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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 a 
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 59 19 ,6               14,75 

1. stupeň ZŠ 5 71          14,2 13,65 

2. stupeň ZŠ 4 55 13,75  0,00 

Školní družina 2 45 22,5 37,19 

Školní jídelna MŠ x 59 x x 

Školní jídelna ZŠ x 110 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 

byla 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 nově upravena 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 dle 

potřeby doplňován. 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: Proběhlo zateplení hlavní budovy školy. V rámci přidělených finančních prostředků 

snaha o průběžné zlepšování podmínek pro žáky i zaměstnance. Využívá se i prostředků od 

sponzorů (regály v dílnách, doplnění šatních skříněk v přístavbě, nákup nábytku do školky, 

program Škola online, kotel ve školní kuchyni, vchodové dveře a bezpečnostní čipový systém 

pro žáky a pedagogy, čipový systém ve školní jídelně).  

Úkol:  Nové lavičky na zahradě před hlavní budovou. Probíhá rekonstrukce kotelny a 

půdních prostor na sklad. 

 

 

a.6/   Údaje o školské radě 

Datum zřízení 8.11.2005 

Počet členů školské rady  9 

Kontakt Ing. Radek Volf, Perštejn, Slunečná 

 

 

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 / 23,95 

Počet učitelů ZŠ 13 / 11,7 

Počet vychovatelů ŠD   2 /   1,33 

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 /   3,20 
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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 29 let VŠ 1.- 5. r. 1. 

Hendrych Vlastimil ředitel 1,0 20 let VŠ Tv – Ov  

Hladíková Marcela učitelka 0,86 9 let Vš 1.- 5. r.  4. 

Konečná Ivana učitelka 1,0 28 let VŠ 1. – 5. r. 3. 

Králová Martina učitelka MŠ 1,0 25 let SŠ MŠ  

Pečenková Michaela učitelka MŠ 1,0      3 roky SŠ MŠ  

Laudát Petr učitel 1,0 26 let VŠ M – Z 6. 

Laudátová Olga učitelka 1,0 23 let VŠ 1. – 5. r. 5. 

Linzová Stanislava vychovatelka 1,0 25 let SŠ ŠD  

Nováková Marcela učitelka MŠ 1,0 16 let SŠ MŠ  

Ondráček Pavel učitel 1,0 22 let VŠ Př – Ch 8. 

Patík Josef učitel 1,0 17 let VŠ Tv 9. 

Peroutová Soňa učitelka  1,0 29 let VŠ 1. – 5. r. 2. 

Šebelová Lenka vychovatelka 0,4 17 let SŠ ŠD  

Šebelová Lenka  učitelka 0,32 10 let SŠ studium  

Ševčíková Dita učitelka 1,0 19 let VŠ Čj - Hv 7. 

Trnková Věra učitelka 0,27 43 let VŠ 1. – 5. r.  

Vacíková Ivana učitelka 1,0 6 let VŠ studium.  

Všechovská Dana učitelka MŠ 1,0 26 let SŠ MŠ, ŠD  

Šestáková Zuzana as. pedagoga 0,25 6 let Vš 1.- 5. r.  

 

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

                  práce s žáky.                   

 

 

 

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

 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 

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 11 vysokoškolské vzdělání, jedna učitelka učí polovinu úvazku – 

převážně výchovy a začala studium I. stupně na VŠ. Anglický jazyk vyučován nekvalifikovaně, 

paní učitelka má však mezinárodní zkoušky a studuje poslední ročník na UJAK. 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. 
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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 2/0 3/0 4/3 1/0 4/1 0/0 0/0 0/0 1/0 4/0 11/4 

ZŠ/MŠ 

Komentář: Věkový průměr pedagogických pracovníků ZŠ je 45 let,  MŠ je 42 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   0,37 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 22 19 1 3 
 

Komentář:   Počet prvňáčků pro příští školní rok = 19    
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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 

5 0 0 3 5 2 15 

 

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 

2 0 3 

 

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  

15 0 

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 

Nehod- 

noceni 

Průměr 

na třídu 

I. 25 25 0   1,00 

I. 25 25 0   1,02 

II. 8 6 2   1,35 

II. 7 6 1   1,36 

III. 15 13 2   1,24 

III. 15 13 2   1,24 

IV. 11 11 0   1,28 

IV. 11 9 2   1,33 

V. 13 7 6   1,44 

V. 13 8 5   1,41 

Celkem 72 62 10   1,26 

Celkem 71 61 10   1,27 
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2. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyzn. 

