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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. 

 

. 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 Obec Perštejn 

název zřizovatele Hlavní 159, 43163 Perštejn 

adresa zřizovatele tel.:       474394197 

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

Mateřská škola 50 dětí 

Základní škola 180 žáků 

Školní družina 60 žáků  

Školní jídelna  230 jídel  

 

 

a.4/   základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu 

Mateřská škola 2 38  19 

1. stupeň ZŠ 5 87 17,4 

2. stupeň ZŠ 4 56 14 

Školní družina 2                 60 30 

Školní jídelna MŠ x 38 x 

Školní jídelna ZŠ x               143 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 vymalovány dle potřeby. Postupně 

dochází k celkové renovaci prostor školy. 

V letošním roce nově opravena a zateplena půda. 

Včetně rekonstrukce podlahy a vybavení.  

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.  

Sportovní zařízení Využívá se zařízení obce a sport. klubů. 

Dílny a pozemky Dílna se nachází  v budově školy a je vybavena i 

keramickou pecí. S pomocí Výzvy číslo 57 se jí 

podařilo vybavit novými pracovními stoly a 

nářadím. Pozemek byl minimalizován pro potřeby 

nižšího stupně. 

Žákovský nábytek V nedávné době byl zakoupen nový, průběžně dle 

potřeby doplňován. Nové stoly a židle v jídelně.  

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

Hračky a nářadí a učební pomůcky se průběžně 

doplňují. Vše záleží na finančních možnostech 

školy 

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. 9 učeben 

vybaveno interaktivní tabulí, 10 dataprojektory. 
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Všechny počítače /včetně přístavby/ propojeny do 

sítě a napojeny na internet. Plán ICT plněn. 

Investiční rozvoj  

Komentář: Proběhlo zateplení a rekonstrukce půdních prostor v hlavní budově školy. Ve 

školce oprava vnitřních omítek a položení osb desek na podlahu místnosti velké učebny, nové 

lino a koberec. V rámci přidělených finančních prostředků snaha o průběžné zlepšování podmínek 

pro žáky i zaměstnance. Využívá se i prostředků od sponzorů (termoventily na radiátory ve 

školce, doplnění šatních skříněk, nákup koberce  a výmalba ve školce, program Škola online, 

interaktivní tabule) 

 

 

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 28 / 24,50 

Počet učitelů ZŠ 14 / 12,09 

Počet vychovatelů ŠD   2 /   1,53 

Počet učitelek MŠ   4 /   3,50   

Počet správních zaměstnanců ZŠ a THP   4 /   3,00 

Počet správních zaměstnanců MŠ   1 /   1,00 

Počet správních zaměstnanců ŠJ a THP   4 /   3,38 
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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 30 let VŠ 1.- 5. r. 3. 

Hendrych Vlastimil ředitel 1,0 21 let VŠ Tv – Ov  

Hladíková Marcela učitelka 1,0 10 let Vš 1.- 5. r.   4. 

Konečná Ivana učitelka 1,0 29 let VŠ 1. – 5. r. 2. 

Králová Martina učitelka MŠ 1,0 26 let SŠ MŠ  

Pečenková Michaela učitelka MŠ 1,0 4 roky SŠ MŠ  

Laudát Petr učitel 1,0 27 let VŠ M – Z 8. 

Laudátová Olga učitelka 1,0 24 let VŠ 1. – 5. r. 5. 

Linzová Stanislava vychovatelka 1,0 26 let SŠ ŠD  

Nováková Marcela učitelka MŠ 1,0 17 let SŠ MŠ  

Ondráček Pavel učitel 1,0 23 let VŠ Př – Ch 6. 

Patík Josef učitel 1,0 18 let VŠ Tv 7. 

Peroutová Soňa učitelka  1,0 30 let VŠ 1. – 5. r. 1. 

Konopková Helena vychovatelka 0,53 1  rok SŠ ŠD  

Konopková Helena  učitelka 0,32 1 rok SŠ studium  

Ševčíková Dita učitelka 1,0 20 let VŠ Čj - Hv 9. 

Trnková Věra učitelka 0,27 44 let VŠ 1. – 5. r.  

Blehová Helena učitelka 1,0 7let 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 92,3 Učitelé 2. stupně 59,8 

Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 

Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 

 

Komentář: Z 13 učitelů ZŠ má 12 vysokoškolské vzdělání, jedna učitelka učí polovinu úvazku – 

převážně výchovy a začala studium I. stupně na VŠ. Vzhledem k počtu učitelů nelze docílit 

vyšší procento aprobovanosti výuky. Při přidělování mimo aprobačních předmětů je přihlíženo 

k zájmům učitelů a dlouhodobému přidělení předmětu.  

  

 

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 2/0 5/2 2/0 6/1 0/0 0/0 0/0 1/0 4/0 13/4 

ZŠ/MŠ 

Komentář: Věkový průměr pedagogických pracovníků ZŠ je 46 let,  MŠ je 42 let.   
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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 

Huráňová Dagmar zaučená kuchařka   1,00 SŠ   

    

Komentář:  Kolektiv správních zaměstnanců je ustálený.  

