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Základní škola s právní subjektivitou byla založena k 1.1.1994  

Od 1. 1. 2003 došlo ke sloučení s mateřskou školou a školní jídelnou, zařízení tedy tvoří:  

- základní škola    (kód 102 129 614) 

- školní družina    (kód 116 200 235) 

- mateřská škola  (kód 107 562 545)  

- školní jídelna     (kód 102 665 052) 
 

 Založení české školy v obci se datuje dnem 25. září 1934, budova školy pochází 
však již z počátku předminulého století, kdy zde byla škola německá. První škola v obci byla 

založena v roce 1774.   
1. ledna 2003 se sloučily do jednoho subjektu  mateřská škola a 

základní škola, součástí školy je i školní jídelna, 
školní družina. 

Základní škola má devět ročníků a 
člení se na první a druhý stupeň.  Vyučování 

v základní  škole probíhá podle Školního vzdělávacího 
programu SPOLU, mateřská škola pracuje podle Školního 
vzdělávacího programu "Kamarádi s přírodou". 

Škola organizuje tyto kurzy: lyžařský, tábornický, turistický, 
cyklistický, vodácký a plavecký výcvik žáků. Dále škola organizuje školní 
výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy, 
poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnost 
zájmových kroužků.  

Škola využívá 2 počítačové učebny, které jsou napojeny na  internetovou síť rychlostí 
5000 kbit/s. Zároveň je síťově propojena s centrálním serverem. Žáci mají možnost učebny 
využívat i v odpoledních hodinách   

Škola se zaměřuje na co nejkvalitnější poskytování znalostí všem žákům, klade důraz 
na mravní výchovu žáků. Pedagogický sbor je stabilní a zaměřuje se na sportovní, 
pohybové, výtvarné a pěvecké aktivity dětí. 

 
 

 

a. Základní údaje o škole                                                                                        
a.1/   škola  

název školy Základní škola a Mateřská škola Perštejn, okres 

Chomutov 

adresa školy Hlavní 57, 43163 Perštejn 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 47795603 

IZO 102 129 614 

identifikátor právnické osoby 600 077 519 

vedení školy ředitel: Mgr. Vlastimil Hendrych 

kontakt tel.:        474394121 

e-mail:   zsperstejn@seznam.cz 

www:    zsperstejn.cz 

a.2/   zřizovatel  

název zřizovatele Obec Perštejn 

adresa zřizovatele Hlavní 159, 43163 Perštejn 

kontakt tel.:       474394197 

e-mail: obec-perstejn.cz   
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a.3/   součásti školy kapacita 

Mateřská škola 70 dětí 

Základní škola 180 žáků 

Školní družina 45 žáků 

Školní jídelna  204 jídel 

 

 

a.4/   základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 

Počet žáků na 

pedagoga 

Mateřská škola 3 64  21,33          16,0 

1. stupeň ZŠ 5 68 13,6 12,59 

2. stupeň ZŠ 4 52 13,0   8,38 

Školní družina 2 45 22,5 37,19 

Školní jídelna MŠ x 64 x x 

Školní jídelna ZŠ x 101 (64+37) x x 

 

Komentář: Součásti školy jsou umístěny ve třech budovách: v hlavní budově 4.-9. třída, 

v přístavbě 1.-3. třída a školní družina, v budově mateřské školy je i školní jídelna. 

Údaje vycházejí ze zahajovacího výkazu. 

 

 

 

 

a.5/   materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny Učebny jsou vymalované. Postupně dochází 

k celkové renovaci prostor školy. V letošním roce 

nově opravena chodba 2. patra a schodiště k ní 

vedoucí. V přístavbě odhlučněna stěna mezi 

třídami a vymalovány obě třídy.  

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 

učebna 

Kmenové třídy jsou přizpůsobeny odborné výuce, 

připojení na internet.  

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Spodní zahrada je využívána pro pobyt žáků venku 

i o hlavní přestávce /lavičky/. Horní zahradu je 

třeba upravit k účelnějšímu využití 

Sportovní zařízení Využívá se zařízení obce a sport. klubů. 

Dílny a pozemky Zařízená dílna je v budově školy, vybavena i 

keramickou pecí. Pozemek byl minimalizován pro 

potřeby niž.stupně. 

Žákovský nábytek V nedávné době byl zakoupen nový, průběžně 

doplňovány police apod. Nový nábytek v 1. třídě 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

Hračky a nářadí se průběžně doplňují, učební 

pomůcky jsou velmi drahé, ale i tak dochází 

k jejich doplňování 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Dokupovány nové sady moderních interaktivních 

učebnic. 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 

pomůckami 

 

Viz výše. 

Nově zařízena přijímací místnost pro rodiče. 

 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

Počítačová učebna v hlavní budově (14 míst ) a  

počítačová učebna v přístavbě (10) míst. 7 učeben 
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vybaveno interaktivní tabulí, 9 dataprojektory. 

Všechny počítače /včetně přístavby/ propojeny do 

sítě a napojeny na internet. Plán ICT plněn. 

Investiční rozvoj  

Komentář: V rámci přidělení finančních prostředku snaha o průběžné zlepšování podmínek pro 

žáky i zaměstnance. Využívá se i prostředků od sponzorů (šatní skříňky ve školce, nová lůžka 

včetně matrací, nákup nábytku do školky, program Škola online, školní rozhlas včetně 

zvonění, vchodové dveře do školy).  

Úkol:  Úprava zahrady, zvláště dolní, k lepšímu využití. Dokončena rekonstrukce chodeb 

(odstraňování následků „povodně“ ze srpna 2012). Probíhá zateplení obálky školy a zároveň 

rekonstrukce půdních prostor a střechy . 

