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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. 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 49  24/25 

1. stupeň ZŠ 5 95 19 

2. stupeň ZŠ 4 56 14 

Školní družina 2                 60 30 

Školní jídelna MŠ x 49 x 

Školní jídelna ZŠ x               147 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 dvou tříd, 

nově vymalovaná ložnice školky, včetně nové 

podlahy, krytů na topení a zašupovací skříně.  

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. Školka zrušen domeček 

pro děti, z důvodu havarijního stavu a pokáceny 

stromy na zahradě MŠ. 

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 učebny výpočetní techniky byly zakoupeny 

nové židle.  

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. 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

Počítačová učebna v hlavní budově (14 míst) a 

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

Všechny počítače /včetně přístavby/ propojeny do 

sítě a napojeny na internet. Plán ICT plněn. 

Investiční rozvoj  

Komentář: Proběhlo vymalování spací místnosti v MŠ. Položena byla podlaha z OSB desek a 

překryta linem v hlavní budově školy. Ve školce oprava vnitřních omítek a položení OSB 

desek na podlahu spací místnosti a položeno nové lino. Také topení překryto novým krytem, 

vyměnena světla a vytvoření zašupovací skříně v místnosti na spaní, které již bude vyhovovat 

při následné hygienické kontrole. 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 (18. 2. 2019) změna předsedy 

Zaměření sport 

Kontakt Mgr. Iveta Hniličková, Klášterec nad Ohří 431 51, 

Lípová 563 

 

 

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 29/ 28,0177 

Počet učitelů ZŠ 13 / 11,723 

Počet asistentů pedagoga 3/ 2,75 

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 32 let VŠ 1.- 5. r. 2. 

Patík Josef ředitel 1,0 23 let VŠ Tv spec UK  

Hniličková Iveta učitelka 1,0 17 let VŠ Tv - Ov   9. 

Hladíková Marcela učitelka 1,0 12 let Vš 1.- 5. r.   4. 

Konečná Ivana učitelka 1,0 31 let VŠ 1. – 5. r. 1. 

Králová Martina Zástupce ředitele MŠ 1,0 28 let SŠ MŠ  

Pečenková Michaela učitelka MŠ 1,0 6 let SŠ MŠ  

Laudát Petr učitel 1,0 29 let VŠ M – Z 6. 

Laudátová Olga učitelka 1,0 25 let VŠ 1. – 5. r. 5. 

Linzová Stanislava Vedoucí vychovatelka 1,0 27 let SŠ ŠD  

Nováková Marcela učitelka MŠ 1,0 18 let SŠ MŠ  

Ondráček Pavel učitel 1,0 24 let VŠ Př – Ch 8. 

Hamatová Petra učitelka MŠ 1,0 2 roky SŠ MŠ  

Gvoždiaková Tereza Učitelka Aj 1,0 2 roky VŠ   

Slivoňová Iva Asistentka pedagoga 1,0 6 let SŠ   

Peřinová Michaela Asistentka pedagoga 1,0 8 let SŠ   

Valtrová Lenka Asistentka pedagoga 0,75 1 rok SŠ   

Peroutová Soňa učitelka  1,0 31 let VŠ 1. – 5. r. 3. 

Konopková Helena vychovatelka 0,63 2 roky SŠ ŠD  

Konopková Helena  učitelka 0,45 2 roky SŠ studium  

Ševčíková Dita učitelka 1,0 20 let VŠ Čj - Hv 7. 

Průchová Lucie učitelka 0,27 15 let VŠ NJ  

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 90 Učitelé 2. stupně 62,2 

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 2/1 0/0 4/2 2/0 2/1 1/0 3/0 0/0 0/0 3/0 11/4 

ZŠ/MŠ 

Komentář: Věkový průměr pedagogických pracovníků ZŠ je 45,6let, MŠ je 39 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, THP  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 13 12 2 1 
 

Komentář:   Počet prvňáčků pro příští školní rok = 12    
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d.2/   Výsledky přijímacího řízení 

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 1 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 

  

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

ročníků přijato:  

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště 

celkem 

3 0 0 0 6 8 17 

 

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 

8 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  

17 0 

 

 

e.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
e.1/   Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu – 1. stupeň 

 

Průměr

na třídu

I. 18 18 0 1,06

I. 18 15 3 1,15

II. 14 12 2 1,12

II. 13 11 2 1,16

III. 24 18 6 1,25

III. 24 15 9 1,26

IV. 16 15 1 1,17

IV . 16 15 1 1,2

V. 23 20 3 1,22

V. 23 19 4 1,22

Celkem 95 83 12 1,164

Celkem 94 75 19 1,198

NehodnoceníTřída
Počet 

žáků
Prospělo Neprospělo

Prospělo s 

vyznamenáním

 



             

  

 - 8 – 

Přehled o prospěchu – 2. stupeň 

 

Průměr

na třídu

VI. 10 3 7 1,69

VI. 10 3 7 1,73

VII. 16 4 12 1,75

VII. 16 5 11 1,8

VIII. 13 4 9 1,68

VIII. 13 5 8 1,66

IX. 16 6 8 2 1,75

IX. 17 5 12 1,92

Celkem 55 17 36 2 0 1,718

Celkem 56 18 38 0 0 1,778

NehodnoceníTřída
Počet 

žáků
Prospělo Neprospělo

Prospělo s 

vyznamenáním

 
 

Celkový přehled 

 

Průměr

na třídu

1. stupeň 95 83 12 1,164

1. stupeň 94 75 19 1,198

2. stupeň 55 17 36 2 0 1,75

2. stupeň 56 18 38 0 0 1,92

Celkem 150 100 48 2 0 1,457

Celkem 150 93 57 0 0 1,559

NehodnoceníTřída
Počet 

žáků
Prospělo Neprospělo

Prospělo s 

vyznamenáním

 
 

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, 

diferenciovaný přístup, zavádění nových metod a forem práce. 

Výsledky zkušebního celoplošného testování: 

5. ročník:        Čj – 61 percentil              OSP – 63 percentil                    M – 61 percentil         

9. ročník:        Čj – 45 percentil               OSP – 36 percentil                    M – 27 percentil 
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Přehled o chování 

 

1. stupeň

Důtka 2. 3.

ŘŠ stupeň stupeň

I. 18 13 1

I. 18 11 2

II. 14 8 1

II. 13 12 0 1

III. 24 23 1 3

III. 24 13 1 2

IV. 16 7 3

IV. 16 3 1 0

V. 23 4 4

V. 23 6 3 1

Celkem 95 55 8 5 0 0 0 0

Celkem 94 45 5 5 1 0 0 0

2. stupeň

Třída
Počet 

žáků

Pochvala 

TU

Pochvala 

ŘŠ
NTU

Důtka 

TU
Důtka ŘŠ

2. 

stupeň

3. 

stupeň

VI. 10 6 1 2

VI. 10 1 3 5 1 0

VII. 16 6 7 8 1 1 2

VII. 16 0 8 7 2 3

VIII. 13 3 9 0 3 0

VIII. 13 1 4 2 1

IX. 16 4 10 1 0 1

IX. 17 4 2 3 2 0 1

Celkem 55 19 27 11 4 1 3 0

Celkem 56 6 17 17 5 3 1 1

Celkový přehled:

Důtka Důtka

TU ŘŠ

1. stupeň 95 55 8 5 0 0 0 0

1. stupeň 94 45 5 5 1 0 0 0

2. stupeň 55 19 27 11 4 1 3 0

2. stupeň 56 6 17 17 5 3 1 1

Celkem 150 74 35 16 4 1 3 0

Celkem 150 51 22 22 6 3 1 1

Důtka 

TU
Třída

Počet 

žáků

Pochvala 

TU

Pochvala 

ŘŠ
NTU

3. 

stupeň

Počet 

žáků

Pochvala 

TU

Pochvala 

ŘŠ
NTU

2. 

stupeň

 
Tučně vytištěný údaj = 2. pololetí 

 

Komentář: V chování se objevují drobné přestupky. Větší problém vyvstal s neomluvenými 
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hodinami. Zaměřit se na zlepšení chování jednotlivců v 3. a 7. třídě. Stav se v letošním roce o 

malinko zlepšil. Je nutné sledovat a zlepšit stávající stav.  

