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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 "Barevný svět kolem nás". 

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/Mgr. Josef Patík 

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  260 jídel  

 

 

a.4/   základní údaje o součástech školy 

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

Mateřská škola 2 47  23/24 

1. stupeň ZŠ 5 87 17,4 

2. stupeň ZŠ 4 62 15,5 

Školní družina 2                 60 30 

Školní jídelna MŠ x 47 x 

Školní jídelna ZŠ x               141 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 podlaha jedné 

třídy, nově vymalované 4 třídy hlavní budovy 

školy. Kompletní rekonstrukce interiérových 

prostor školky. Nové podlahy v šatnách a v jedné 

třídě školky. Vymalované chodby, šatny a učebna 

školky.  

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 

učebna 

Kmenové třídy jsou přizpůsobeny odborné výuce, 

připojení na internet.  

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Spodní zahrada opět upravena pro pobyt žáků 

venku i o hlavní přestávce.  

Sportovní zařízení Využívá se zařízení obce a sportovních klubů. 

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

keramickou pecí. Pozemek byl minimalizován pro 

potřeby nižšího stupně. 

Žákovský nábytek Do jedné třídy byl zakoupen nový, průběžně dle 

potřeby bude doplňován. Nové stoly jsme pořídili i 

do jídelny MŠ.  

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. 
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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. 

Všechny počítače /včetně přístavby/ propojeny do 

sítě a napojeny na internet. Plán ICT plněn. 

Investiční rozvoj  

Komentář: Proběhlo vymalování čtyř tříd a položena podlaha z OSB desek a překryta linem v 

hlavní budově školy. Ve školce oprava vnitřních omítek a položení OSB desek na podlahu 

místnosti další 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 

(program Škola online, interaktivní tabule) 

 

 

a.6/   Údaje o školské radě 

Datum zřízení 8. 11. 2005 

Počet členů školské rady  9 

Kontakt Adela Kubová, Karlovarská 253 

 

 

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 31 / 27,98 

Počet učitelů ZŠ 13 / 12,27 

Počet asistentů pedagoga 3/ 2,5 

Počet vychovatelů ŠD   2 /   1,63 

Počet učitelek MŠ   4 /   4 

Počet správních zaměstnanců ZŠ a THP   4/   3,18 

Počet správních zaměstnanců MŠ   1 /   1,00 

Počet správních zaměstnanců ŠJ a vedoucí ŠJ   4 /   3,4 
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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 31 let VŠ 1.- 5. r. 1. 

Hendrych Vlastimil ředitel 1,0 22 let VŠ Tv – Ov  

Hniličková Iveta zástupce ředitele 1,0 16 let VŠ Tv - Ov  

Hladíková Marcela učitelka 1,0 11 let Vš 1.- 5. r.   5. 

Konečná Ivana učitelka 1,0 30 let VŠ 1. – 5. r. 3. 

Králová Martina učitelka MŠ 1,0 27 let SŠ MŠ  

Pečenková Michaela učitelka MŠ 1,0 5 let SŠ MŠ  

Laudát Petr učitel 1,0 28 let VŠ M – Z 9. 

Laudátová Olga učitelka 1,0 24 let VŠ 1. – 5. r. 4. 

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 7. 

Hamatová Petra učitelka MŠ 1,0 1 rok SŠ MŠ  

Gvoždiaková Tereza Učitelka 1,0 1 rok VŠ   

Slivoňová Iva Asistentka pedagoga 1,0 5 let SŠ   

Peřinová Michaela Asistentka pedagoga 1,0 7 let SŠ   

Patík Josef učitel 1,0 18 let VŠ Tv 8. 

Peroutová Soňa učitelka  1,0 30 let VŠ 1. – 5. r. 2. 

Konopková Helena vychovatelka 0,63 1  rok SŠ ŠD  

Konopková Helena  učitelka 0,5 1 rok SŠ studium  

Ševčíková Dita učitelka 1,0 20 let VŠ Čj - Hv 6. 

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

Blehová Helena mateřská 1,0 8 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 87,5 Učitelé 2. stupně 54,8 

Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 

Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 

 

Komentář: Z 13 učitelů ZŠ má 12 vysokoškolské vzdělání, jedna učitelka neaprobovaná, jako 

náhrada za mateřskou dovolenou. Vzhledem k počtu učitelů nelze docílit vyšší procento 

aprobovanosti výuky. Při přidělování mimo aprobačních předmětů je přihlíženo k zájmům 

učitelů a dlouhodobému přidělení předmětu.  
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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 4/1 1/0 6/2 3/0 7/1 0/0 0/0 0/0 1/0 4/0 18/4 

ZŠ/MŠ 

Komentář: Věkový průměr pedagogických pracovníků ZŠ je 41let, MŠ je 36 let.   

 

 

 

c.5/   Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

Ondráčková Jana vedoucí školní jídelny  0,4 SŠ 

Jindrová Jiřina samostatná odb. kuchařka 1,0 SOU 

Reslerová Stanislava zaučená kuchařka 1,0 SOU 

Ondráčková Jana účetní  0,8 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 20 18 4 2 
 

Komentář:   Počet prvňáčků pro příští školní rok = 21    
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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 

3 0 1 3 9 4 20 

 

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 

4 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  

20 1 

 

 

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. 13 13 0   1,04 

I. 13 12 1   1,07 

II. 24 21 3   1,19 

II. 23 15 8   1,27 

III. 17 16 1   1,13 

III. 17 15 2   1,16 

IV. 24 22 2   1,16 

IV. 23 20 3   1,18 

V. 8 3 5   1,67 

V. 8 2 6   1,68 

Celkem 86 75 11   1,24 

Celkem 84 64 20   1,27 
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2. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyzn. 