 

 

a.6/   Údaje o školské radě 

Datum zřízení 8.11.2005 

Počet členů školské rady  9 

Kontakt Olga Laudátová, Klášterec, Lipová 556 

 

 

a.7/   Údaje o občanském sdružení při škole  -  Školní sportovní klub 

Registrace 7.3.1996 

Zaměření sport 

Kontakt Mgr. Josef Patík, Kadaň, Na Strážišti 1897 

 

 

 

b. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy                   

 

 
b.1/   Přehled oborů základního vzdělávání 

Kód Obor vzdělání  Poznámky Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola  RVP 1.-9. 

 

 

b.2/   Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

Školní vzdělávací program SPOLU  1.-9. 

 

 

c.  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 

c.1/   Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem/přepočtených 27 / 23,34 

Počet učitelů ZŠ 13 / 11,54 

Počet vychovatelů ŠD   2 /   1,21 

Počet učitelek MŠ   4 /   4,00   

Počet správních zaměstnanců ZŠ a THP   4 /   2,76 

Počet správních zaměstnanců MŠ   1 /   1,00 

Počet správních zaměstnanců ŠJ a THP   4 /   2,83 
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c.2/   Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pedagogičtí pracovníci 
Funkce Úvazek. 

Roků 

ped.praxe 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace TU 

Drugdová Iva učitelka  1,0 28 let VŠ 1.- 5. r. 3. 

Hendrych Vlastimil ředitel 1,0 19 let VŠ Tv – Ov  

Hladíková Marcela učitelka 0,86 8 let SŠ bez      stud.  4. 

Konečná Ivana učitelka 1,0 27 let VŠ 1. – 5. r. 2. 

Králová Martina učitelka MŠ 1,0 24 let SŠ MŠ  

Pečenková Michaela učitelka MŠ 1,0 2 roky SŠ MŠ  

Laudát Petr učitel 1,0 25 let VŠ M – Z 9. 

Laudátová Olga učitelka 1,0 22 let VŠ 1. – 5. r. 5. 

Linzová Stanislava vychovatelka 1,0 24 let SŠ ŠD  

Nováková Marcela učitelka MŠ 1,0 15 let SŠ MŠ  

Ondráček Pavel učitel 1,0 21 let VŠ Př – Ch 7. 

Patík Josef učitel 1,0 16 let VŠ Tv 8. 

Peroutová Soňa učitelka  1,0 29 let VŠ 1. – 5. r. 1. 

Šebelová Lenka vychovatelka 0,21 16 let SŠ ŠD  

Šebelová Lenka  učitelka 0,5 9 let SŠ bez  

Ševčíková Dita učitelka 1,0 18 let VŠ Čj - Hv 6. 

Trnková Věra učitelka 1,0 42 let VŠ 1. – 5. r.  

Vacíková Ivana učitelka 0,91 5 let SŠ bez      stud.  

Všechovská Dana učitelka MŠ 1,0 25 let SŠ MŠ, ŠD  

 

Komentář: Pedagogický sbor v obou školách je stálý, což má dobrý vliv na systematičnost      

                  práce s žáky. 

                  V prosinci 2013 zemřela po těžké nemoci paní učitelka Ivana Tašková 

 

 

 

c.3/   Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 74 Učitelé 1. stupně 74,5 

Učitelé 2. stupně 84 Učitelé 2. stupně 59,8 

Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 

Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 

 

Komentář: Z 13 učitelů ZŠ má 10 vysokoškolské vzdělání, jedna učitelka vyučuje 8. rokem bez 

odborného vzdělání  /vyučuje 4. třídu, studuje 4. rokem na VŠ/, jedna učitelka učí polovinu 

úvazku – převážně výchovy/. Anglický jazyk vyučován nekvalifikovaně, paní učitelka má však 

mezinárodní zkoušky, je zodpovědná. Vzhledem k počtu učitelů nelze prakticky docílit vyšší 

procento aprobovanosti výuky. Při přidělování mimoaprobačních předmětů je přihlíženo 

k zájmům učitelů a dlouhodobému přidělení předmětu. Zajistit aprobovanost učitele 

anglického jazyka – paní učitelka studuje magisterské studium s pedagogickým zaměřením, 

připravuje se na státní zkoušku z anglického jazyka. 
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c.4/   Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

do důch. veku 

v důchod. 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0/0 1/0 3/0 4/3 1/0 4/1 0/0 0/0 0/0 1/0 4/0 10/4 

ZŠ/MŠ 

Komentář: Věkový průměr pedagogických pracovníků ZŠ je 45 let,  MŠ je 41 let.   

 

 

 

 

c.5/   Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

Ondráčková Jana vedoucí školní jídelny 0,63 SŠ 

Jindrová Jiřina samostatná odb. kuchařka 1,0 SOU 

Reslerová Stanislava zaučená kuchařka 1,0 SOU 

Ondráčková Jana účetní 0,38 SŠ 

Včelařová Olga školnice MŠ 1,0 SŠ 

Ondičová Monika školnice ZŠ 1,0 SOU 

Řezáčová Andrea  uklízečka ZŠ 1,0 SOU 

Kvasnička Karel uklízeč ZŠ 0,38 SOU 

Včelařová Olga pomocná kuchařka 0,20 SŠ 

Kučerová Alena pomocná kuchařka 0,25 ZŠ  (dohoda) 

    

Komentář:  Kolektiv správních zaměstnanců je ustálený, nově paní Kučerová  

 

 

 

 

d. 