Prospělo  Nepro-

spělo 

Nehod- 

noceni 

Průměr 

na třídu 

VI. 20 11 9   1,51 

VI. 20 8 12   1,59 

VII. 10 4 6   1,75 

VII. 10 4 6   1,71 

VIII. 10 3 7   1,61 

VIII. 10 3 7   1,60 

IX. 15 8 7   1,52 

IX. 15 8 7   1,98 

Celkem 55 26 29   1,59 

Celkem 55 23 32   1,72 

 

Celkový přehled 

 Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyzn. 

Prospělo 

 

Nepro-

spělo 

Nehod- 

noceni 

Průměr 

na třídu 

1. stupeň 72 62 10   1,26 

1. stupeň 71 61 10   1,27 

2. stupeň 55 26 29   1,59 

2. stupeň 55 23 32   1,72 

Celkem 127 88 39   1,42 

Celkem 126 84 42   1,49 

Tučně vytištěný údaj = 2. pololetí                                   

 

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 – 39 percentil              OSP – 48 percentil                    M – 51 percentil         

9. ročník:        Čj - 59 percentil               OSP – 49 percentil                    M – 48 percentil 

 

 

Přehled o chování – 1. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

I. 25 25       

I. 25 25  2     

II. 8 3  4     

II. 7   3     

III. 15 5  5     

III. 15 6 1 3  1   

IV. 11        

IV. 11        

V. 13        

V. 13 2       

Celkem 72 33  9     

Celkem 71 33 1 8  1   
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2. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

VI. 20        

VI. 20  1 4     

VII. 10   2     

VII. 10  3 1     

VIII. 10   2     

VIII. 10  1 1     

IX. 15        

IX. 15 4       

Celkem 55   4     

Celkem 55 4 4 6     

 

 

Celkový přehled: 

 Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 72 33  9     

1. stupeň 71 33 1 8  1   

2. stupeň 55   4     

2. stupeň 55 4 4 6     

Celkem 127 33  13     

Celkem 126 37 5 14  1   

Tučně vytištěný údaj = 2. pololetí 

 

Komentář: V chování se objevují drobné přestupky. Zaměřit se na chování jednotlivců v 1. – 

3. třídě., 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. 712 28,48   

I. 838 33,52   

II. 432 54,00   

II. 412 58,86   

III. 416 27,73   

III. 509 33,93   

IV. 221 20,09   

IV. 252 22,91   

V. 326 25,08   

V. 249 19,15   

Celkem        :66 2107 31,07   

Celkem       :68 2260 33,67   
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2. stupeň 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených  

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin  

VI. 1127 56,35  

VI. 1273 63,65  

VII. 216 21,60  

VII. 548 54,80  

VIII. 325 32,50  

VIII. 433 43,30  

IX. 876 58,40 12 

IX. 951 63,40 4 

Celkem          :51 2544 42,21  

Celkem         :52 3205 56,28 16 

 

Celkový přehled 

 Počet  

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených  

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

1. stupeň 2107 31,07  

1. stupeň 2260 33,67  

2. stupeň 2544 42,21  

2. stupeň 3205 56,28  

Celkem           :117 4651 36,64 12 

Celkem           :120 5465 44,97 4 

CELKEM    :118,5 10116 40,80 16 

 

 

e.3/   Údaje o integrovaných žácích: 

 

Druh postižení : Ročník/počet Po

čet 

žák

ů 

Sluchové postižení 3. 1 

Zrakové postižení   

S vadami řeči   

Tělesné postižení   

S kombinací postižení   

S vývojovými poruchami učení 1./1, ,6/2,,9./1 

 
4 

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 5 učitelky splňují kvalifikaci 

 