 

 

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 16 13 5 3 
 

Komentář:   Počet prvňáčků pro příští školní rok = 14   

 

 

d.2/   Výsledky přijímacího řízení 

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 0 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 

2 2 0 3 2 2 11 

 

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

z devátých ročníků z nižších ročníků celkem 

2 0 0 

 

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  

11 0 

 

 

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. 19 19 0   1,01 

I. 22 20 2   1,14 

II. 24 24 0   1,02 

II. 18 15 2 1  1,25 

III. 15 6 1   1,32 

III. 25 24 1   1,12 

IV. 11 11 0   1,28 

IV. 7 3 4   1,52 

V. 13 7 6   1,44 

V. 15 10 5   1,37 

Celkem 77 72 5   1,18 

Celkem 80 69 11   1,24 

Celkem 80 69 11   1,28 

 

 

2. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyzn. 

Prospělo  Nepro-

spělo 

Nehod- 

noceni 

Průměr 

na třídu 

VI. 19 11 9   1,51 

VI. 14 5 9   1,66 

VII. 10 4 6   1,75 

VII. 14 6 8   1,67 

VIII. 10 3 7   1,61 

VIII. 20 9 11   1,78 

IX. 15 8 7   1,52 

IX. 11 4 7   1,72 

Celkem 56 22 31 3  1,63 

Celkem 56 22 33 1  1,70 
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Celkový přehled 

 Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyzn. 

Prospělo 

 

Nepro-

spělo 

Nehod- 

noceni 

Průměr 

na třídu 

1. stupeň 77 72 5   1,18 

1. stupeň 80 69 11   1,24 

2. stupeň 56 22 31 3  1,63 

2. stupeň 56 22 33 1  1,61 

Celkem 133 94 36 3  1,40 

Celkem 136 91 44 1  1,42 

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 – 48 percentil              OSP – 39 percentil                    M – 45 percentil         

9. ročník:        Čj - 52 percentil               OSP – 57 percentil                    M – 39 percentil 

 

Přehled o chování – 1. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

I. 19        

I. 19 9 4      

II. 24 16       

II. 25 20 5 3     

III. 7    1    

III. 8 4   3 2   

IV. 13        

IV. 14 6 5 4     

V. 12 2       

V. 14 4 3 3     

Celkem 75 18 0 0 1    

Celkem 80 43 17 10 3 2   

 

2. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

VI. 13        

VI. 14  9 2     

VII. 21   5 2    

VII. 21 3 1 2 9 5   

VIII. 11 1 2 4     

VIII. 11 3 4 3 3 1   

IX. 10  3 4     

IX. 10 4 3      

Celkem 54 1 5 13 2    

Celkem 55 10 17 7 12 6   
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Celkový přehled: 

 Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 75 18   1    

1. stupeň 80 43 17 10 3 2   

2. stupeň 54 1 3 13 2    

2. stupeň 55 10 5 7 12 6   

Celkem 129 19 3 13 3    

Celkem 135 53 22 17 15 8   

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 

I. 760 40.00  

I. 519 27,32  

II. 971 40,46  

II. 1207 48,28  

III. 537 76,71  

III. 381 47,63  

IV. 372 28,62  

IV. 464 31,14  

 V. 299 21,36  

V. 501 35,79  

Celkem        2939 41,41  

Celkem        3072 38,03  

 

2. stupeň 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených  

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin  

VI. 562 40,14  

VI. 517 36,93  

VII. 1310 62,38 23 

VII. 1110 52,86  

VIII. 702 63,82  

VIII. 1198 108,91 12 

IX. 498 49,80  

IX. 646 64,60  

Celkem           3072 65,82 23 

Celkem          3471 56,28 12 
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Celkový přehled 

 Počet  

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených  

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

1. stupeň 2939 41,41  

1. stupeň 3072 38,03  

2. stupeň 3072 65,82  

2. stupeň 3471 56,28  

Celkem            6011 53,61 23 

Celkem            6543 47,15 12 

 

 

e.3/   Údaje o integrovaných žácích: 

Druh postižení : Ročník/počet Po

čet 

žák

ů 

Sluchové postižení   

Zrakové postižení 5 1 

S vadami řeči   

Mimořádně nadaný  1 1 

Tělesné postižení   

S kombinací postižení   

S vývojovými poruchami učení 3/1,4/1, 5/2,7/1,8/1 

 
5 

Mentální postižení   

 

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

nadanými.  

 

 

 

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. 

4.-5. 

7. 

8. 

6.-9. 

Dopravní výchova, bezpečnost 

Ajax – celoroční projekt  

Dopravní výchova, vybavení policisty 

Dopravní výchova-cyklista 

Dopravní výchova-cyklista 

Šikana PPP 

Agresivita, záškoláctví 

Alkohol, drogy, trestní zákon 

První pomoc prakticky 

Bezpečí pro dívky, sprejerství, drogy 

Volnočasové aktivity 1.-9. kroužky 
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6.-9. 