 

  Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí , 

 přijímání žáků do středních škol 

 

 
d.1/   Zápis k povinné školní docházce 

 

 

počet 

prvních 

tříd 

počet dětí 

k zápisu do 

první třídy 

 

počet dětí přijatých 

do  

první třídy 

z toho počet dětí 

starších 6ti let 

(nástup po odkladu) 

počet odkladů 

pro  školní rok 

… 

1 28 24 1 4 
 

Komentář:   Počet prvňáčků pro příští školní rok = 23  (1 odchází na jinou školu)    
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d.2/   Výsledky přijímacího řízení 

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 1 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 

  

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  

ročníků přijato:  

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště 

celkem 

1 0 0 1 5 7 14 

 

c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

0 0 0 0  0 0 0 

  

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků celkem 

7 1 8 

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku  

14 1 

Komentář: Všichni žáci byli umístěni do středních škol či učilišť. 

 

e. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
e.1/   Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Přehled o prospěchu – 1. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyzn. 

Prospělo 

 

Nepro-

spělo 

Žáci s do- 

statečnou 

Nehod- 

noceni 

Průměr 

na třídu 

I. 8 7 1    1,17 

I. 8 7 1    1,25 

II. 15 12 3    1,19 

II. 15 12 3    1,23 

III. 12 11 1    1,22 

III. 12 11 1    1,19 

IV. 11 8 3    1,25 

IV. 13 8 5    1,29 

V. 20 13 7  1  1,38 

V. 20 13 7  2  1,37 

Celkem 66 51 15  1  1,24 

Celkem 68 51 17  2  1,26 
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2. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyzn. 

Prospělo  Nepro-

spělo 

Žáci s do- 

statečnou 

Nehod- 

noceni 

Průměr 

na třídu 

VI. 11 4 6 1 2  1,62 

VI. 11 4 7  4  1,59 

VII. 10 2 8    1,58 

VII. 11 1 9  5  1,72 

VIII. 16 7 9  4  1,67 

VIII. 16 6 10  3  1,63 

IX. 14 2 12  7  1,85 

IX. 14 3 11  7  1,93 

Celkem 51 15 35 1 13  1,68 

Celkem 52 14 37  19  1,71 

 

Celkový přehled 

 Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyzn. 

Prospělo 

 

Nepro-

spělo 

Žáci s do- 

statečnou 

Nehod- 

noceni 

Průměr 

na třídu 

1. stupeň 66 51 15  1  1,24 

1. stupeň 68 51 17  2  1,26 

2. stupeň 51 15 35 1 13  1,68 

2. stupeň 52 14 37  19  1,71 

Celkem 117 66 50 1 14  1,44* 

Celkem 120 65 54 0 21  1,47* 

Tučně vytištěný údaj = 2. pololetí                                  * -přesný údaj podle poč. programu 

 

Komentář:  Ve vyšších ročnících jsou žáci, kteří by mohli dosahovat mnohem lepších 

výsledků, mají však špatnou pracovní morálku. V některých případech pomůže úzká 

spolupráce s rodiči, někdy ani to ne. Pěkné výsledky v okresních kolech olympiád. 

Soustavně usilujeme o dosahování optimálních výsledků, zvýšení motivace, diferenc. 

přístup. 

Výsledky zkušebního celoplošného testování : 

5. ročník:        Čj – 53 percentil              OSP – 56 percentil                    M – 62 percentil         

9. ročník:        Čj - 34 percentil               OSP – 32 percentil                    M – 24 percentil 

 

 

Přehled o chování – 1. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

I. 8 3       

I. 8  3      

II. 15 2  1     

II. 15 8 1 4     

III. 12 4       

III. 12  5 1     

IV. 13        

IV. 13  1      

V. 20        

V. 20  2 2     

Celkem 68 9  1     

Celkem 68 8 12 7     
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2. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

VI. 11   3     

VI. 11  3 5     

VII. 10        

VII. 11  3 3     

VIII. 16   1     

VIII. 16  5 3 2    

IX. 14   4 1    

IX. 14  2 1     

Celkem 51   8 1    

Celkem 52 0 13 12 2    

 

 

Celkový přehled: 

 Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 68 9  1     

1. stupeň 68 21 1      

2. stupeň 51   8 1    

2. stupeň 52 2 15 12 2    

Celkem 119 9  9 1    

Celkem 120 23 16 12 2    

Tučně vytištěný údaj = 2. pololetí 

 

Komentář: V chování se objevují drobné přestupky, u několika žáků (8.,9. tř.) i nevhodné a 

drzé chování. Stav se v letošním roce opět zlepšil. Je nutné sledovat a udržovat alespoň 

stávající stav.  

Důsledně vyžadovat plnění povinností stanovených školním řádem. 

Neustále věnovat pozornost problematice mravní výchovy a prevenci soc. pat. jevů. 

 

 

e.2/   Údaje o zameškaných hodinách 

 

1. stupeň 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin na žáka 

I. 293 36,63   

I. 532 66,50   

II. 405 27,00   

II. 747 49,80   

III. 472 39,33   

III. 377 31,42   

IV. 328 29,82   

IV. 547 42,08   

V. 734 36,70   

V. 880 44,00   

Celkem        :66 2232 33,81   

Celkem       :68 3083 45,33   
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2. stupeň 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených  

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin  

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

VI. 545 49,55   

VI. 545 49,55   

VII. 216 21,60   

VII. 472 42,91   

VIII. 829 51,81   

VIII. 1096 68,50 6 0,38 

IX. 848 60,57   

IX. 1079 77,07   

Celkem          :51 2438 47,80   

Celkem         :52 3192 61,38 6 0,38 

 

Celkový přehled 

 Počet  

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených  

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 2232 32,78   

1. stupeň 3083 45,33   

2. stupeň 2438 53,70   

2. stupeň 3192 61,38   

Celkem           :117 4670 39,91   

Celkem           :120 6275 52,29 6 0,05 

CELKEM    :118,5 10945 92,36 6 0,05 

Komentář: Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vysoké absenci  /i 

neomluvené/ zvláště ve vyšších ročnících. Skryté záškoláctví – omluveno rodiči.  Snížený 

počet neomluvených hodin = úspěch odkrytí záškoláctví 

(6 neomluvených hodin v 2. pololetí = pozdní doložení omluvenky.) 