Učitelé druhého stupně 4 učitelé splňují kvalifikaci 

1 učitelka bez kvalifikace (1 úv.) – Aj studující 

1 učitelka bez kvalifikace (0,32 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/  UJAK studium speciální pedagogiky Vacíková – NS ( od září 2013) – 4. semestr 

b)  studium pedagogiky Šebelová – VŠ ( od září 2014) – 1. semesr 

   

 

g.3/    Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

Typ kurzu nebo vzdělávací akce Počet účastníků 

Školení ČŠI - NIQES 4 

Školení projekt Tablet  3 x 13 pedagogů 39 

První pomoc - školení 16 

Základy  Hejného vyučovací metody 5 

Metoda Hejného v matematice na 2. stupni ZŠ 2 

ADHD v teorii a praxi 2 

Škola online 14 

 

g.4 /   Samostudium 

Prázdniny Počet dnů Zadání 

Podzimní prázdniny      

Vánoční prázdniny      5 Prezentace, výukové materiály 

Pololetní prázdniny     1 Prezentace, výukové materiály 

Jarní prázdniny 5 Změny v ŠVP, prezentace, výukové materiály 

Velikonoční prázdniny 1 Kariérní systém učitelů 

 

 

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 - Světýlkový průvod 

- Mikulášská nadílka 

- Exkurze, papírna, MVE,       

  vodárna, pivovar, zámek 

Klášterec, porcelánka Klášterec 

- Divadlo Most 2x 

- Divadlo Rozmanitosti 2x 

- Tradice Vánoc 

- Vánoční dům KV 

- Lyžařský kurz  

- Masopustní průvod 

- Pernštejni – Přemyslovci  

- Filmy: Hobit 3 , Já padouch 2  

- Muzikohraní 

- Vystoupení LŠU Klášterec 

- Planetárium Most 

- Techmánie Plzeň 

- Praha Vyšehrad, výstava Space 

- sportovní kurzy – 6.-9. třída 
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Akce k prevenci sociálně patologických jevů - cvičení hasičů  

- besedy se SVP Chomutov 

 - beseda s PČR 

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 15 3 žáci    

Pythagoriáda 5.-8.r. 36 4. žáci  

Biologická olympiáda 16 2. žáci  

Olympiáda  - Čj 9 2 žáci  

 

 

h.3/   Účast žáků ve sportovních soutěžích 

 

Naši žáci se pravidelně umísťují na předních místech v mnoha sportovních odvětvích v rámci okresu 

i kraje. Veronika Medková a David Hendrych reprezentovali Ústecký kraj v cyklistice na LODM 

v Plzni. Nejlepší výsledky našich žáků viz. výroční zpráva ŠSK. 

 

h.4/  Zájmové útvary 

 

Zájmový útvar Vedoucí Počet žáků 

Míčové hry Šebelová 15 

Matematický  Laudátová 6 

Flétna + zpěv   Laudátová 6 

Kytara + zpěv   Ševčíková 3 

Karate Patík 8 

Příprava na přijímací zkoušky Ševčíková, Laudát 12 

 

 

 

 

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 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. 
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AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

 

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 75 pochval (za první 

pololetí 33, za druhé pololetí 42). 

 

 

ZÁŘÍ 

 

- SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  školního roku se 

konalo na zahradě školy za účasti představitelů obce, 

rodičů a ostatních hostů.  Přivítali jsme 24 nových 

žáčků, kteří byli slavnostně „pasováni“ na prvňáky. 

  

- Soutěž o Šampióna školy zahájil závod  na 

KOLOBĚŽKÁCH  a KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH  

 

 

ŘÍJEN 

 

-  Příznivého větru a slunečného počasí jsme využili k úvodní školní sportovní soutěži a to 

DRAKIÁDĚ.  

 

- Žáci byli úspěšní v PŘESPOLNÍM BĚHU v Chomutově (2. místo děvčat a 1. místo chlapců ze 4. a  

5. třídy), ATLETICKÉM ČTYŘBOJI (kde si mladší děvčata vybojovala postup do krajského kola a 

mladší kluci obsadili 3. místo), ale i v BĚHU DO VRCHU 

v Kadani. 

 

- Divadelní představení Sindibádova dobrodružství 

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, 

ve kterých obsadila mladší děvčata 1. místo a 

postoupila do krajského kola.  