Důsledně vyžadovat plnění povinností stanovených školním řádem. 

Neustále věnovat pozornost problematice mravní výchovy a prevenci sociálně 

patologických jevů. 
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e.2/   Údaje o zameškaných hodinách 

 

1. stupeň

Počet žáků
Počet omluvených 

hodin

Počet omluvených 

hodin na žáka

Počet 

neomluvených 

hodin

I. 18 544 30,22

I. 18 542 30,11

II. 14 665 47,50

II. 13 535 41,15

III. 24 907 37,79

III. 24 1423 59,29

IV. 16 640 40,00

IV. 16 613 38,31

 V. 23 1123 48,83

V. 23 1273 55,35

Celkem       95 3879 40,83 0

Celkem       94 4386 46,66 0

2. stupeň

VI. 10 833 83,30

VI. 10 725 72,50

VII. 16 642 40,13

VII. 16 870 54,38 11

VIII. 13 965 74,23 0

VIII. 13 1093 84,08 0

IX. 16 1485 92,81 32

IX. 17 2062 121,29 53

Celkem          55 3925 71,36 32

Celkem         56 4750 84,82 64

Celkový přehled

1. stupeň 95 3879 40,83 0

1. stupeň 94 4386 46,66 0

2. stupeň 55 3925 71,36 32

2. stupeň 56 4750 84,82 64

Celkem           150 6912 46,08 32

Celkem           150 7375 49,17 64

Počet omluvených 

hodin

Počet omluvených 

hodin na žáka

Počet 

neomluvených 

hodin

Počet omluvených 

hodin

Počet omluvených 

hodin na žáka

Počet 

neomluvených 

hodin
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e.3/   Údaje o integrovaných žácích: 

Druh postižení: Počet žáků 

Sluchové postižení  

Zrakové postižení  

S vadami řeči 3 

Mentální postižení  

Tělesné postižení  

S kombinací postižení 2 

S vývojovými poruchami učení 18 

Nadaný 1 

Mimořádně nadaný 1 

S IVP 16 

Bez IVP 9 

Celkem 25 

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 

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 1 

Kouření 0 Vandalismus 1 

Kriminalita a delikvence 0 Násilné chování 0 

Virtuální drogy (počítač, televize, video) 1 Xenofobie 0 

Patologické hráčství (gambling) 0 Rasismus 0 
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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 

 

g.2/    Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

 

Druh studia Pracovník 

a) studium pedagogiky Konopková – VŠ (od září 2015) – 8. semestr 

   

 

g.3/    Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

 

Typ kurzu nebo vzdělávací akce Počet účastníků 

Mentoring 1 

Čtenářská a matematická gramotnost 4 

Inkluze 2 

Čtenářská a matematická pregramotnost 2 

Nakládání s chemickými látkami 1 

Postup učitele při uplatňování podpůrných opatření 3 

 

 

g.4 /   Samostudium 

 

Prázdniny Počet dnů Zadání 

Podzimní prázdniny    0 Prezentace, výukové materiály 

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 
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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  

- Betlémy 

- Rozvícení vánočního stromu 

- 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 

- beseda z horskou službou 

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 2 žáci   

Pythagoriáda 5. - 8. r. 34 2 žáci  

Zeměpis 12 3 žáci  

Olympiáda  - Aj 55 2 žáci  

 

h.3/   Účast žáků ve sportovních soutěžích 

 

Název soutěže Počet žáků Umístění 

Florbal 32 Okres: 5 družstev , D 6.7.-3,, D 

8.9. – 3 ,Kraj: 

Basketbal  22 Okres: D8.9. – 3., H8.9. – 5.,  

Přebory města Kadaně 0 ŠVP a kurzy bez medailí 

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

Kraj: 

Atletický čtyřboj 15 Okres: 3. místo H 8., 9. 
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Atletický trojboj 12 Okres: 1. a 2. místo 

Kraj: 3. místo 

Pohár rozhlasu 25 Okres: 3. místo 6., 7. 

 

h.4/  Zájmové útvary 

 

Zájmový útvar Vedoucí Počet žáků 

Pohybové hry Konopková 21 

Florbal Hniličková 9 

Matematický  Laudátová 17 

Kytara + zpěv   Ševčíková 10 

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  

- umožnuje odpočinkovou činnost 

     - přípravu na vyučování. 

Velkou část činnosti věnuje i pobytu venku a sportovním aktivitám.  Školní rok 2018/2019 byl ve 

školní družině plný zajímavých akcí. Září jsme začali prohlídkou školy a seznámením s prvňáčky.  

Podzim byl ve znamení výroby podzimních skřítků a návštěv lesa, při kterých jsme aranžovali 

obrázky z přírodnin rovnou na místě. Vyrobili jsme i našeho speciálního „Dráčka Darebáčka“, který 

nám zdobil naši družinu. S koupenými draky jsme pak vyrazili na celoškolní „Drakiádu“. 

V říjnu jsme také vyráběli „Dýňáčka“ z krajkového prostírání a proběhl školní světýlkový průvod. 

Na svátek sv. Martina jsme se oblékli do bílého a uspořádali „bílý den“. Prosinec byl zajímavý 

výstavou betlémů v kostele, které vyráběly všechny třídy a školní družina. Také jsme plnili „adventní 

úkoly“, které si děti připravovaly doma a za jejichž splnění dostávaly sladkosti z adventního 

kalendáře. V zimě jsme využili sněhovou nadílku. Stavěli jsme sněhuláky, chodili jsme sáňkovat a 

bobovat. S prvňáčky jsme si vyrobili „abecedu ve verších“. Tvořili jsme také písmenka z papíru, z 

čehož vznikl projekt MOJE PRVNÍ ABECEDA. Od února probíhala keramická dílna ve spolupráci 

s DDM Volňásek a děti si vyrobily mnoho hezkých věcí. Na masopustní veselí jsme ozdobili zvířecí 

papírové masky a škrabošky a prošli jsme s 

velkou slávou celou obcí. Nezapomněli jsme 

ani na Den matek. Společně jsme sepsali 365 

důvodů, proč máme naše maminky rádi a 

vyrobili jsme jim i přáníčka. Mezinárodní 

Den dětí jsme oslavili na fotbalovém hřišti, 

kde nám žáci 2. a 3. třídy připravili 

překážkovou dráhu a my jsme si pak za naše 

snahy odnesli čokoládovou medaili. 

Poslední školní měsíc jsme se osvěžili 

výrobou „veselé kuchyně“. Z ovoce jsme 

tvořili na talířích květiny, na kterých jsme si 

pak pochutnali. Školní rok máme úspěšně za 

sebou a popřejeme si krásné léto a prázdniny. 

 

 

Za školní družinu 

Stanislava Linzová 
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 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

Září 2018 
 

První týden školního roku 2018/2019 a přivítání prvňáčků 

Ač nám v pondělí 3.9. počasí moc nepřálo, sešli jsme se 

v hojném počtu, abychom přivítali naše nové spolužáky 

a zahájili 10 měsíců školní dřiny. Prvňáčků se nám letos 

představilo 20 a vypadá to, že všichni budou šikulové. 

Minimálně takoví, jako je jejich 133 starších kamarádů z 

2.- 9.třídy. Ti společně s maminkami, tatínky a 

dalšími rodinnými příslušníky přivítali prvňáčky 

potleskem. Do dešťových kapek ještě zaznělo přání pana 

starosty, abychom si ani ve škole nepřestali hrát. Ani 

jsme si nestihli vyjmenovat všechny změny, které na naší 

škole nastaly (např. nový pan ředitel Patík, nová paní asistentka Valtrová, nové interaktivní tabule ve 

třídách, apod.) a už nás déšť vyhnal do tříd a do lavic. Tak snad nám napršelo štěstí a my si těch 10 

měsíců opravdu užijeme, jako kdybychom si jen hráli. Doufáme, že se ve zdraví a pohodě dožijeme 

posledního školního dne, kdy se rozloučíme s těmi nejstaršími. 