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 2 

Alkohol 0 Šikanování 0 

Kouření 0 Vandalismus 1 

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 7 učitelů splňuje kvalifikaci 

1 učitelka bez kvalifikace  

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 

 

 

g.2/    Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

 

Druh studia Pracovník 

a)  studium pedagogiky Konopková – VŠ ( od září 2015) – 4. semesr 

   

 

g.3/    Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

 

Typ kurzu nebo vzdělávací akce Počet účastníků 

Mentoring 1 

Čtenářská gramotnost 1  

Inkluze 2 

Čtenářská a matematická pregramotnost 2 

Emoční sebeobrana učitele 1 

Postup učitele při uplatňování podpůrných opatření 1 

Metodik a koordinátor ICT 1 
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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 

- Exkurse, papírna, MVE, vodárna 

  pivovar 

- Pasování čtenářů 

- exkurse SPŠ Ostrov 

- Divadlo Most 3x 

 -Mikulášská nadílka 

- Tradice Vánoc 

- Lyžařský kurz  

- Vánoční zpívání 

- Pancake day 

- Den sv. Patrika 

- Pernštejni  

- Zájezd Anglie  

- Muzikohraní 

- ŠVP 

- Projekt Osečná 

- sportovní kurzy – 6.-9. třída 

Akce k prevenci sociálně patologických jevů - besedy se SVP Chomutov 

- besedy s PPP Kadaň 

 - beseda s PČR 

Akce k environmentální výchově - Den Země 

- Fitkonto  

- sběr papíru, víček, pom. kůry 

- program Tonda obal 
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h.2/   Účast žáků školy v soutěžích 

 

Název soutěže 1. 

kolo 

2. kolo 3. kolo 

Olympiáda ČJ 16 2 žáci   

Pythagoriáda 5.-8.r. 36   

Olympiáda  - Aj 14                         2 žáci  

 

 

h.3/   Účast žáků ve sportovních soutěžích 

 

Název soutěže Počet žáků Umístění 

Florbal   -   26 Okres: 5 družstev , D 6.7.-2, D 

8.9.-2, ostatní nepostoupila do 

finálové skupiny 

Basketbal  20 Okres: D6.7. – 1., H6.7. – 3,  

Přebory města Kadaně 41 Okres: 17 medailí 

Přespolní běh   30 Okres: D8.9. - 1., H8.9. – 2., D4.5. 

-  2., H4.5. – 2. 

Kraj: D8,9 – 1. 

Atletický čtyřboj 20 Okres: D8.9. - 2., H8.9. – 3. 

 

 

h.4/  Zájmové útvary 

 

Zájmový útvar Vedoucí Počet žáků 

Pohybové hry Konopková 20 

Cyklistika Hendrych 9 

Matematický  Laudátová 15 

Kytara + zpěv   Ševčíková 7 

Karate Patík 11 

 

 

h.5/  Školní družina 

 

Při škole pracovala dvě oddělení školní družiny s počtem 60 žáků z 1. – 4. ročníku. Školní 

družina se zaměřuje na všestranný rozvoj žáka, organizuje zájmové vzdělávání a umožňuje i 

odpočinkovou činnost a přípravu na vyučování. Činnost se věnuje i výtvarné, pracovní výchově a 

dostatek času věnujeme pobytu venku, v lese i na hřišti. 

Pořádáme a zúčastňujeme se mimořádných akcí. 

Panáček podzimníček, o nejkrásnějšího dýňáčka, 

drakiáda, domeček pro skřítky, světýlkový průvod, bílý 

den, čertovská rej, mikulášská nadílka, zdobení 

vánočního stromu pro zvířátka a ptáčky, vánoční besídka, 

družinový karneval a letní soutěže k MDD. 
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AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

 

ZÁŘÍ 
 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

 

Prázdniny utekly jako voda a ve čtvrtek 1. 9. se opět sešli 

všichni naši žáci, učitelé, vychovatelky a ostatní pracovníci 

školy, posíleni o maminky, tatínky, babičky, dědečky a pana 

starostu, aby slavnostně zahájili školní rok 2016/2017. A hlavně 

aby přivítali novou školní sílu – naše prvňáčky. Sešlo se nám 

letos 22 nových školáčků. 

 

 

 

 

ŠAMPION ŠKOLY ZAHÁJEN ZÁVODY NA KOLOBĚŽKÁCH A KOLEČKOVÝCH 

BRUSLÍCH 

 

14. 9. 2016 byl zahájen souboj o Šampióna školy 2016/2017 

první soutěží, kterou byly souboje na koloběžkách a na 

kolečkových bruslích. Koloběžek se zúčastnilo 38 žáků a 11 

rodičů a poté byla zahájena soutěž na kolečkových bruslích. 

Této soutěže se zúčastnila 6 žáků a jeden rodič. 

 

 

 

 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ – MLADŠÍ  ŽÁCI  6. – 7. TŘÍDY 

 

Dne 27. 9. 2016 se torzo našich děvčat a chlapců účastnilo 

okresního kola v atletickém čtyřboji mladších žáků a žákyň 

v Chomutově.  

 

 

 

 

 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ – STARŠÍ ŽÁCI 8. - 9. 

TŘÍDY 

 

Dne 29. 9. 2016 se naše děvčata a chlapci zůčastnili 

okresního finále v atletickém čtyřboji v Chomutově. 
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ŘÍJEN 

 
 

BĚH DO VRCHU 

Dne 5. 10. 2016 se konal v Kadani „Běh do vrchu“. I přes velmi nepříznivé počasí se z naší školy 

zúčastnilo tohoto těžkého závodu 53 žáků. 

 

NAŠI PŘESPOLNÍ BĚŽCI BODOVALI V OKRESNÍM KOLE 

 

Dne 6. 10. 2016 proběhlo okresní kolo závodu v přespolním běhu 

pro mladší a starší žáky a žákyně.  