 

 - Druhý stupeň besedoval o ANGLII s paní, která v 

ní již mnoho let v žije. 

 

- V úterý 25.11. vyrazila 3. 4. a 5. třída do 
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mosteckého divadla na hudební představení HODINA ZPĚVU zpěvu s Jaroslavem Uhlířem. 

   

 

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“ 

MIKULÁŠKOU 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.  

 

- I letos si žáci prvního stupně užili SPORTOVNÍ 

DOPOLEDNE plné zábavy a velkých výkonů. Šesťáci 

připravili a organizovali v tělocvičně 13 disciplín pro 

své mladší spolužáky. 

 

- Dárkem žákům byla návštěva filmového představení 

HOBIT (II. stupeň) a JÁ PADOUCH 2 (I. stupeň).  

 

- V úterý 16. prosince nastal slavný den, kdy jsme konečně 

mohli předvést na VÁNOČNÍ VÝSTAVĚ vše, co jsme si 

připravili pro naše rodiče, prarodiče, kamarády a vůbec všechny 

obyvatele Perštejna a okolí.  

 

- Od správců pozůstalosti malíře Richarda Müllera, GALERIE  

SAXONIA manželů Kempe, jsme získali obraz mistra z roku 

1925. Je to lept kadaňského kláštera 

 

 

 

LEDEN 

 

- Na začátku ledna odjelo 51 žáků druhého stupně směr Boží Dar 

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 19 nových žáků naší školy. 

 

Dne 13. 1. 2015 se konalo v teplické sportovní hale KRAJSKÉ FINÁLE ve florbalu i za účasti našich 

děvčat, která nakonec vybojovala 7. místo 

 

 

 

 

http://www.zsperstejn.cz/wp-content/uploads/2014/12/DSCN0002.jpg
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ÚNOR 

 

 

- Konala se školní kola BIOLOGICKÉ,a ZEMĚPISNÉ 

OLYMPIÁDY.  

 

- Další soutěží o šampióna školy byl tentokrát turnaj 

v piškvorkách a šipkách. 

   

 

                                        

 

 

BŘEZEN 

 

- Pokračovali jsme zapojení do programu „ZDRAVÁ PĚTKA“ – pro 

žáky nižšího stupně, kde se děti seznámily se základními zásadami 

zdravého stravování a v programu FITKONTO zaměřeného na zdravý 

životní styl.  

 

- Konala se školní kola OLYMPIÁDY ČESKÉHO JAZYKA A 

PYTHAGORIÁDY.  

 

- V BASKETBALE nás družstva mladších i starších děvčat a chlapců 

jela reprezentovat na okresní kolo do Března a přivezla odtud 3 sady 

bronzových medailí.  

 
 

- V projektu ŠKOLNÍ TOALETY od Domestosu se nám podařilo získat 

hygienické prostředky v hodnotě téměř 14 000,- Kč. 

 

 

DUBEN 

 

- Dubnové sportování? – JARNÍ BĚHÁNÍ v Kadani a školní kolo v SILÁCKÉM TROJBOJI. 

 

- Užili jsme si také přespání ve škole spojené s PÁLENÍM ČARODĚJNIC 

 

- Ve středu 8.4. jsme byli přepadeni pravým husitským 

vojskem! Bojovníci tedy byli jen dva, oba patřili do skupiny 

historického šermu PERNŠTEJNI. 

 

- VÝROBA MÝDEL děti moc baví. Tentokrát si děti z 1., 2. a 

3. třídy vyráběly mýdla z mýdlové hmoty s kozím mlékem a s 

vůní jasmínu. 

 

- Naši osmáci  se byli podívat v ostrovské Střední průmyslové 

škole na akci TECHNIKA JE ZÁBAVA. 

 

- V pondělí 27.4. jsme se vyfikli do svátečního a vyrazili do Mostu na hudební revue GOLEM. 
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KVĚTEN 

 

- DEN ZEMĚ – Navštívili jsme také perštejnskou vodárnu, kde nám 

pan Ševčík ukázal, jak se pitná voda dostává až do našich kohoutků. 

Ti starší vyčistili potok, studánku a pomohli se značením 

cyklistického závodu, mladší posbírali odpadky kolem nás. 