 

 

e.3/   Údaje o integrovaných žácích: 

 

Druh postižení : Ročník/počet Po

čet 

žák

ů 

Sluchové postižení   

Zrakové postižení   

S vadami řeči   

Tělesné postižení   

S kombinací postižení   

S vývojovými poruchami učení 2./2, 5./1,6/2,,8./2 

 
7 

Mentální postižení   

 

Komentář: Žáci pracovali podle individuálních plánů. Pracovat individuálně i s žáky 

nadanými.  
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f. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Daná problematika je podrobně řešena v Minimálním preventivním programu. 

Prevence se realizuje: 

Kde: Třída: Předměty/Akce: 

Výuka 1.-5. 

6.-9.    

převážně prvouka, přírodověda 

převážně občanská výchova, rodinná výchova, 

výchova ke zdraví 

Další aktivity v rámci výuky 

(besedy, přednášky) 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6.  

7. 

8. 

9. 

Dopravní výchova, bezpečnost 

Ajax – celoroční projekt  

Dopravní výchova, vybavení policisty, šikana 

Dopravní výchova-cyklista, vybavení policisty 

Dopravní výchova-cyklista, co smí a nesmí policista 

Šikana, drogy 

Agresivita, záškoláctví 

Alkohol, drogy, trestní zákon 

Bezpečí pro dívky, sprejerství, drogy 

Volnočasové aktivity 1.-9. 

 

 

6.-9. 

kroužky 

soutěž Šampión školy 

sportovní závody, soutěže 

vědomostní soutěže 

sportovní kurzy 

 

 

Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila: 

Sociálně patologický jev Počet Sociálně patologický jev Počet 

Drogová závislost 0 Záškoláctví 0 

Alkohol 0 Šikanování 0 

Kouření 0 Vandalismus 0 

Kriminalita a delikvence 0 Násilné chování 0 

Virtuální drogy (počítač,televize,video) 0 Xenofobie 0 

Patologické hráčství (gambling) 0 Rasismus 0 

 

 

 

g. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

g.1./   Výchozí stav  

Učitelky prvního stupně 4 učitelky splňují kvalifikaci 

1 učitelka nekvalifikovaná (0,86 úv.) – studu-

jící 

Učitelé druhého stupně 4 učitelé splňují kvalifikaci 

1 učitelka bez kvalifikace (0,91 úv.) – Aj 

studující 

1 učitelka bez kvalifikace (0,5 úv.) - studující 

Ředitel školy Splňuje kvalifikační předpoklady podle § 33 

zákona č. 563/2004 Sb. 

Výchovná poradkyně Splňuje kvalifikační předpoklady podle §18 

zákona č. 563/2004 Sb., doplňuje dle nových 

požadavků 
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g.2/    Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Druh studia Pracovník 

a/  studium pedagogiky Hladíková – VŠ (od září 2010) – 8. semestr 

b/  UJAK studium speciální pedagogiky Vacíková – NS ( od září 2013) – 2. semestr 

c)  studium pedagogiky Šebelová – VŠ ( od září 2014) 

   

 

g.3/    Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

Typ kurzu nebo vzdělávací akce Počet účastníků 

Comenia Script školení 5 

Ekologická výchova 1 

Funkční studium pro ředitele škol 1 

ADD -  ADHD v teorii a praxi 2 

Finanční gramotnost 1 

Aj – pohádka nás naučí 1 

Matematika jinak 2 

Aj – Vánoce  3 

Aj od začátku – Jak začít? 1 

Matematika pro všechny  1 

  

g.4 /   Samostudium 

Prázdniny Počet dnů Zadání 

Podzimní prázdniny      

Vánoční prázdniny      4 Šablony – prezentace, výukové materiály 

Pololetní prázdniny     1 Finanční gramotnost 

Jarní prázdniny 5 Změny v ŠVP 

Velikonoční prázdniny 2 Změny v ŠVP 

 

 

 

h. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 
h.1/   Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách  
Spolupráce školy a dalších subjektů -   
Významné akce školy - Výstava zaniklých obcí 

- Světýlkový průvod 

- Exkurse, papírna, MVE, pivovar 

- Divadlo Most 2x 

- Divadlo Rozmanitosti 2x 

- Jarmark 

- Vánoční dům KV 

- Masopustní průvod 

- Pernštejni – Přemyslovci  

- Filmy: Hobit, Já padouch 2  

- Muzikohraní 

- Zdravá pětka 

- Osečná 

- Národní památník Terezín 
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- Výlet Praha 

- sportovní kurzy – 6.-9. třída 

Akce k prevenci sociálně patologických jevů - cvičení hasičů – neb. Látky 

- První pomoc - Hnedlevedle 

 - besedy se SVP Chomutov 

 - beseda s Radimem Uzlem 

Akce k environmentální výchově  - Den Země 

- Fitkonto  

- sběr papíru, víček, pom. kůry 

- program Tonda obal 

 

 

h.2/   Účast žáků školy v soutěžích 

 

Název soutěže 1. 

kolo 

2. kolo 3. kolo 

Zeměpisná olympiáda 17 3 žáci (Hendrych T– 9., Hamala – 

16., Martinec – 4.)  

  

Pythagoriáda 5.-8.r. 29 Huráň 3., Čečrdle – 15.-21.  

