Představujeme rostoucí tým rodilých mluvčí
Introducing Our New Expanding ES and HS Native Speaker
Mgr. R. Adriel Vasquez
ICT teacher and webmaster

Mgr. Evangelia-Lia Ntafopoulou
ES and HS German teacher
nEducation:

• Bachelor of Arts – Humanities, Society, and Culture,
Anglo-American University
(CZE)

nEducation:

• Master of Science – Interactive Media, Quinnipiac University (USA)

O

něm:

national School předat studentům
své dosavadní zkušenosti v digitálním marketingu a rozvoji
webových stránek, aby
tak pomohl další generaci stát se konstruktivním, zodpovědným,
kompetentním a schopným uživatelem informační technologie. v

Adriel
pochází
z Corpus Christi, Te-xasu
(USA) a má rád přírodní
vědy, kávu a rád plní co
si předsevzal. Zajímají
ho počítačové hry,
videohry a elektronická hudba. Adriel
by chtěl v Sunny
Canadian
Inter-

A

bout him:
Adriel is from
Corpus Christi, Texas
(USA) and loves science, coffee,
(completing) checklists, games
(video, tabletop etc.), and electronic music. Adriel is thrilled
to be bringing his experience

in digital marketing
and web development,
passion, and skills to Sunny
Canadian to help the next generation become competent,
constructive, responsible, and
literate users of information
technology. v

• Aristoteles University of Thessaloniki, Department of German
Language and Philology, Specialization: Didactics of German
Language and Linguistics
• Free University of Berlin, Germany Master

O

ní:

Lia se narodila
v Německu v bilingvní německo-řecké
rodině.
Přestože
dětství
strávila
v Řecku, k němčině
si díky mamince
vybudovala hluboký
vztah, který poté zúročila
i ve svých studiích. Nejdříve
na Aristotelově Univerzitě
v Thessalonikách, poté na německé
Svobodné univerzitě v Berlíně, kde
získala v oboru němčiny jako cizí jazyk
titul magistra. Němčinu dale rozvíjela
i účastí v programech Erasmus ve

A

bout her:
Evangelis was born in Germany, however she spent most of
her childhood in Greece. Probably because she grew up in a
bilingual Greek-German family,
Lia developed love for languages.
For this reason, she later decided
to start studying the German language and Didactics. After completing her Diplom degree at the
University of Thessaloniki, she
continued with her studies at the
Free University of Berlin, where
she earned Master‘s degree. During her studies, she also took part
twice in the Erasmus programme
and she got a chance to attend
the universities of Vienna and

n
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“German as a foreign language:
Transmitting Culture“
nAdditional courses:
• Erasmus Programme - Heinrich
Heine University Düsseldorf,
Germany
- Erasmus Programme - University of Vienna, Austria
Vídni a Düsseldorfu.
Poté zde také získala
učitelskou praxi. Učení
na Sunny Canadian
International School
je pro Evangelii velkou
výzvou, na kterou se
moc těší, protože spojí
svou lásku k němčině
v komunikaci s dětmi
různých věkových kategorií. Motivovat děti k cizímu jazyku
a poznávání jiných kultur je velká
Liina záliba. Kromě toho Evangelia
ráda běhá, vaří, věnuje se turistickým
procházkám nebo jen tak odpočívá
s přáteli třeba na pikniku. v
Düsseldorf. Lia gained her experience in teaching German mostly in private language schools
(in Greece, Germany and Austria) and now she am ready for a
new challenge of teaching at the
Sunny Canadian International
School. Lia loves her job because
it connects her passion for the
German language and interaction with children. She is always
trying to keep her students active
and motivate them to develop
an interest in the language and
related culture. In her free time
she enjoy jogging or just taking
long walks. Lia also likes cooking, hanging out with friends and
picnics. v

Představujeme nový tým učitelů španělštiny na Gymnáziu
Introducing Our New Expanding HS Spanish Speaker Staff
Mgr. Jana Adamová
G španělský jazyk

Ing. Ana Maria Russová
HS Spanish Native Speaker
nEducation:

• Forest Engineering. Universidad Distrital, Bogota, Colombia
• Columbia International University, SC - Bachelor of Science
in Communications and Biblical Studies
nAdditional courses:
• Postgraduate Studies
in Geographical
Information Systems. Universidad
Distrital, Bogota,
Colombia
• Master in Applied Behavior
Analysis. ABA
España. Spain (Currently ongoing course)

O

ní:
Ana María se velmi zajímá o komunikaci obecně a miluje výuku dětí
a mladých lidí španělskému jazyku.
Váží si nejvíce času s rodinou, ráda
poznává různé kultury po celém
světě, svůj volný čas věnuje čtení
životopisů výjimečných osobností

A

bout her:
Ana María has a strong passion for the communication in
general and deeply enjoys teaching Spanish Language to young
children and teenagers.
She values the most the time
with her family, likes learning
about different cultures worldwide, and loves reading biographies of exceptional human
beings (Helen Keller, Nicholas
Winton, Jan Zizka, etc).
Ana María admires the discipline of sportpeople, but hardly

n













nStudium:

• Teaching Developmentally Disabled Children, APLA, Prague
• Development of social and communication abilities in children with
ASD, APLA, Prague
• Six Sigma Plus Green Belt Core,
Honeywell International, Prague
• Methodologies for Communication and Difussion Profafor, Quito
(Ecuador)
• Production and
Use of materials for
Quito Promotion
and Training, Profafor, Quito (Ecuador)
• Seminaries related
to Forestry and Ecology

• Filozofická fakulta University
Palackého Olomouc - obor:
španělský jazyk a geografie
nDalší vzdělání/Kuruy:
• CERMAT – zadavatel, hodnotitel a autor testových úloh

O

ní:
Životní energii
čerpá Jana ze slunce
a moře stejně jako
z rodné Mora-

a zumbě fitness.
Ana María je i z důvodu své profese velmi znepokojena globálním
oteplováním, nešetrným využíváním
přírodních zdrojů a nadprodukcí
odpadů. Proto se snaží i své studenty
vychovávat k zodpovědnému přístupu
k životnímu prostředí. v
can find discipline for sporting
on her own. That is the reason
she loves Zumba Fitness because it feels more like dancing
than having tough time at the
gym.
Ana María is very much concerned about global warming,
the irrational use of the natural
resources and the overproduction of wastes. This is a big issue for her and therefore she
keeps transmitting a message of a
“planet-friendly behavior“ to her
students. v



































ze španělského a ruského jazyka
• Sevilla, Španělsko - Program
Socrates
• Benidorm – letní škola
španělštiny
• Certifikovaný průvodce
cestovního ruchu
vy. Dobíjí ji také
přátelé, hudba,
skoamerický
a čtyřnohý
„Gucci“. v

skvělí
latintanec
přítel

nEducation:

author, avaluator in
Spanish and Russian.
• Sevilla, Spain - Program Socrates
• Benidorm - Summer
school of Spanish
• Qualified Tourist and Travel
Guides

A

imagine life without great friends,
music, latin-american dance and
four-legged friend “Gucci”. v

• The Faculty of
Arts Palacky University Olomouc Departments Spanish
and Geography
nAdditional courses:
• Cermat - tests fellow sponsor,
bout her:
Jana gains life energy from
sun and summer as much from
Moravia, birthplace. Cannot

Celoroční projekt mateřské školy s názvem
„Do světa za dobrodružstvím”

V

i závěru uplynulého školního roku
mnozí z Vás měli možnost vidět
slavnostní zakončení celoročního
projektu „Matka Země“. Společné
setkávání se nám zalíbilo, a tak už
společně plánujeme nový dobrodružný
projekt, jehož tématem bude cestování.
Ve školce vznikne cestovatelský klub,
jehož prostřednictvím budeme moci

A

t the end of the past school
year many of you had the opportunity to watch the closing
dance ceremony of the kindergarten project “Mother Earth”. We truly enjoyed our gathering, common
activities and collaboration. Therefore we are already in the process of
creating a new project that will be
primarily about travelling.
We will set up a “travel club”
through which we will be able to
follow, meet and exchange experiences from various journeys taken
by individual classes and their created little characters. The project´s
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content, games and entertainment
will fulfil our kindergarten integrated blocks of Curriculum and
fortnightly topics.
We also aim to establish collaboration with kindergartens abroad
and take a part in art competitions.
We believe that our travelling
and exploring will make some of
our annual school events special
(i.e. paper collection) and will create
great opportunities for parents and
siblings to get closely involved in the
kindergarten´s life. We look forward
to being creative and being together!
OK, let´s start our adventure! v

<
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?

sledovat a vyměňovat si zkušenosti
z různých cest jednotlivých tříd a jejich
postaviček a také se společně scházet.
Projekt bude propojen s integrovanými
bloky a týdenními tématy školního
vzdělávacího programu formou hry
a zábavy.
V rámci projektu se pokusíme
navázat spolupráci s institucemi
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a školami v cizině, nebo se zapojit do
výtvarných soutěží.
Doufáme, že putování a objevování
nám všem oživí tradiční celoškolní
aktivity, jako je například sběr papíru,
a že se do celoročního projektu zapojí
i rodiče a sourozenci. Těšíme se, co
všechno společně vymyslíme a zažijeme.
Nuže, vzhůru za dobrodružstvím! v

Kindergarten
School
Yearlong Project Adventure Around
the World

A

U

Nově tchai-ťi
v Sunny Canadian

inás v Sunny Canadian jsme si
vědomi toho, že rozvoj hrubé
i jemné motoriky a grafomotoriky
je prioritou v oblasti předškolního
vzdělávání a že je jedním
z nejdůležitějších předpokladů
zdárného nástupu do první třídy.
V naší školce pracujeme i s originální metodou, založenou na
vnímání písma jako vědomé
stopy pohybu. Metoda je akreditována Ministerstvem školství
a je popsána ve stejnojmenné
knize ak. mal. Táni Svatošové,
autorky metody vědomé stopy,
malířky, arterapeutky a instruktorky tchai-ťi. Více o podstatě
cvičení a metodě vědomé stopy
se dozvíte na webových stránkách
http://www.tanart.cz/
Obdobným
profesním
školením prošla i ak. mal. Anna
Matoušková, která působí šestým
rokem jako učitelka předškoláků
v Českém programu Mateřské
školy, metodu používá v SCIS
i jako lektorka kroužku Vědomá
stopa.
Kroužek Vědomá stopa je
vhodný pro děti od pěti do osmi
let, tedy pro předškoláky, žáky
prvních tříd a pro děti nastupující
do druhé třídy. Ve školním roce
2016 /2017 jej nabízíme v rámci
aktivit na podporu vzdělávání
jako celistvý blok trvající od října
do května každý pátek od 13:00
do 13:45 hod. v malé tělocvičně.

n

Rodičům ze tříd OT, RE, BrB
a WF lektorka Anna Matoušková
představí základy metody a zodpoví případné dotazy na třídních
schůzkách dne 15. 9. Pro všechny,
kdo by se chtěli podívat, jak lekce
probíhá, uskutečníme během
září dvě ukázkové hodiny, rovněž
v pátek 16. 9. a 23. 9., vždy od
13:00 hod.
V letošním roce jsme se
rozhodli vytvořit ucelený systém
průpravy a práce s tělem i myslí,
založeném na tchai-ťi, a dát tak
možnost rodičům, učitelům
i starším studentům aby si
zacvičili přímo pod vedením Táni
Svatošové.
Zveme všechny zájemce od 15
let o na úvodní seminář tchai-ťi
pro dospělé ve středu 14. 9. od
17:00 do 18:30. Seminář přímo
navazuje na třídní schůzky
prvního stupně ZŠ a tříd
U Dráčků, U Broučků, BB, YD,
PD a GF naší MŠ.
V případě zájmu budete mít
možnost se s Táňou Svatošovou
setkávat
na
pravidelných
cvičeních, která se budou konat
každou středu od 21. září vždy
od 17:00 do 18:30. Informace
k přihlašování na Cvičení tchai-ťi
a bližší porobnosti naleznete na
webových stránkách.
Těšíme se, že se společně
dokážeme udělat něco pro své
zdraví a duševní pohodu! v
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Tai chi Brand New
In Sunny Canadian

t Sunny Canadian we are
aware that the development of
gross, fine and graphomotor skills
are a priority in the field of early
childhood education, and that together these are some of the most
important prerequisites for a successful entry into first grade.
In our school we work with the
original method, based on the
perception of a Conscious Trace
of Movement. This method is
accredited by the Ministry of
Education and is described in a
book, ‘The Method of Conscious
Trace’ by Tana Svatosova, a painter, art therapist and instructor of
Tai chi. More information can
be found on her website http://
www.tanart.cz/
Anna Matoušková, a teacher
beginning her sixth year in
the Czech Kindergarten Programme, has recieved similar
professional training as Tana Svatosova, and will be teaching the
Conscious Trace extra course.
Conscious Trace is suitable for
children from five to eight years,
including pupils of kindergarten,
first grade and those entering
second grade.
In the academic year
2016/2017 this extra course will
be available from October to
May, every Friday 13:00-13:45
pm in the Gym. Anna Matousk-

ova will present the method and
answer questions at the parents’
meeting for OT, RE, BrB and WF
on Thursday, September 15th.
There will also be two sample
lessons on Friday, September
16th and Friday, September 23rd,
both starting at 1 pm for those
who would like to see how the
lesson progresses.
This year we have also decided
to create a comprehensive system
of body and mind development,
based on Tai chi. We are offering
the opportunity to parents, teachers and older students to work-out
directly under the leadership of
Tana Svatosova. We would like to
invite everyone aged 15 years and
above to Tana Svatosova Tai chi
workshop for adults on Wednesday, September 14th from 5.00 6:30 pm. The workshop will start
after the primary school, Beetles,
Dragons, BB, YD, and PD KG
class meetings.
If interested, you will be able to
meet Tana Svatosova for weekly
exercise classes, which will be held
every Wednesday from September 21st at 5:00 - 6:30 pm. Information about registration for Tai
Chi Exercise and more details will
be available on our webpages.
We hope that together we can
do something for our health and
wellbeing! v
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Představujeme rostoucí tým rodilých mluvčí mateřské školy
Introducing Our New Expanding KG Native Speaker Staff
Bc. Jenna DeCostole
Green Forgs
tion with an endorsement for
special education
nAdditional courses:
• Brookdale Community College
Associate of Arts in Education

nEducation:

• Georgian Court University, USA
Bachelor of Arts in Education
Court University Bacehlor of
Arts in Psychology, USA
• Elementary education certifica-

O

ní:
Jenna
pochází
z New Jersey, USA. Po
získání bakalářského
titulu v základním
vzdělávání a psychologii na Georgian Court University se odstěhovala
na Floridu a začala
učit. Učila 5.třídu na
Floridě, ale na konci
roku se jí naskytla skvělá
příležitost a odstěhovala se do České
republiky. Zde učila angličtinu dva

nEducation:

• Kennesaw State University,
USA; Bachelor of Science in
early childhood education

roky, věkovou kategorii od
předškoláků po dospělé,
v Berouně a Hořovicích.
Jenna tuto zkušenost
velice oceňuje a baví
ji učit angličtinu
a poznávat jiné kultury. Jenna je velice komunikativní
a snaží se, aby pro
studenty byly lekce
zábavné a nezapomenutelné. Nemůže se dočkat
návratu do Prahy a těší se na
setkání s lidmi v SCIS. v

A

bout her:
Jenna is originally from
New Jersey, USA. After graduating with her Bachelors in elementary education and psychology from Georgian Court
University, she moved to Florida
to start teaching. She taught fifth
grade in Florida, but at the end
of the year a great opportunity
came up and she moved to the
Czech Republic. Here she taught
English for two years from pre-

n

Bc. Stephanie Ray
Red Eagles

school age children to adults
in the towns of Beroun and
Hořovice. Jenna found this experience to be very rewarding and
ever since, teaching English and
experiencing other cultures has
become one of her biggest passions. Jenna is extremely outgoing and she strives to make every
lesson a fun and memorable one
for all of her students. She can’t
wait to move back to Prague and
meet everyone at SCIS. v

































































O

ní:
Stephanie
pochází
z města Atlanta v Georgii, kde učila rok na
2. stupni. Žila a pracovala také na tropické Costa Rice a ve
slunečném Thajsku.