 

- Žáci z prvního stupně se utkali o postup z okrskového kola 

v McDonald’s Cupu ve fotbale  s ostatními vesnickými školami.  

 

- v Chomutově proběhlo okresní kolo POHÁRU ROZHLASU 

mladších žáků. Naše děvčata i chlapci   shodně obsadili 3. místa. 

 

- Uskutečnilo se okresní kolo PYTHÁGORIÁDY v 

Chomutově. 

 

-Prvňáci s druháky podnikli výlet do klášterecké knihovny 

a na ZÁMEK. 

 

-Přišly se na nás podívat PŘEDŠKOLÁCI Z MŠ. Prvňáci a 

druháci jim zazpívali anglické písničky a přednesli 

veršovanou „Červenou Karkulku“, třeťáci zahráli pohádku 

„Boudo, budko.“ 

 

                       

ČERVEN 

 

- Prvňáčci si odjeli vyzkoušet DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ v Kadani.  

 

- Dorazily  k nám do Perštejna 2 autobusy plné mladých umělců 

z klášterecké ZUŠky. Mladí tanečníci a herci nám předvedli 

svůj program zvaný JARO DĚTEM. 

 

- DEN DĚTÍ proběhl ve sportovně poznávacím duchu.  

 

- TECHMÁNIE v Plzni byla plná žáků prvního stupně a děváťáků, kteří ve dvou termínech vyrazili 

za poznáním.  

 

-  KURZY akce prvního školního týdne měsíce června proběhla 

zdárně. Šesťáci- TÁBORNÍCI se seznámili s historií Karlových 

Varů a Šumné, učili se správně tábořit a přespali ve stanech, 

sedmáci – PĚŠÁCI poznávali okolí – Hasištejn, Úhošť a poslední 

den navštívili závod na výrobu minerálních vod Korunní. Osmáci 

projeli na svém  CYKLOTURISTICKÉM  KURZU  část Krušných 

hor. Deváťáci se plavili po řece Ohři z Kynšperka do Perštejna při 

VODÁCKÉM KURZU.  

 

- Do  Prahy na výstavu SPACE o historii dobývání vesmíru a také na poznávání naší české minulosti, 

na Vyšehrad se vydal druhý stupeň. 
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- V posledním týdnu proběhla celá řada výletů např. Porcelánka Klášterec, Korunní kyselka, Aqua 

svět Chomutov. 

 

- Předposlední akcí byla PERŠTEJNSKÁ ŠTAFETA – 

závody tříd a učitelů ve štafetovém běhu. Byly zde také  

předány odměny nejen vítězům časovky, ale všem, kteří si 

je za celý školní rok zasloužili a že jich bylo požehnaně. 

 

-  Poslední akci – slavnostní ZAKONČENÍ  ŠKOLNÍHO 

ROKU za přítomnosti starosty obce  a s rozloučením 

s deváťáky -  mají všichni nejraději.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

Na škole neproběhla žádná inspekční činnost. 
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j.  Základní údaje o hospodaření školy 
 

 

Rozbor hospodaření školy za rok 2014 
 

 
I. PŘÍJMY:         Celkem:   NIV:    Provoz: 

 
Dotace         9.746.303,00  9.746.303,00       

Projekt UJEP                         44.142,00       44.142,00 

Příspěvek od obce                  370.000,00                                                         370.000,00 

Obec – mzdy                             

Ost. výnosy            113.705,94                                                   113.705,94 

Stravné               605.067,00                      605.067,00 

Poplatek za MŠ                       108.976,36                                           108.976,36 

Poplatek za ŠD                  21.156,00                                                      21.156,00 

Sponzorské dary                       20.000,00                                                                                  20.000,00 

Celkem      11.029.350,30             9.790.445,00                1.238.905,30 

 

II. INVESTICE:  

1. Investiční výdaje 

a/   Dotace       

 

III. FONDY               

b/   FRIM  

 Stav k 31.12.2013    197.998,00 

 Tvorba 2014                                   0,00 

 Stav k 31.12.2014    197.998.00 

 