 

 

 

STARŠÍ ŽÁKYNĚ 4. NA KRAJI V PŘESPOLNÍM BĚHU 

Dne 12. 10. 2016 proběhlo krajské kolo přespolního běhu v Ústí nad Labem. 

 

 

NAŠI ŽÁCI NAVŠTÍVILI KRÁSNOU „ANGLII“ 

 

 

Žáci 6. – 9. tříd se vydali za šestidenním 

dobrodružstvím ve Velké Británii. 

 

 

 

 

 

31. 10. 2016 se slavil blížící se HALLOUWEEN. Součástí oslav byl strašidelný průvod se světýlky 

a soutěž o nejkrásnější dýni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

  

 - 16 – 

LISTOPAD 

 
OKRESNÍ PŘEBORNICE VE FLORBALU ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Dne 8. 11. 2016 se starší děvčata zúčastnila 

okresního kola turnaje ve florbalu. 

 

ÚSPĚCH V LITERÁRNÍ A VÝTVARNÉ 

SOUTĚŽI „NEJSI NA SVĚTĚ SÁM“ 

Letos jsme se zúčastnili soutěže pořádané PPP Kadaň 

a Jiřím Šedým. Letošní téma pro výtvarné a literární 

ztvárnění znělo: I zvířata mají srdce. Ze školního kola 

jsme vybrali 11 literárních a 30 výtvarných děl a 

poslali je do světa. 

 

PYŽAMOVÁ PÁRTY 

Naši deváťáci se rozhodli procvičovat češtinu velmi intenzivně, jazykové rozbory trénovali celou 

noc. Tomu asi nikdo nevěří, ale věřte, že jsme ve škole přespali, pilovali písničky na adventní 

vystoupení a místo večerníčku si pustili pár hororů. 

 

PŘISPĚLI JSME NA DOBROU VĚC 

Naše škola se zapojila do sbírky a přispěla na konto For Help s.r.o., která podporuje děti s autismem. 

 

FLORBAL TROJIC A ČTVEŘIC 

Dne 21. 11.  2016 se uskutečnilo kolo soutěže o šampiona školy 2017: „FLORBAL TROJIC A 

ČTVEŘIC“. Na vyšším stupni se zúčastnilo osm družstev a na nižším stupni 14 družstev. 

 

 
 

 

4. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE VE FLORBALU 

Dne 24. 11. 2016 se mladší děvčata zúčastnila okresního kola ve florbalu. 

 

 

 

PROSINEC 

 

ČEŠTINÁŘŠTÍ OLYMPIONICI 
V letošním roce jsme se zapojili do vědomostní soutěže. První na řadě je olympiáda v českém jazyce. 

Školního kola se zúčastnilo 18 zájemců z osmé a deváté třídy. 

 

 

http://zsmsperstejn.rajce.idnes.cz/2016_florbal_trojic/
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ÚČAST V  LITERÁRNÍ SOUTĚŽI 

Dne 7. 12. proběhlo v klášteře v Kadani slavnostní vyhlášení literární a výtvarné soutěže Nejsem na 

světě sám. Druhé místo získal žák naší školy Josef Nečas. 

 

 

FLORBALOVÍ BOJOVNÍCI V OKRSKOVÉM KOLE 

 

Dne 8. 12. 2016 se mladší i starší chlapci zúčastnili turnaje 

ve florbale. 

 

 

 

ČERTOVSKÁ NADÍLKA SEDMÁKŮ 

Čertovský a mikulášský večer si prodloužili žáci 7. třídy. 

Žáci museli projít temnou školou, vyzvednou si punčochu 

plnou dobrůtek a na závěr společně sledovali pohádku 

S čerty nejsou žerty. 

 

DALŠÍ KOLO ŠAMPIONA ŠKOLY – ŠPLH 

 

Dne 19. 12. 2016 se konala soutěž ve šplhu o Šampióna 

školy 2016/2017. 

 

 

 

LEDEN 

 
TURNAJ V ŠIPKÁCH A PIŠKVORKÁCH 

Dne 11. 1. 2017 se v naší škole uskutečnil turnaj v šipkách a turnaj v piškvorkách. 

 

PROČ LESÁNKOVI ULETĚLY VČELY? 

10. ledna navštívilo naši školu Karlovarské hudební divadlo a zahrálo dětem 1. stupně a školáčkům 

ekologicky zaměřené představení o Lesánkovi. Vtipnou formou přiblížilo dětem problematiku 

životního prostředí a ukázalo, proč je potřeba třídit odpad. 

 

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE 
Žáci 7., 8., a 9. tříd si ověřili své znalosti v gramatické a 

poslechové části. 

 

SEDMÉ MÍSTO NAŠICH DĚVČAT V KRAJSKÉM 

KOLE FLORBALU 

Dne 17. 1. 2017 se konalo v teplické sportovní hale krajské 

finále ve florbalu děvčat ročníků 2000 – 2003. Naše děvčata 

obsadila 7. místo. 
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ÚNOR 

 
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE 

Ve čtvrtek 2. 2. 2017 jsme vyrazili dobývat svět v češtinářských dovednostech.  