A

bout her:
Stephanie is
from Atlanta, Georgia where she taught
grade 2 for one year.
She also lived and worked
in tropical Costa Rica and sunny
Thailand teaching primary aged
students. Besides working with

• Wake Forest University, North
Carolina, USA – Bachelor of arts – Communication and English
Vyučovala zde žáky základní školy. Vedle práce s dětmi se také ráda věnuje
četbě, odpočinku, hraní Friebee a cestování. Je nadšená,
že se připojí k týmu Sunny
Canadian a těší se na
setkání s kolegy, učiteli
a studenty. v
children she also enjoys reading, relaxing
in her hammock, playing Frisbee, and traveling. She is very excited
to join the Sunny Canadian
community and she looks forward
to meeting the staff, parents and
students. v

Představujeme rostoucí tým rodilých mluvčí mateřské školy
Introducing Our New Expanding KG Native Speaker Staff
Bc. Elyse Jackson
Blue Bunnies
Arts; Special Education and
Teaching Language Arts Concentration

nEducation:

• Michigan State University,
Michigan, USA, Bachelor of

O

ní:
Elyse pochází z Michiganu.
Ráda cestuje, píše, má ráda turistiku a ráda hraje golf.
Po absolvování Státní
Univerzity Michigan
pracovala v letním
kempu
YMCA
ve
Skalistých
horách. Následně
se
přestěhovala
do Španělska. Pos-

nEducation:

• Stranmillis University College,

lední dva roky Elyse strávila v Madridu jako učitelka anglického jazyka
v bilingvní škole. Je přesvědčena, že
učitelské povolání je nesmírně
obohacující a hodnotné.
Pracovala s dětmi ve věku
od 2 do 13 let, ale nejvíce
ji baví práce s dětmi
předškolního
věku.
Elyse se nemůže dočkat,
chvíle, až se stane
členem Sunny teamu. v

A

bout her:
Elyse is from
Michigan. She enjoys
traveling, writing, hiking
and playing golf. After graduating from Michigan State University she spent a summer working in
the Rocky Mountains at a YMCA
summer camp and then moved to
Spain. She spent the past two years

n

Bc. Hannah Armstrong
Orange Tigers

teaching English in a
bilingual school in Madrid. She thinks teaching
is an extremely rewarding and
worthwhile career. She has had
experience working with children
of all ages (2-13), but she especially
enjoys working in Kindergarten.
She is very excited to be a part of
the Sunny Canadian Team! v
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O

ní:
Hannah pochází ze Severního
pobřeží Severního Irska. Po ukončení
studia zde pracovala v celé řadě
škol. Vždy se chtěla věnovat
výuce na mezinárodní úrovni, proto se
přestěhovala do Číny
a potom na Slovensko. V obou zemích

A

bout her:
Hannah is
from the North
Coast of Northern
Ireland. She completed
her education degree and
taught in a range of schools in
Northern Ireland. She has always been interested in teaching
internationally and consequently moved to China, and then to
Slovakia to teach. She believes

Belfast, Northern Ireland; Bachelor
of Education (Hons) Primary
se věnovala výuce dětí. Věří, že děti se učí
nejlépe, když je výuka cíleně zaměřena
na individuální potřeby žáka a je zároveň
interaktivní a poutavá. Ve svém volném čase ráda čte, poslouchá
hudbu a objevuje nová místa. Těší se, že se seznámí
s českou kulturou a stane
se součástí týmu Sunny
Canadian. v
that children learn
best when lessons
are catered to individual pupils’ needs,
and learning is highly
interacting and engaging. In
her spare time, she likes to read,
listen to music and explore new
places. She is excited to learn
more about Czech culture and
become part of the Sunny Canadian community. v

Představujeme rostoucí tým českých učitelů i rodilých mluvčí MŠ
Introducing Our New Expanding KG Native Speaker and Czech Staff
Veronika Birnbaumová
Purple Dinos

Bc. Jessica Neel
Yellow Ducks

nStudium:
• Obchodní Akademie Kollárova
(Praha)
• Předškolní vzdělnávání - CACHE
Level 3 Diploma for the Children and
Young People’s Workforce (QCF) –
Early Learning and Childcare
Pathway (Leeds, Anglie)
nDalší vzdělávání/
kurzy:
• Vzdělávání
dvouletých dětí Anglie (Leeds)
• Podpora
dětí které mají
angličtinu jako
druhý jazyk–
Leeds, Anglie 2012

Minor in Communication
Studies
nAdditional courses:
• TEFL Certified
• Young learners certification

nEducation:

• Texas State University of San
Marcos, Texas, USA, Bachelor
of Administration
Major in Business Management

O

ní:
Jessica
pochází
z Bulverde v Texasu,
kde pracovala pro
vládní
organizaci
CDS. Během tohoto
zaměstnání
pracovala jako chůva,
vychovatelka a jako
zdravotní asistentka
pro děti se zdravotním postižením. Díky
těmto zkušenostem zjistila,
že ji práce s dětmi naplňuje. Po
absolvování Státní Univerzity Texas

se Jessica přestěhovala do Prahy,
kde se stala kvalifikovanou
lektorkou angličtiny. Jessica má dvě lektorská
osvědčení: Angličtina
jako cizí jazyk a druhé
zaměřené na vyučování
předškolních dětí. Ve
svém volném čase
ráda objevuje Prahu
a okolí společně se svým
štěnětem Lily. Jessica se těší
ní:
na setkání s dětmi ve školce
Veronika je původem
a stát se novou členkou týmu školy
z Jílového u Prahy. Posledních 11 let žila
Sunny Canadian. v
v Anglii, zpět do rodného města se vráto become a certified English tila v srpnu 2016. V Anglii pracovala
teacher. She has two certifica- jako dětská pečovatelka, během této
tions in teaching: English as a práce Veronika získala možnost pra-

O

A

bout her:
Jessica is from Bulverde,
Texas where she worked for a
governmental agency called
CDS. During this employment,
she worked as a nanny, tutor and
medical assistant for children
with disabilities. Through this
work, she discovered her love
for working with children. After graduating from Texas State
University, she moved to Prague

foreign language, and one specifically geared towards teaching
young learners. In her spare time
she loves to explore Prague and
the surrounding nature with her
pup Lily. Jessica looks forward to
meeting her new students and
becoming a new member of the
Sunny Canadian community! v
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covat s dětmi ve věku od dvou
měsíců do devíti let. Veronika se
rozhodla pracovat ve školce, protože
věří, že vzdělání dětí je nejcennější věc
na světě. Ve svém volném čase ráda
cestuje, jezdí na kole a ráda tráví čas se
svou rodinou. v

nEducation:
• Business Academy Kollarova Prague
• CACHE Level 3 Diploma for the
Children and Young People’s Workforce (QCF) – Early Learning and
Childcare Pathway (Leeds, UK)
Preschool education - studying
nAdditional courses:

• Nurturing and Inspiring 2 Year
Olds as Learners Leeds UK
• An Introduction to Supporting
Children Learning English as an
Additional Language in the Early
Years Leeds,
• Exploring Colour, Texture, Shape,
Form and Space Leeds
• Paediatric first aid course – Leeds

A

work with children from 2 months
to 9 years. Veronika have decided to
make early learning her life’s work
because she believes a child’s education is the most valuable thing in the
world. When she is not working, she
enjoys travelling, cycling and spending time with her family. v

bout her:
Veronika is originally from
Jílove u Prahy. She lived in England
for the past 11 years, she returned
back to her home town in August
2016. Veronika has been working as
a childminder in England, during
this time she had the opportunity to

¼

• Poznávání barev, textur, tvarů ve
dvojrozměrnosti a trojrozměrnosti 2012, Anglie (Leeds)
• Bezpečnost dětí Anglie (Leeds)
• Jak povzbudit rodiče aby podpořily jazykový rozvoj svých dětí - Anglie (Leeds)
• Kurz první pomoci – Anglie
(Leeds)Vzdělávání dvouletých
dětí - Anglie (Leeds)
• Podpora dětí které mají
angličtinu jako druhý
jazyk– Leeds, Anglie
2012
• Poznávání barev,
textur, tvarů - 2012,
Anglie (Leeds)
• Kurz první pomoci
Anglie (Leeds)

Nový přístupový systém

V

prámci zvyšování bezpečnosti
vašich dětí ve škole zavádíme od
začátku tohoto školního roku
po vzoru jiných prestižních škol nový
přístupový systém, a to jak pro žáky, tak
i zaměstnance. Při příchodu do školy se
žák za pomoci přidělené Sunny karty,
nebo své ISIC karty zaregistruje („čipne“)
u vstupu do budovy školy, a stejně tak i
při odchodu. Stejná karta bude sloužit
i pro výdej jídla a v budoucnosti plánu-

New Access System

I

n the interest of the increased safety of
your children, we are pleased to follow the
footsteps of other state-of-the-art schools
with a new building access system for both
students and staff. At the main entrance, students will use identification cards – either
International Student Identification (ISIC)
cards or Sunny cards – to record their entrance and exit. The same card will be used
for snack and meal distribution, and in the
future it will be expanded to include other
areas of school operations. v

jeme dále rozšířit použití čipových karet
i do jiných oblastí provozu naší školy. v
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elektronická stravenkářka
SENSO
Novinka ve školním stravování
O

d nového školního roku 2016/17 jsme pro naše studenty připravili
několik novinek ve školním stravování. Žák má i nadále automaticky přihlášen oběd č. 1, a možnost výběru oběda č. 2, nebo jeho
odhlášení. Nadále zůstává také možnost změny, nebo odhlášení jídla
přes internet, či za pomocíi mobilní aplikace.
Novinkou je možnost výběru na čtecím zařízení objednávkového
boxu, umístěného přímo v recepci ZŠ a Gymnázia. Navíc v případě, že
si žák zapomene čip/kartu, může tento objednávkový box v době vydávání svačin i oběda použít, dle návodu umístěného nad objednávkovým boxem, nebo na webových stránkách školy k vystavení tištěného

náhradního dokladu. K tomu je nezbytné znát heslo z přihlašovacích
údajů pro objednávky na internetu.
Noví žáci, či žáci, kteří čip/kartu ztratí, jsou povinni co nejdříve
ztrátu ohlásit v kanceláři školní jídelny ZŠ a Gymnázia. Žákovi bude
následovně vystavena karta nová, a to za jednorázový poplatek 150,Kč, který mu bude automaticky stržen na konci pololetí ve vyúčtování
stravy. Žákům lze místo stávajících čipů/karet v případě kompatibility
aktivovat i kartu ISIC.
Obědy i svačiny jsou vydávány pouze tehdy, prokáže-li se žák
identifikačním čipem/kartou, nebo vytištěným náhradním dokladem. v

News in school meals

T

his year, a few improvements have been
made to the meal ordering and distribution
system. If a student forgets
Since the new school year 2016/2017 we
have for our students several innovations in
school meals. The student still has automatically logged lunch No. 1, and can choose a
lunch no. 2, or can cancel the lunch. There is
still the possibility to change or cancel meals
via the Internet or using mobile applications.
A new thing is that a student can do this at

n

a special ordering box located at the reception of elementary school and high school.
Moreover, if a student forgets to bring a chip
/ card, he or she can use this box (according
to the instructions located above the ordering box, or on the school website) to print a
replacement document. Doing this is possible only at the time of snacks or lunch.
To do this, it is necessary to know the password from the login information for online
orders.
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Students, who havelost their chip / card, are
obliged to report the loss in the office of the
school cafeteria as soon as possible. A new
card will be issued, and a fee of 150, - CZK will
be automatically deducted at the end of the semester in the food statement. ISIC cards can
be activated instead of existing chips / cards in
the case of compatibility.
Lunch and snacks are issued only if a student has an identification chip / card or a
printed replacement document.. v

Nová pravidla parkování před
budovou školy

malé parkoviště před školu
pouze pro provoz budovy a
zásobování.
Tímto žádáme všechny
rodiče, aby nevjížděli na
tuto plochu a pro parkování využívali parkoviště
před Mateřskou školkou
SCIS. Přijatá opatření jsou
v zájmu bezpečnosti vašich
dětí. Děkujeme za pochopení. v

V

ážení rodiče,
V letošním školním
roce jsme kompletně
přestavěli novou školní kuchyň. V přízemí nové stavby se
nachází varna, přípravny svačin
a výdej jídel. Dále v prvním
patře vyrostla další školní
družina. I přes ukončení stavebních prací bude vzhledem
k bezpečnosti studentů, sloužit

New Parking Rules
are in Effect

D

ear parents,
in the current school-year there is a new larger and more modernized kitchen available. The
ground floor of the new building will be used for preparation, cooking and serving of lunch and snacks. The
upper floor serves as a school club. Despite completion
of construction works, the small parking lot in front of
the school will continue to serve the purpose of building operation and suppliers.
Thus, we kindly ask all parents to refrain from driving into this area and for all parking is to remain in
front of the kindergarten entrance. The new precaution can help to keep your child safe. Thank you for
your understanding and make sure your child has
a safe route before allowing him to walk to school. v
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Podzimní sběr papíru - Fall Paper Collection
Sunny Canadian InternaPonal School
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Sunny Canadian International School
Personální obsazení - Staff Directory
Vedení školy - School Management

Generální ředitel / Director

Mgr. Ron Stiles

Tel. / Phone: 739 369 074
director@sunnycanadian.cz

Ředitelka pro ZŠ, MŠ a Gymnázium /
KG, ES and HS Principal

Ing. Jitka Stiles, Ph.D.