Prospělo  Nepro-

spělo 

Nehod- 

noceni 

Průměr 

na třídu 

VI. 15 5 10   1,61 

VI. 16 5 11   1,75 

VII. 13 6 7   1,64 

VII. 13 5 8   1,69 

VIII. 14 5 7 1 1 1,76 

VIII. 15 7 7 1  1,66 

IX. 20 10 9 1  1,69 

IX. 20 8 12   1,79 

Celkem 62 26 33 2 1 1,68 

Celkem 64 25 38 1 0 1,72 

 

Celkový přehled 

 Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyzn. 

Prospělo 

 

Nepro-

spělo 

Nehod- 

noceni 

Průměr 

na třídu 

1. stupeň 86 75 11   1,24 

1. stupeň 84 64 20   1,27 

2. stupeň 62 26 33 2 1 1,68 

2. stupeň 64 25 38 1 0 1,72 

Celkem 148 101 44 2 1 1,46 

Celkem 148 89 58 1 0 1,5 

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.  

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

přístup, zavádění nových metod a forem práce. 

Výsledky zkušebního celoplošného testování: 

5. ročník:        Čj – 18 percentil              OSP – 29 percentil                    M – 20 percentil         

9. ročník:        Čj – 54 percentil               OSP – 84 percentil                    M – 82 percentil 

 

Přehled o chování – 1. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

I. 13   1     

I. 13        

II. 24   1     

II. 23  2 3     

III. 17   2     

III. 17 9 1      

IV. 24 1       

IV. 23 13 2 1     

V. 8        

V. 8 2 1      

Celkem 86 1 0 4     

Celkem 84 24 6 4     

 



             

  

 - 9 – 

 

2. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

VI. 15  10 4     

VI. 16 6 2 1 1  2  

VII. 13  10 1     

VII. 13 2 1      

VIII. 14  11 1  1   

VIII. 15 3 4    1  

IX. 20  13 2 3    

IX. 20 1 3  1  1  

Celkem 62 0 44 8 3 1 0  

Celkem 64 12 10 1 2 0 4  

 

Celkový přehled: 

 Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 86 1 0 4     

1. stupeň 84 24 6 4     

2. stupeň 62 0 44 8 3 1 0  

2. stupeň 64 12 10 1 2 0 4  

Celkem 148 1 44 12 3 1 0  

Celkem 148 36 16 5 2 0 4  

Tučně vytištěný údaj = 2. pololetí 

 

Komentář: V chování se objevují drobné přestupky. Větší problém vyvstal s neomluvenými 

hodinami. Zaměřit se na zlepšení chování jednotlivců v 3. a 7. třídě. Stav se v letošním roce o 

malinko zhoršil. Je nutné sledovat a zlepšit 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. 408 31,4  

I. 494 38,0  

II. 1122 46,75  

II. 1187 51,61  

III. 683 40,18  

III. 696 40,94  

IV. 1093 45,54  

IV. 1154 50,17  

 V. 534 66,75  

V. 373 46,93  

Celkem        3840 46,12  

Celkem        3904 45,53  
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2. stupeň 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených  

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin  

VI. 699 43,69  

VI. 841 52,56  

VII. 740 56,92  

VII. 1103 84,85  

VIII. 1263 90,21 4 

VIII. 1103 76,0 36 

IX. 1408 70,40  

IX. 1563 78,15 8 

Celkem           3072 65,82 23 

Celkem          3471 56,28 12 

Celkový přehled 

 Počet  

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených  

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

1. stupeň 3840 46,12  

1. stupeň 3904 45,53  

2. stupeň 3072 65,82 23 

2. stupeň 3471 56,28 12 

Celkem            6912 55,97 23 

Celkem            7375 50,91 12 

 

 

e.3/   Údaje o integrovaných žácích: 

Druh postižení: Počet žáků 

Sluchové postižení  

Zrakové postižení 1 

S vadami řeči  

Mimořádně nadaný   

Tělesné postižení  

S kombinací postižení  

S vývojovými poruchami učení 18 

Mentální postižení  

Mimořádně nadaný 1 

S IVP 14 

Bez IVP 6 

Celkem 20 

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: 
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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 

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. 

 

 

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 2 

Alkohol 0 Šikanování 0 

Kouření 0 Vandalismus 3 

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 učitelek splňuje 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 
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g.2/    Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

 

Druh studia Pracovník 

a) studium pedagogiky Konopková – VŠ (od září 2015) – 6. semestr 

   

 

g.3/    Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

 

Typ kurzu nebo vzdělávací akce Počet účastníků 

Mentoring 1 

Čtenářská gramotnost 1  

Inkluze 3 

Čtenářská a matematická pregramotnost 2 

Nakládání s chemickými látkami 1 

Postup učitele při uplatňování podpůrných opatření 2 

 

 

g.4 /   Samostudium 

 

Prázdniny Počet dnů Zadání 

Podzimní prázdniny    1 Prezentace, výukové materiály 

Vánoční prázdniny      4 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 2x 

 -Mikulášská nadílka 

- Tradice Vánoc 

- Lyžařský kurz  

- Vánoční zpívání 

- Pancake day 

- Divadlo Chomutov 

- Pernštejni  

- Jarmark 

- ŠVP 

- Projekt Osečná 

- sportovní kurzy – 6. - 9. třída 
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Akce k prevenci sociálně patologických jevů - besedy se SVP Chomutov 