 

Atletický čtyř boj v Chomutově 
Dne 21. 9. 2018 se naše děvčata a chlapci zúčastnili okresního 

finále v Atletickém čtyřboji mladších žáků a žákyň v 

Chomutově. ZŠ a MŠ Perštejn v kategorii děvčat reprezentovala: 

Lenka Voglová, Kateřina Konopková, Jolana Šťovíčková, Dorka 

Kubová a Herta Hudáková. V kategorii chlapců to byli z družstva 

„B“: David Havlíček, Aleš Zavadil, Luka Zeis, Jáchym Šťovíček 

a Adam Rejmann. Z družstva „A“: Matyáš Vávra, Dominik 

Černý, Benjamín Černý, Jakub Zuth a Michal (Duc Tien Phung) 

Za naši školu nastupovali žáci čtvrté a páté třídy, i když je tato 

soutěž pro šesté a sedmé třídy. Tuto soutěž jsme brali jako 

přípravu na další sezony. Výkony našich žáků tudíž nebudou a 

ani nemohou konkurovat žákům o čtyři roky starším. Největšího 

překvapení dosáhl Jáchym a Adam, kteří skočili do výšky 120 

centimetrů. Naše A mužstvo chlapců předvedlo výborné atletické 

výkony a obsadili 5. místo.  

 

Vlci v Krušných horách 

Jestli jste náhodou nikdy neslyšeli o tom, že se Krušnými 

horami toulá několik nadšenců z řad Horské záchranné služby, 

kteří mapují pohyb vlků na našem území, tak my ano. 

Velký dík patří Štěpánce Kadlecové za poutavou přednášku v 

doprovodu psího skoro vlčího kamaráda a partnera Koniáše. 

Už víme, jak stopování funguje, co si s sebou stopař nosí a co 

všechno ze sebraných materiálů zjistí. 

Strávili jsme příjemné, až dobrodružné chvíle a díky nim jsme 

se dozvěděli mnohé o pobytu vlčích smeček na našem území. 
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První kolo Šampiona 

Ve čtvrtek 19. 9. ráno nám slunce rozzářilo naše 

podzimem zbarvené kopce. Naši malí i velcí školáci 

společně se svými rodiči se těšili, až opráší své 

koloběžky, brusle a vydají se jako každý rok za 

dobrodružstvím. Na startovní čáru se za naše  nejmladší 

žáky  postavilo v soutěži o nejrychlejší koloběžku 28 dětí, 

za starší 4 žáci a za  rodiče a dospělé sourozence 8. Po 

maximálním nasazení na koloběžkách se někteří 

závodníci rozhodli pokračovat v závodu na kolečkových 

bruslích. Přestože je tato disciplína velice náročná, našlo se 12 nadšenců, kteří zdolali mokrou trasu 

pokrytou popadaným  listím a s radostí přejeli cílovou čáru. Všem závodníkům blahopřejeme a 

děkujeme za účast. Jste nejlepší. 

 

Atletický čtyřboj – starší chlapci 

Dne 24. 9. 2018 se naši chlapci zúčastnili okresního 

finále v atletickém čtyřboji v kategorii starších žáků v 

Chomutově (Naše děvčata se bohužel turnaje ze 

zdravotních důvodů nemohla zúčastnit). V kategorii 

chlapců jsme měli to nejsilnější, co jsme postavit mohli: 

Jan Hudák, Lukáš Plecitý, Filip Járka a Jan Tichý. 

Chlapci podali velmi slušné výkony na úrovni svých 

osobních maxim, skoro ve všech disciplínách. Ve velmi 

silné konkurenci se jim podařilo obsadit krásné 3. místo. 

Na druhé místo nám chybělo cca 257 bodů a před třetím jsme měli náskok 348 bodů. 100 bodů je 

hodnota rozdílu 10 sekund na trati 1000m, nebo 0,6 setin sekundy na trati 60m. Všem děkujeme za 

vzornou reprezentaci.  

Adaptační pobyt našich deváťáků 

V úterý 25. 9. jsme v 16:00 hodin nasedli do aut a 

vydali se s celou třídou do hor. Penzion Arnika na 

Mariánské splnil naše očekávání. Výborná kuchyně, 

příjemný personál, v areálu trampolína, malé hřiště 

na fotbálek, ohniště. 

Po příjezdu jsme se ubytovali a vydali do lesa na 

dříví. První večer jsme měli za úkol uvařit na ohni 

co nejchutnější kotlíkovou polévku. Úkolu se 

zúčastnila skupina děvčat a skupina chlapců. Kdo 

uvařil chutnější polévku? Na to se musíte zeptat 

poroty. 

Poté jsme opekli špekáčky a šli si společně užít večer, než nás paní učitelka zahnala do postelí. Ráno 

jsme vstávali velmi brzy, protože nás čekala dvouhodinová pěší procházka na Plešivec, kde jsme si 

po krátké instruktáži užili malé i velké lanové překážky, obří houpačku a seskok volným pádem. 

Cesta zpět byla náročnější. Hladoví a unavení jsme zasedli ke stolu a pořádně se nacpali. Následující 

odpočinek si každý užil po svém. Někdo poslouchal písničky a válel se v posteli, jiný hrál na hřišti 

fotbálek a skákal na trampolíně. 

V 18:00 hodin jsme se těšili na příjezd paní učitelky Dity Ševčíkové a Terezky Gvoždiákové, které se 

za námi přijely podívat a strávit s námi příjemný večer. Společně jsme objevovali krásy okolí se 

západem slunce. Po večeři si vytvořené skupinky s pomocí svíček prošly stezku odvahy, která vedla 
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lesem. Klubovna patřila nám. Zpívali jsme, povídali a pomalu usínali. S 20 km v nohách jsme 

nakonec padli do postelí a spali jako mimina. 

Ve čtvrtek ráno nás probudilo sluníčko. Budíček si nastavil každý sám a v devět hodin jsme se sešli 

na snídani. V poklidu jsme se nabaštili a přesunuli na horolezeckou stěnu, kde jsme si vyzkoušeli 

různé stupně obtížnosti. 

Po obědě jsme pomalu balili a připravovali se na odjezd domů. 

Říjen 2018 

Pasování druháčků 

Dnes jsme  zažili v knihovně v Klášterci opravdu  velkou událost ! 

Když se nám všem dobře podařilo přečíst kousek pohádky, pan 

král a jeho dvorní dámy nás jako rytíře  pasovali  do řádu 

čtenářského. Tady jsou naše postřehy: 

Líbilo se mi tam a chtěl bych tam chodit. Ten meč jsme skoro 

neunesli! (Pepa) 

Knížky byly moc hezké, ještě víc skákadlo (krokodýl) na dětském 

hřišti. To bych chtěl k nám na koupaliště! (Adam) 

Přespolní běh v Chomutově 

Přespolní běh v Chomutově je závod, ve kterém si běžci ověří své 

vytrvalostní schopnosti. Závodu se mohou zúčastnit všechny 

věkové kategorie. Žačky z prvního stupně, kat. II., zdolaly 

vzdálenost 940 m, žáci kat. II. 1 320 m, žákyně 6 – 7. třída, kat. 

III., 1 320 m, žáci 6 – 7. třída ,kat. III., 1 600 m, st. žákyně, kat. 

IV., 1 600 m a st. žáci, kat. IV., 1 980 m. Nejšťastnější byli naši 

mladší chlapci, kteří obhájili prvenství z loňského roku a hrdě si za 

své vybojované první místo odnesli vítězný pohár a zlaté medaile. Mezi naše nejrychlejší patří 

Jáchym Šťovíček, Michal Krčma, Martin Krčma, Adam Rejmann a Aleš Zavadil. S křikem, smíchem 

a radostí si naše nejmladší děvčata odnesla pohár a bronzové medaile za vybojované třetí místo. Do 

skupiny nejrychlejších děvčat patří Kateřina Konopková, Jolanka Šťovíčková, Herta Hudáková, 

Dorka Kubová, Lenka Voglová a Karolína Chlumská. 