Tel. / Phone: 739 692 610
reditel@sunnycanadian.cz

Zástupkyně pro 1. stupeň /
Vice Principal for ES First Stage

Mgr. Zina Pacak

Tel. / Phone: 739 013 629
zs1@sunnycanadian.cz

Zástupkyně ředitele pro 2. stupeň /
Vice Principal for ES Second Stage

PhDr. Andrea Koch

Tel. / Phone: 604 370 458
zs2@sunnycanadian.cz

Zástupkyně ředitele pro Gymnázium /
Vice Principal for High School

PaedDr. Jana Zbirovská

G

Mgr. Kate Powers

Zástupkyně ředitele pro anglická studia /
Vice Principal for English Studies

vvvvvvbxjh

Zástupkyně ředitele pro MŠ /
Vice Principal of Kindergarten

Libuše Jíšová

bclahgoluih

Vedoucí anglického oddělení MS /
Head of English Studies KG

hxfghfghh Tim Bc.

Zástupkyně ředitele pro Cambridgeské kurikulum
Vice Principal for Cambridge Curriculum

Bc. Hannah Armstrong

Tel. / Phone: 734 570 671
gymnazium@sunnycanadian.cz

sssfsfdsggg

Tel. / Phone: 733 536 907
powers@sunnycanadian.cz

Tel

Tel. / Phone: 734 466 583
ms@sunnycanadian.cz

sdfsrvgdfg

Tel. / Phone: 734 570 281
armstrong@sunnycanadian.cz

Ing. Bc. Vladimíra Moseley Sochová Tel. / Phone: 603 176 688
moseley@sunnycanadian.cz

Administrativa - Administration

Ekonomka školy /
Economist

director@sunnycanadian.cz

Ing. Eva Kopecká

Tel. / Phone: 733 177 763
ekonom@sunnycanadian.cz

Finanční oddělení /
Financial Department

Ing. Milan Pejchar

Tel. / Phone: 734 216 034
finance@sunnycanadian.cz

Manažer zájmových kroužků a sportovní akademie /
Manager of Extra Courses and Sports Academy

Mgr. Jitka Hošková

Tel. / Phone: 734 570 670
activities@sunnycanadian.cz

Recepce ZŠ /
ES reception

Bc. Lenka Ocknechtová
Petra Hrdá

Tel. / Phone: 734 827 106
receptiones@sunnycanadian.cz

Manažer provozu /
Facilities Manager

Tomáš Hruška, DiS.

Tel. / Phone: 734 249 627
facilities@sunnycanadian.cz

Manažerka přijímání žáků & PR
Admissions & PR Manager

Ing. Michaela Halvová

Tel. / Phone: 604 736 342
admission@sunnycanadian.cz

Asistentka ředitele MŠ, ZŠ a Gymnázia /
Assistant to Principal of KG, ES and HS

Ing. Alexandra Kolářová

Tel. / Phone: 731 470 134
kolarova@sunnycanadian.cz

Manager stravovacího provozu /
Kitchen Manager

Lenka Sapíková

Tel. / Phone: 734 570 280
kuchyn@sunnycanadian.cz

Mgr. Tereza Slunečková

Tel. / Phone: 734 847 768
psychologist@sunnycanadian.cz

G

Školní psycholožka /
School Psychologist

vvvvvvbxjh

Manažerka zájmových kroužků a marketing /
Manager of Extra Courses and Marketing

Mgr. Jitka Hošková

bclahgoluih

director@sunnycanadian.cz

sssfsfdsggg

Tel

Tel. / Phone: 734 570 670
activities@sunnycanadian.cz

sdfsrvgdfg

Šárka Matulová

Tel. / Phone: 731 412 030
matulova@sunnycanadian.cz

Asistentka Activities /
Assistant for Activities

Ing. Bc. Marcela Pejcharová

Tel. / Phone: 602 831 555
pejcharova@sunnycanadian.cz

Asistentka Activities /
Assistant for Activities

Tereza Kubíčková

Tel. / Phone: 608 125 703
kubickova@sunnycanadian.cz

IT administrátor /
IT Administrator

Petr Hájek

Tel. / Phone: 775 313 174
hajek@sunnycanadian.cz

Asistentka zástupce ředitele pro MŠ /
Assistant to Vice Principal of Kindergarden

Michaela Dubská
Petra Kubicová

Tel. / Phone: 734 503 885
receptionKG@sunnycanadian.cz

Webeditor
Webeditor

Mgr. R. Adriel Vasquez

Tel. / Phone: 776 867 051
vasquez@sunnycanadian.cz

Asistentka zájmových kroužků / Extra Courses
Assistant

n

hxfghfghh Tim
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Kalendář - důležitá data / Calendar - Important Dates
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dĞĂŵďƵŝůĚŝŶŐ'ƌĂĚĞϭϬ
ĚĂƉƚĂēŶşǀǉũĞǌĚƉƌŽϭ͘ƌŽēŶşŬŐǇŵŶĄǌŝĂ
ǆƚƌĂŽƵƌƐĞƐ^ƚĂƌƚ
ĂŚĄũĞŶşǌĄũŵŽǀǉĐŚŬƌŽƵǎŬƽ
ůĞĐƚŝŽŶƚŽ^/^^ƚƵĚĞŶƚŽƵŶĐŝů
sŽůďǇĚŽƐƚƵĚĞŶƚƐŬĠŚŽǀǉďŽƌƵ^/^
ůĂƐƐDĞĞƚŝŶŐƐ'ƌĂĚĞƐϭʹϱ;ϭϲ͗ϬϬͲϭϳ͗ϬϬͿ
dƎşĚŶşƐĐŚƽǌŬǇϭ͘ʹϱ͘ƌŽēŶşŬƽ;ϭϲ͗ϬϬͲϭϳ͗ϬϬͿ
͕z͕'&͕WůĂƐƐDĞĞƚŝŶŐƐ;ϭϱ͗ϯϬͲϭϲ͗ϯϬͿ
dƎşĚŶşƐĐŚƽǌŬǇƚƎşĚ͕z͕'&͕W;ϭϱ͗ϯϬʹϭϲ͗ϯϬͿ
<'ǌĞĐŚWƌŽŐƌĂŵŵĞůĂƐƐDĞĞƚŝŶŐƐ;hƌŽƵēŬƽ͕hƌĄēŬƽͿ
dƎşĚŶşƐĐŚƽǌŬǇĞƐŬĠŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵDaϭϱ͗ϯϬ;ƚƎşĚǇhƌŽƵēŬƽ͕hƌĄēŬƽͿ
Z͕Kd͕ƌ͕t&ůĂƐƐDĞĞƚŝŶŐƐ;ϭϱ͗ϯϬͲϭϲ͗ϯϬͿ
dƎşĚŶşƐĐŚƽǌŬǇƚƎşĚZ͕Kd͕ƌ͕t&;ϭϱ͗ϯϬʹϭϲ͗ϯϬ
ůĂƐƐDĞĞƚŝŶŐƐ'ƌĂĚĞƐϲʹϵĂŶĚ,^;ϭϲ͗ϬϬͲϭϳ͗ϬϬͿ
dƎşĚŶşƐĐŚƽǌŬǇϲ͘ʹϵ͘ƌŽēŶşŬƽĂŐǇŵŶĄǌŝĂ;ϭϲ͗ϬϬͲϭϳ͗ϬϬͿ
ŶŐůŝƐŚŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƵƌŽƉĞĂŶƌŝƐƐͲƌŽƐƐ'ƌ͘ϭͲϵ
^ŽƵƚĢǎǀ:͞ǀƌŽƉŽƵŬƎşǎĞŵŬƌĄǎĞŵ͟ƉƌŽϭʹϵ͘ƌŽēŶşŬ
^/KdĞƐƚsĞĐƚŽƌϭ
^/KdĞƐƚŽǀĄŶşsĞĐƚŽƌϭ

>>^,KK>
sa/,E/
>>^,KK>
sa/,E/
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
>>^,KK>
sa/,E/
^KE^d'EK>Z
Zh,|^dhWG^dZa1
^KE^d'EK>Z
Zh,|^dhWG^dZa1
>>^,KK>
sa/,E/
^KE^d'EK>Z
Zh,|^dhWG^dZa1
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
</EZ'ZdE
Dd\^<a<K>
</EZ'ZdE
Dd\^<a<K>
</EZ'ZdE
Dd\^<a<K>
^KE^d'EK>Z
Zh,|^dhWG^dZa1
&/Z^dE^KE^d'
WZsE1Zh,|^dhWG
,/',^,KK>
'zDE/hD

WŽͲWĄ

^KE^d'
EK>Z
Zh,|^dhWG
^dZa1
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</EZ'ZdE
Dd\^<a<K>
&/Z^d^d'
WZsE1^dhWG
</EZ'ZdE
Dd\^<a<K>
&/Z^d^d'ʹ'ƌ͘ϱ
WZsE1^dhWGʹϱ͘ƚƎşĚǇ

ϰ͘ϭϬ͘

dƵĞ

jƚ

ϱ͘ϭϬ͘

tĞĚ

^ƚ

ϲ͘ϭϬ͘

dŚƵ

ƚ

ϭϮ͘ϭϬ͘

tĞĚ

^ƚ

ϭϮ͘ϭϬ͘

tĞĚ

^ƚ

ϭϮ͘ϭϬ͘

tĞĚ

^ƚ

ϭϯ͘ʹϭϲ͘ϭϬ͘

dŚƵͲ^ƵŶ

ƚͲEĞ

&ƌŝ

WĄ

ϭϱ͘ϭϬ͘

^Ăƚ

^Ž

ϭϵ͘ϭϬ͘

tĞĚ

^ƚ

ϭϵ͘ϭϬ͘

tĞĚ

^ƚ

ϭϳ͘ͲϮϭ͘ϭϬ͘

DŽŶͲ&ƌŝ

WŽͲWĄ

ϮϬ͘ϭϬ͘

dŚƵ

ƚ

Ϯϰ͘ͲϮϱ͘ϭϬ͘

DŽŶͲdƵĞ

WŽͲjƚ

Ϯϲ͘ͲϮϳ͘ϭϬ͘

tĞĚͲdŚƵ

^ƚͲƚ

Ϯϴ͘ϭϬ͘

&ƌŝ

WĄ

d

EŽǀ

ůŝƐƚ

d

EŽǀ

ůŝƐƚ

d

EŽǀ

ůŝƐƚ

d

EŽǀ

ůŝƐƚ

d

EŽǀ

ůŝƐƚ

ϭ͘ϭϭ͘

dƵĞ

jƚ

Ϯ͘ϭϭ͘

tĞĚ

^ƚ

Ϯ͘Ͳϯ͘ϭϭ͘

tĞĚͲdŚƵ

^ƚͲƚ

Ϯ͘ϭϭͲ
ϮϮ͘ϭϮ͘

EŽǀͲĞĐ

ůŝƐƚͲƉƌŽƐ

ϳ͘Ͳϭϭ͘ϭϭ͘

DŽŶͲ&ƌŝ

WŽͲWĄ

ϭϭ͘ϭϭ͘

&ƌŝ

WĄ

ϭϭ͘ϭϭ͘

&ƌŝͲ^Ăƚ

WĄͲ^Ž

ϭϰ͘Ͳϭϴ͘ϭϭ͘

DŽŶͲ&ƌŝ

WŽͲWĄ

ϭϰ͘ϭϬ͘
d

n

>>^,KK>
sa/,E/
^KE^d'EK>Z
Zh,|^dhWG^dZa1
>>^,KK>
sa/,E/
>>^,KK>
sa/,E/
&/Z^dE^KE^d'
WZsE1Zh,|^dhWG
^KE^d'
Zh,|^dhWG
>>^,KK>
sa/,E/
>>^,KK>
sa/,E/
>>^,KK>
sa/,E/
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
>>^,KK>
sa/,E/
>>^,KK>
sa/,E/
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
^KE^d'
Zh,|^dhWG
,/',^,KK>
'zDE/hD
</EZ'ZdE
Dd\^<a<K>
>>^,KK>
sa/,E/

W͕z͕'&WƵŵƉŬŝŶ&Ăƌŵ&ŝĞůĚdƌŝƉ;dͿ
W͕z͕'&ǀǉůĞƚŶĂǉŸŽǀŽƵĨĂƌŵƵ
&ƵƚƵƌĞϭƐƚ'ƌĂĚĞWĂƌĞŶƚƐDĞĞƚŝŶŐ;ϭϲ͗ϬϬͲϭϳ͗ϬϬͿ
^ĐŚƽǌŬĂƐƌŽĚŝēŝďƵĚŽƵĐşĐŚƉƌǀŸĄēŬƽ;ϭϲ͗ϬϬͲϭϳ͗ϬϬͿ
Z͕Kd͕ƌ͕t&WƵŵƉŬŝŶ&Ăƌŵ&ŝĞůĚdƌŝƉ;dͿ
Z͕Kd͕ƌ͕t&ǀǉůĞƚŶĂǉŸŽǀŽƵĨĂƌŵƵ
ϱƐƚ'ƌWĂƌĞŶƚƐ/ŶĨŽDĞĞƚŝŶŐĂďŽƵƚϮŶĚƐƚĂŶĚ,^ƵƌƌŝĐƵůĂ;ϭϲ͗ϬϬͲϭϳ͗ϬϬͿ
/ŶĨŽƐĐŚƽǌŬĂƐƌŽĚŝēŝǎĄŬƽϱ͘ƚƎşĚŽŬƵƌŝŬƵůƵϮ͘Ɛƚ͘ĂŐǇŵŶ͘;ϭϲ͗ϬϬͲϭϳ͗ϬϬͿ
^ƉŝƌŝƚĂǇͲdŚĂŶŬƐŐŝǀŝŶŐĂǇĂƚ^/^
KƐůĂǀǇŶĞĚşŬƽǀǌĚĄŶşǀ^/^