- besedy s PPP Kadaň 

 - beseda s PČR 

Akce k environmentální výchově - Den Země 

- sběr papíru, víček, pom. kůry 

 

 

 

h.2/   Účast žáků školy v soutěžích 

 

Název soutěže 1. 

kolo 

2. kolo 3. kolo 

Olympiáda ČJ 20    

Pythagoriáda 5. - 8. r. 34   

Zeměpis 12 3 žáci  

Olympiáda  - Aj 55 2 žáci  

 

 

h.3/   Účast žáků ve sportovních soutěžích 

 

Název soutěže Počet žáků Umístění 

Florbal 28 Okres: 5 družstev , D 6.7.-2,  

Kraj: 

Basketbal  20 Okres: D8.9. – 5., H8.9. – 6.,  

Přebory města Kadaně 41 Okres: 20 medailí 

Přespolní běh   36 Okres: H4.5. - 1., H,D 6.7. – 3. 

Kraj: 

Atletický čtyřboj 15 Okres: bez medailí 

 

 

h.4/  Zájmové útvary 

 

Zájmový útvar Vedoucí Počet žáků 

Pohybové hry Konopková 21 

Cyklistika Hendrych 9 

Matematický  Laudátová 17 

Kytara + zpěv   Ševčíková 10 

Karate Patík 11 
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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  

- umožnuje odpočinkovou činnost 

     - přípravu na vyučování. 

Velkou část činnosti věnuje i pobytu venku a sportovním aktivitám.  

Zúčastňuje  se mimořádných akcí pořádaných školou a organizuje akce podle ročního období v rámci  

ŠVP/například : - panáček podzimníček, 

- nejkrásnější dýňáček 
- zvířátka z kaštanů, 

- dráček darebaček 

- bílý den 

- čertovský rej 

- mikulášská nadílka 

- zdobení vánočního stromu 

pro zvířátka, 

- o největšího sněhuláka 

- družinový karneval 

- letní soutěže k MDD a 

spoustu dalších aktivit 

 

 

 

AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

 

ZÁŘÍ 
 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

 

Prázdniny utekly jako voda a 4. 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 2017/2018. A 

hlavně aby přivítali novou školní sílu – naše prvňáčky. 

Sešlo se nám letos 13 nových školáčků. 

 

 

 

 

ŠAMPION ŠKOLY ZAHÁJEN ZÁVODY NA 

KOLOBĚŽKÁCH A KOLEČKOVÝCH 

BRUSLÍCH 

 

Dne 19. 9. 2017 byl zahájen souboj o Šampióna školy 

2017/2018 první soutěží, kterou byl souboj na 

koloběžkách a na kolečkových bruslích. Koloběžek se 

zúčastnilo 30 žáků a 10 rodičů a poté byla zahájena 

soutěž na kolečkových bruslích. Této soutěže se zúčastnilo 9 žáků a tři rodiče. 
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ATLETICKÝ ČTYŘBOJ – MLADŠÍ ŽÁCI 6. – 7. TŘÍDY 

 

Dne 26. 9. 2017 se naše děvčata a chlapci zúčastnili 

okresního finále v Atletickém čtyřboji mladších 

žáků a žákyň v Chomutově. ZŠ a MŠ Perštejn v 

kategorii děvčat reprezentovaly: Herta Hudáková, 

Pavla Čechová, Jolana Šťovíčková a Lenka 

Voglová. V kategorii chlapců to byli: Aleš Zavadil, 

Jáchym Šťovíček, Benjamín Černý, Jakub Zuth a 

Jiří Zavadil. 

 

 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ – STARŠÍ ŽÁCI 8. - 

9. TŘÍDY 

 

Dne 27. 9. 2017 se naše děvčata a chlapci 

zůčastnili okresního finále v atletickém čtyřboji 

v Chomutově. 

 

 

 

 

 

VYVĚŠOVÁN BUDEK 

 

V pátek 29. 9. po státním svátku české státnosti jsme 

zanechali učení a věnovali den ptákům. V loňském 

roce žáci o pracovních činnostech vyrobili ptačí 

budky. Celý druhý stupeň se rozeběhl po Perštejně a 

přilehlém lese, aby udělal radost řadě ptáků různých 

velikostí, od sýkorek po sovy. Celkem jsme vyvěsili 

10 budek a dvě krmítka. 

 
 

 

 

ŘÍJEN 

 
 

BĚH DO VRCHU 

 

Dne 3. 10. 2017 se konal v Kadani „Běh do 

vrchu“. I přes velmi nepříznivé počasí se z naší 

školy zúčastnilo tohoto těžkého závodu 51 žáků.  
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NAŠI PŘESPOLNÍ BĚŽCI BODOVALI 

V OKRESNÍM KOLE 

 

Dne 5. 10. 2017 proběhlo okresní kolo závodu 

v přespolním běhu pro mladší a starší žáky a žákyně.  

Děvčata ZŠ a MŠ Perštejn v kategorii 3. – 5. tříd obsadila 

třetí místo. Chlapci se ve stejné kategorii stali okresními 

přeborníky a porazili všechny školy okresu Chomutov. V 

kategorii mladší žáků a žákyň obě družstva shodně 

obsadila třetí místo.  