Biologická olympiáda 16   

Olympiáda  - Čj 9 2 žáci  

 

 

h.3/   Účast žáků ve sportovních soutěžích 

 

Název soutěže Počet žáků Umístění 

Florbal   -   48 Okres: 5 družstev , D 6.7.-5, D 

8.9.-5, ostatní nepostoupila do 

finálové skupiny 

Basketbal  20 Okres: D8.9. – 4., H6.7. - 5  

Přebory města Kadaně 41 Okres: 21 medailí 

Přespolní běh   18 Okres: D8.9. - 5., H8.9. – 4.,H6.7. - 

5., D4.5. -  3., H4.5. – 5. 

 

 

h.4/  Zájmové útvary 

 

Zájmový útvar Vedoucí Počet žáků 

Míčové hry Šebelová 15 

Kopaná Hendrych, Kocourek 29 

Cyklistický Ondráček 6 

Flétna + zpěv   Ševčíková 6 

Kytara + zpěv   Ševčíková 3 

Karate Patík 8 
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h.5/  Školni družina 

 

Při škole pracovala dvě oddělení školní družiny, kam docházeli žáci z 1. – 4. ročníku. 

Naplněnost ŠD byla maximální. Práce je velmi náročná kvůli velmi velkému věkovému rozpětí mezi 

zapsanými dětmi. Činnosti musí zaujmout všechny děti, což je mnohdy problematické a velmi 

namáhavé. Přesto jsou aktivity dětí velice pestré. Pokud to dovoluje počasí, pobývají žáci co nejvíce 

venku v přírodě, jinak využívají poměrně dobrého vybavení ŠD hračkami, ale i materiálem pro 

výtvarnou a pracovní činnost. Každý měsíc se ve školní družině pořádá nějaká mimořádná akce: 

soutěž Dýňáček, úklid Temberka, sportovní, soutěžní a literární odpoledne, zdobení vánočního 

stromu pro ptáčky, Karneval, Pohádkový les, BÍLÝ DEN,    

hledání velikonočního vajíčka a pokladu. Vyvrcholením 

zábav dětí bývá kromě vánoční besídky také letní soutěžení. 

 

 

 

Žáci naší školy jsou většinou velmi aktivní a zájmoví. O tom 

svědčí i to, že při závěrečném Hodnocení na konci školního 

roku bylo předáno žákům 32 drobných odměn za dobrou 

práci, aktivitu, sport a 86 odměn za sběr. Za školní rok bylo 

uděleno celkem 63 pochval (za první pololetí 9, za druhé pololetí 39). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

ZÁŘÍ 

 

- SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  školního roku se konalo na 

zahradě školy za účasti představitelů obce, rodičů a 

ostatních hostů.  Přivítali jsme 7 nových žáčků, kteří byli 

slavnostně „pasováni“ na prvňáky.  

- VÝSTAVA ZANIKLÝCH OBCÍ: proběhla  

v místním kostele. Seznámili jsme se s historií našeho 

regionu o prohlédli si dobové fotografie. 

- Příznivého větru a slunečného počasí jsme využili 

k úvodní školní sportovní soutěži a to DRAKIÁDĚ. 
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ŘÍJEN 

 

-  Další sportovní soutěží byly jako každý rok závody na 

KOLOBĚŽKÁCH  a KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH.   

- Žáci byli úspěšní na PŘESPOLNÍM BĚHU v Chomutově 

(3. místo děvčata z 5. třídy), ATLETICKÉM ČTYŘBOJI a 

v BĚHU DO VRCHU v Kadani. 

- Divadelní představení JOJ MAMA ROMA v Mostě, byl 

velkým zážitkem pro mnohé z nás. 

- Poslední říjnový den patřil SVĚTÝLKOVÉMU 

PRŮVODU. S lampiony koupenými, ale i vlastnoručně vyrobenými, prošly děti v maskách za 

pěkného počasí obcí. Cestou si všímaly vyzdobených oken a zahrad. 

 - Šesťáci, páťáci a čtvrťáci   oslavili HALLOWEEN přespáním ve škole. 

 

 

 

LISTOPAD 

 

- Mladší a starší žáci se zúčastnili školního turnaje ve 

FLORBALU, připravovali se tak na okresní turnaje. 

 - Druhý stupeň si zajel do Mostu na divadelní 

představení KDO JE NA SVĚTĚ NEJMOCNĚJŠÍ.  

- Třeťáci se vydali na exkurzi PAPÍRNY V PERŠTEJNĚ, 

kde se seznámili s technologií výroby filtračního papíru. 

- Od začátku školního roku směřovala veškerá práce žáků 

při výtvarné výchově a dalších předmětech k největší 

naší akci, kterou byl JARMARK. Ohromné množství  

rodičů i obyvatel naší obce si přišlo poslechnout 

úvodní zpívání našeho sboru a následně zakoupit 

či ochutnat vše, co jsme pro ně vyrobili a připravili. 

 

 

 

 

 

 

    

 

PROSINEC 

 

- Žáci vzorně reprezentovali školu na okresních turnajích ve 

FLORBALE. Starší i mladší děvčata získala shodně  4. místo.   

-Jako každý rok si žáci 9. třídy „vzali na starost“ mikulášskou 

nadílku. V přestrojení za čerty, anděly a Mikuláše navštívili 

děti z mateřské školy a  všechny třídy nižšího stupně. Kdo byl 

hodný, dostal odměnu. Kdo zlobil, šup s ním do pytle.  

- VÁNOČNÍ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE zaujalo všechny 

 žáky nižšího stupně.  

- Potěšila nás i návštěva VÁNOČNÍHO DOMU v Karlových 

Varech. 