^/^^ƚƵĚĞŶƚƐƐĞŵďůǇ
^ŚƌŽŵĄǎĚĢŶşƐƚƵĚĞŶƚƽ^/^
ǌĞĐŚZĞƉƵďůŝĐŶŶƵĂůϳϮŚŽƵƌƐsŽůƵŶƚĞĞƌŝŶŐǀĞŶƚ
dƎşĚĞŶŶşŵĂƌĂƚſŶĚŽďƌŽǀŽůŶŝĐŬǉĐŚƉƌŽũĞŬƚƽ
ĂŶĂĚŝĂŶdŚĂŶŬƐŐŝǀŝŶŐŝŶŶĞƌǁŝƚŚĂŶĂĚŝĂŶŚĂŵďĞƌŽĨŽŵŵĞƌĐĞ
<ĂŶĂĚƐŬĠĚşŬƽǀǌĚĄŶş;ǀĞēĞƎĞͿƐĂŶĂĚŝĂŶŚĂŵďĞƌŽĨŽŵŵĞƌĐĞ
dK&>WƌŝŵĂƌǇͬ:ƵŶŝŽƌdĞƐƚ
dĞƐƚŽǀĄŶşdK&>WƌŝŵĂƌǇͬ:ƵŶŝŽƌ
ϴƐƚĂŶĚϵƐƚ'ƌĂĚĞWĂƌĞŶƚƐ/ŶĨŽDĞĞƚŝŶŐ;ϭϲ͗ϬϬͲϭϳ͗ϬϬͿ
/ŶĨŽƐĐŚƽǌŬĂƐƌŽĚŝēŝϴ͘Ăϵ͘ƚƎşĚŽŬƵƌŝŬƵůƵŐǇŵŶĄǌŝĂ;ϭϲ͗ϬϬͲϭϳ͗ϬϬͿ
KƉĞŶ,ŽƵƐĞ;Ϭϵ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬͿ
ĞŶŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚĚǀĞƎş;Ϭϵ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬͿ
WĂƉĞƌŽůůĞĐƚŝŽŶ
WŽĚǌŝŵŶşƐďĢƌƉĂƉşƌƵ

^ƉŝƌŝƚĂǇʹ,ĂůůŽǁĞĞŶ^ĐŚŽŽůĞůĞďƌĂƚŝŽŶ;ϭϳ͗ϬϬͲϭϵ͗ϬϬͿ
aŬŽůŶşƐůĂǀŶŽƐƚ,ĂůůŽǁĞĞŶ;ϭϳ͗ϬϬͲϭϵ͗ϬϬͿ
WƌŝŶĐŝƉĂůĂǇƐ
\ĞĚŝƚĞůƐŬĠǀŽůŶŽ
&ĂůůƌĞĂŬ;ŶŽƐĐŚŽŽůͿ
WŽĚǌŝŵŶşƉƌĄǌĚŶŝŶǇ
/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂǇ;ϭϵϭϴͿͲ^ƚĂƚĞ,ŽůŝĚĂǇ;ŶŽƐĐŚŽŽůͿ
ĞŶǀǌŶŝŬƵƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠŚŽĞƐŬŽƐůŽǀĞŶƐŬĠŚŽƐƚĄƚƵ;ϭϵϭϴͿʹ^ƚĄƚŶşƐǀĄƚĞŬ
&ĂŵŝůǇWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ
dƎşĚŶşĨŽĐĞŶş
DĂƚŚKůǇŵƉŝĂĚʹĨŽƌƐƚƵĚĞŶƚƐ'ƌϱĂŶĚϭϬ;ƐĐŚŽŽůƌŽƵŶĚͿ
DĂƚĞŵĂƚŝĐŬĄŽůǇŵƉŝĄĚĂƉƌŽϱ͘ĂϭϬ͘ƌŽēŶşŬ;ƓŬŽůŶşŬŽůŽͿ
DŝŶŝͲŚĂŶĚďĂůůŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶĨŽƌ'ƌϮͲϱ;ZĞŐŝŽŶĂůZŽƵŶĚͿ
dƵƌŶĂũǀŵŝŶŝŚĄǌĞŶĠƉƌŽǎĄŬǇͬǎĄŬǇŶĢϮ͘Ăǎϱ͘ƌŽēŶşŬƵʹƌĞŐŝŽŶĄůŶşŬŽůŽ
&ůŽŽƌďĂůůŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶ'ƌϲͲϵ;ZĞŐŝŽŶĂůZŽƵŶĚͿ
dƵƌŶĂũǀĞĨůŽƌďĂůƵƉƌŽǎĄŬǇͬǎĄŬǇŶĢϲ͘Ăǎϵ͘ƌŽēŶşŬƵͲŽŬƌĞƐŶşŬŽůŽ
ŚĞŵŝĐĂůKůǇŵƉŝĂĚʹĨŽƌƐƚƵĚĞŶƚƐ'ƌϭϬ;ƐĐŚŽŽůƌŽƵŶĚͿ
ŚĞŵŝĐŬĄŽůǇŵƉŝĄĚĂƉƌŽϭϬ͘ƌŽēŶşŬ;ƓŬŽůŶşŬŽůŽͿ
ZĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶKƉĞŶĨŽƌ^ƉƌŝŶŐƚƌŝƉƐ<';ŶŐůŝƐŚWƌŽŐƌĂŵͿн^
sǇĚĄǀĄŶşƉƎŝŚůĄƓĞŬŶĂũĂƌŶşŽǌĚƌĂǀŶǉƉŽďǇƚDa;ĂŶŐů͘ƉƌŽŐƌĂŵͿĂa
EŽǀĞŵďĞƌͲĞĐĞŵďĞƌ^/^EĞǁƐůĞƚƚĞƌ/ƐƐƵĞ
sǇĚĄŶş^/^EĞǁůĞƚƚĞƌƵůŝƐƚŽƉĂĚͲƉƌŽƐŝŶĞĐ
ŚĂƌŝƚǇĂǌĂĂƌ
ŽďƌŽēŝŶŶǉďĂǌĄƌĞŬ

>>^,KK>
sa/,E/
</EZ'ZdE
Dd\^<a<K>
</EZ'ZdE
Dd\^<a<K>
>>^,KK>
sa/,E/
^KE^d'
Zh,|^dhWG
>>^,KK>
sa/,E/

^ĐŚŽŽůZĞĂĚŝŶĞƐƐdĞƐƚŝŶŐ
dĞƐƚŽǀĄŶşƓŬŽůŶşǌƌĂůŽƐƚŝ
<'ůĂƐƐWƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ
DadƎşĚŶşƉƌĞǌĞŶƚĂĐĞ
ZĞŵĞŵďƌĂŶĐĞĂǇ;ĂŶĂĚĂͿĂŶĚWŽƉƉǇƉƉĞĂů
ĞŶǀĄůĞēŶǉĐŚǀĞƚĞƌĄŶƽĂǀǉǌǀĂǀůēşĐŚŵĄŬƽ
^ůĞĞƉͲŽǀĞƌŝŶ^/^;'ƌĂĚĞϲͲϵͿ
WƎĞƐƉĄŶşǀĞ^/^;ϲ͘ʹϵ͘ƌŽēŶşŬͿ
ŶƚŝͲďƵůůǇŝŶŐtĞĞŬ
dǉĚĞŶƉƌŽƚŝƓŝŬĂŶĢ
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ϭϱ͘ϭϭ͘

dƵĞ

jƚ

ϭϲ͘ϭϭ͘

tĞĚ

^ƚ

ϭϳ͘ϭϭ͘

dŚƵ

ƚ

ϭϴ͘ϭϭ͘

&ƌŝ

WĄ

Ϯϭ͘ͲϮϱ͘ϭϭ͘

DŽŶͲ&ƌŝ

WŽͲWĄ

Ϯϭ͘ϭϭ͘

DŽŶ

WŽ

Ϯϯ͘ϭϭ͘

tĞĚ

^ƚ

Ϯϰ͘ʹϮϲ͘ϭϭ͘

dŚƵͲ^Ăƚ

ƚͲ^Ž

ϯϬ͘ϭϭ͘

tĞĚ

ϭ͘ϭϮ͘

dŚƵ

ϯ͘ϭϮ͘

^Ăƚ

d

ĞĐ

d

ĞĐ

ϱ͘ϭϮ͘

DŽŶ

WŽ

ϱ͘Ͳϭϲ͘ϭϮ͘

DŽŶͲ&ƌŝ

WŽͲWĄ

ϳ͘ϭϮ͘

tĞ

^ƚ

ϭϬ͘ϭϮ͘

^Ăƚ

^Ž

ϭϮ͘ϭϮ͘

DŽŶ

WŽ

ϭϮ͘ʹϭϲ͘ϭϮ͘

DŽͲ&ƌŝ

WŽͲWĄ

ϭϰ͘Ͳϭϱ͘ϭϮ͘

tĞĚͲdŚƵ

^ƚͲƚ

ϭϵ͘ͲϮϭ͘ϭϮ͘

DŽŶͲ
tĞĚ

WŽͲ^ƚ

ϮϮ͘ϭϮ͘

ZĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶĂŶĚWĂǇŵĞŶƚĞĂĚůŝŶĞĨŽƌtŝŶƚĞƌdƌŝƉƐĂŶĚ>ŽŶĚŽŶĞƉŽƐŝƚ
<ŽŶĞĐƌĞŐŝƐƚƌ͘ĂƉůĂƚĞďǌŝŵŶşĐŚŽǌĚƌ͘ƉŽďǇƚƽĂǌĄůŽŚǇŶĂĞǆŬƵƌǌŝĚŽ>ŽŶĚǉŶĂ

>>^,KK>
sa/,E/
>>^,KK>
ƚ
sa/,E/
^KE^d'EK>Z
^Ž
Zh,|^dhWG^dZa1
&/Z^d^d'EK>Z
ƉƌŽƐŝŶĞĐ
WZsE1^dhWG^dZa1
^KE^d'
ƉƌŽƐŝŶĞĐ
Zh,|^dhWG

KƉĞŶ,ŽƵƐĞ;Ϭϵ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬͿ
ĞŶŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚĚǀĞƎş;Ϭϵ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬͿ
ĂŵďƌŝĚŐĞ>ĂŶŐƵĂŐĞǆĂŵƐ;&Ϳ
ĂŵďƌŝĚŐĞƐŬĠũĂǌǇŬŽǀĠƚĞƐƚǇ;&Ϳ
'ĞŶŝƵƐ>ŽŐŝĐƵƐʹŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐĞ>ŽŐŝĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶĨŽƌĂŐĞϳͲϭϴ
'ĞŶŝƵƐ>ŽŐŝĐƵƐʹŬŽƌĞƐƉŽŶĚĞēŶşůŽŐŝĐŬĄƐŽƵƚĢǎƉƌŽǎĄŬǇǀĞǀĢŬƵϳͲϭϴůĞƚ
,ŝƐƚŽƌǇKůǇŵƉŝĂĚĨŽƌ'ƌϴĂŶĚϵ;ƐĐŚŽŽůƌŽƵŶĚͿ
ĢũĞƉŝƐŶĄŽůǇŵƉŝĄĚĂƉƌŽϴ͘Ăϵ͘ƌŽēŶşŬ;ƓŬŽůŶşŬŽůŽͿ
^ƚ͘EŝĐŚŽůĂƐĂƚ^ĐŚŽŽů
DŝŬƵůĄƓƐŬĄŶĂĚşůŬĂǀĞƓŬŽůĞ

<'E&/Z^d^d'
DaWZsE1^dhWG
>>^,KK>
sa/,E/
^KE^d'EK>Z
Zh,|^dhWG^dZa1
&/Z^dE^KE^d'
WZsE1Zh,|^dhWG
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1

tŝŶƚĞƌ,ĞĂƌƚĂǇƐ
ŝŵŶşƐƌĚşēŬŽǀĠĚŶǇ
^/^^ƚƵĚĞŶƚƐƐĞŵďůǇ
^ŚƌŽŵĄǎĚĢŶşƐƚƵĚĞŶƚƽ^/^
dK&>WƌŝŵĂƌǇͬ:ƵŶŝŽƌdĞƐƚ
dĞƐƚŽǀĄŶşdK&>WƌŝŵĂƌǇͬ:ƵŶŝŽƌ
,ƵŵĂŶZŝŐŚƚƐĂǇʹWƌŽũĞĐƚĂǇ
ĞŶůŝĚƐŬǉĐŚƉƌĄǀ
͞ŽŶŶĞĐƚ&ŝǀĞ͟ŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶĨŽƌ'ƌϱʹϭϮ;ůĂƐƐZŽƵŶĚн^ĐŚŽŽůZŽƵŶĚͿ
WŝƓŬǀŽƌŬǇʹƐŽƵƚĢǎƉƌŽϱ͘ͲϭϮ͘ƌŽēŶşŬ;ƚƎşĚŶşĂƓŬ͘ŬŽůŽͿ
ŚƌŝƐƚŵĂƐDĂƌŬĞƚƐ
sĄŶŽēŶşƚƌŚǇ