 

 

 

DRAKIÁDA 

 

Dne 16. 10. jsme pouštěli draky. Svítilo slunce, teplota 

na tričko, foukal solidní větřík a draci drželi na nebi jak 

přibití. Tohoto naprosto dokonalého počasí využilo na 

50 drakopilotů. 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 

 

STRAŠIDELNÝ HALLOWEENSKÝ DEN 

 

1. 11. 2017 se slavil  Halloween. Výuka v maskách, 

večer světýlkový pochod, svítící dýně a v noci strašení 

ve škole. Součástí oslav byl strašidelný průvod se 

světýlky a soutěž o nejkrásnější dýni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU 

ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
 

Dne 7. 11. 2017 se starší děvčata zúčastnila okresního 

kola turnaje ve florbalu. 

 



             

  

 - 17 – 

 

MÍSTO V OKRESNÍM KOLE VE 

FLORBALU MLADŠÍCH DĚVČAT 

 

Dne 23. 11. 2017 se mladší děvčata zúčastnila 

okresního kola ve florbalu.  
 
 
 

 

DÍKŮVZDÁNÍ OSLAVILI SEDMÁCI OPRAVDOVOU VEČEŘÍ  

Při správné večeři bychom na Díkůvzdání měli mít krocana, nádivku, brusinky, 

brambory, dýňový koláč a ještě dalších asi 19 chodů.  Naši sedmáci slavili 

českou verzi Díkůvzdání – s ohledem na školu ho slavili o den později, tedy v 

pátek 24. listopadu a na stole neměli krocana, ale kuře. 

Po tom, co se v Perštejně rozsvítil vánoční stromek, se sešli všichni v učebně 

angličtiny, aby spolu jako jedna rodina povečeřeli – na stolech se objevilo už 

zmíněné kuře, bagetky, zelenina, úžasný domácí trdelník, muffiny a spousta 

dalších dobrot. Po večeři, která místo 3 hodin trvala pouhých 60 minut, se 

vydali jejich těžká břicha trochu provětrat do perštejnských ulic a když se 

vrátili, hráli hry spojené s Díkůvzdáním – nejprve Squanto naváděl Mayflower 

rozbouřeným mořem (a protože Mayflower měla vždy zavázané oči a moře 

tvořili kreativní spolužáci, měl to Squanto docela těžký) a pak se vrátili k jídlu. 

Sedmáci zkoušeli dostat Oreo z čela do pusy jen za pomoci obličejových svalů a poměrně slušný 

úspěch měla i obdoba Faktoru strachu, ve které děti se zavřenýma očima musely poznat různé druhy 

jídla (nejvíc zabrat jim dal asi sójový suk, datle a hruška). 

 

 

FLORBAL TROJIC A ČTVEŘIC 

 

 

Dne 27. 11. – 28. 11. 2017 se uskutečnila další soutěže o 

šampiona školy 2018: „FLORBAL TROJIC A ČTVEŘIC“. 

Na vyšším stupni se zúčastnilo jedenáct družstev a na 

nižším stupni sedm družstev. 

 

 

 

PROSINEC 

 

MIKULÁŠ S ČERTY A ANDĚLY PROŠEL NAŠÍ 

ŠKOLOU 

 

Jako každý rok nám sv. Mikuláš přinesl nejen zimní čas, 

ale také něco dobrého na zub. Překvapivě se nám neztratili 

žádní žáčci, i když zlobidel se na naší škole najde víc než dost. Asi všichni znali nějakou krásnou 

básničku či písničku. Mikuláš se svým čertím a andělským doprovodem prošel všemi třídami školy a 

navštívil i školku.  
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FLORBALOVÍ BOJOVNÍCI V OKRSKOVÉM 

KOLE 

 

Dne 7. 12. 2017 se mladší i starší chlapci zúčastnili 

turnaje ve florbale. 

 

 

 

 

JARMARK 

 

Ve čtvrtek 14. 12. úderem půl čtvrté se kostel rozezněl 

zvukem kytar, fléten, bubínků a andělským zpěvem. 

Jarmark začal divadelním představením o narození 

Ježíška. Před školou bylo nachystané občerstvení a 

výrobky dětí, učitelů i rodičů. 

 

 

 

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ VE VERŠOVÁNÍ 20. 12. 2018 

 

V sedmé třídě mají rádi básničky, rádi recitují, ale ještě radši verše skládají. Proto vznikla vánoční 

soutěž. K porotě dorazilo 5 zbrusu nových básniček na téma zima a Vánoce.  

 

 

LEDEN 

 
TESTOVÁNÍ SCIO – 9. ROČNÍK 

 

Žáci devátého ročníku se zapojili do plošného testování znalostí z anglického, českého, německého 

jazyka, matematiky a obecných studijních 

předpokladů. Ve všech testovaných znalostech se 

umístili nad republikovým průměrem. 

 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK NA BOŽÍM DARU 

 

Žáci naší školy se společně s učiteli vydali do 

Krušných hor na lyžařský výcvik 27. 1. – 1. 2. 

2018. 

 

 

 

 

DALŠÍ KOLO ŠAMPIONA ŠKOLY - ŠIPKY A 

PIŠKVORKY 2018 

 

Dne 17. 1. 2018 se konala soutěž v šipkách a soutěž v 

piškvorkách. 
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ÚNOR 

 
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ 

 

Dne 6. 2. 2018 navštívila naši školu skupina 

historického šermu Pernštejni z Pardubic. 

.  