- Dárkem žákům byla návštěva filmového představení HOBIT (II. stupeň) a JÁ PADOUCH 2 (I. 

stupeň) v nově zrekonstruovaném kině v Klášterci nad Ohří. 
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LEDEN 

 

- Na začátku ledna odjeli žáci osmé třídy do Loučné na 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK. Sněhu bylo pomálu, ale i tak si 

všichni dobře zalyžovali, poznávali okolí včetně Německa, 

vůbec se nenudili a hlavně bylo veselo.  

- V druhé polovině měsíce proběhl v přístavbě školy ZÁPIS 

DO 1. TŘÍDY. Budoucí prvňáčci projevili dobré znalosti i 

odvahu, prohlédli si třídy i školní družinu, odnesli si drobné 

dárky. Už se všichni těšíme na září, kdy přivítáme 23 nových 

žáků naší školy. 

 

 

ÚNOR 

 

- Po pololetních prázdninách jsme rozveselili celou obec naším MASOPUSTNÍM  PRŮVODEM  

Prošli jsme celou obcí, veselili se, někde jsme si vysloužili i 

něco dobrého na zub. 

- Konala se školní kola BIOLOGICKÉ,a ZEMĚPISNÉ 

OLYMPIÁDY. 

- Poučili i pobavili jsme se při představení skupiny 

historického šermu Pernštejni, tentokrát na téma ČECHY ZA 

VLÁDY PŘEMYSLOVCŮ. Pořad zaujal všechny od prvňáků 

po deváťáky (i dospělé). 

- Další soutěží o šampióna školy byl tentokrát ŠPLH. 

   

 

                                        

BŘEZEN 

 

- Proběhla zajímavá přednáška s MUDr.. UZLEM na téma 

sexuální problematiky v Mosteckém divadle, která zaujala 

všechny žáky druhého stupně. 

- Pokračovali jsme zapojení do programu „ZDRAVÁ 

PĚTKA“ – pro žáky nižšího stupně, kde se děti seznámily 

se základními zásadami zdravého stravování a nově jsme se 

přihlásili do programu FITKONTO zaměřeného na zdravý 

životní styl.  

- Konala se školní kola OLYMPIÁDY ČESKÉHO JAZYKA A PYTHAGORIÁDY.  Ne  

 

- v BASKETBALE nás děvčata a chlapci jeli reprezentovat na okresní kolo do Března  

- Již tradičně veliká byla  účast na PIŠKVORKÁCH A ŠIPKÁCH, kde soutěžilo více jak 80 borců. 

 

 

DUBEN 

- Divadlo HNEDLE VEDLE Tomáše Bartáka k nám přišlo 

s přestavením o První pomoc pomóóóc. Uskutečnili se 

BESEDY s PPP na téma sexuálně přenosných chorob.   

- Dubnové sportování? – JARNÍ BĚHÁNÍ v Kadani a školní 

kolo v SILÁCKÉM TROJBOJI. 

- Užili jsme si také přespání ve škole spojené s PÁLENÍM 

ČARODĚJNIC 

- O tom jaké hudební nástroje používají lidé po celém světě, 
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jsme se dozvěděli při hudebním pořadu manželů ŠESTÁKOVÝCH, pro které je hudba velkým 

koníčkem. 

 

 

KVĚTEN 

 

- DEN ZEMĚ – všechny třídy se rozešly do přírody jednak za poznáním, ale také zde i prováděly 

úklid. Starší žáci se zapojili do přípravy tratě pro cyklistický závod v rámci projektu Děti dětem. 

- Udělalo se hezké počasí a žáci mohli soutěžit venku. Tentokrát v BASKETBALU.   

- Uskutečnil se celoročně probíhající projekt OSEČNÁ 

2014, kdy 20 žáků odjelo do Osečné u Liberce a při 

pohybu a zábavě zde prožilo nádherných 5 dnů. 

- Tři třídy prvního stupně vyjely poznávat hlavní město a 

především PRAŽSKÝ HRAD, který v průběhu dne 

prošly velmi důkladně. 

- Velkého úspěchu dosáhl Matěj Huráň, který vybojoval 

3. místo v okresním kole PYTHÁGORIÁDY. 

 

                       

 

ČERVEN 

 

- Muzikál AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ potěšil žáky prvního stupně v divadle Rozmanitosti v Mostě. 

- Stejně jako výlet 1. – 3. třídy do LESOPARKU 

v Chomutově.  

- Za poznáním a uvědoměním si historie vyjeli žáci druhého 

stupně. Cílem jejich cesty byl NÁRODNÍ PAMÁTNÍK 

V TEREZÍNĚ.  

-  Akce posledního školního týdne proběhla zdárně. Šesťáci- 

TÁBORNÍCI se seznámili s historií Jáchymovska, učili se 

správně tábořit a přespali ve stanech, sedmáci – PĚŠÁCI 

poznávali okolí – Hasištejn, Měděnec, Úhošť. Osmáci 

projeli na svém  CYKLOTURISTICKÉM  KURZU  část 

Krušných hor. 

Deváťáci se plavili po řece Ohři z Tršnice do Perštejna 

při VODÁCKÉM KURZU.   

- Předposlední akcí byla PERŠTEJNSKÁ ČASOVKA – 

závody na kolech spojené se zdravovědou a brannou 

přípravou. Byly zde také  předány odměny nejen 

vítězům časovky, ale všem, kteří si je za celý školní rok 

zasloužili.. 

-  Poslední akci – slavnostní ZAKONČENÍ  

ŠKOLNÍHO ROKU za přítomnosti starosty obce  a 

s rozloučením s deváťáky -  mají všichni nejraději.  
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i.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

Na škole neproběhla žádná inspekční činnost. 