>>^,KK>
sa/,E/

Ϯϯ͘ϭϮ͘ʹ
Ϯ͘ϭ͘

ƚ

&ƌŝͲDŽŶ

WĄͲWŽ

d

:ĂŶ

ůĞĚĞŶ

d

:ĂŶ

ůĞĚĞŶ

d

:ĂŶ

ůĞĚĞŶ

d

:ĂŶ

ůĞĚĞŶ

d

:ĂŶ

ůĞĚĞŶ

ϰ͘ϭ͘

tĞĚ

^ƚ

n

ŶĚŽĨYƵĂƌƚĞƌϭĂŶĚWĞĚĂŐŽŐŝĐĂůŽƵŶĐŝů
<ŽŶĞĐŬůĂƐŝĨŝŬĂĐĞǌĂϭ͘ēƚǀƌƚůĞƚşĂƉĞĚĂŐŽŐŝĐŬĄƌĂĚĂ
KƉĞŶ,ŽƵƐĞ;Ϭϵ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬͿ
ĞŶŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚĚǀĞƎş;Ϭϵ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬͿ
^ƚƌƵŐŐůĞĨŽƌ&ƌĞĞĚŽŵĂŶĚĞŵŽĐƌĂĐǇĂǇ;^ƚĂƚĞ,ŽůŝĚĂǇʹŶŽƐĐŚŽŽůͿ
ĞŶďŽũĞǌĂƐǀŽďŽĚƵĂĚĞŵŽŬƌĂĐŝŝ
WƌŝŶĐŝƉĂůĂǇ;ŶŽƐĐŚŽŽůͿ
\ĞĚŝƚĞůƐŬĠǀŽůŶŽ
WĂƌĞŶƚͲdĞĂĐŚĞƌͲ^ƚƵĚĞŶƚŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐ
<ŽŶǌƵůƚĂĐĞƵēŝƚĞůͲƌŽĚŝēͲǎĄŬ
ǌĞĐŚKůǇŵƉŝĂĚ;'ƌĂĚĞϲʹϭϮͿ
aŬŽůŶşŬŽůŽǀŽůǇŵƉŝĄĚĢǌēĞƐŬĠŚŽũĂǌǇŬĂ;ϲ͘ʹϭϮ͘ƌŽēŶşŬͿ
'ĞƌŵĂŶKůǇŵƉŝĂĚ;'ƌĂĚĞϲʹϭϮͿ
aŬŽůŶşŬŽůŽǀŽůǇŵƉŝĄĚĢǌŶĢŵĞĐŬĠŚŽũĂǌǇŬĂ;ϲ͘ʹϭϮ͘ƌŽēŶşŬͿ
^,K>WZ'E^/^^ĐŚŽŽů&Ăŝƌ
sĞůĞƚƌŚƓŬŽů^,K>WZ'E^/^

^ƚ

dŚƵ



&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
>>^,KK>
sa/,E/
>>^,KK>
sa/,E/
>>^,KK>
sa/,E/
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
^KE^d'EK>Z
Zh,|^dhWG^dZa1
^KE^d'EK>Z
Zh,|^dhWG^dZa1
>>^,KK>
sa/,E/

ůĂƐƐŚƌŝƐƚŵĂƐWĂƌƚŝĞƐ
dƎşĚŶşǀĄŶŽēŶşďĞƐşĚŬǇ
WƌŝŶĐŝƉĂůĂǇ;ŶŽƐĐŚŽŽůͿ
\ĞĚŝƚĞůƐŬĠǀŽůŶŽ
ŚƌŝƐƚŵĂƐƌĞĂŬ;ŶŽƐĐŚŽŽůͿ
sĄŶŽēŶşƉƌĄǌĚŶŝŶǇ
WǇƚŚĂŐŽƌŝĂĚĂʹ^ĐŚŽŽůZŽƵŶĚDĂƚŚŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶĨŽƌ'ƌϱ
WǇƚŚĂŐŽƌŝĄĚĂʹƓŬŽůŶşŬŽůŽŵĂƚĞŵĂƚŝĐŬĠƐŽƵƚĢǎĞƉƌŽϱ͘ƌŽēŶşŬ
DĂƚŚKůǇŵƉŝĂĚʹĨŽƌƐƚƵĚĞŶƚƐ'ƌϲͲϴ;ƐĐŚŽŽůƌŽƵŶĚͿ
DĂƚĞŵĂƚŝĐŬĄŽůǇŵƉŝĄĚĂƉƌŽϲĂǎϴ͘ƌŽēŶşŬ;ƓŬŽůŶşŬŽůŽͿ
DĂƚŚKůǇŵƉŝĂĚʹĨŽƌƐƚƵĚĞŶƚƐ'ƌϭϬ;ƐĐŚŽŽůƌŽƵŶĚͿ
DĂƚĞŵĂƚŝĐŬĄŽůǇŵƉŝĄĚĂƉƌŽϭϬ͘ƌŽēŶşŬ;ƓŬŽůŶşŬŽůŽͿ
,ŝƐƚŽƌǇKůǇŵƉŝĂĚĨŽƌ'ƌϴĂŶĚϵ;ƌĞŐŝŽŶĂůƌŽƵŶĚͿ
ĢũĞƉŝƐŶĄŽůǇŵƉŝĄĚĂƉƌŽϴ͘Ăϵ͘ƌŽēŶşŬ͘;ŽŬƌĞƐŶşŬŽůŽͿ
'ĞŽŐƌĂƉŚǇKůǇŵƉŝĂĚĨŽƌ'ƌϲʹϭϭ;ƐĐŚŽŽůƌŽƵŶĚͿ
ĞŵĢƉŝƐŶĄŽůǇŵƉŝĄĚĂƉƌŽϲ͘Ͳϭϭ͘ƌŽēŶşŬ;ƓŬŽůŶşŬŽůŽͿ
:ĂŶƵĂƌǇͲ&ĞďƌƵĂƌǇ^/^EĞǁƐůĞƚƚĞƌ/ƐƐƵĞ
sǇĚĄŶş^/^EĞǁůĞƚƚĞƌƵůĞĚĞŶͲƷŶŽƌ

>>^,KK>
sa/,E/
>>^,KK>
sa/,E/
>>^,KK>
sa/,E/
&/Z^d^d'
WZsE1^dhWG
^KE^d'
Zh,|^dhWG
,/',^,KK>
'zDE/hD
^KE^d'
Zh,|^dhWG
^KE^d'EK>Z
Zh,|^dhWG^dZa1
>>^,KK>
sa/,E/

§
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¥
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¥
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Kalendář - důležitá data / Calendar - Important Dates
>>^,KK>
sa/,E/
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1

ϱ͘ϭ͘

dŚƵ

ƚ

ϱ͘ϭ͘

^Ăƚ

^Ž

ϵ͘Ͳϭϯ͘ϭ͘

DŽŶͲ&ƌŝ

WŽͲWĄ

ϵ͘Ͳϭϯ͘ϭ͘

DŽŶͲ&ƌŝ

WŽͲWĄ

ϭϱ͘Ͳϭϲ͘ϭ͘

^ƵŶͲDŽŶ

EĞͲWŽ

^ƵŶͲ&ƌŝ

EĞͲWĄ

^ƵŶͲ&ƌŝ

EĞͲWĄ

ϭϲ͘ͲϮϬ͘ϭ͘

DŽŶͲ&ƌŝ

WŽͲWĄ

ϭϳ͘ϭ͘

dƵĞ

jƚ

ϭϴ͘ϭ͘

tĞĚ

^ƚ

ϭϴ͘ϭ͘

tĞĚ

^ƚ

ϮϬ͘ϭ͘

&ƌŝ

WĄ

Ϯϳ͘ϭ͘

&ƌŝ

WĄ

ϯϭ͘ϭ͘

dƵĞ

jƚ

ϯϭ͘ϭ͘

dƵĞ

jƚ

ϯϭ͘ϭ͘

dƵĞ

jƚ

ϯ͘Ϯ͘

&ƌŝ

WĄ

d

&Ğď

ƷŶŽƌ

d

&Ğď

ƷŶŽƌ

d

&Ğď

ƷŶŽƌ

d

&Ğď

ƷŶŽƌ

d

&Ğď

ƷŶŽƌ

d

&Ğď͘

ƷŶŽƌ

d

:ĂŶ

ůĞĚĞŶ

d

d

d

d

ϳ͘Ϯ͘

dƵĞ

jƚ

ϴ͘Ϯ͘

tĞĚ

^ƚ

ϴ͘Ϯ͘

tĞĚ

^ƚ

ϭϱ͘ͲϮϬ͘ϭ͘
d
ϭϱ͘ͲϮϬ͘ϭ͘
d

ϲ͘ͲϭϬ͘Ϯ͘
d
ϲ͘ͲϭϬ͘Ϯ͘
d

n



KƉĞŶ,ŽƵƐĞ;Ϭϵ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬͿ
ĞŶŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚĚǀĞƎş;Ϭϵ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬͿ
ŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂǇ
ŝĂŐŶŽƐƚŝĐŬǉĚĞŶ

ǆĂŵtĞĞŬƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ&ŝƌƐƚDŽĐŬǆĂŵƐĨŽƌ/'^Ɛ
dĞƐƚŽǀĂĐşƚǉĚĞŶ͕ǌŬƵƓĞďŶşƚĞƐƚǇ/'^

&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
</EZ'ZdE
Dd\^<a<K>
<'E&/Z^d^d'
DaWZsE1^dhWG
^KE^d'EK>Z
Zh,|^dhWG^dZa1
^KE^d'EK>Z
Zh,|^dhWG^dZa1
</EZ'ZdE
Dd\^<a<K>
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
>>^,KK>
sa/,E/
</EZ'ZdE
Dd\^<a<K>
&/Z^d^d'
WZsE1^dhWG
&/Z^d^d'
WZsE1^dhWG
^KE^d'EK>Z
Zh,|^dhWG^dZa1
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
&/Z^d^d'
WZsE1^dhWG
^KE^d'Ͳ'ƌϴͲϵ
Zh,|^dhWGͲϴ͘Ͳϵ͘ƚƎ͘
^KE^d'EK>Z
Zh,|^dhWG^dZa1
^KE^d'ʹ'ƌϵ
Zh,|^dhWGʹϵ͘ƚƎ͘
^KE^d'EK>Z
Zh,|^dhWG^dZa1
^KE^d'EK>Z
Zh,|^dhWG^dZa1
,/',^,KK>
'zDE/hD

<'^ƚƵĚĞŶƚ>ĞĚŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐΘWƌŽŐƌĞƐƐZĞƉŽƌƚƐĨŽƌ^ĞŵĞƐƚĞƌϭ
Da^ƚƵĚĞŶƚƐŬĠŬŽŶĨĞƌĞŶĐĞĂŚŽĚŶŽĐĞŶşǌĂϭ͘ƉŽůŽůĞƚş
'ƌĂĚĞϭŶƌŽůůŵĞŶƚ
ĄƉŝƐĚŽϭ͘ƌŽēŶşŬƵa
^ŬŝdƌŝƉ&ƌĞŶĐŚ/ŵŵĞƌƐŝŽŶtĞĞŬ;'ƌĂĚĞϲͲϭϬͿ
ŝŵŶşŽǌĚƌĂǀŶǉĂũĂǌǇŬŽǀǉƉŽďǇƚǀĞ&ƌĂŶĐŝŝ;ϲ͘ʹϭϬ͘ƌŽēŶşŬͿ
^ŬŝdƌŝƉ'ĞƌŵĂŶ/ŵŵĞƌƐŝŽŶtĞĞŬ;'ƌĂĚĞϲͲϭϬͿ
ŝŵŶşŽǌĚƌĂǀŶǉĂũĂǌǇŬŽǀǉƉŽďǇƚǀZĂŬŽƵƐŬƵͬEĢŵĞĐŬƵ;ϲ͘ʹϭϬ͘ƌŽēŶşŬͿ
<'WĂƌĞŶƚʹdĞĂĐŚĞƌDĞĞƚŝŶŐƐ
DaŬŽŶǌƵůƚĂĐĞƌŽĚŝēʹƵēŝƚĞů
ŶĚŽĨ^ĞŵĞƐƚĞƌϭ'ƌĂĚŝŶŐWĞƌŝŽĚĂŶĚWĞĚĂŐŽŐŝĐĂůŽƵŶĐŝů
<ŽŶĞĐŬůĂƐŝĨŝŬĂĐĞǌĂϭ͘ƉŽůŽůĞƚşĂƉĞĚ͘ƌĂĚĂ
KƉĞŶ,ŽƵƐĞ;Ϭϵ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬͿ
ĞŶŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚĚǀĞƎş;Ϭϵ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬͿ
tŝŶƚĞƌdƌŝƉ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶDĞĞƚŝŶŐĨŽƌ<'WĂƌĞŶƚƐ
ŝŵŶşŽǌĚƌĂǀŶǉƉŽďǇƚʹ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŶşƐĐŚƽǌŬĂƉƌŽƌŽĚŝēĞDa
^ƉĞůůŝŶŐĞĞʹůĂƐƐƌŽŽŵZŽƵŶĚƐ
^ƉĞůůŝŶŐĞĞʹƚƎşĚŶşŬŽůŽƐŽƵƚĢǎĞǀĂŶŐůŝĐŬĠŵƐƉĞůŽǀĄŶş
^ƉĞůůŝŶŐĞĞʹ^ĐŚŽŽůZŽƵŶĚ
aŬŽůŶşŬŽůŽƐŽƵƚĢǎĞǀĂŶŐůŝĐŬĠŵƐƉĞůŽǀĄŶş
^/^^ƚƵĚĞŶƚƐƐĞŵďůǇ
^ŚƌŽŵĄǎĚĢŶşƐƚƵĚĞŶƚƽ^/^
ZĞƉŽƌƚĂƌĚƐ͕ŶĚŽĨ^ĞŵĞƐƚĞƌϭĂŶĚ^ƚƵĚĞŶƚƐͲůĞĚŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ
sǇƐǀĢĚēĞŶş͕ŬŽŶĞĐϭ͘ƉŽůŽůĞƚşĂĄŬŽǀƐŬĄŬŽŶĨĞƌĞŶĐĞ
ĞĂĚůŝŶĞĨŽƌ>ŽŶĚŽŶ͕ĂŶĂĚĂĨƵůůƉĂǇŵĞŶƚ
ŽƉůĂƚĞŬĞǆŬƵƌǌĞĚŽ>ŽŶĚǉŶĂ͕ƉůĂƚďĂũĂǌǇŬŽǀĠŚŽƉŽďǇƚƵǀ<ĂŶĂĚĢ
DŝĚͲǇĞĂƌ,ŽůŝĚĂǇ;ŶŽƐĐŚŽŽůͿ
WŽůŽůĞƚŶşƉƌĄǌĚŶŝŶǇ
ZĞĐŝƚĂƚŝŽŶŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶͲůĂƐƐZŽƵŶĚ
dƎşĚŶşŬŽůĂƌĞĐŝƚĂēŶşƐŽƵƚĢǎĞ
ZĞĐŝƚĂƚŝŽŶŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶͲ^ĐŚŽŽůZŽƵŶĚ
aŬŽůŶşŬŽůŽƌĞĐŝƚĂēŶşƐŽƵƚĢǎĞ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůǆĂŵƐŝŶ&ƌĞŶĐŚ>ĂŶŐƵĂŐĞ>&:ƵŶŝŽƌϭĨŽƌ'ƌϵĂŶĚϭϬ
DĞǌŝŶĄƌŽĚŶşǌŬŽƵƓŬǇǌĨƌ͘ũĂǌǇŬĂ>&ũƵŶŝŽƌϭƉƌŽϯ͘Ăϰ͘ƌŽēŶşŬ
ŚĞŵŝĐĂůKůǇŵƉŝĂĚʹĨŽƌƐƚƵĚĞŶƚƐ'ƌϲͲϴ;ƐĐŚŽŽůƌŽƵŶĚͿ
ŚĞŵŝĐŬĄŽůǇŵƉŝĄĚĂƉƌŽϲ͘Ͳϴ͘ƌŽēŶşŬ;ƓŬŽůŶşŬŽůŽͿ
ŝŽůŽŐǇKůǇŵƉŝĂĚʹĨŽƌƐƚƵĚĞŶƚƐ'ƌϲͲϭϬ;ƐĐŚŽŽůƌŽƵŶĚͿ
ŝŽůŽŐŝĐŬĄŽůǇŵƉŝĄĚĂƉƌŽϲ͘ͲϭϬ͘ƌŽēŶşŬ;ƓŬŽůŶşŬŽůŽͿ
^ĐŝĞŶĐĞ&Ăŝƌʹ'ƌϵ
sĢĚĞĐŬǉũĂƌŵĂƌŬͲϵ͘ƌŽēŶşŬ
'ĞŽŐƌĂƉŚǇKůǇŵƉŝĂĚĨŽƌ'ƌϲʹϭϭ;ƌĞŐŝŽŶĂůƌŽƵŶĚͿ
ĞŵĢƉŝƐŶĄŽůǇŵƉŝĄĚĂƉƌŽϲͲϭϭ͘ƌŽēŶşŬ;ŽŬƌĞƐŶşŬŽůŽͿ
ǌĞĐŚKůǇŵƉŝĂĚʹƌĞŐŝŽŶĂůƌŽƵŶĚ'ƌϴͲϵ
KůǇŵƉŝĄĚĂǌēĞƐŬĠŚŽũĂǌǇŬĂͲŽŬƌĞƐŶşŬŽůŽʹϴ͘Ăϵ͘ƌŽēŶşŬ
ǌĞĐŚKůǇŵƉŝĂĚʹƌĞŐŝŽŶĂůƌŽƵŶĚ,^
KůǇŵƉŝĄĚĂǌēĞƐŬĠŚŽũĂǌǇŬĂͲŽŬƌĞƐŶşŬŽůŽʹ'ǇŵŶĄǌŝƵŵ
ĂƌŶŝǀĂů
DĂƐŽƉƵƐƚ