MASOPUST 

 

V pátek 9. února již pojedenácté vyrazil náš tradiční školní 

masopustní průvod obcí. Nejprve jsme získali svolení od 

samotného pana starosty a pak již vyrazili na hlasitou 

obhlídku obce. V průvodu se objevily masky tradiční 

(svatba, vojáci, řemeslníci, smrtka s kosou), pohádkové 

postavičky, zvířátka, skupina čarodějnic a strašidýlek a celý 

regiment vojáků, ale i masky překvapivé, např. strom, robot 

či postava ze hry Minecraft.  

 

 

 

 

SOUTĚŽE O ŠAMPIONA ŠKOLY – ŠPLH 

 

ne 12. 2. 2018 se uskutečnila čtvrtá soutěž o 

šampiona školy 2018. Ve šplhu děvčat z 1. – 3. 

třídy zvítězila Dorka Kubová s krásným časem 

5,9 s, u kluků se stal vítězem Luca Zeis s časem 

5,0 s. V kategorii 4. – 5. tříd u chlapců zvítězil 

Aleš Zavadil s časem 5,5 s, a u děvčat Lenka 

Voglová s časem 6,7 s. V kategorii 6. – 9. u děvčat zvítězila Eliška Surá s časem 3,4 s. V nejstarší 

kategorii chlapců zvítězil Marek Šípek s časem 2,3 s. V ostatních kategoriích se bohužel nikdo 

nezúčastnil a tak účast ve šplhu byla jen 28 žáků. 

 

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE 

 

16. 2. si naši žáci ověřili své znalosti v gramatické a poslechové části. Naši školu velice dobře 

reprezentovali z 6. třídy Michal Richter a z 9. třídy Anička Hürdlerová. 

 

OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 

 

20. 2. se vydala trojice našich žáků do Kadaně reprezentovat svou školu v okresním kole zeměpisné 

olympiády. Martin Hodboď obsadil páté místo. 

 

 

BŘEZEN 

 
FOTBAL ČTVEŘIC 

Dne 13. 3. 2018 se uskutečnila další soutěž o 

šampiona školy 2018 – „FOTBAL ČTVEŘIC“. 

Z prvního stupně se přihlásilo celkem sedm 

družstev. 
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KOCOUR V BOTÁCH NEJENŽE MLUVÍ, ALE DOKONCE MLUVÍ SKVĚLE ANGLICKY 

 

Dne 14. března naši malí školáci od 1. do 5. třídy navštívili chomutovské divadlo, ve kterém se 

zpívalo a hrálo o kocourovi v botách nejenom česky, ale z velké části i anglicky.  

 

PÁŤÁCI MĚLI VE ŠKOLE SLEEPOVER 

 

Víc než měsíc pracovali páťáci na tom, aby mohli spát ve škole – v několikatýdenním projektu sbírali 

body za úkoly nebo aktivitu v hodině a jejich cílem bylo nasbírat 100 bodů. Kdo 100 bodů získal, 

zúčastnil se svatopatrikového sleepoveru  (přespání) ve škole z 16. na 17. března.  

 

BASKETBAL TROJIC  - SOUTĚŽ O 

ŠAMPIONA ŠKOLY 

 

Turnaje trojic se letos zúčastnilo sedm týmů a konal 

se 15. 3. 2018. 

 

MATEMATICKÝ KLOKAN 

 

Dne 16. 3. se všichni žáci 2. až 9. třídy zúčastnili 

soutěže Matematický klokan. Kategorie Cvrček 

byla pro žáky 2. – 3. třídy, kategorie Klokánek pro 

4. – 5. třídu, kategorie Benjamín pro 6. – 7. třídy a kategorie Kadet pro žáky 8. – 9. třídy. 

 

OKRESNÍ KOLO V BASKETBALE STARŠÍCH DĚVČAT – KRÁSNÉ 5. MÍSTO 

 

Dne 20. 3. 2018 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 6. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE 

V BASKETBALE STARŠÍCH CHLAPCŮ 

 

Dne 26. 3. 2018 starší chlapci bojovali jako loni a 

předloni o postup do finálových bojů v okresním 

kole basketbalu. Umístili se na pěkném 6. místě. 

 

UČITELSKÝ VOLEJBAL 

 

ne 24. 3. 2018 byl rozehrán 47. ročník volejbalu ke 

dni učitelům. Naše družstvo ve složení Vlastimil 

Hendrych, Iveta Hniličková, Helena Konopková, 

Petra Hamatová, Josef Patík, Iva Drugdová a Karel 

Kvasnička bojovala ve třetí skupině o co nejlepší 

výsledek. Moc dobře to nezačalo a naše družstvo 

proti ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří prohrálo 1:2 na 

sety. Ale pak se náš tým rozehrál k famóznímu 

výkonu a zvítězil ve všech dalších zápasech s 

přehledem 2:0. Postupně jsme porazili SWB Chomutov, Gymnázium Chomutov, SŠTGA Chomutov. 

To naší školu vyneslo na stupeň nejvyšší a za rok „hurá“ do druhé skupiny. 
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ZDRAVÉ ZUBY PRVŇÁČKŮ 

 

Ve čtvrtek 27. 3. 2018 se nejen zuby 

prvňáčků, ale celá první třída provoněla 

různými druhy zubních past v rámci projektu 

„ZDRAVÉ ZUBY“.  

 

 

 

 

DUBEN 
  

JARNÍ BĚH V KADANI 

 

Dne 10. 4. 2018 se zúčastnili naši žáci, jako každý 

rok, Jarního kadaňského běhání. Žáci byli rozděleni 

do šesti věkových kategorií a běželi tratě dlouhé od 

400 m (nejmladší) až po 1 500 m (nejstarší). 