Časové schránky úspěšně zakopány 

Stejně jako vloni jsme si i letos se sedmáky, osmáky a deváťáky napsali na začátku školního roku 

dopis svým budoucím já. Psali jsme tam o tom, co doufáme, že se nám letos podaří, čeho dosáhneme 

a co zažijeme (všechno samozřejmě naši krásnou nerodnou angličtinou). Pořídili jsme také pár fotek 

toho, jak nám to na začátku školního roku slušelo, a vše vložili do časových schránek. Ty byly oproti 

loňsku kovové, tak uvidíme, jak se jim bude v zemi dařit – před uložením do země 

jsme je ale samozřejmě ještě vyšperkovali peříčky, třpytkami, samolepkami a washi 

páskami. Pak se vše zabalilo do papíru, oblepilo kilometry izolepy, dalo se do pytlů a 

následně se to zakopalo na tajném místě, které znají jenom letošní deváťáci. Teď to na 

nás bude čekat příštích 8 měsíců v zemi, v červnu zase vše vykopeme, přečteme si 

dopisy od svých minulých já a zavzpomínáme, jaké to na začátku toho školního roku 

bylo a jestli jsme zažili všechno, v co jsme doufali. 
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Drakiáda 

1. října, přišlo na 50 dětí na kopec za „pošťák“. Přišli s 

draky, s rodiči a psy za zářícím sluncem a  slabým, ale 

stálým větrem. Na fotkách na rajčeti je vidět hlavně, že 

bylo opravdu krásně. Na odchod dostaly děti diplom a 

sladkost, ale trvalejší zůstanou jejich vzpomínky.  

 

 

 

Můj první gól 

Ve čtvrtek 11.října proběhlo na fotbalovém hřišti sportovní dopoledne s 

názvem „Můj první gól“, které bylo určeno pro naše prvňáčky a děti z 

MŠ. Akce byla pořádána fotbalovou asociací se záměrem zapojit co 

nejvíce dětí do sportování, zvláště do fotbalu. Děti si vyzkoušely 

fotbalový trénink – skákaly, běhaly, házely míčem a hrály fotbal. 

Nakonec byl každý sportovec odměněn medailí a malým dárkem. 

Počasí přálo a všem se na hřišti moc líbilo. Možná bude v Perštejně více 

fotbalistů. 

 

Běh do vrchu v Kadani 

Naši běžci jsou neuvěřitelní. Sotva uběhlo pár dnů, kdy proběhli 

cílovou čáru přespolního běhu v Chomutově a už opět 

nedočkavě přešlapují v Kadani pod Svaťákem a připravují se na 

další náročný závod v „BĚHU DO VRCHU“. Ačkoli se 

vzdálenost 365 m nezdá příliš dlouhá, tak převýšení 85 m, které 

musí v co nejkratším čase zdolat je opravdu velmi náročné. 

Zkušenější běžci vyměnili tenisky za tretry nebo kopačky. 

Neodradilo nás ani dlouhé čekání, protože bylo příjemné počasí 

a běžci měli dost času si vše promyslet, seznámit se s tratí a popovídat s kamarády. Účast byla hojná. 

Závodili žáci obou stupňů školy v celkovém počtu 67 žáků, které přijeli podpořit rodiče i učitelé. 

Všem závodníkům děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme ke zdolání tak náročného závodu. 

První a druhé místo v okrese a čtyři individuální ocenění v atletickém trojboji 

Dne 11. 10. 2018 se naše tři družstva zúčastnila atletického trojboje v Jirkově. V družstvu A, které 

nakonec obsadilo 1. místo (3307 bodů) před našim druhým družstvem „B“ (3196 bodů), nás 

reprezentovali: Jáchym Šťovíček, Adam Rejmann, Kateřina Konopková a Herta Hudáková. V 

druhém družstvu byli Aleš Zavadil, Luka Zeis, JolanaŠťovíčková a Lenka Voglová. Obě naše 

družstva s přehledem převálcovala celý okres. Třetí družstvo ve složení. Michal Krčma, Martin 

Krčma, Dorka Kubová a Karolína Chlumská si jelo v klidu zazávodit a poměřit své síly s ostatními, 

ale na lepší než 8. místo jejich snaha bohužel nestačila. 

Naše štafety byly suverénně nejrychlejší s časy 38,9 s a 39,5 s. 

Individuálního ocenění dosáhli a to 1. místo: Luca Zeis (940 

bodů) a Kateřina Konopková (694 bodů), kteří získali nejvyšší 

počet bodů ze tří disciplín (50 metrů, hod míčkem a skok do 

dálky). Toto byl podzimní 0. ročník a první bude příští rok na 

jaře v Chomutově. Budeme se těšit, že naše děti své výkony 

zopakují, nebo dokonce i vylepší. 
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Čeps cup ve florbale 

Dne 24. 10. 2018 se chlapci se 3., 4. a 5. třídy pokusili bojovat 

o okresního přeborníka v Čeps cupu. Cekem bylo sedm týmů a 

naše perštejnská škola byla nalosována do skupiny se třemi 

účastníky a jen vítěz měl právo bojovat v semifinále o postup 

do finále a následně o 1. místo v okrese. Byli jsme odsouzeni k 

boji pouze o 4. místo. V brance se pravidelně střídala Jolana 

Šťovíčková a Lenka Voglová. V zápase o čtvrté místo jsme 

hráli proti Strupčicím a již jsme pravidelně točili tři „lajny“. 

Soupeře jsme deklasovali 9:1. Střelci: Jáchym 3 branky, Michal Krčma 2 branky a po jedné brance 

Jaroslav Kulhánek, Aleš Zavadil, Luca Zeis a Martin Krčma. 

 

Přednáška o domácím a sexuálním násilí 

Ve čtvrtek 18. 10. k nám zavítaly dvě velmi zajímavé ženy z 

organizace KONSENT, která se snaží s co nejvíce mladými 

lidmi v Česku mluvit o tom, co je to sexuální a domácí násilí. 

Anežka a Kateřina se celé dvě hodiny věnovaly žákům 8. a 9. 

třídy – na úplném začátku proběhlo seznámení se všemi 

členy skupiny a pak se všichni pustili do práce. Připomněli 

jsme si význam slov respekt, souhlas, důvěra, strach, 

zodpovědnost, láska, zákon, emoce, NE, nechci… I přes 

nejednoduché téma, které v mnohých (někdy i dospělých lidech) vzbuzuje stud, byli naši žáci aktivní, 

spolupracovali a diskutovali. Dokonce jsme pak v soukromí dostali od lektorek neuvěřitelně milou 

zpětnou vazbu, jak jsou perštejnské děti chytré, milé a otevřené, což se nám samozřejmě poslouchalo 

moc hezky. Na závěr celého bloku navíc proběhla dobrovolná, velmi citlivá diskuse, ve které se žáci 

mohli svěřit se svými zkušenostmi a ve které získali odpovědi na své otázky. Anežce i Kateřině z 

KONSENTU mockrát děkujeme za to, že nám pomohly tohle důležité téma s dětmi otevřít. 

 

Listopad 2018 

Strašidelný večírek 

O Halloweenu se v Perštejně zase děly věci! Před školou se sešly nejen 

všechny čarodějnice z okolí, ale také kostlivci, umrlci a vůbec všichni 

bubáci a strašidláci. A vyrazili jsme na obhlídku, abychom měli jasno, 

kde se letos nachází ta nestrašidelnější výzdoba. Nejdřív jsem se 

pořádně posilnili v pivovaru (sladkostmi, strašidla pivo nepijí!). 

Mezitím se úplně setmělo, takže jsme si mohli posvítit našimi světýlky. 

Všechny zahrady byly parádní, nezklamali tradiční účastníci 

Nezbedovi, Nečasovi, Huráňovi a Rejmannovi. Letos se k nim přidala i 

nazdobená okna u Bayerlových. Počasí parádní, procházka parádní, strašidel se naštěstí nikdo nebál, 

takže jsme si zase užili. O tom, kdo naši soutěž nakonec vyhraje, letos rozhodujete Vy v naší anketě 

na www stránkách. Tak zase za rok . 

Výlet do Prahy pro 2.stupeň 

7. listopadu jsme se vydali do Prahy. Naším cílem bylo Staré město,  Josefov, 

židovská čtvrť. Navštívili jsme Maiselovu, Klausovou, Pinkasovu, Staronovou a 

Španělskou synagogu a také Starý židovský hřbitov. Odnesli jsme si zážitky a 

informace. Naším dalším cílem byla návštěva obchodního centra Palladium. 