<'E&/Z^d^d'
DaWZsE1^dhWG
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
>>^,KK>
sa/,E/

/ŶƚĞƌŶĞƚ^ĂĨĞƚǇĂǇ
ĞŶďĞǌƉĞēŶĠŚŽŝŶƚĞƌŶĞƚƵ
KƉĞŶ,ŽƵƐĞ;Ϭϵ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬͿ
ĞŶŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚĚǀĞƎş;Ϭϵ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬͿ

¾

¹

º

»

¼

½

¼

¿

À

Á

Â

Ã

À

Ä

Å

À

Æ

Ç

À

È

½

É

Ê

Å

Ë

Ç

À

È

Ì

Í

Î

Ï



Kalendář - důležitá data / Calendar - Important Dates
ϵ͘Ϯ͘

dŚƵ

ƚ

ϭϬ͘Ϯ͘

&ƌŝ

WĄ

ϭϯ͘Ͳϭϳ͘Ϯ͘

DŽŶͲ&ƌŝ

WŽͲWĄ

DŽŶ

WŽ

DŽŶ

WŽ

Ϯϭ͘ͲϮϮ͘Ϯ͘

dƵĞͲtĞĚ

jƚʹ^ƚ

Ϯϱ͘Ϯ͘
d

^Ăƚ

^Ž

d

DĂƌĐŚ

ďƎĞǌĞŶ

d

DĂƌĐŚ

ďƎĞǌĞŶ

d

DĂƌĐŚ

ďƎĞǌĞŶ

d

DĂƌĐŚ

ďƎĞǌĞŶ

ϭ͘ϯ͘

tĞĚ

^ƚ

ϭ͘ϯ͘

tĞĚ

^ƚ

Ϯ͘ϯ͘

ϲ͘ͲϭϬ͘ϯ͘
d

dŚƵ

ƚ

DŽŶͲ&ƌŝ

WŽͲWĄ

ϭϯ͘ͲϮϰ͘ϯ͘

DŽŶͲ&ƌŝ

WŽͲWĄ

ϭϱ͘ϯ͘

tĞĚ

^ƚ

ϭϱ͘ϯ͘

tĞĚ

^ƚ

ϭϳ͘ϯ͘

&ƌŝ

WĄ

Ϯϴ͘ϯ͘

dƵĞ

jƚ

Ϯϵ͘ϯ͘

tĞĚ

^ƚ

ϯϭ͘ϯ͘Ͳϭ͘ϰ͘

&ƌŝͲ^Ăƚ

WĄͲ^Ž

d

Ɖƌŝů

ĚƵďĞŶ

d

Ɖƌŝů

ĚƵďĞŶ

d

Ɖƌŝů

ĚƵďĞŶ

d

Ɖƌŝů

ĚƵďĞŶ

ϯ͘Ͳϳ͘ϰ͘

DŽŶͲ&ƌŝ

WŽͲWĄ

ϳ͘ϰ͘

&ƌŝ

WĄ

^Ăƚ

^Ž

ϮϬ͘Ϯ͘
d
ϮϬ͘Ϯ͘
d

ϴ͘ŽƌϮϮ͘ϰ͘
d

n

>>^,KK>
sa/,E/
&/Z^d^d'
WZsE1^dhWG
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
>>^,KK>
sa/,E/
</EZ'ZdE
Dd\^<a<K>

KƉĞŶ,ŽƵƐĞ;Ϭϵ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬͿ
ĞŶŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚĚǀĞƎş;Ϭϵ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬͿ
^ƉĞůůŝŶŐĞĞʹŝƐƚƌŝĐƚZŽƵŶĚ
ZĞŐŝŽŶĄůŶşŬŽůŽƐŽƵƚĢǎĞǀĂŶŐůŝĐŬĠŵƐƉĞůŽǀĄŶş
^ƉƌŝŶŐƌĞĂŬ;ŶŽƐĐŚŽŽůͿ
:ĂƌŶşƉƌĄǌĚŶŝŶǇ
ZĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶĂŶĚƉĂǇŵĞŶƚĚĞĂĚůŝŶĞĨŽƌƐƉƌŝŶŐƚƌŝƉƐ
<ŽŶĞĐƌĞŐŝƐƚƌĂĐĞĂƉůĂƚĞďũĂƌŶşĐŚƉŽďǇƚƽ
<'ǌĞĐŚWƌŽŐƌĂŵŵĞZĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶ;dďǇ:ĞƐĞŶŝĐŬĄƓŬŽůĂͿ
ĄƉŝƐĚŽĞƐŬĠŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵDa
<'ŶŐůŝƐŚWƌŽŐƌĂŵŵĞŶƌŽůůŵĞŶƚ
ĄƉŝƐĚŽĂŶŐůŝĐŬĠŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵDa

</EZ'ZdE
Dd\^<a<K>
&/Z^dE^KE^d'
WZsE1Zh,|^dhWG
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
^KE^d'
Zh,|^dhWG
>>^,KK>
sa/,E/
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
>>^,KK>
sa/,E/
<'E&/Z^d^d'
DaWZsE1^dhWG
>>^,KK>
sa/,E/
>>^,KK>
sa/,E/
^KE^d'
Zh,|^dhWG
>>^,KK>
sa/,E/
>>^,KK>
sa/,E/
^KE^d'EK>Z
Zh,|^dhWG^dZa1
<'E&/Z^d^d'
DaWZsE1^dhWG
^KE^d'EK>Z
Zh,|^dhWG^dZa1
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
^KE^d'
Zh,|^dhWG
^KE^d'EK>Z
Zh,|^dhWG^dZa1
>>^,KK>
sa/,E/
>>^,KK>
sa/,E/
^KE^d'EK>Z
Zh,|^dhWG^dZa1

dK&>WƌŝŵĂƌǇͬ:ƵŶŝŽƌdĞƐƚ
dĞƐƚŽǀĄŶşdK&>WƌŝŵĂƌǇͬ:ƵŶŝŽƌ
DĂƚŚ<ĂŶŐĂƌŽŽŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶĨŽƌ'ƌ͘ϰͲϭϭ
^ŽƵƚĢǎDĂƚĞŵĂƚŝĐŬǉ<ůŽŬĂŶƉƌŽϰ͘Ͳϭϭ͘ƌŽēŶşŬ
ŽĚŐĞďĂůůŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶ'ƌϰͲϱ;ZĞŐŝŽŶĂůZŽƵŶĚͿ
dƵƌŶĂũǀĞǀǇďşũĞŶĠƉƌŽǎĄŬǇͬǎĄŬǇŶĢϰ͘Ăϱ͘ƌŽēŶşŬƵͲŽŬƌĞƐŶşŬŽůŽ
DŝŶŝͲŚĂŶĚďĂůůŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶĨŽƌ'ƌϮͲϱ;ZĞŐŝŽŶĂůZŽƵŶĚͿ
dƵƌŶĂũǀŵŝŶŝŚĄǌĞŶĠƉƌŽǎĄŬǇͬǎĄŬǇŶĢϮ͘Ăǎϱ͘ƌŽēŶşŬƵʹƌĞŐŝŽŶĄůŶşŬŽůŽ
WǇƚŚĂŐŽƌŝĂĚĂͲDĂƚŚŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶĨŽƌ^ƚĂŐĞϮ
WǇƚŚĂŐŽƌŝĄĚĂʹƓŬŽůŶşŬŽůŽŵĂƚĞŵĂƚŝĐŬĠƐŽƵƚĢǎĞƉƌŽϲ͘ʹϵ͘ƌŽēŶşŬ
DĂƌĐŚͲƉƌŝů^/^EĞǁƐůĞƚƚĞƌ/ƐƐƵĞ
sǇĚĄŶş^/^EĞǁůĞƚƚĞƌƵďƎĞǌĞŶͲĚƵďĞŶ
ĂŵďƌŝĚŐĞŶŐůŝƐŚDŽĐŬǆĂŵƐ;'ƌĂĚĞϱWdĂŶĚ'ƌĂĚĞϵ&Ϳ
ŬƵƓĞďŶşƚĞƐƚŽǀĄŶşĐĂŵďƌŝĚŐĞƐŬǉĐŚƚĞƐƚƽ;ϱ͘ƌŽēŶşŬǇWd͕ϵ͘ƌŽēŶşŬ&Ϳ
KƉĞŶ,ŽƵƐĞ;Ϭϵ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬͿ
ĞŶŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚĚǀĞƎş;Ϭϵ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬͿ
tŝŶƚĞƌdƌŝƉƐ;&ŝƌƐƚ^ƚĂŐĞĂŶĚ<'ŶŐůŝƐŚWƌŽŐƌĂŵͿ
ŝŵŶşŽǌĚƌĂǀŶǉƉŽďǇƚ;ϭ͘ƐƚƵƉĞŸĂDaĂŶŐůŝĐŬǉƉƌŽŐƌĂŵͿ
^ƉƌŝŶŐ,ĞĂƌƚĂǇƐ
:ĂƌŶşƐƌĚşēŬŽǀĠĚŶǇ
WƌĞǀĞŶƚŝǀĞǇĞ^ĐƌĞĞŶŝŶŐĨŽƌ^ĂŶĚ<'
WƌĞǀĞŶƚŝǀŶşǀǇƓĞƚƎĞŶşǌƌĂŬƵƉƌŽaĂDa
ĞĂĚůŝŶĞĨŽƌ,ŝŐŚ^ĐŚŽŽůZĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
<ŽŶĞĐƉŽĚĄǀĄŶşƉƎŝŚůĄƓĞŬŶĂƐƚƎĞĚŶşƓŬŽůǇ
^ƉŝƌŝƚĂǇʹ^ƚ͘WĂƚƌŝĐŬͬ'ƌĞĞŶĂǇ
ĞŶ^ǀĂƚĠŚŽWĂƚƌŝŬĂʹĞůĞŶǉĚĞŶ
dĞĂĐŚĞƌƉƉƌĞĐŝĂƚŝŽŶĂǇͬ^ƉŝƌŝƚĂǇʹhƉƐŝĚĞŽǁŶ
ĞŶƵēŝƚĞůƽͬĞŶŶĂƌƵďǇ
^/^^ƚƵĚĞŶƚƐƐĞŵďůǇ
^ŚƌŽŵĄǎĚĢŶşƐƚƵĚĞŶƚƽ^/^
EŝŐŚƚǁŝƚŚ,ĂŶƐŚƌŝƐƚŝĂŶŶĚĞƌƐĞŶ;^ůĞĞƉŽǀĞƌĨŽƌ'ƌϭͲϱĂŶĚWƌĞͲĨŝƌƐƚͿ
EŽĐƐŶĚĞƌƐĞŶĞŵ;ƉƎĞƐƉĄŶşǀĞƓŬŽůĞƉƌŽϭ͘Ͳϱ͘ƌŽēŶşŬǇĂƉƎĞĚƓŬŽůĄŬǇͿ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůǆĂŵƐŝŶ&ƌĞŶĐŚ>ĂŶŐƵĂŐĞ>&:ƵŶŝŽƌϭĨŽƌ'ƌϵĂŶĚϭϬ
DĞǌŝŶĄƌŽĚŶşǌŬŽƵƓŬǇǌĨƌ͘ũĂǌǇŬĂ>&ũƵŶŝŽƌϭƉƌŽǎĄŬǇϵ͘ĂϭϬ͘ƌŽēŶşŬƵ
DĐŽŶĂůĚƐ&ŽŽƚďĂůůŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶ'ƌϰͲϱ;ZĞŐŝŽŶĂůZŽƵŶĚͿ
DĐŽŶĂůĚƚƵƌŶĂũǀĞĨŽƚďĂůƵƉƌŽǎĄŬǇͬǎĄŬǇŶĢϰ͘Ăϱ͘ƌŽē͘ͲŽŬƌĞƐŶşŬŽůŽ
ZĞůĂǇZƵŶĨŽƌ'ƌϲͲϵ;ZĞŐŝŽŶĂůZŽƵŶĚͿ
aƚĂĨĞƚŽǀǉďĢŚƉƌŽǎĄŬǇͬǎĄŬǇŶĢϲ͘Ăǎϵ͘ƌŽēŶşŬƵͲŽŬƌĞƐŶşŬŽůŽ
^/^<ĂƌĂŬŽƌĂŵǆƉĞĚŝƚŝŽŶ
^/^ǆƉĞĚŝĐĞ<ĂƌĂŬŽƌĂŵ
ŽŽŬtĞĞŬ
dǉĚĞŶŬŶŝŚǇ
ĂǇŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶ
ĞŶǀǌĚĢůĂŶŽƐƚŝ
ĂŵďƌŝĚŐĞǆĂŵƐ;&ͿĨŽƌϮŶĚƐƚĂŐĞĂŶĚ,^
ĂŵďƌŝĚŐĞƐŬĠƚĞƐƚǇ;&ͿƉƌŽϮ͘ƐƚƵƉĞŸĂŐǇŵŶĄǌŝƵŵ