 

NÁVŠTĚVA NA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ 

ŠKOLE V OSTROVĚ 

 

Dne 10. dubna se žáci 8. třídy vydali do Ostrova, aby se seznámili s místní průmyslovou školou. Zde 

měli možnost prohlédnout si školu a vyzkoušet si třeba, jak se mění kolo u auta, či rozložit a zase 

složit počítač.  Za dobře provedenou práci byli ohodnoceni body, za které dostali dárky. 

 

I VE TŘECH SE DÁ ZAHRÁT DOBRÉ ANGLICKÉ DIVADLO 

 

Naši milí sedmáci, osmáci a pár deváťáků vyrazilo 12. dubna do Chomutova na anglické představení 

PETER BLACK 3. 

 

PRVNÍ PERŠTEJSKÁ SPEELLING BEE MÁ SVÉHO 

VÍTĚZE 

 

Spelling bee je tradiční soutěž v hláskování, která získala 

svého prvního vítěze v USA v roce 1925. V Perštejně jsme 

ji letos zkusili uspořádat pro část čtvrťáků a páťáky poprvé 

– po dobu 3 týdnů hláskovaly děti celkem 20 poměrně 

obtížných slov. 16. 4. jsme vyhlásili 3 nejlepší: na 3. místě 

Jára Kulhánek, 2. místo Aleš Zavadil a Jiří Zavadil a na 1. 

místě Honzík Votruba. 

 

ČARODĚJNICE VE ŠKOLE 

 

V pondělí 30. 4. probíhala výuka podle plánu, ale protože 

se ten den chystaly na svůj večerní let čarodějnice, tak si 

žáci i učitelé na čarodějnice zahráli. Ve škole bylo možné 

potkat různá strašidýlka a v hodinách se učilo čarovat, 

zkoumat své čarodějné rodokmeny a sepisovat recepty na 

nejroztodivnější lektvary. 
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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.  

 

 

 

KVĚTEN 
 

OKRSKOVÉ KOLO V MC DONALDS CUPU 

1. – 5. TŘÍD VESNICKÝCH ŠKOL 

V PERŠTEJNĚ 1. MÍSTO A POSTUP DO 

OKRESNÍHO KOLA 

 

Dne 2. 5. se žáci z prvního stupně utkali o postup 

z okrskového kola v Mc Donalds Cupu ve 

fotbale. Turnaje se zúčastnily tyto vesnické školy: 

ZŠ a MŠ Perštejn, ZŠ a MŠ Březno, ZŠ a MŠ 

Radonice, ZŠ a MŠ Vilémov. 

 

POHÁR ROZHLASU V ATLETICE 

 

Dne 9. 5. proběhlo v Chomutově okresní kolo 

Poháru Rozhlasu mladších žáků. 
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POHÁR ROZHLASU V ATLETICE STARŠÍ 

ŽÁKYNĚ 

 

Dne 10. 5. proběhlo v Chomutově okresní kolo 

Poháru Rozhlasu starších žákyň. 

 

 

 

 

 

 

EXPEDICE OSEČNÁ 

 

 
 

 

ŽIJEME ZDRAVĚ 

 

28. 5. jsme využili dárku – ovoce a mléčných výrobků, které nám zaslali pořadatelé projektu „Mléko 

a ovoce do škol“ a připravili chutné a zdravé pohoštění pro všechny žáky i zaměstnance školy. 

 

ČERVEN 
 

DLOUHÁ ODYSSEOVA CESTA 

 

1. 6. se žáci druhého stupně vydali do 

mosteckého divadla na muzikál 

Odysseia. 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 

 

Naši nejmladší žáci společně se svými 

učitelkami odjeli do školy v přírodě v Lubenci. 
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BĚH DO SCHODŮ 

 

Dne 6. 6. proběhl poslední závod v běhu do schodů, který byl poslední možností získat body 

v souboji o Šampiona školy 2017/2018. Soutěže se zúčastnilo 91 žáků z naší školy.  

 
ATLETIKA KADAŇ MLADŠÍ ŽÁCI 

 

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. 

 

 

VODÁCKÝ KURZ 2018 (18. – 22. 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“. 

 

 

ŠESŤÁCI NA DRAČÍ LODI 

 

Ve středu 27. června jsme využili pozvání a usedli do 

dračí lodě v Kadani. Ke kormidlu se postavil Vojta, 

několikanásobný mistr světa, a tak jízda proběhla 

hladce. Ne že bychom mohli hned na závody, ale 

posledních 200 metrů už jsme jeli jako zkušení 

„dračáci“ a parádně to frčelo. Ale je to dřina, to vám 

všichni potvrdí! Kdo zrovna nepádloval na velké lodi, 

zkoušel své umění v kajaku a na paddleboardu. A 

nakonec jsme všichni naskákali do řeky. 

 

 

PÁŤÁCI NA KOLECH 
 

Ve čtvrtek 21. 6. se vydali naši žáci z páté třídy na malý cyklovýlet do Klášterce nad Ohří. Posilnili 

se v Korku a hurá zpět podél řeky do Perštejna. 

 

VÝLET SEDMÉ TŘÍDY 

Dne 26. 6. se naši sedmáci vydali na Klínovec, 

na zážitkový den. Na koloběžkách jeli 

z Klínovce dolů, lezli v lanovém centru, hráli 

diskgolf, stříleli lukem, opékali vuřty.  