 

MASOPUST 

 

Dne 24. 2. 2017 se konal nejveselejší a nejbláznivější 

svátek ze všech svátků v tradiční i netradiční masce, 

s hlučným hudebním nástrojem a tím nejdůležitějším byla 

dobrá nálada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 

 

Skoro šedesát žáků naší školy se společně s učiteli vydali 

do Krušných hor na Boží Dar, kde se uskutečnil lyžařský 

výcvik pro žáky celého druhého stupně.  

 

 

 
 

BŘEZEN 

 
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA 

Naši prvňáčci a třeťáčci se vydali na představení Pipi dlouhá punčocha. Dětem se nejvíce líbilo, jak 

Pipi pánvičkou bouchala do pozadí, jak zpívali, jak pánvička vylézala z plotu a záchodku, dům….. 

 

OKRESNÍ KOLO V BASKETBALE STARŠÍCH 

DĚVČAT – KRÁSNÉ 6. MÍSTO 

 

Dne 16. 3. 2017 se starší děvčata pokusila opět porvat 

s basketbalistkami z Chomutova o medailové pozice 

v okresním kole v Chomutově. Naše děvčata obsadila 

nejlepší místo, které obsadit šlo. 

 

 

 

 

KRÁSNÉ 4. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE 

V BASKETBALE STARŠÍCH CHLAPCŮ 

 

Dne 15. 3. 2017 starší chlapci bojovali jako loni a předloni o 

postup do finálových bojů v okresním kole basketbalu. 
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Předloni se to povedlo, loni bohužel ne a letos opět parádní postup do finálové čtyřky v okrese 

Chomutov. 

 

 

OKESNÍ KOLO V BASKETBALE MLADŠÍCH ŽÁKŮ – 

PŘIVEZLI JSME BRONZOVÉ MEDAILE 

 

Turnaj se uskutečnil 30. 3. 2017. Naše družstvo se pokusilo 

zopakovat výkon z loňského roku, kde obsadilo krásné 3. 

místo, a to se jim i povedlo.  

 

 

 

OKRESNÍ KOLO V BASKETBALE MLADŠÍCH 

ŽÁKYŇ – PO BOJOVNÉM VÝKONU 

 5. MÍSTO 

 Turnaj se konal 28. 3. 2017 v Chomutově. Děvčata se 

probojovala na pátou pozici. 

 

 

 

 

 

DUBEN 

 
NÁVŠTĚVA NA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE 

V OSTROVĚ 

Dne 23. března se žáci 8. třídy vydali do Ostrova, aby se 

seznámili s místní průmyslovou školou. 

 

BASKETBAL TROJIC – SOUTĚŽ O ŠAMPIÓNA ŠKOLY 

Turnaje trojic se zúčastnilo pouze 5 týmů a konal se dne 4. 4. 

2017. 

 

KLOKAN V PERŠTEJNĚ 

V pátek 17. března proběhla na naší škole matematická soutěž Klokan. Zúčastnili se všichni žáci od 

2. do 9. třídy. Žáci soutěžili v těchto kategoriích: cvrček, klokánek, benjamín, kadet. 

 

SOUTĚŽ DOMESTOS 

Opět jsme vyhráli pro školu i školku hygienické prostředky. 

 

 

JARNÍ BĚHÁNÍ V KADANI 

Dne 11. 4. 2017 se zúčastnili naši žáci, jako každý rok, Jarního kadaňského běhání. Běhali tratě od 

400m až po 1500m. 

 

 

OKRESNÍ KOLO VE VOLEJBALE STARŠÍCH 

DĚVČAT 

Naše děvčata se 18. 4. 2017 vydala do Chomutova na 

volejbalový turnaj, kde vyhrála krásné 3. místo. 
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JOHN AND MARY V ANGLIČTINĚ 

Ve středu 19. 4. navštívila 1. a 3. třída v chomutovském 

divadle představení „John and Mary“. Žáci zažili opravdu 

netradiční, moderní zpracování pohádky „Perníková 

chaloupka“ v česko-anglické verzi. 

 

 

OKRSKOVÉ KOLO V MCDONAL´S  CUPU 1. – 3. 

TŘÍD 
Dne 24. 4. 2017 se žáci 1. stupně utkali o postup z okrskového kola v Mcdonald´s Cupu ve fotbale. 

 

SILÁCKÝ TROJBOJ 

Dne 26. 4. 2017 se uskutečnilo další kolo z řad soutěží o Šampiona a Šampionku ZŠ a MŠ Perštejn, a 

to Silácký trojboj. Děti soutěžily ve výdrži ve shybu, v soutěži sed-leh za minutu a skoku do dálky 

z místa. Soutěže se zúčastnilo 15 chlapců a 12 dívek. 

 

TAK JSME TU! DĚTI NAŠÍ ŠKOLY SE VYDALY 

DO ŠKOLY V PŘÍRODĚ V PLASECH. 

 

V dubnu se vydal celý první stupeň na ŠVP. Celý týden 

proběhl ve znamení her a soutěží na téma Japonsko. 

 

 

 

 

 

 

 

KVĚTEN 

 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Ve čtvrtek 11. 5. od 15:00  - 17:30 hod. se konal Den otevřených dveří na naší škole. 

 

 

STARCI NA CHMELU ANEB PERŠTEJN V MOSTECKÉM DIVADLE 

V úterý 16. 5. jste mohli před naší školou zahlédnout mladé elegantní dámy a společensky ustrojené 

mladé pány. Druhý stupeň totiž vyrazil do Městského 

divadla Most na muzikálové představení Starci na chmelu. 