 

 

j.  Základní údaje o hospodaření školy 

 

Rozbor hospodaření školy za rok 2013 
 
I. PŘÍJMY:         Celkem:   NIV:    Provoz: 

 
Dotace         9.590.230,00  9.590.230,00       

EU peníze školám            30.229,00       30.229,00 

Příspěvek od obce                  587.735,78                                                         587.735,78 
Obec – mzdy                            69.256,00                                                                                  69.256,00 

Ost. výnosy             89.579,68                                                     89.579,68 

Stravné              593.053,00                      593.053,00 

Poplatek za MŠ                        84.057,20                                  84.057,20 
Poplatek za ŠD                 13.462,00                                                      13.462,00 

Sponzorské dary                       20.000,00                                                                                  20.000,00 

Celkem      11.077.602,66             9.620.459,00                1.457.143,66 

 
 

II. INVESTICE:  

1. Investiční výdaje 

a/   Dotace       
 

III. FONDY               

b/   FRIM  

 Stav k 31.12.2012    197.998,00 
 Tvorba 2013                                   0,00 

 Stav k 31.12.2013    197.998.00 

 

2. Neinvestiční výdaje 

a/ Tvorba a použití FKSP 

  převod r. 2012                                        25.288,97  (stav účtu) 

  tvorba r. 2013                70.166,00 
  vyrovnání úroky – poplatky 12/12                   84,87 

  úrok do XI/13                         2,26 

 úrok XII/13                         0,19  /bude převedeno v 2014/ 
                   vyrovnání s BÚ do XI/13                                          616,74 

 --------------------------------------------------------------------- 

 celkem příjmy                    70.870,06 
 

 stravné       38.420,00 

                   příspěvek na PF                                                     23.400,00 

 věcné dary / živ.výročí/              6.000,00 
 předplatné        1.380,00 

    poplatky do XI/13                                        619,00 

 poplatky XII/13             52,00   /bude převedeno v 2014/                 
------------------------------------------------------------------------ 

 celkem výdaje                  69.871,00 

  Stav k 31.12.2013  (účet)          26.288,03                      (+51,81=26.339,84 – rozv.) 
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b/   Fond odměn k 31.12.2012   69.066,00   

      Tvorba 2013                                                          4.866,00 

3.        Stav k 31.12.2013                                        73.932,00 

 
c/   Rezervní fond k 31.12.2012                          129.298,89 

      Tvorba 2013      19.963,88 
       

4. Stav k 31.12.2013                149.262,77 

 

         

d/   Neinvestiční náklady         Celkem:                NIV:   Provoz: 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      materiál. náklady  222.453,85      3.481,00             222.453,85 
      DDHM nad 1000,-              286.946,43    22.318,50                    264.627,93 

      učeb., pomůcky     66.159,00    62.847,00                        3.312,00 

      potraviny ŠJ   592.250,70                592.250,70 

      služby    233.245,41     90.271,50             142.973,91 
      opravy      32.599,50                  32.599,50 

      cestovné                   4.311,30       2.406,00                       1.905,30 

      mzdy             6.998.049,00            6.946.749,00               51.300,00 
      odvody ZP, SP                2.368.297,00            2.350.855,00               17.442,00 

      FKSP                  69.838,00                 69.325,00         513,00 

      pojistné                        40.189,00     28.931,00    11.258,00 
      ost. náklady     25.369,00     13.046,00    12.323,00 

      MŠ      84.057,20                   84.057,20 

      ŠD      13.462,00       13.462,00 

      EU peníze školám    30.229,00                 30.229,00 
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      celkem               11.070.937,39            9.620.459,00           1.450.478,39 

 

 
III. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Upravený rozpočet          11.077.602,66           9.620.459,00             1.457.143,66 

Čerpání rozpočtu          10.070.937,39           9.620.459,00             1.450.478,39------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem                  6.665,27                      0                                           6.665,27                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 

 ---------------------------------------------------------- 
                    fond odměn                                         1.330,00 

 rezervní fond                 5.335,27 

 ------------------------------------------------------------- 

 hospodářský výsledek celkem              6.665,27 
 ====================================    
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k. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Vzhledem k velikosti školy, počtu pedagogických pracovníků a k náročnosti těchto programů se 

škola nezapojuje.  

 

 

l. 

 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního    

učení 
 

Vzhledem k velikosti školy, počtu pedagogických pracovníků a k náročnosti těchto programů se 

škola nezapojuje.  

 

 

m. 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech      

financovaných z cizích zdrojů 
 

 
Škola se v uplynulém školním roce nezapojila do žádného projektu financovaného z cizích zdrojů. 

 

 

n. 

 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Odborová organizace na škole nepracuje. 

Při plnění úkolů vzdělávání spolupracuje škola s PPP Kadaň, PPP Karlovy Vary, Policií ČR, 

s knihovnou v Klášterci, s obecními úřady v Perštejně, Okounově a Stráži nad Ohří, s úřady práce 

v Chomutově a Karlových Varech. 

 

 

o.   Školní sportovní klub 

 

 

Výroční zpráva ŠSK za rok 2013-2014 

 
 

 Náš Školní sportovní klub měl v roce 2013-2014 138 členů. Pořádali jsme jedenáct 

sportovních akcí při průměrné účasti 40 soutěžících. Děti se účastnily 14 okresních soutěží. 

         Již sedmnáctým rokem pořádá Školní sportovní klub soutěž o nejvšestrannějšího     

žáka - šampióna školy. Všichni žáci měli možnost zúčastnit se jedenácti různých sportovních akcí 

během celého školního roku. Nejen v těchto soutěžích bojují o body, ale body dostávají i za účasti 

v olympiádách. Tyto body se sčítají, a na základě jejich součtu je vyhlášen Šampión školy.                            