 

http://www.zsperstejn.cz/?p=6203
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CYKLOKURZ 2018 

Jako už 14 let i letos vyrazili 26. 6. naši osmáci na 

cyklokurz, cyklistické poznávání našich Krušných hor. 

Poprvé se ubytovali  v penzionu Medard na Božím 

Daru, po tělocvičnách a tábořištích velký rozdíl. 

Navštívili vzdálené části českého i německého 

Krušnohoří. 

 

ŠESŤÁCI NA TURISTICKÉM KURZU 

 

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).  

 

SPORTOVNÍ DEN A VYHLÁŠENÍ ŠAMPIONA 

ŠKOLY 

 

Dne 28. 6. se sešli žáci naší školy společně se svými 

učiteli na fotbalovém hřišti a jako každý rok se 

rozloučili se školním rokem štafetovým během. Na 

závěr této akce jako poděkování za sběr víček, 

papíru a plechovek dostali sladké odměny. 

 

 

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S DEVÍTKOU 

 

Dne 29. 6. jsme se s našimi velkými i malými školáčky rozloučili a popřáli jim báječné prázdniny. 
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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 2017 

I. PŘÍJMY Celkem NIV

Projekty, Výzva 

022 Provoz

Dotace 12 448 158,00     12 448 158,00   

Asistentka ZŠ a MŠ 440 664,72           440 664,72   

Příspěvek od obce 360 000,00           360 000,00       

Příspěvek od ostatních obcí 70 000,00             70 000,00         

Ost. Výnosy 102 223,31           102 223,31       

Stravné 668 244,00           668 244,00       

Poplatek za MŠ 149 935,59           149 935,59       

Poplatek za ŠD 48 869,00             48 869,00         

Sponzorské dary 59 500,00             59 500,00         

Čerpání z rezervního fondu -                          -                      

CELKEM 14 347 594,62     12 448 158,00   440 664,72   1 458 771,90   

 
 

II. INVESTICE:  

1. Investiční výdaje 

a/   Dotace       

 

 

III. FONDY               

b/   FRIM (reprodukce investičního majetku) 

  

Stav účtu k: 31.12.2016 117 910,00 Kč           

Tvorba zdrojů: odpisy 7 089,00 Kč                

Stav účtu k: 31.12.2017 124 999,00 Kč            
2. Neinvestiční výdaje 

a/ Tvorba a použití FKSP 
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Přijmy Výdaje

Převod z roku 2016 101 343,07    stav účtu Stravné 50 244,00       

Tvorba v roce 2017 183 401,00    Pronájem salonku 9 904,00         

převod 1/2018 2018 4 308,00 -       Věcné dary/živ.výročí 4 000,00         

Úroky, vyrovnání XII.16 69,77              penzijní 80 400,00       

Úroky do: IX.17 21,05              Sedací souprava -                    

Úroky do: XII.17 2,12                * Poplatky do 43040 913,00             

Vyrovnání s BÚ XI.16 891,95            Poplatky do XII.17 69,00               *

*

Celkem 281 420,96    Celkem 145 530,00     

Stav účtu k: 31.12.2017 135 890,96                  

 

b/   Fond odměn 

 

  

Stav účtu k: 31.12.2016 89 948,00 Kč             

Tvorba zdrojů: 2017 1 000,00 Kč                

Čerpání: 2017 -  Kč                         

Stav účtu k: 31.12.2017 90 948,00 Kč             

 
   

c/   Rezervní fond  

 

  

Stav účtu k: 31.12.2016 53 102,70 Kč             

Tvorba 2017 7 004,11 Kč                

Čerpání: 2017 -  Kč                         

Stav účtu k: 31.12.2017 60 106,81 Kč             

 
 

d/   Neinvestiční náklady          
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Položka Celkem NIV

Projekty,            

Výzva 022 Provoz

Materiální náklady 215 334,50                215 334,50               

DDHM nad 1000,- 324 994,50                78 190,57          79 585,22         167 218,71               

učební pomůcky 80 870,01                   80 870,01          

Potraviny ŠJ 669 329,00                669 329,00               

Služby 258 294,51                48 580,00          35 989,50         173 725,01               

Opravy 7 318,00                     7 318,00                    

Cestovné 6 741,60                     5 040,00           1 701,60                    

Mzdy 8 951 651,00             8 951 651,00     

Mzdy - asistent 175 428,00                175 428,00       

Odvody ZP, SP 3 043 568,00             3 043 563,00     5,00                           

Odvody ZP, SP - asistent 59 643,00                   59 643,00         

FKSP 179 033,00                179 033,00        

FKSP - asistent 3 509,00                     3 509,00           

Pojistné 47 497,00                   36 239,00          11 258,00                 

Ostatní náklady 5 301,00                     5 301,00                    

MŠ 149 935,59                149 935,59               

ŠD 48 869,00                   48 869,00                 

Zákon. Soc. náklady 51 501,42                   30 031,42          21 470,00         

Odpis 7 089,00                     7 089,00                    

Dohody 60 000,00                   60 000,00         

Celkem 14 345 907,13           12 448 158,00  440 664,72       1 457 084,41            

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Položka Celkem NIV

Projekty,            

Výzva 022 Provoz

Upravený rozpočet/přijmy 14 347 594,62           12 448 158,00   440 664,72       1 458 771,90            

Čerpání rozpočtu 14 345 907,13           12 448 158,00   440 664,72       1 457 084,41            

Celkem 1 687,49                     -                       -                      1 687,49                   