V Mostě se vždycky moc líbí a muzikály máme nejradši. 

Tamní divadlo je totiž vyhlášené živou kapelou a 

skvělými tanečníky a zpěváky. 

 

BĚH DO SCHODŮ 

Dne 30. 5. proběhl závod v běhu do schodů, který byl 

poslední možností získat body v souboji o Šampiona 

školy 2016/2017. Soutěže se zúčastnilo 86 žáků z naší 

školy. 
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ČERVEN 

 
SOUTĚŽ KYTARISTŮ 

Naši nejmladší kytaristé ze 2. třídy zakončili svůj kroužek soutěží. Každý si vybral jednu z 12 

písniček, které jsme se letos naučili a předvedli se ostatním. Sám musel zpívat a doprovázet se na 

kytaru pomocí akordů, které už bezpečně ovládáme. Nakonec zvítězili všichni, protože  všichni hráli 

parádně.  

 

MEDAILOVÉ ŽNĚ V KADANI 

Dne 6. 6. 2017 se zúčastnili naši žáci, jako skoro každý rok, Přeborů města Kadaně. Žáci byli 

rozděleni do pěti věkových kategorií a mohli se zúčastnit 

těchto disciplín: běhu na 50 m či 60 m, běhu na 300 m nebo 

800 m, hodu míčkem či vrhu koulí a skoku do dálky. 

 

ŠESŤÁCI SI NA KURZU UŽILI  

Svůj první turistický kurz za sebou mají šesťáci. Získali nové 

poznatky (jak je to daleko na Šumnou, kdo tento hrad 

založil, jaký je odshora výhled, kdo založil K. Vary, co se 

tam vyrábí, čím ještě jsou proslulé), navštívili nová místa 

(karlovarské kolonády, lanovku, rozhlednu Dianu, nové 

nádraží v K. Varech)….. 

 

 

TŘEŤÁCI POD DOHLEDEM DOPRAVNÍ POLICIE 

Byli jsme na dopravním hřišti a bylo to moc super. Dělili jsme se na cyklisty a chodce. Bylo dost 

značek i zábavy. 

 

TŘEŤÁČCI OBJEVOVALI TAJEMSTVÍ PAPÍRU 

V papírně to bylo úžasný, dostali jsme nanuka a pár hezkých vytvarovaných papírů a filtr na kávu. 

Bylo tam pár strojů, rozemleli buničinu a dělali filtrační papír. Dozvěděli jsme se hodně zajímavostí 

o výrobě papíru. A tento filtrační papír se vyváží i do Anglie! 

 

 

 

 

VODÁCKÝ KURZ 2017  (19. – 23. 6.) 

Jako každý rok jsme se zúčastnili  vodáckého 

kurzu s devátou třídou. Vyjeli jsme 

z Kynšperka nad Ohří do Perštejna. Vše i přes 

malé množství vody proběhlo zdárně. Sluníčko 

z nás udělalo černochy během čtyř dnů. Peřeje na 

Hubertusu také všichni sjeli „bez ztráty 

kytičky“. 

 

 

VÝLET 7. TŘÍDA JUMP ARENA ZLÍČÍN 

Sedmá třída vyrazila za podpory pana Zavadila a obce Perštejna do Jump Areny na Zlíčíně. To byl 

pro děti královský zážitek. Dvě hodiny na trampolínách všeho druhu, poté procházka Prahou a 

v závěru menší nákupy. 
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DĚTSKÝ SVĚT  1. A 3. TŘÍDA 

My prvňáci a třeťáci, jsme jeli do Dětského světa v Kadani. Byl plný prolézaček, klouzaček, 

„padaček“ do měkkého a „šplhaček“ téměř do „korun stromů“. Také jsme si zařádili na autodráze. 

Byl to asi nejzábavnější tělocvik na světě, přestože jsme byli strašně unaveni a promočeni vlastním 

potem. 

 

CYKLOKURZ 8. TŘÍDY 

Čtyři dny na kole. Např. cesta do Ostrova na kebab a zpět. Kraví stezkou, Ostrovským velkým 

rondem, Údolím vlků i jinudy.  

 

DEVÍTKA NA CESTÁCH 

Poslední společné dny spolu trávili naši deváťáci.  A protože nejsou ořezávátka, vyrazili do korun 

stromů.  Tedy do lanového centra Linhart u Karlových Varů. Někteří zůstali raději nohama na zemi, 

fotili a užívali si zoufalství těch nahoře. 
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i  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

V tomto roce nebyla provedena.  