Navštívili jsme obchody a občerstvení. Odnesli jsme si plná bříška a různé věci. 

Na závěr jsme absolvovali hodinový skoro horský přechod přes celou Prahu k hotelu 

Pyramida na autobus. Domů jsme dorazili v pohodě v 18,00 hodin 
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Nebojácní deváťáci strávili Halloweenskou noc ve škole 

Po loňské veleúspěšné přespávací akci jsme se rozhodli na Halloween přespat s 

deváťáky ve škole i letos. Večer jsme začali světýlkovým průvodem, během kterého 

jsme prošli téměř celý Perštejn. Chybět nemohly samozřejmě ani hry – už tradiční 

„fear factor“, při němž se se zavázanýma očima koštovalo chutné (třeba domácí 

nakládačky od Gvoždiáků) i méně chutné (třeba sušené švestky) jídlo; zavázané oči 

byly zapotřebí ale při hře „haunted house“, kdy jeden odvážlivec přecházel z jednoho 

konce třídy na druhý přes překážky vytvořenými těly jeho spolužáků; zkoušeli jsme 

také pokořit světový rekord v nalepení co nejvyššího počtu „post-it papírků“ na obličej – světový 

rekord je 55 papírků za 60 sekund. My jsme skončili asi u 5. K halloweenské noci patří samozřejmě i 

promítání hororu – Kingovo IT z loňského roku bylo TO pravé. A pak už jsme šli do spacáků, kde 

jsme si hověli až do rána. A v noci jsme se báli jen maličko!  

 

 

Školní půda na Halloween ožila strašidlohrami 

Už jste někdy lovili pusou (bez pomoci rukou!) z lavoru 

plného krve oční bulvy? Doufáme, že všichni dospěláci 

jednotně teď odpověděli NE!  Ale jsme pyšní na to, že 

všechny naše děti na tuto otázku naopak hrdě odpoví ANO!  

Halloween jsme na půdě prožili s pravými halloweenskými 

hrami – balili jsme se do toaleťáků jako mumie, zkusili jsme 

si dýňový bowling, 

během kterého jsme házeli dýně na strašlivé příšery (= 

pokreslené toaletní papíry), zahráli jsme si netvoří piškvorky 

s pavouky a šváby, vyrobili jsme si příšeru z papíru, luštili 

jsme anglické halloweenské křížovky a kvízy, závodili jsme 

ve fuku do očních bulv skrz brčko, po hmatu jsme se snažili 

přijít na to, který obsah tajemných misek byly oči, který 

prsty, uši, jazyky nebo mozek čarodějnic, a v neposlední řadě 

jsme zkusili právě variantu na tradiční „apple bobbing“, 

během kterého soutěžící loví na čas jen pomocí pusy v 

lavoru jablka. My, protože jsme nebojácní, jsme lovili oční 

bulvy (= růžičkové kapusty) v krvavé lázni (vodě s 

potravinářským barvivem).  

Na halloweenské půdě se vystřídala celá škola – 150 dětí! U 

každého stanoviště děti získaly razítko a pokud vše úspěšně zvládly, objevil se jim na konci na ruce z 

razítek nápis HALLOWEEN. Všichni stateční si také odnesli malou drobnost – někteří odcházeli 

zkrášleni tetovačkou, jiní zase upířími zuby. A celé to bylo STRAŠLIVÁCKY krásné! Děkujeme 

deváťákům za pomoc při obsluze jednotlivých stanovišť a všem dětem za báječnou atmosféru.  

 

 

Páté místo děvčat v okresním kole flobalu v Kadani 

Dne 6. 11. 2018 se konalo v kadaňské sportovní hale okresní 

finále ve florbalu. Naše děvčata ve složení: Eva Pražáková, Marie 

Pražáková, Eliška Surá, Leona Hladíková, Julie Hürdlerová, Bára 

Hrubá, Kristýna Kulhánková, Veronika Káchová a Eliška 

Káchová obsadila bohužel až 5. místo. 
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4. a 5. třída v Praze 

Prosluněnou středu v pražských ulicích jsme si užili. Navštívili jsme 

Pražský hrad, Karlův most, Staroměstské a Václavské náměstí, dost 

jsme toho nachodili, několikrát se občerstvili a znavení se za tmy 

vrátili domů. Byl to fajn výlet. 

 

 

 

Výtvarka venku a s mobilem v ruce 

Během podzimu vyráželi naši osmáci a deváťáci během výtvarky 

ven a lovili fotky. Doslova lovili – zkusili jsme totiž něco, čemu 

se říká PHOTO SCAVENGER HUNT. Naše děti dostaly seznam 

věcí, které musí nafotit (třeba s něčím modrým, vonící ke květině, 

před odpadkovým košem, v co nejmenším prostoru atd.), a pak se 

vydaly do perštejnských ulic lovit ty nejzajímavější záběry. 

Snažily se přitom myslet na kompozici, barevnost a obecnou 

kreativitu záběru. Možná jste naše děti potkali i Vy a říkali jste si, proč si dělají selfie s košem nebo 

pouličním osvětlením nebo proč stojí pod stromem a snaží se ten strom napodobit. Tak tohle byl ten 

důvod – výtvarka trochu jinak. 

  

Muzikoterapie a autorské čtení 

Jednu kapitolu ze své knihy „Laskavé pohádky od starého 

dubu“ nám četla autorka paní Zuzka Šestáková. Hezky 

pohádkově jsme  od skřítka Vítka  přešli k netradičním 

hudebním nástrojům. Všechny jsme si je nejen poslechli, ale i 

vyzkoušeli a různými rytmy – od uklidňujících po 

temperamentní bubny indiánů – putovali po různých 

světadílech…. (přístavba) 

 

  

Bílý den 

Letos vyšel sv. Martin na neděli, proto jsme se dohodli, že si 

uděláme tento den už v pátek 9. 11. Jako každý rok jsme si doma 

oblékli co nejvíce bílého oblečení (někdo i spodní prádlo, 

ponožky a různé ozdoby). Martin sice na bílém koni nepřijel (ani 

v neděli), ale my jsme si alespoň udělali trochu zvláštní den. 

Zvěčnili jsme se na fotkách, hráli různé hry, četli a zpívali něco o 

zimě. Snad nám maminky prominuly bíle zabarvená chodidla. 

Natřeli jsme si je totiž bělobou a otiskli na tmavý papír. Vznikla 

nám tím hlava Martinova bílého koně, kterou jsme už jen 

domalovali do lepší podoby. 

 

 

Nádherný výsledek děvčat ve florbale v okresním kole 

Dne 22. 11. 2018 se v kadaňské sportovní hale konalo okresní 

finále ve florbalu děvčat narozených 2005-2007. Naše družstvo 

ve složení: Jolana Šťovíčková, Lenka Voglová, Tereza 

Uhříčková, Kateřina Konopková (ročníky 2007 až 2009), 

Karolína Hlaváčková, Monika Menšíková a Eliška Bílková 

obsadilo úžasné 5. místo. 
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Díkuvzdání 2018 sice s kuřetem, ale i tak po americku 

Pravé americké makarony se sýrem, pravá nádivka od maminky, pravé delikátní kuře od Zuthů a 

pravý koláč s pekanovými ořechy z Kadaně. Tak vypadalo naše díkůvzdání 2018, které jsme letos 

slavili se sedmáky.  