 

 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 

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

                    fond odměn                                  337,00          

 rezervní fond       1.350,49 

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

 hospodářský výsledek celkem      1.687,49 
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Sdružení rodičů a přátel dětí a školy 

 

 

Hospodaření za rok 2017 
 

 

Přijmy

Převod z roku 2016 132 922,67    Kulturní vystoupení 5 400,00           

Sběr 25 635,50      Doprava - Škramlík 38 195,00         

SRPDŠ - příspěvky 27 770,00      Poplatky - doklady, poštovné 1 408,00           

Londýn 117 000,00    Keramická tabule 23 066,00         

ŠVP 70 000,00      Osečná 7 364,00           

Úroky 10,91              Londýn 117 000,00      

Vybráno od žáků (výlety) 19 564,00      ŠVP 72 000,00         

Vedení účtu 690,00              

Celkem 392 903,08    Celkem 265 123,00      

Stav účtu k: 31.12.2017 127 780,08                                

Výdaje

 

 

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. 
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o.   Školní sportovní klub 

 
Výroční zpráva ŠSK za rok 2017-2018 

 Náš Školní sportovní klub měl v roce 2017-2018 161 členů. Pořádali jsme dvanáct 

sportovních akcí při průměrné účasti 41 soutěžících. Žáci se účastnili 20 okresních soutěží, kde 

získali 26x 3. místo, 11x 2. místo a 15x se postavili na stupeň nejvyšší. Bohužel se nám nepodařilo 

letos v kolektivních sportech (ani v našem oblíbeném florbalu) zvítězit a posunout tak naší školu do 

krajského finále. 

         Již dvacátým rokem pořádá Školní sportovní klub soutěž o nejvšestrannějšího     

žáka - šampióna školy. Všichni žáci měli možnost zúčastnit se dvanácti 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, 

leden  - turnaj v piškvorkách, turnaj v hodu šipkami 

únor  - šplh 

březen - basketbal trojic, 

duben  - silácký trojboj, 

květen - běh do schodů                    

červen - závěrečná sprinterská štafeta na 200 m  

   

        

  Šampióni školy - 2017/2018 

 

      I.stupeň  Lenka Voglová 

                     Luca Zeis 

     II.stupeň  Eliška Surá 

                      Jan Hudák 
 

 

    Eliška Surá a Lenka Voglová obhájili post šampiona z loňského roku. Jan Hudák dokonce 

zopakoval vítězství potřetí v řadě. 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 2017 - 2018. 

Velké poděkování 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. Keseg 

& Rathouský. 

Největší úspěchy  

Školního sportovního klubu a ZŠ 

za uplynulý školní rok  2017/18 

 

Okresní kolo v přespolním běhu 

3. - 5. třída - hoši - 1. místo 

3. - 5. třída – dívky - 3. místo 
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6. - 7. třída - hoši - 3. místo 

6. - 7. třída – dívky - 3. místo 

Běh do vrchu 

4 x 1. místo v Běhu do vrchu Jáchym Šťovíček, Jolana Šťovíčková, Huráň Martin a  

Eva Rajmannová 

4 x 2. místo v Běhu do vrchu Kateřina Konopková, Adam Kulhánek, Michal Krčma, 

Jan Hudák 

1x 3. místo v Běhu do vrchu Matěj Nezbeda. 

Jarní kadaňské běhaní 

3x medailové umístění, z toho 1x zlatá Kateřina Konopková a  2x bronz Adam Bernard Patrovský a 

Michal Krčma. 

Florbal 

Okresní kolo - dívky 6. - 7. třída - 2. místo 

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

 

Basketbal 

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

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

 

Pohár rozhlasu a Atletický čtyřboj 

Bez medailového umístění 

 

Přebory města Kadaně 

Vítězové přeboru města Kadaně: 

Jakub Novotný (hod míčkem) 

Herta Hudáková (běh na 50 metrů a skok do dálky) 

Leona Hladíková (běh na 60 metrů) 

Matěj Huráň (běh na 60 metrů) 

Marek Šípek (vrh koulí) 

 

Druhá místa: 

Michal Krčma (hod míčkem) 

Kateřina Konopková (skok do dálky) 

Luka Zeis (běh na 50 metrů) 

Aleš Zavadil (běh na 300 metrů) 

Jan Hudák (běh na 60 metrů) 

Marek Šípek (běh na 800 metrů) 

Lukáš Plecitý (běh na 60 metrů) 

Matěj Huráň (skok do dálky) 

 

Třetí místa: 

Michal Krčma (Běh na 300 metrů) 

Dorka Kubová (běh na 50 metrů) 

Lenka Voglová (hod míčkem) 

Jolana Šťovíčková (běh na 300 metrů) 

Adam Rejmann (skok do dálky) 

Matyáš Vávra (skok do dálky) 
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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 a přispěli jsme také 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 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  47 dětí, pracovaly ve dvou třídách: 

1. třída – 22 dětí 

2. třída – 25 dětí 

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

Pečenková, Petra Hamatová, dále školnice Olga Včelařová. 

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

vychází z RVP závazného pro všechny MŠ. Pro tento školní rok byl ŠVP nově zpracován. Program 

se jmenuje „Barevný svět kolem nás“. 

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. MŠ v knihovně. 

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.  

V tomto školním roce proběhl nově kurz bruslení, plavání a 

lyžování.  

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

materiál. 

V průběhu prázdnin proběhla rekonstrukce šaten a první třídy.  

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

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

 