 

 

j.  Základní údaje o hospodaření školy 
 

 

 

Rozbor hospodaření 2016 
 

 

 
I. PŘÍJMY:         Celkem:       NIV/PROJEKTY:          Provoz: 

 
Dotace       10.756.346,00           10.756.346,00       

Asistentka ZŠ a MŠ                  76.206,00                                             76.206,00 

Příspěvek od obce                   360.000,00                                                          360.000,00 

Příspěvek od ostatních obcí      70.000,00             70.000,00 

Ost. výnosy            107.584,12                                                                107.584,12 

Stravné               651.103,00                               651.103,00 

Poplatek za MŠ                         51.342,00                                              51.342,00 

Poplatek za ŠD                  30.350,00                                                      30.350,00 

Sponzorské dary                        42.400,00                                                                                  42.400,00 

Čerpání z rezervního fondu     199.512,00                                                                               199.512,00 

Celkem        12.344.843,12           10.756.346,00                 1.588.497,12 

 

 

 

II. INVESTICE:  

1. Investiční výdaje 

a/   Dotace       

 

 

III. FONDY               

b/   FRIM  

 Stav k 31.12.2015    110.821,00 

 Tvorba zdrojů – odpisy                                         7.089,00 

 Stav k 31.12.2016    117.910.00 

 

2. Neinvestiční výdaje 

a/ Tvorba a použití FKSP 

  převod r. 2015                             70.250,28                     (stav účtu) 

  tvorba r. 2016                118.661,00 

  vyrovnání úroky – poplatky 12/15                     -0,44 

  úrok do XI/16                                     18,61 

 úrok XII/16                            2,23  /bude převedeno v 2017/ 

                   vyrovnání s BÚ do XI/15                                           558,39 

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

 celkem příjmy                        189.490,07 

 

 stravné        48.288,00 

                   pronájem salonku        8.000,00                                                      
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 věcné dary / živ.výročí/               2.000,00 

 penzijní       19.200,00    

sedací souprava       10.010,00     

    poplatky do XI/16                                       577,00 

 poplatky XII/16                           72,00   /bude převedeno v 2017/                 

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

 celkem výdaje                             88.147,00 

  Stav k 31.12.2016  (účet)        101.343,07                          

  

   
      b/   Fond odměn k 31.12.2015   82.262,00   

      Tvorba 2016                                                         7.686,00 

       Stav k 31.12.2016                89.948,00 

 

 
c/   Rezervní fond k 31.12.2015                          182.614,23 

      Tvorba 2016       70.000,47   

      Čerpáni 2016                                                      199.512,00    

      Stav k 31.12.2015                  53.102,70 
 

         

d/   Neinvestiční náklady         Celkem:                NIV:   Provoz: 

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

      materiál. náklady  281.950,46                       281.950,46 

      DDHM nad 1000,-              119.378,00    10.632,00                    108.746,00 

      učeb., pomůcky     91.414,00    91.414,00                         

      potraviny ŠJ   644.049,00                644.049,00 

      služby    155.179,05     28.000,00             127.179,05 

      opravy    228.332,00                228.332,00 

      cestovné                   3.811,50                                            3.811,50 

      mzdy             7.809.554,00             7.809.554,00                

      mzdy – Asistentka     55.786,00                                          55.786,00 

      odvody ZP, SP                2.655.258,00             2.655.251,00                         7,00 

      odvody ZP,SP – Asistentka          18.967,00                                                             18.967,00   

      FKSP                 117.143,00                 117.143,00  

      FKSP  - Asistentka                              837,00                                                                837,00 

      pojistné                        42.463,00      31.205,00    11.258,00 

      ost. náklady     10.239,00                         10.239,00 

      MŠ      51.342,00                   51.342,00 

      ŠD      30.350,00       30.350,00 

      zákon. soc. náklady                       13.697,00      13.147,00         550,00 

      odpis        7.089,00         7.089,00 

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

      celkem               12.336.839,01            10.756.346,00           1.580.493,01 

 

 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

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

Upravený rozpočet          12.344.843,12           10.756.346,00             1.588.497,12 

Čerpání rozpočtu          12.336.839,01           10.756.346,00             1.580.493,01 

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

Celkem                    8.004,11                      0                                        8.004,11                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 

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

                    fond odměn                               1.000,00          

 rezervní fond       7.004,11 

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

 hospodářský výsledek celkem            8.004,11 

  

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy 

 

Hospodaření za rok 2016 
 

Zůstatek k 31. 12. 2015             132.922,67 

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

 

PŘÍJMY: 2016            259.980,41 

___________________________________________________________                                     

 

Sběr                                                   25.635,50 

Vybráno od žáků (výlety)                                          19.564,00 

SRPDŠ – příspěvek                                                    27.770,00 

Londýn                                                                     117.000,00 

ŠvP Plasy                                                                   70.000,00 

Úroky               10,91 

 

VÝDAJE:  2016    265.123,00 

___________________________________________________________ 

 

Kulturní vystoupení                                                     5.400,00 

Doprava – autobusy p.Škramlík                         38.195,00 

Poplatky (doklady, poštovné)          1.408,00 

Keramická tabule                                                       23.066,00 

Osečná                                                                         7.364,00 

Londýn                                                                    117.000,00 

ŠvP                                                                            72.000,00 

Vedení účtu           690,00 

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

 

Zůstatek k 31. 12. 2016             127.780,08 

 ==================================================== 
 

Předpokládané příjmy v roce 2017    cca  100 000,- 

 

Návrh vydání v roce 2016 

vybavení školní jídelny             50 000,- 

doprava     30 000,- 

Kulturní a představení                      15 000,- 

odměny                                       5 000,- 
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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 tomto školním roce zapojila do Výzvy 22, tzv Šablon pro ZŠ a MŠ, financované z cizích 

zdrojů. Financována školní asistentka v MŠ a ZŠ, vzdělávání pedagogů a nákup pomůcek. 