Nejprve jsme se sešli a hodovali. Místo tradičních 3 hodin nám to ale trvalo hodinu pouze 1. Pak už 

přišly na řadu hry – navigovali jsme Mayflower (loď, na které přijeli poutníci do Ameriky) 

rozbouřeným oceánem, snažili jsme se krocaní pírko udržet co nejdéle ve vzduchu pouze pomocí 

našeho dechu a udělali jsme i pár fotek s Thanksgiving rekvizitami – indiánskými čelenkami, 

krocaním zobákem a poutnickými kloboučky. Aby nám trochu vytrávilo, vydali jsme se potom na 

procházku nočním Perštejnem. A protože všude byly ještě pozůstatky sněhu, program byl jasný – 

koulovaná, během které to občas schytali úplně všichni bez ohledu na to, jestli to byl kluk, holka 

nebo paní učitelka. Po návratu jsme si dali druhou várku her, a 

protože díkůvzdání je svátek nejen vděčnosti, ale i jídla, skoro 

všechny se nějak kolem jídla točily – zkoušeli jsme dostat Orea z 

čela do pusy pouze pomocí obličejových svalů, spoustu jsme toho 

snědli i během faktoru strachu, ale asi nejoblíbenější hra vypadala 

tak, že jsme na talířek umístili jednu jelly bean, přikryli jsme ji 

štědrou dávkou šlehačkou ve spreji a soutěžící se musel šlehačkou 

prokousat a jelly bean najít (opět bez pomoci rukou, jen pusou).  

Závěr večera patřil tradičně filmu a o půlnoci (úplně jako Popelky) 

už byli všichni ve spacákách a chrápali. Někteří bohužel doslova a 

celou noc.  

 

 

Společné vaření s panem kuchařem Ullíkem 

Oběd nám přijel uvařit pan kuchař od firmy Bidfood. Uvařil nám menu: Polévka z červené a černé 

čočky s julienne zeleninou, lasagne boloňské se sýrem, tvarohovo-dýňový krém s meruňkovou 

zavařeninou a medem. Byla to pro nás nová zkušenost a nové chutě, řada z nás si velmi pochutnala. 

 

Florbal trojic a čtveřic 

Dne 28. a 29. 11. 2018 se uskutečnila další soutěž o šampiona 

školy 2018/2019: 

„FLORBAL TROJIC a ČTVEŘIC“. 
Celkem se přihlásilo šest družstev z II. stupně a jedenáct z I. 

stupně. Na prvním stupni byla družstva rozlosována do dvou 

skupin. Po odehrání základní skupiny hráli o umístění. 

Na druhém stupni byla vytvořena pro žáky jedna skupina, ve 

které si zahrál každý s každým. 

 

 

Rozsvícení vánočního stromečku se vydařilo 

Svátek sv. Ondřeje jsme v Perštejně oslavili velkolepě. Už 

dopoledne se parkoviště změnilo v adventní tržiště, kde to 

krásně vonělo a zářilo a lákalo k nákupu dobrůtek a adventních 

dekorací. I naše škola měla své zastoupení – učitelé se 

proměnili v prodavače vonících klobás, guláše, párků v 

rohlíku, čaje a dalšího občerstvení. Paní Valtrová nabízela 

vánoční dekorace, které společně s dětmi vyrobili v hodinách a 

odpoledne s nejmenšími školáky v družině. A od 5 hodin zněla 

z kostela hudba – nejprve své umění předvedli školkáčci a v půl šesté nastoupila v plné sestavě 
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základka. Dva největší a nejkrásnější pěvecké sbory, doprovázené kytarami a flétnami, zazpívaly 3 

tradiční lidové koledy a 3 vánoční písně (poněkud netradiční). Nebýt prapodivného počasí, tak by 

páteční odpoledne, zakončené ohňostrojem, nemělo chybu. Ale i tak jsme si užili a už se těšíme na 

Mikuláše a jeho doprovod a hlavně na Vánoce. 

 

 

 

 

Prosinec 2018 

Mikuláš se svojí družinou navštívil naší školu 

I letos navštívil naši školu patron dětí – sv. Mikuláš. Přišel se svojí 

družinou – čertíci prozkoumali zlobivé děti, jestli mohou dostat také něco 

dobrého na zub. Andílci mezitím s dětmi hodnými přezpívali pár koled. A 

nakonec všechny odměnili sladkou odměnou. Mockrát děkujeme našim 

deváťákům, byli skvělí. 

 

 

 

Den otevřených dveří 

Milí rodiče, těšíme se na Vás ve čtvrtek 13.prosince mezi 15. a 17. hodinou, kdy Vám v rámci Dne 

otevřených dveří rádi poskytneme informace o tom, jak Vaše dítka pilně studují, jaké můžete 

očekávat výsledky a jak případně něco změnit a vylepšit. Vaši učitelé 

 

První zprávy od cestovatelů 

„Výletníci zdraví z lamanšského kanálu! 14 statečných hlásí opuštění 

pevninské Evropy ve zdraví a radosti, před námi je 9 hodin 

objevování Londýna!“ 

Tuto zprávu jsme obdrželi přesně v 6.41. Tak držíme palečky. 

 

 

První den v Londýně za námi 

Přelet lanovkou přes Temži, Tower a korunovační klenoty, 311 schodů do 

Monumentu, připomínající velký požár Londýna, katedrála sv. Pavla, most, na kterém 

se natáčel Harry Potter a jízda London Eye, ze kterého jsme viděli nočně nasvícený 

Londýn. A k tomu další spousta maličkostí a dobrodružství a v nohách 18 tisíc kroků 

po britské metropoli. První den je za námi, za chvíli vyrazíme na londýnský den 

druhý! 

 

 

Druhý a finální den v Londýně za námi 

V nohách máme 17 tisíc kroků, prohlédli jsme si Londýn z Temže, viděli 

jsme všechna ta místa, která známe z televize – Trafalgar Square, 

Piccadilly circus i Buckinghamský palác. Viděli jsme dokonce střídání 

královských stráží! Stihli jsme i navštěvu candy storu a potom už jsme se 

vrhli na muzeum voskových figurín, kde jsme se vyfotili se Shrekem, 

královskou rodinou, Tomem Hardym i Hulkovým superobřím zadkem. 

Cesta londýnským metrem zpátky k autobusu už byla brnkačka – v 

přepravování londýnskou veřejnou dopravou jsme se stali mazáky. 
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Christmas Caroling aneb vánoční zpívání u Vašich dveří 

Letos poprvé chceme u nás v Perštejně vyzkoušet jednu starou anglosaskou 

tradici, ale potřebujeme k tomu i Vás! Už tento čtvrtek zazvoníme mezi 18. a 

20. hodinou možná i u Vašich dveří a zazpíváme Vám anglickou nebo 

českou vánoční píseň. Budeme rádi, když s námi jen tak postojíte a případně 

se k nám přidáte – nechceme po Vás peníze ani nic jiného, chceme jen spolu 

s Vámi prožít milou vánoční chvíli. Těšíme se na Vás! 

 

Betlémské světlo 

Až si nás přijdete poslechnout ve čtvrtek v 16 hodin do kostela, vemte s sebou i 

lampičku. Jako každý rok, tak i letos nám skauti přivezou pravé Betlémské světlo a vy 

si budete moct domů odnést ten správný vánoční plamínek. Děkujeme 

Čečrdlovým, že na nás každý rok myslí. 

 

 

Drážďany 2018 – druhý stupeň 

V tomto předvánočním čase nás vzala nová paní učitelka němčiny 

Průchová do Drážďan. Prošli jsme historické Drážďany, podívali se na 

trhy a pak jsme vlítli do Pragerstrasse, tedy přesněji obchodní Centrum 

galerie. Tam si naše srdce získal obchod Primart. Tam a v „mekáči“  

jsme nechali většinu kapesného.  

Pak jsme šli navštívit Muzeum hygieny, které založil vynálezce ústní 

vody a výrobce zubní pasty Odol pan Lingner. Měli jsme české průvodce a nebyla to vůbec nuda. Jeli 

jsme opravdu luxusním dvoupatrovým autobusem a domů jsme dorazili plni zážitků v sedm hodin 

večer. Děkujeme. 

 

Naši milí přátelé,  

chtěli bychom Vám všem poděkovat. Muzikantům a zpěváčkům za 

skvělý výkon při vánočním koncertu. Rodičům za pomoc s 

přípravou a skvělou spolupráci po celý rok. Sponzorům a přátelům 

školy za vše, co pro naši školu dělají. Všichni společně Vám 

přejeme nádherné Vánoce, plné radosti, úsměvů a pohody, nejlépe 

strávené s těmi, které máte 

rádi. A v novém roce hodně zdraví a důvodů k úsměvu. 