2. Neinvestiční výdaje 

a/ Tvorba a použití FKSP 

  převod r. 2013                                        26.288,03                     (stav účtu) 

  tvorba r. 2014                70.551,00 

  vyrovnání úroky – poplatky 12/13                   51,81 

  úrok do XI/14                         2,84 

 úrok XII/14                         0,35  /bude převedeno v 2015/ 

                   vyrovnání s BÚ do XI/14                                          102,16 

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

 celkem příjmy                    70.708,16 

 

 stravné       42.646,00 

                   příspěvek na PF                                                      

 věcné dary / živ.výročí/            

 předplatné         

    poplatky do XI/14                                        105,00 

 poplatky XII/14             14,00   /bude převedeno v 2015/                 

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

 celkem výdaje                  42.765,00 

  Stav k 31.12.2014  (účet)                            54.231,19     (+13,65=54.244,84 – rozv.) 

  

   
b/   Fond odměn k 31.12.2013             73.932,00   

      Tvorba 2014                                                                    1.330,00 

             Stav k 31.12.2014                         75.262,00 
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c/   Rezervní fond k 31.12.2013                          149.262,77 

      Tvorba 2013        5.335,27      

             Stav k 31.12.2013               154.598,04 

 

         

d/   Neinvestiční náklady         Celkem:                NIV:   Provoz: 

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

      materiál. náklady  214.098,32      5.397,00             208.701,32 

      DDHM nad 1000,-              122.413,28    59.967,00                      62.446,28 

      učeb., pomůcky     87.176,00    87.176,00                         

      potraviny ŠJ   607.895,70                607.895,00 

      služby    198.178,75     36.860,00             161.318,75 

      opravy      12.527,50                  12.527,50 

      cestovné                   4.636,90                                            4.636,90 

      mzdy             7.105.919,00            7.105.919,00                

      odvody ZP, SP                2.393.976,00            2.393.976,00  

      FKSP                  70.264,00                 70.264,00             

      pojistné                        40.559,00     29.301,00    11.258,00 

      ost. náklady       8.120,00        1.585,00                      6.535,00 

      MŠ    107.414,36                 107.414,36 

      ŠD      21.156,00       21.156,00 

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

      celkem               10.994.334,11            9.790.445,00           1.203.889,11 

 

 
3. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

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

Upravený rozpočet          11.029.350,30           9.790.445,00             1.238.905,30 

Čerpání rozpočtu          10.994.334,11           9.790.445,00             1.203.889,11------------

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

Celkem                  35.016,19                      0                                       35.016,19                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 

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

                    fond odměn                                         7.000,00 

 rezervní fond               28.016,19 

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

 hospodářský výsledek celkem             35.016,19 

 ====================================    
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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 zapojila ve spolupráci s UJEP do projektu Dotyková zařízení ve 

výuce 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 2014-2015 

 

 Náš Školní sportovní klub měl v roce 2014-2015 138 členů. Pořádali jsme jedenáct 

sportovních akcí při průměrné účasti 42 soutěžících. Žáci se účastnili 21 okresních soutěží, kde 

získali v týmových soutěžích 9 x 3. místo, 1x 2. místo a 3x se postavili na stupeň nejvyšší. Dvě 

vítězství naší školu posunuli do krajského finále. V krajském finále jsme obsadili 1x 5. místo ve 

florbalu a 1x 7. místo v atletickém čtyřboji. V kategorii II. se krajské finále nekonalo. 
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        Již osmnáctým rokem pořádá Školní sportovní klub soutěž o nejvšestrannějšího     

žáka - Šampión 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 florbalu 

prosinec - vánoční sportovní den 

únor  - turnaj v piškvorkách, turnaj v hodu šipkami 

březen             - basketbal trojic 

duben  - silácký trojboj                     

červen             - běh do schodů, závěrečná sprinterská štafeta na 200 m  

   

         

  Šampióni školy - 2014/2015 

 

      I.stupeň              Barbora Jansová 

                     Jan Hudák 

     II.stupeň              Sarah Oršuliaková 

                      David Hendrych 
 

 

    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 2014 - 2015. 