Õ

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Ó

Ö

×

Ø

Ù

Ú

×

Û

Ü

×

Ý

Þ

×

ß

Ô

à
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Kalendář - důležitá data / Calendar - Important Dates

ϭϬ͘Ͳϭϭ͘ϰ͘

DŽŶͲdƵĞ

WŽͲjƚ

ϭϭ͘ϰ͘

dƵĞ

jƚ

ϭϯ͘ϰ͘

dŚƵ

ƚ

ϭϯ͘ϰ͘

dŚƵ

ƚ

ϭϰ͘Ͳϭϳ͘ϰ͘

&ƌŝͲDŽŶ

WĄͲWŽ

ϮϬ͘ϰ͘

dŚƵ

ƚ

ϭϴ͘ʹϮϭ͘ϰ͘

dƵĞͲ&ƌŝ

jƚͲWĄ

ϭϴ͘ʹϮϭ͘ϰ͘

dƵĞͲ&ƌŝ

jƚͲWĄ

ϮϬ͘ϰ͘

dŚƵ

ƚ

ϮϮ͘ϰ͘

^Ăƚ

^Ž

Ϯϰ͘ͲϮϱ͘ϰ͘

DŽŶͲdƵĞ

WŽͲjƚ

Ϯϲ͘ϰ͘

tĞĚ

^ƚ

Ϯϳ͘ϰ͘

dŚƵ

ƚ

Ϯϵ͘ϰ͘
d

^Ăƚ

^Ž

ϭ͘ϱ͘

DŽŶ

WŽ

d

DĂǇ

ŬǀĢƚĞŶ

d

DĂǇ

d

DĂǇ

d

DĂǇ

Ϯ͘ϱ͘ͲϯϬ͘ϲ͘

DĂǇͲ:ƵŶ

ϯ͘ϱ͘

tĞĚ

ϯ͘ϱ͘

tĞĚ

ϯ͘ϱ͘

tĞĚ

ϴ͘ϱ͘

DŽŶ

ϭϬ͘ϱ͘

tĞĚ

ϭϭ͘ϱ͘

dŚƵ

ϭϮ͘ϱ͘

&ƌŝ

ϭϯ͘ϱ͘
d

n

&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
</EZ'ZdE
Dd\^<a<K>
>>^,KK>
sa/,E/
>>^,KK>
sa/,E/
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
</EZ'ZdE
Dd\^<a<K>
</EZ'ZdE
Dd\^<a<K>
&/Z^dE^KE^d'
WZsE1Zh,|^dhWG
^KE^d'
Zh,|^dhWG

^KE^d'EK>Z ĂŶĂĚĂdƌŝƉWĂƌĞŶƚƐDĞĞƚŝŶŐ;ϭϲͲϭϳŚŽĚͿ
Zh,|^dhWG^dZa1 ^ĐŚƽǌŬĂƐƌŽĚŝēŝʹ<ĂŶĂĚĂ;ϰͲϱƉŵͿ
ƵƌŶŝŶŐŽĨtŝƚĐŚĞƐ
WĄůĞŶşēĂƌŽĚĢũŶŝĐ

>>^,KK>
sa/,E/
>>^,KK>
sa/,E/
>>^,KK>
sa/,E/
>>^,KK>
sa/,E/

ƵƌŶŝŶŐŽĨtŝƚĐŚĞƐ;ŝŶ:ĞƐĞŶŝĐĞͿ
WĄůĞŶşēĂƌŽĚĢũŶŝĐǀ:ĞƐĞŶŝĐŝ;ĂŬĐĞŽďĐĞƐƷēĂƐƚş^/^Ϳ
>ĂďŽƌĂǇʹ^ƚĂƚĞ,ŽůŝĚĂǇ;ŶŽƐĐŚŽŽůͿ
^ǀĄƚĞŬƉƌĄĐĞͲ^ƚĄƚŶşƐǀĄƚĞŬZ
ůĂƐƐWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ
dƎşĚŶşĨŽĐĞŶş
͞'ĞƚZĂŝŶďŽǁĞĚ͟ZƵŶ
ĢŚ͞ĂƌǀĄŵŶĞƵƚĞēĞƓ͟

>>^,KK>
sa/,E/
&/Z^d^d'EK>Z
ŬǀĢƚĞŶ
WZsE1^dhWG^dZa1
&/Z^d^d'EK>Z
ŬǀĢƚĞŶ
WZsE1^dhWG^dZa1
</EZ'ZdE
ŬǀĢƚͲēĞƌ
Dd\^<a<K>
>>^,KK>
^ƚ
sa/,E/
^KE^d'EK>Z
^ƚ
Zh,|^dhWG^dZa1
&/Z^d^d'
^ƚ
WZsE1^dhWG
>>^,KK>
WŽ
sa/,E/
>>^,KK>
^ƚ
sa/,E/
>>^,KK>
ƚ
sa/,E/
>>^,KK>
WĄ
sa/,E/
&/Z^dE^KE^d'
^Ž
WZsE1Zh,|^dhWG
>>^,KK>
WŽ
sa/,E/

DŽŶ



ŶĚŽĨYƵĂƌƚĞƌϯĂŶĚWĞĚĂŐŽŐŝĐĂůŽƵŶĐŝů
<ŽŶĞĐŬůĂƐŝĨŝŬĂĐĞǌĂϯ͘ēƚǀƌƚůĞƚşĂƉĞĚĂŐŽŐŝĐŬĄƌĂĚĂ
ĂƐƚĞƌƌĞĂŬ;ŶŽƐĐŚŽŽůͿ
sĞůŝŬŽŶŽēŶşƉƌĄǌĚŶŝŶǇ
WƌŝŶĐŝƉĂůĂǇ;ŶŽƐĐŚŽŽůͿ
\ĞĚŝƚĞůƐŬĠǀŽůŶŽ
'ŽŽĚ&ƌŝĚĂǇĂŶĚĂƐƚĞƌDŽŶĚĂǇ;ƐƚĂƚĞŚŽůŝĚĂǇƐʹŶŽƐĐŚŽŽůͿ
sĞůŬǉWĄƚĞŬĂsĞůŝŬŽŶŽēŶşƉŽŶĚĢůşʹƐƚĄƚŶşƐǀĄƚĞŬ
KƉĞŶ,ŽƵƐĞ;Ϭϵ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬͿ
ĞŶŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚĚǀĞƎş;Ϭϵ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬͿ
WĂƌĞŶƚͲƚĞĂĐŚĞƌͲƐƚƵĚĞŶƚĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐ
<ŽŶǌƵůƚĂĐĞƵēŝƚĞůͲƌŽĚŝēͲǎĄŬ
<'WƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ
DaWƌĞǌĞŶƚĂĐĞ
<'^ƉƌŝŶŐdƌŝƉ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞDĞĞƚŝŶŐĨŽƌWĂƌĞŶƚƐ
Da:ĂƌŶşŽǌĚƌĂǀŶǉƉŽďǇƚͲ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŶşƐĐŚƽǌŬĂƉƌŽƌŽĚŝēĞ
ĂŵďƌŝĚŐĞ>ĂŶŐƵĂŐĞǆĂŵƐ;z>ͬ<dͬWdͿ
ĂŵďƌŝĚŐĞƐŬĠũĂǌǇŬŽǀĠƚĞƐƚǇ;z>ͬ<dͬWdͿ
ŶƚƌĂŶĐĞǆĂŵƐƚŽ^/^,ŝŐŚ^ĐŚŽŽů
WƎŝũşŵĂĐşǌŬŽƵƓŬǇŶĂ'ǇŵŶĄǌŝƵŵ^/^

ŬǀĢƚĞŶ

^Ăƚ

ϭϱ͘ϱ͘

ĂƐƚĞƌDĂƌŬĞƚƐ
sĞůŝŬŽŶŽēŶşƚƌŚǇ

>>^,KK>
sa/,E/
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1

^/^,ŝŐŚ:ƵŵƉŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶ
WƎĞďŽƌǇ^/^ǀĞƐŬŽŬƵǀǇƐŽŬĠŵ
ZĂĚŝŽƵƉŝŶƚŚůĞƚŝĐƐ;ZĞŐŝŽŶĂůZŽƵŶĚͿ
WŽŚĄƌZK,>^hǀĂƚůĞƚŝĐĞͲŽŬƌĞƐŶşŬŽůŽ
dĞƐƚŽĨƌŝƐŬŽĨůĞĂƌŶŝŶŐĚŝƐŽƌĚĞƌƐ;Kd͕Z͕ƌ͕hƌĄēŬƽͿ
dĞƐƚƌŝǌŝŬĂƉŽƌƵĐŚēƚĞŶşĂƉƐĂŶşƉƌŽƌĂŶĠƓŬŽůĄŬǇ;Kd͕Z͕ƌ͕hƌĄēŬƽͿ
DĂǇͲ:ƵŶĞ^/^EĞǁƐůĞƚƚĞƌ/ƐƐƵĞ
sǇĚĄŶş^/^EĞǁůĞƚƚĞƌƵŬǀĢƚĞŶͲēĞƌǀĞŶ
^/^^ƚƵĚĞŶƚƐƐĞŵďůǇ
^ŚƌŽŵĄǎĚĢŶşƐƚƵĚĞŶƚƽ^/^
>ŽŶĚŽŶƚƌŝƉWĂƌĞŶƚƐDĞĞƚŝŶŐ;ϭϲ͗ϬϬͲϭϳ͗ϬϬͿ
^ĐŚƽǌŬĂƐƌŽĚŝēŝ>ŽŶĚǉŶ;ϭϲ͗ϬϬͲϭϳ͗ϬϬͿ
>ŝďĞƌĂƚŝŽŶĂǇͲ^ƚĂƚĞ,ŽůŝĚĂǇ
ĞŶǀşƚĢǌƐƚǀşͲ^ƚĄƚŶşƐǀĄƚĞŬZ
KƉĞŶ,ŽƵƐĞ;Ϭϵ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬͿ
ĞŶŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚĚǀĞƎş;Ϭϵ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬͿ
zĞůůŽǁ&ůŽǁĞƌĂǇŐĂŝŶƐƚĂŶĐĞƌ
<ǀĢƚŝŶŽǀǉĚĞŶůŝŐǇƉƌŽƚŝƌĂŬŽǀŝŶĢ
WƌŽũĞĐƚĂǇʹDĂƌŝĞdĞƌĞǌŝĞ;ϯϬϬƚŚzĞĂƌ͛ƐŝƌƚŚŶŶŝǀĞƌƐĂƌǇͬtŝŐĂǇ
WƌŽũĞŬƚŽǀǉĚĞŶʹDĂƌŝĞdĞƌĞǌŝĞ;ϯϬϬůĞƚǀǉƌŽēşŶĂƌŽǌĞŶşͿͬWĂƌƵŬŽǀǉĚĞŶ
dK&>WƌŝŵĂƌǇͬ:ƵŶŝŽƌdĞƐƚ
dĞƐƚŽǀĄŶşdK&>WƌŝŵĂƌǇͬ:ƵŶŝŽƌ
DƵĨĨŝŶƐǁŝƚŚDŽŵͲDŽƚŚĞƌǲƐĂǇ;Ϭϳ͗ϰϱͲϬϴ͗ϰϱͿ
^ŶşĚĂŶĢƐŵĂŵŝŶŬĂŵŝͲĞŶŵĂƚĞŬ;Ϭϳ͗ϰϱͲϬϴ͗ϰϱͿ