 

 Přehled soutěží: 

září  - závod na kolečkových bruslích, závod na koloběžkách 

říjen  - drakiáda 

listopad - turnaj ve florbale 
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prosinec - vánoční sportovní den 

únor  - šplh 

březen - turnaj v piškvorkách, turnaj v hodu šipkami                                         

duben - basketbal trojic, silácký trojboj                     

květen - vlaštovky 

červen - Perštejnská časovka  

           

              

  Šampióni školy - 2013/2014 

 

      I.stupeň  Michaela Voglová 

                    Jaromír Oršuliak 

     II.stupeň  Kristýna Grundová 

                     Petr Kvasnička 
 

    Toto vše by nebylo možné bez pochopení lidí, kteří věnovali Školnímu sportovnímu klubu nemalé 

finanční prostředky a tím umožnili jeho činnost v průběhu celého školního roku 2013 - 2014. 

Velké poděkování nejen ze strany učitelského kolektivu, ale i ze strany dětí patří těmto sponzorům: 

paní Rathouské, dále pak  OÚ Perštejn, OÚ Okounov, OÚ Stráž. 

 

Největší úspěchy Školního sportovního klubu za uplynulý školní rok  2013/14 
 

Kolo v přespolním běhu 

4. - 5. třída – D - 3. místo 

4. - 5. třída – CH - 5. místo 

6. - 7. třída - CH - 5. místo 

8. - 9. třída – CH - 4. místo    

Kolo v přespolním běhu 

2 x 1. místo v Běhu dovrchu          

5 x 2. místo v Běhu dovrchu 

Jarní kadaňské běhaní 

9 medailových umístění, z toho 3 zlaté. 

Florbal 

- Okresní kolo - D 6. - 7. třída - 3. místo 

- Okresní kolo - D 4. - 5. třída - 3. místo 

- Okresní kolo - D 8. - 9. třída - 5. místo 

- Okresní kolo - D 6. - 7. třída - 5. místo 

- Okresní kolo - CH 8. - 9. třída - 6. místo 

Basketbal 

- Okresní kolo - D 8. - 9. třída - 4. místo 

- Okresní kolo - CH 6. - 7. třída - 5. místo 

Přebor města Kadaně 

21 medailových umístění, z toho 9 zlatých. 

 

 

Ani na ostatních soutěžích nezůstávali naši žáci nic dlužni skvělému jménu, které naší škole 

díky nim patří. Vždy bojovali se ctí a v duchu Fair play. 

 

Naší snahou je získat dále potřebné finanční prostředky, díky nimž budeme moci zkvalitnit sportovní 

výbavu našeho klubu. V letošním roce opět přispějeme žákům na lyžařský kurz, který proběhne 

v lednu na Božím daru. Nápadů, co pro děti pořídit, je mnoho, ale i my jsme limitováni financemi. 

Proto ještě jednou děkujeme všem těm, kteří na nás myslí. 
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p.    Mateřská škola 

 
 

 

      V MŠ bylo v tomto školním zapsáno 64 dětí, pracovaly ve třech třídách: 

1. třída – 19 dětí 

2. třída – 20 dětí 

3.   třída – 25 dětí 

 

O děti se staraly 4 kvalifikované učitelky- Martina Králová, Marcela Nováková, Dana 

Všechovská a Michaela Pečenková, dále školnice Olga Včelařová.  

 

V mateřské škole jsou děti vzdělávány podle vlastního školního vzdělávacího programu, který 

vychází z RVP závazného pro všechny MŠ. Program se jmenuje „Kamarádi s přírodou“.  

Při práci s dětmi využíváme situační učení, prožitkové učení, dramatiku. Nový způsob činností a 

metod dětem vyhovuje, mají možnost volby, rozhodnout se, co je baví. 

V mateřské škole je příjemná atmosféra, plná pohody, proto se děti do mateřské školy těší.  

 

I v tomto roce se v mateřské škole konalo několik významných akcí, které si lze prohlédnout na 

webových stránkách školy. Proběhlo několik divadelních představení v MŠ, návštěvy 

předškoláků v knihovně v Klášterci, mikulášská oslava, vánoční besídka a návštěva Vánočního 

domu v Karlových Varech. Dále karnevalový rej, besídka ke Dni matek, oslava Dne dětí, 

Indiánský týden, rozloučení s předškoláky a cesta za pokladem. Pokračuje naše spolupráce s Lesy 

ČR a policií ČR formou besed a výletů. Zajíždí k nám divadlo Hnedle vedle Tomáše Bartáka, 

Hudební karlovarské divadlo, Loutkové divadlo z Mostu. 

K pravidelným aktivitám patří logopedická péče, jóga  a výuka angličtiny. 

 

Velmi dobrá je  spolupráce se školou i Obecním úřadem. Povedlo se nám ve spolupráci s obcí a 

našimi partnery zakoupit nové vstupní dveře a zabezpečení vchodu, pořídili jsme nové postýlky 

včetně matraci do ložnice a vybudovali zcela novou šatnu pro děti. Účastníme se společných akcí 

se ZŠ, např. Drakiády, Výstavy betlémů, Pohádkového lesa, navštěvujeme s dětmi 1. třídu. 

Daří se nám také spolupráce s rodiči, dostali jsme několik sponzorských darů a hraček, a hlavně 

nový nábytek do třídy.  

 

 

Chutné obědy a svačiny ve ŠKOLNÍ JÍDELNĚ  připravovaly paní kuchařky Jiřina Jindrová, 

Stanislava Reslerová a Alena Kučerová pod vedením vedoucí paní Jany Ondráčkové. 

 

 

 

 
  

 