 

Leden 2019 

Video z vánočního koncertu 

Pokud si chcete připomenout, jak to bylo 20. prosince v kostele sv. Vendelína, tak na vašem Rajčeti 

najdete záznam od pana Ševčíka 

https://zsmsperstejn.rajce.idnes.cz/Vanocni_koncert_-

_video/#Vanocni_koncert_ZS_v_Perstejne_2018.jpg 

 

 

Pohybové hry 

18. ledna 2019 startuje kroužek Pohybových her. Je určen pro děti ze školní 

družiny. Cvičit budeme každý pátek od 13.30 do 15 hodin. Paní učitelka 

Konopková už se na všechny malé sportovce moc těší 

 

https://zsmsperstejn.rajce.idnes.cz/Vanocni_koncert_-_video/%23Vanocni_koncert_ZS_v_Perstejne_2018.jpg
https://zsmsperstejn.rajce.idnes.cz/Vanocni_koncert_-_video/%23Vanocni_koncert_ZS_v_Perstejne_2018.jpg
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Piškvorky 

Dne 17. 1. 2019 proběhlo další klání o šampiona školy 

v roce 2019 a to v soutěži piškvorky.Účast druhého 

stupně naší školy, byla nevalná, pouze devět 

statečných se odhodlalo utkat v této krásné hře. 

Soutěžilo se na dvě porážky. 1. místo obsadila 

Veronika Káchová, 2. místo její sestra Eliška Káchová 

a na 3. místě skončila Lucie Kovačová. Další pořadí: 

Jan Hudák, Marie Pražáková, Ondřej Čečrdle, Martin 

Hodboď, Eva Pražáková a Marek Surý. Děkujeme 

všem za účast. 

V 16:30 začalo toto klání pro první stupeň, a co se nestalo, do učebny zeměpisu se nahrnulo 38 žáků 

toužících po vítězství v piškvorkách. Vítězem může však být jen jeden a tím se stal neporažený 

Michal Krčma. Na 2. místě skončil s jednou porážkou Aleš Zavadil a na 3. místě s dvěma porážkami 

(prohrála po druhé jako poslední) Jolana Šťovíčková. Toto klání na dvě porážky trvalo dvě a půl 

hodiny. Všem gratulujeme za nasbírané body a bystrou mysl. Budeme se těšit na další soutěž v únoru 

a tou by to měl být šplh. 

 

Zdravíme z hor!!!!! 

A posíláme vám dolů do údolí sluneční paprsky, které nás 

po celé tři dny hladí po tvářích. Mráz nás sice trošku štípe 

do tváří i do rukou, ale to nám náladu zkazit nemůže. 

Hlásíme, že zatím bez úrazů (až na pár puchýřů z těch 

otravných lyžáků), bacily se nám více méně také vyhýbají, 

i když sem tam se nějaká rýmička objeví. Jídlo jako vždy 

skvělé. Díky hromadám sněhu to jezdí skoro samo, takže 

už všichni na velkých sjezdovkách válí jako Ester. Turisti 

už mohou do lesů a ke Krmelci, takže všichni spokojeni. 

Ale už končíme, chystáme se na diskotéku. Mějte se krásně, zítra zas napíšeme, když dorazí signál  

 

 

Božídarský zpravodaj č. 2 

Lyžařský kurz se přehoupl do druhé poloviny. Počasí stále víc než 

luxusní, sluníčko vyhání mráz, ale když se schová, tak to pěkně 

kouše. To jsme zjistili při večerní návštěvě snowtubingu. Všechna 

družstva lyžařů i snowboardistů hlásí výrazný pokrok, turisti prý 

překonali padesátikilometrovou hranici a běžkaři už by mohli i na 

olympiádu. Nálada stále výborná, kázeň vzorná, jídlo chutné, pár 

puchýřů. A všechny už bolí všechno, takže je vidět, že makáme 

na 150%. Ale domů už se těšíme. 

 

Nejlepší angličtináři opět vyrazí na okresní kolo 

Školní kolo anglické olympiády je za námi (chtělo by se říct jako loňské 

sněhy, ale nechceme si radši rozhněvat sněžné bohy).Tradičně jsme soutěžili 

ve 2 kategoricíh – v kategorii 6. a 7. tříd obhájil vítězství Míša Richter ze 7. 

třídy, z těch nejstarších vyšleme za Perštejn bojovat deváťáka Honzu 

Hudáka. Na okresní kolo vyrazíme v pátek 15. února na gymnázium v 

Klášterci nad Ohří. Good luck and break a leg to both! 
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Úspěšná reprezentace češtinářů 

V pondělí 28.1.2019 se v chomutovském domě dětí Domeček konalo okresní kolo 

olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola – 

deváťáci Jan Hudák a Leona Hladíková. Soutěž má dvě části – gramatickou a 

slohovou. Téma slohové práce na 25 řádků pro letošek znělo: To jste nikdy nikde 

neviděli a neslyšeli… A bylo poměrně těžké. Naši bojovníci se s ním poprali 

statečně, stejně jako s testovými otázkami a skončili čestně kolem poloviny 

výsledkové listiny (Honza na 17., Leonka na 21. místě ze 41 účastníků). Moc 

gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Jste skvělí a my jsme na vás pyšní! 

 

Únor 2019 

 

Flétnistka Amálka 

Na naší škole máme šikovné děti. Ale některé jsou tak šikovné, že vyhrávají celostátní 

soutěže. Jednou z nich je Amálka Štechová, naše čtvrťanda, která hraje na flétnu tak 

úžasně, že obsadila druhé místo v soutěži Sedmikvítek v Českých Budějovicích. Moc 

gratulujeme, Amálko. Jsme na tebe pyšní a těšíme se, až nám také zahraješ! 

 

 

 

Zeměpisáři se chystají do světa 

Ve dnech 4. a 6. února proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. Mezi devíti šesťáky byl 

nejúspěšnější Ondra Kolář, který porazil Bena Černého. Ze sedmáků byl nejlepší také 

Ondra, ale Čečrdle, za ním skončil Martin Hodboď. V 8. třídě zvítězila Natálka Kothánková 

před Evou Pražákovou. Vítězové nás budou reprezentovat v okresním kole v Kadani 20.2. 

Druzí v pořadí jsou náhradníci. Držte palce s námi! 

 

Únor měsíc olympiád a zábavy 

Tak nám začal únor, měsíc tak trochu oddechový, neboť pololetí je 

úspěšně za námi. Ale ne moc – někteří z nás se chystají do okresních kol 

olympiád zeměpisné a angličtinářské. A my ostatní budeme držet palce. 

Také budeme trochu sportovat – střílet na koš a šplhat. A hlavně se 

budeme chystat na masopustní průvod, který od naší školy vyrazí v pátek 

1.března. A připravit se na něj, to je docela fuška. Nejdřív vymyslet, pak 

vyrobit a nakonec na sebe obléknout co nejveselejší masku a obejít celou 

obec s veselou říkankou a pořádným hlukem, aby nás nikdo nepřehlédl! Však už se na to chystáme. 

Pokud nám chcete pomoci, budeme moc rádi. 

 

 

První turnaj 4. -5. tříd v basketbale perštejnské základní školy 

Dne 12. 2. 2019 se konal turnaj v basketbale smíšených týmů 

4. a 5. tříd základních škol. Některé školy v okrese Chomutov 

disponují celým basketbalovým týmem a naše škola se s nimi 

měla tu čest utkat. Jestli čekáte vítězství, tak toho se 

nedočkáte, proti vítězům turnaje to rozhodně nešlo. Výborný 

výkon našich žáků, korunovalo čtvrté místo v okrese 

Chomutov. 
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Susan okouzlila pernštejnské děti 

Boston, Massachusetts, USA. Odtud pochází náš včerejší vzácný 

host – Susan! Rodilá Američanka si s našimi dětmi povídala a 

hrála hry celý den – naše děti se ptaly třeba na to, jestli má ráda 

McDonalds (moc ne), jaké je její oblíbené české jídlo (svíčková) 

nebo jestli má domácí zvířátko (v USA měla kočku jménem 

Cat); zjistily jsme zkrátka samé důležitosti! 