ì

ç

è

é

ê

ë

ê

í

î

ï

ð

ñ

î

ò

ó

î

ô

õ

î

ö

ë

÷

ø

ó

ù

õ

î

ö

ú

û

ü

ý



Kalendář - důležitá data / Calendar - Important Dates

ϭϱ͘Ͳϭϵ͘ϱ͘

DŽŶͲ&ƌŝ

WŽͲWĄ

ϭϮ͘ͲϮϳ͘ϱ͘
d

&ƌŝͲ^Ăƚ

WĄͲ^Ž

dƵĞͲ&ƌŝ

jƚͲWĄ

Ϯϭ͘ͲϮϲ͘ϱ͘
d

^ƵŶͲ&ƌŝ

EĞͲWĄ

ϮϮ͘ͲϮϲ͘ϱ͘

DŽŶͲ&ƌŝ

WŽͲWĄ

d

DĂǇͲ:ƵŶ

ŬǀĢƚͲēĞƌ

d

:ƵŶ

ēĞƌ

Ϯϵ͘ϱ͘Ͳϵ͘ϲ͘

DŽŶͲ&ƌŝ

WŽͲWĄ

d

:ƵŶĞ

ēĞƌǀĞŶ

d

:ƵŶĞ

ēĞƌǀĞŶ

d

DĂƌĐŚ

ďƎĞǌĞŶ

ϭ͘ϲ͘

dŚƵ

ƚ

ϱ͘Ͳϵ͘ϲ͘

DŽŶͲ&ƌŝ

WŽͲWĄ

ϳ͘ϲ͘

tĞĚ

^ƚ

ϳ͘Ͳϴ͘ϲ͘

tĞĚͲdŚƵ

^ƚͲƚ

ϭϮ͘Ͳϭϲ͘ϲ͘

DŽŶͲ&ƌŝ

WŽͲWĄ

ϭϯ͘ϲ͘

dƵĞ

jƚ

ϭϰ͘ϲ͘

tĞĚ

^ƚ

ϭϱ͘ϲ͘

dŚƵ

ƚ

ϭϱ͘ϲ͘

dŚƵ

ƚ

ϭϵ͘ϲ͘

DŽŶ

WŽ

Ϯϭ͘ϲ͘

tĞĚ

^ƚ

Ϯϭ͘ϲ͘

tĞĚ

^ƚ

ϮϮ͘ϲ͘

dŚƵ

ƚ

Ϯϲ͘ϲ͘

DŽŶ

WŽ

Ϯϳ͘ϲ͘

dƵĞ

jƚ

Ϯϳ͘ϲ͘

tĞĚ

^ƚ

Ϯϴ͘ϲ͘

tĞĚ

^ƚ

ϯϬ͘ϲ͘

&ƌŝ

WĄ

ϭϲ͘Ͳϭϵ͘ϲ͘
d

n




þ

ÿ



















>>^,KK>
sa/,E/
^KE^d'EK>Z
Zh,|^dhWG^dZa1

WĂƉĞƌŽůůĞĐƚŝŽŶ
:ĂƌŶşƐďĢƌƉĂƉşƌƵ

ŶŐůŝƐŚ>ĂŶŐƵĂŐĞ^ƚĂǇŝŶĂŶĂĚĂ;'ƌĂĚĞϵ͕ϭϬͿ
:ĂǌǇŬŽǀǉƉŽďǇƚǀ<ĂŶĂĚĢ;ϵ͘ĂϭϬ͘ƌŽēŶşŬͿ

,/',^,KK>
'zDE/hD

ĂŵďƌŝĚŐĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůǆĂŵƐʹǌĞĐŚůĂŶŐƵĂŐĞ
ĂŵďƌŝĚŐĞƐŬĠŵĞǌŝŶĄƌŽĚŶşǌŬŽƵƓŬǇ/'^ʹēĞƐŬǉũĂǌǇŬ
ŶŐůŝƐŚ>ĂŶŐƵĂŐĞ^ƚĂǇŝŶ>ŽŶĚŽŶ;'ƌĂĚĞϱͿ
:ĂǌǇŬŽǀǉƉŽďǇƚǀ>ŽŶĚǉŶĢ;ƉŽƵǌĞϱ͘ƌŽēŶşŬͿ

&/Z^d^d'
WZsE1^dhWG
>>^,KK>
sa/,E/
,/',^,KK>
'zDE/hD
&/Z^d^d'
WZsE1^dhWG
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
>>^,KK>
sa/,E/
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
>>^,KK>
sa/,E/
</EZ'ZdE
Dd\^<a<K>
>>^,KK>
sa/,E/
>>^,KK>
sa/,E/
</EZ'ZdE
Dd\^<a<K>
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
&/Z^d^d'
WZsE1^dhWG
&/Z^d^d'ʹ'ƌϭ
WZsE1^dhWGͲϭ͘ƚƎ͘
^KE^d'
Zh,|^dhWG
>>^,KK>
sa/,E/
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1
</EZ'ZdE
Dd\^<a<K>
^KE^d'
Zh,|^dhWG
>>^,KK>
sa/,E/
>>^,KK>
sa/,E/
>>^,KK>
sa/,E/
>>^,KK>
sa/,E/
&/Z^d^d'EK>Z
WZsE1^dhWG^dZa1

















^ƉƌŝŶŐdƌŝƉƐ;<'ŶŐůŝƐŚWƌŽŐƌĂŵŵĞ^ͿͲĞƐŬĄ<ĂŶĂĚĂ
:ĂƌŶşŽǌĚƌĂǀŶǉƉŽďǇƚDa;ĂŶŐůŝĐŬǉƉƌŽŐƌĂŵͿĂa
ĂŵďƌŝĚŐĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůǆĂŵƐ
ĂŵďƌŝĚŐĞƐŬĠŵĞǌŝŶĄƌŽĚŶşǌŬŽƵƓŬǇ/'^
DĂŐŝĐ,ŝůůdƌĂĐŬĂŶĚ&ŝĞůĚ/ŶǀŝƚĂƚŝŽŶĂů
^ƉŽƌƚŽǀŶşƐŽƵƚĢǎƐĞƓŬŽůŽƵDĂŐŝĐ,ŝůů
ǆĂŵǁĞĞŬƐ
ŬŽƵƓŬŽǀĠŽďĚŽďş
sKEZƵŶ
ĢŚƐǀŽŶĞŵ
^/^^ƚĂŝƌZƵŶŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶ
WƎĞďŽƌǇ^/^ǀďĢŚƵĚŽƐĐŚŽĚƽ
DŝŶŝͲŚĂŶĚďĂůůKWEhWĨŽƌ'ƌϮͲϱ;&ŝŶĂůZŽƵŶĚͿ
KWEhWǀŵŝŶŝŚĄǌĞŶĠƉƌŽǎĄŬǇͬǎĄŬǇŶĢϮ͘Ăǎϱ͘ƌŽēŶşŬƵʹĨŝŶĄůŽǀĠŬŽůŽ
ŚŝůĚƌĞŶǲƐĂǇŝŶ^/^
ĞŶĚĢƚşǀ^/^
<'^ƚƵĚĞŶƚ>ĞĚŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐΘWƌŽŐƌĞƐƐZĞƉŽƌƚƐĨŽƌ^ĞŵĞƐƚĞƌϮ
Da^ƚƵĚĞŶƚƐŬĠŬŽŶĨĞƌĞŶĐĞĂŚŽĚŶŽĐĞŶşǌĂϮ͘ƉŽůŽůĞƚş
KƉĞŶ,ŽƵƐĞ;Ϭϵ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬͿ
ĞŶŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚĚǀĞƎş;Ϭϵ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬͿ
ǆƚƌĂŽƵƌƐĞƐ&Ăŝƌ
sĞůĞƚƌŚǌĄũŵŽǀǉĐŚŬƌŽƵǎŬƽ
<'WĂƌĞŶƚͲdĞĂĐŚĞƌDĞĞƚŝŶŐƐ
DaŬŽŶǌƵůƚĂĐĞƌŽĚŝēͲƵēŝƚĞů
ŶĚŽĨ^ĞŵĞƐƚĞƌϮ'ƌĂĚŝŶŐWĞƌŝŽĚĂŶĚWĞĚĂŐŽŐŝĐĂůŽƵŶĐŝů
<ŽŶĞĐŬůĂƐŝĨŝŬĂĐĞǌĂϮ͘ƉŽůŽůĞƚşĂƉĞĚĂŐŽŐŝĐŬĄƌĂĚĂ
&ƵƚƵƌĞ'ƌĂĚĞϭWĂƌĞŶƚƐDĞĞƚŝŶŐ;ϭϲ͗ϬϬͲϭϳ͗ϬϬͿ
^ĐŚƽǌŬĂƐƌŽĚŝēŝďƵĚŽƵĐşĐŚƉƌǀŸĄēŬƽ;ϭϲ͗ϬϬͲϭϳ͗ϬϬͿ
ZĞĂĚĞƌƐĞƐŝŐŶĂƚŝŽŶŝŶ'ƌϭ
WĂƐŽǀĄŶşŶĂēƚĞŶĄƎĞǎĄŬƽϭ͘ƌŽēŶşŬƽ
ƚŚůĞƚŝĐƵƉŝŶƌƵēŶĂĚ^ĄǌĂǀŽƵĨŽƌ'ƌϲͲϵ
ƚůĞƚŝĐŬǉƉŽŚĄƌǀĞƌƵēŝŶĂĚ^ĄǌĂǀŽƵƉƌŽǎĄŬǇϮ͘ƐƚƵƉŶĢ
ŽŶƵƚƐǁŝƚŚĂĚƐͲ&ĂƚŚĞƌǲƐĂǇ;Ϭϳ͗ϰϱͲϬϴ͗ϰϱͿ
^ŶşĚĂŶĢƐƚĂƚşŶŬǇͲĞŶŽƚĐƽ;Ϭϳ͗ϰϱͲϬϴ͗ϰϱͿ
ŝŬĞZĂĐĞ
ĄǀŽĚŶĂŬŽůĞĐŚ
ŶĚŽĨƚŚĞ<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶ^ĐŚŽŽůzĞĂƌĞƌĞŵŽŶǇϮϬϭϲͬϮϬϭϳ
^ůĂǀŶŽƐƚŶşƵŬŽŶēĞŶşƓŬŽůŶşŚŽƌŽŬƵϮϬϭϲͬϮϬϭϳƉƌŽDa
'ƌĂĚĞϵ'ƌĂĚƵĂƚŝŽŶŝŶŶĞƌ
^ůĂǀŶŽƐƚŶşǀĞēĞƎĞƐϵ͘ƌŽēŶşŬĞŵ
^/^,ƵŵĂŶŝƚŝĞƐŽǁůŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶ
<ǀşǌŽǀĄƐŽƵƚĢǎǎĄŬƽ^/^
^ƉŽƌƚƐĂǇ
^ƉŽƌƚŽǀŶşĚĞŶ
KƉĞŶ,ŽƵƐĞ;Ϭϵ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬͿ
ĞŶŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚĚǀĞƎş;Ϭϵ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬͿ
ŶĚŽĨƚŚĞ^ĐŚŽŽůzĞĂƌĞƌĞŵŽŶǇϮϬϭϲͬϮϬϭϳͬ^ƚƵĚĞŶƚƐƐĞŵďůǇ
^ůĂǀŶŽƐƚŶşƵŬŽŶēĞŶşƓŬŽůŶşŚŽƌŽŬƵϮϬϭϲͬϮϬϭϳͬ^ŚƌŽŵĄǎĚĢŶşƐƚƵĚĞŶƚƽ
ŶĚŽĨƚŚĞ^ĐŚŽŽůzĞĂƌ͕ZĞƉŽƌƚĂƌĚƐĂŶĚ^ƚƵĚĞŶƚͲ>ĞĚŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ
<ŽŶĞĐƓŬŽůŶşŚŽƌŽŬƵ͕ƉƎĞĚĄǀĄŶşǀǇƐǀĢĚēĞŶşĂĄŬŽǀƐŬĄŬŽŶĨĞƌĞŶĐĞ









Kalendář - důležitá data / Calendar - Important Dates
ϯ͘ϳ͘

:ƵůǇ
ƵŐ

DŽŶ

ēĞƌǀĞĐ
ƐƌƉĞŶ

ϰ͘ϵ͘

DŽŶ

WŽ

ϭ͘ϳ͘Ͳϯ͘ϵ͘

>>^,KK>
sa/,E/
>>^,KK>
sa/,E/
>>^,KK>
sa/,E/

WŽ


ŵĢŶĂǀǇŚƌĂǌĞŶĂͬ^ƵďũĞĐƚƚŽĐŚĂŶŐĞ
dсƚŽďĞĐŽŶĨŝƌŵĞĚ
dсƚŽďĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ
dсƚŽďĞĂŶŶŽƵŶĐĞĚ

^ƵŵŵĞƌ,ŽůŝĚĂǇ
>ĞƚŶşƉƌĄǌĚŶŝŶǇ
:ƵůǇͲƵŐƵƐƚ^/^EĞǁƐůĞƚƚĞƌ/ƐƐƵĞ
sǇĚĄŶş^/^EĞǁůĞƚƚĞƌƵēĞƌǀĞŶĞĐͲƐƌƉĞŶ
&ŝƌƐƚĂǇŽĨ^ĐŚŽŽůϮϬϭϳͬϮϬϭϴ;&ŝƌƐƚ^/^^ƚƵĚĞŶƚƐƐĞŵďůǇͿ
WƌǀŶşƓŬŽůŶşĚĞŶϮϬϭϳͬϮϬϭϴ;^ůĂǀŶŽƐƚŶşƐŚƌŽŵĄǎĚĢŶşǀƓĞĐŚǎĄŬƽƓŬŽůǇͿ

V

D

ážení rodiče,
vítáme Vás opět ve škole a doufáme, že jste si užili krásné
léto a děkujeme, že jste také nezapomněli na platby školného
a stravného pro Vaše ratolesti na 1. pololetí školního roku 2016/17.
Pokud se Vám platby dosud nepodařilo uhradit, děkujeme za
urychlenou úhradu školného na čísla účtu 99829379/0800 – ZŠ
a Gymnázium, 4866952/0800 MŠ – s variabilním symbolem
Vašeho dítěte.
Upozorňujeme současně, že se zavedením nového stravovacího
SW budeme důsledně kontrolovat používaní čipů/karet a bez
úhrady zálohy na stravné (č. účtu 99829379/0800) nebude strava
dětem vydávána. Čip/karta bude současně nezbytná ke vstupu do
budovy ZŠ a Gymnázia.
Děkujeme za Vaši součinnost a přejeme úspěšný školní rok
2016/2017. v
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ear parents,
Welcome back to school! We hope you had beautiful
summer holidays. Hopefully you haven’t forgotten your
children’s tuition and meal deposits for the first semester. If you
have, we kindly ask you to promptly transfer the correct amount
to account 99829379/0800 (ES and HS) or 4866952/0800 (KG)
with your child´s variable symbol.
Additionally, we would like to alert you to the fact that our
new catering system SW will consistently control utilization of
meal chips/cards. Lunches and snacks will not be served to children if payments are outstanding. This chip/card will eventually
be required for students’ entrance to the ES and HS building.
Thank you for your cooperation, and we wish you a successful
school year! v

C

@

Vydává Sunny Canadian International School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o.
a Sunny Canadian International School - Mateřská škola, s.r.o.;
Straková 522, 252 42 Jesenice, Osnice
ZŠ IČO: 7383512
DIČ: CZ2738351
MŠ IČO: 24181498
www.sunnycanadian.cz
Za správnost publikovaných informací a obsah příspěvků odpovídají jejich autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky se
souhlasem autorů upravovat.
Z technických důvodů je preferována elektronická forma textů; nevyžádané příspěvky se nevracejí. Změny vyhrazeny.
Své příspěvky, náměty, rady či připomínky můžete poslat na adresu NL@sunycanadian.cz.
Šéfredaktorka: PhDr. Andrea Koch
Redakční rada: PaedDr. Jana Zbirovská; Ing. Jitka Stiles, Ph.D.; Mgr. Ron Stiles; Mgr. Kate Powers;
Bc. Hannah Armstrong; Mgr. Zina Pacak
Art Director: PhDr. Andrea Koch
Redakční uzávěrka: 15. v každém druhém měsíci
Rozesíláno, příp. tištěno na recyklovatelném papíře.



n



























!



"

#



$



%

&

!

'

#



$

(

)

*

+