 

 

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 2016-2017 

     Náš Školní sportovní klub měl v roce 2016-2017 156 členů. Pořádali jsme dvanáct sportovních 

akcí při průměrné účasti 35 soutěžících. Žáci se účastnili 22 okresních soutěží, kde získali 14x 3. 

místo, 12x 2. místo a 23x se postavili na stupeň nejvyšší. Dvě vítězství naší školu posunula do 

krajského finále. V krajském finále jsme obsadili 4. místo v přespolním běhu a 7. místo ve florbale 

dívek.  

Již devatenáctým rokem pořádá Školní sportovní klub soutěž o nejvšestrannějšího žáka - šampióna 

školy. Všichni žáci měli možnost zúčastnit se třinácti 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 
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prosinec - vánoční sportovní den, šplh 

únor  - turnaj v piškvorkách, turnaj v hodu šipkami 

duben      - basketbal trojic, silácký trojboj                     

květen             - běh do schodů 

červen             - závěrečná sprinterská štafeta na 200 m  

   

         

  Šampióni školy - 2016/2017 

 

      I.stupeň  Lenka Voglová 

                        Jáchym Šťovíček 

     II.stupeň  Eliška Surá 

                        Jan Hudák 

 

   Jan Hudák a Jáchym Šťovíček obhájili post šampiona z loňského roku. 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 2016 – 2017. 

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

paní Rathouské, OÚ Perštejn, OÚ Okounov, OÚ Stráž, Papírna Perštejn spol. s r. o. Koseg a 

Rathouský.   

 

Největší úspěchy 
 

Školního sportovního klubu a ZŠ za školní rok  2016/2017 
 

Okresní kolo v atletickém čtyřboji 

8. - 9. třída - hoši - 3. místo 

 

Okresní kolo v přespolním běhu 

8. - 9. třída -  hoši - 2. místo 

8. - 9. třída - dívky - 1. místo  

 

Běh do vrchu 

5x 1. místo v Běhu do vrchu Jáchym Šťovíček, Jolana Šťovíčková, Kateřina Konopková, Veronika 

Medková, Eva Rajmannová a Herta Hudáková 

4x 2. místo v Běhu do vrchu Herta Hudáková, Leona Hladíková, Dita Ševčíková a Michal Krčma 

3x 3. místo v Běhu do vrchu Karolína Chlumská, Barbora Krausová, Anna Říčanová a Jůlie 

Hurdlerová 

 

Jarní kadaňské běhaní 

6x medailové umístění, z toho 4x zlatá Matěj Nezbeda, Jáchym Šťovíček, Miroslava Krausová a 

Anna Říčanová 

2x stříbrná Marek Šípek a Michaela Voglová 

 

Florbal 

Okresní kolo - dívky 8. - 9. třída -1. místo 

 

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

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

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

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

 

Volejbal 

Okresní kolo – dívky 8. – 9. třída – 3. místo 

 

Pohár rozhlasu 

Bez medailového umístění 

 

Přebory města Kadaně 

 

Vítězové přeboru města Kadaně: 

Jáchym Šťovíček (skok do dálky, běh na 50m) 

Jolana Šťovíčková (hod míčkem) 

Herta Hudáková (běh na 50m) 

Aleš Zavadil (běh na 300m) 

Jan Hudák (běh na 60m, skok do dálky) 

Lukáš Plecitý (běh na 60m) 

David Hendrych (běh na 800m) 

Anna Říčanová (běh na 800m, běh na 60m, skok do dálky) 

 

Druhé místo: 

Lenka Voglová (hod míčkem) 

Kateřina Konopková (skok do dálky) 

Jolana Šťovíčková (běh na 300m) 

Zuzana Krausová (běh na 300m) 

Leona Hladíková (běh na 60m) 

 

Třetí místo: 

Jiří Grund (hod míčkem) 

Jolana Šťovíčková (skok do dálky) 

Surá Eliška (běh na 60m) 

Veronika Medková (běh na 800m, vrh koulí) 

 

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 jsme opět přispěli žákům na lyžařský kurz, který proběhl 

v únoru na Božím Daru. V roce 2018 opět plánujeme  přispět na projekt „Osečná“ (pobyt pro děti, 

které nasbírají nejvíce bodů z vědomostních a sportovních soutěží). Nápadů, co pro děti pořídit je 

mnoho, ale i my jsme limitováni financemi. Proto ještě jednou děkujeme všem, kteří na nás myslí. 

 

Za ŠSK při ZŠ a MŠ Perštejn 

Mgr. Josef Patík 
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p.    Mateřská škola 
 

V MŠ bylo v tomto školním zapsáno  47 dětí, pracovaly ve dvou třídách: 

1. třída – 24 dětí 

2. třída – 23 dětí 

O děti se staraly 3 kvalifikované učitelky- Martina Králová, Marcela Nováková 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. Novou zajímavou aktivitou je 

v  MŠ  dětská jóga a pravidelná konverzace v anglickém jazyce s paní učitelkou ze ZŠ.  

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 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, hasiči Klášterec 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. O letních prázdninách se nám povedlo 

zrekonstruovat tělocvičnu, která má novou podlahu a koberec. 

Velmi dobrá je  spolupráce se školou i Obecním úřadem. Účastníme se společných akcí se ZŠ, 

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

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

materiál. 

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

Stanislava Reslerová a Dagmar Huránová pod vedením vedoucí paní Jany Ondráčkové. 

  

 

 

 

 
  

 