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 a ZŠ 

za uplynulý školní rok  2014/15 

 

Okresní kolo v atletickém čtyřboji 

6. - 7. třída - dívky - 1. místo 

6. - 7. třída - hoši - 3. místo 

Okresní kolo v přespolním běhu 

4. - 5. třída – hoši - 1. místo 

4. - 5. třída – dívky - 2. místo 

6. - 7. třída - dívky - 3. místo 

6. - 7. třída - hoši - 3. místo 

8. - 9. třída – dívky - 3. místo 

Běh do vrchu 

3 x 1. místo v Běhu do vrchu          

3 x 2. místo v Běhu do vrchu 

5 x 3. místo v Běhu do vrchu 

Po přepočtu hendikepů se stal celkovým vítězem Jáchym Šťovíček, i přes to, že ve své  

kategorii obsadil až 4. místo. 

Jarní kadaňské běhaní 

8 medailových umístění, z toho 3 zlaté, 2 stříbrné a 3 bronzové. 
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Florbal 

Okresní kolo - dívky 6. - 7. třída - 1. místo 

Okresní kolo - hoši 4. - 5. třída - 5. místo 

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

Basketbal 

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

Okresní kolo – dívky 6. - 7. třída - 3. místo 

Okresní kolo - hoši 8. - 9. třída - 3. místo  

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

Pohár rozhlasu 

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

Okresní kolo – dívky 6. - 7. třída - 3. místo 

 

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

díky nim patří.  

 

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. 

 

Za ŠSK při ZŠ a MŠ Perštejn 

Mgr. Josef  Patík 

 

 

 

 

p.    Mateřská škola 

 
 

 

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

1. třída – 16 dětí 

2. třída – 18 dětí 

3. třída – 24 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. 

Tento školní rok začal velice příjemným překvapením pro děti i rodiče. Podařilo se nám ještě před 

začátkem školního roku zcela obnovit vybavení ložnice MŠ.lehátka jsou celodřevěná s novými 

matracemi, které plně odpovídají zdravotním a hygienickým normám pro kvalitní odpočinek dětí. 

I v tomto roce jsme dětem připravili pestrý program s mnoha akcemi. Shlédli jsme mnoho 

divadelních představení 
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Navštívili jsme knihovnu v Klášterci, uspořádali mikulášskou nadílku, vánoční besídku, přišel i 

kouzelník. 

Novinkou je spolupráce se zubní hygienistkou, která pro děti připravila pěkný program s instruktáží o 

správné péči o ústní hygieně. 

Velice zdařilé byly akce MŠ zaměřené na zdravý životní styl. Uspořádali jsme ovocný piknik na 

zahradě, nebo zeleninový den, při kterém si děti samy vyrobily ovocné poháry. Při těchto akcích nám 

vždy vyjdou vstříc naše paní kuchařky. 

Prohloubili jsme spolupráci s hudebním divadlem  Hnedle vedle, ze které vznikl projekt Červená 

Karkulka a Zahradní slavnost.  

Přijeli k nám také hasiči z Klášterce nad Ohří. Při této příležitosti jsme s dětmi provedli cvičnou 

evakuaci a požární poplach. Pokračujeme ve spolupráci  s Lesy ČR, Policií ČR. Nadále probíhá 

výuka angličtiny se zkušenou lektorkou paní Českou a logopedie. 

Ve druhé třídě děti pravidelně cvičí jógu, pod vedením p. uč. Novákové, která se v této oblasti 

pravidelně vzdělává. Velice se zlepšila spolupráce s rodiči  -  podpora při akcích MŠ, účast na akcích, 

materiální podpora. 

Získali jsme také pěkná ocenění - 2. místo ve výtvarné soutěži v knihovně s názvem Mikrosvět  a 

také stříbrnou medaili na olympiádě MŠ v Klášterci. 

Daří se nám spolupráce se ZŠ, organizujeme společné akce a programy, probíhají pravidelné 

konzultace o přípravě dětí na vstup do ZŠ. 

Všechny informace o akcích, články a bohatou fotogalerii je možné vidět na internetových stránkách 

naší školy.  

 

O chutné obědy a svačiny ve ŠKOLNÍ JÍDELNĚ  se starají paní kuchařky Jiřina Jindrová, 

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

 

 

 

 
  

 