Při hrách jsme pak procvičili nejen slovní zásobu a schopnost 

rychle reagovat, ale největší překvapení bylo asi to, že Susan 

porazila jednu naši osmandu ve hře, při které se mělo 

vyjmenovat co nejvíc českých měst. Susan navíc dětem napekla pravé americké sušenky s 

čokoládovými kousky a po nich se tedy opravdu jen zaprášilo – tajemství je prý hodně másla, hodně 

cukru a hodně čokolády. Po šesti hodinách jsme Susan doprovodili na oběd do školní jídelny, kde 

měla své české poprvé: poprvé ochutnala čočku s uzeným! A víte co? Moc ji chutnala, k okýnku pak 

odnášela prázdný talíř. A to nejlepší na konec: Susan se u nás líbilo tak moc a naše děti jí přišly tak 

moc roztomilé (jak sama říkala – „these little pumpkins are so cute!“), že se k nám určitě ještě vrátí 

na další návštěvu. Možná už za měsíc! P. S. Moc děkujeme Gymnáziu v Kadani, že nám ji půjčili.  

 

Naši angličtináři hájili pernštejnské barvy na okrese 

42 dětí z celého okresu se v pátek sjelo na klášterecké gymnázium, aby v boji 

o nejlepšího angličtináře mezi sebou vybrali toho nejlepšího z celého okresu. 

21 z nich soutěžilo v mladší kategorii do 7. třídy, dalších 21 se pak vybralo 

mezi těmi nejlepšími angličtináři z osmých a devátých tříd. Perštejnské barvy 

hájil v té mladší kategorii Míša Richter a v té starší Honza Hudák. Honza 

bohužel trochu zazmatkoval, dostal ho příliš dlouhý (a prý i trochu nezáživný) anglický text, nicméně 

Míša se nenechal odradit ani dlouhým textem ani nejednoduchým poslechem a dostal se až do 

finálového, ústního kola mezi nejlepších 10. A na závěr skončil na skvělém 5. místě! Oběma našim 

reprezentantům patří velké díky. CONGRATULATIONS, BOYS!     

 

Masopust se blíží 

Nachystejte masky a bříška na dobroty – už v sobotu vyrazí masopustní průvod 

Perštejnem! Baráčníci Perštejn nás zvou na tento tradiční průvod. Tak vyzkoušejte, 

jak vám to bude v maskách slušet a ochutnejte něco ze zabijačkových specialit. My 

vyrazíme jako vždy poslední masopustní pátek dopoledne (1.března), abychom 

trochu obveselili Perštejňany a užili si trochu toho zlobení. 

 

 

 

Každý den dětem čerstvé svačiny přímo do školy 

Jsme zdravá škola, proto jsme i u nás zřídili 2 výdejní místa pro zdravé svačinky. 

www.dovezsvacu.cz 

 

Další parádní úspěch v olympiádě 

Ve středu 20.2. vyrazila malá výprava ve složení paní uč. Konopková, Natka 

Kothánková, Ondra Čečrdle a Ondra Kolář do Kadaně. Nejeli jen na výlet, ale 

bojovat o medaile v okresním kole zeměpisné olympiády. A byli velmi úspěšní. 

Medaile nám unikla jen o vlásek – o jeden jediný bod získal Ondra Čečrdle „pouze“ 

medaili bramborovou! I ostatní bojovali, i když ke stupňům vítězů to měli trošku 

dál. Moc jim děkujeme za vzornou reprezentaci školy.  

http://www.dovezsvacu.cz/
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Zdravé ovoce do škol 

Již několik let dostáváme do školy zdarma ovoce, zeleninu a výrobky z 

nich. A 1x za rok si pro nás dodavatel firma Bovis nachystá překvapení – 

plno bedýnku exotického a méně znamého ovoce. Letos jsem si mohli 

ochutnat například mochyni, mango, avokádo, granátové jablko, vodnici, 

nashi, karambolu, litchi a další zajímavé dobroty. Ne všechno nám 

chutnalo úplně, ale za ochutnání to stálo. Děkujeme týmu Bovys. 

 

 

Okresní kolo v basketbale starších chlapců 

Dne 26. 2. 2019 starší chlapci bojovali v okresním kole 

basketbalu základních škol. Hrálo se ve dvou skupinách po pěti 

družstvech. Kluci bojovali se čtyřmi týmy a délka jednoho 

zápasu byla 2 x 8 minut. 

Složení staršího družstva: Surý Marek, Tichý Jan, Járka Filip, 

Plecitý Lukáš, Hoang Quan a Hlaváček Lukáš, Kocourek Ondřej, 

Harth Dominik (náhradníci). 

Po slavnostním zahájení se rozběhly boje o okresního přeborníka. Bohužel, my jsme tak vysoké 

ambice neměli. Chtěli jsme si to užít. Do každého zápasu jsme nastoupili s maximálním nasazením a 

s chutí bojovat. A stálo to za to. Děkuji všem chlapcům za účast. Byli jste skvělí. 

 

Masopustní veselice 

Zítra vyrážíme v 10 hodin od školy. Nepřidáte se k nám? My už jsme 

nachystáni a určitě si průvod užijeme!!! 

 

 

 

Úžasné třetí místo našich děvčat v okresním kole basketbalu v Chomutově 

Dne 28. 2. 2019 se konalo v tělocvičnách ZŠ Zahradní Chomutov 

okresní finále v basketbalu. Naše děvčata ve složení: Eva Pražáková, 

Marie Pražáková, Eliška Surá, Eliška Káchová, Tereza Uhříčková 

(první pětka), Kateřina Konopková, Veronika Káchová, Karolína 

Hlaváčková, Kristýna Kulhánková a Pavla Čechová (druhá pětka) 

obsadila překrásné 3. místo a byla obrovským překvapením turnaje. 

 

Březen 2019 

 

Máme školní parlament 

V prvním pololetí tohoto školního roku proběhly volby do žákovského parlamentu, kterých se 

zúčastnili žáci 6. až 8. třídy. Z každé třídy byli žáky zvoleni tři zástupci „parlamenťáci“, kteří 

zastupují svou třídu. 

Zástupci šesté třídy: Eliška Bílková, Jiří Zavadil, Matyáš Hodoval. 

Zástupci sedmé třídy: Černý Dominik, Martin Hodboď, Ondřej Čečrdle. 

Zástupci osmé třídy: Eva Pražáková, Marie Pražáková, Veronika Káchová. 

Blíží se jaro a s ním i plánované akce žákovského parlamentu. Plánujeme zábavu a dobrodružství pro 

děti všech věkových kategorií. Chtěli bychom začít s těmi nejmladšími, dětmi ze školky. 

Připravujeme pro ně dopoledne plné her a zábavy, které proběhne na začátku dubna.Vážím si všech 

žáků, kteří vlastním „JÁ“ obohacují životy druhých. 

Koordinátor žákovského parlamentu Iveta Hniličková 
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Druhé kolo Kids open 2018/2019 

První kolo se konalo v chomutovské sportovní hale 19. 12. 2018. 

V druhém kole, které se konalo 6. 3. 2019 opět v chomutovské 

sportovní hale, jim jeden soupeř přibyl, a tak se postupně utkali 

4x. Pro první až třetí třídu to byla druhá zkušenost se soupeři z 

města a starší to měli jako přípravu na okrskové kolo, které se 

bude konat po jarních prázdninách, 19. 3. 2019 na ZŠ a MŠ 

Březno. Věříme, že náš tým porazí zbytek vesnických škol a 

postoupí do okresního kola. 

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci nejen školy, ale i naší obce. 

 

Okrskové kolo vesnických škol ve florbale 19. 3. 2019 

Žáci 3., 4. a 5. třídy se pokusili bojovat o postup do okresního kola. 

Turnaje se zúčastnily jen tři týmy, a to ZŠ Radonice, ZŠ Březno a naše 

škola ZŠ Perštejn. Díky tomu, že jsme nastříleli Radonicím více branek, 

jsme postoupili do okresního kola, které se uskuteční tento čtvrtek v 

Jirkově.Hodně štěstí ve čtvrtek. 

 

 

Poklad na konci jarní duhy 

Pro koho: pro naše nejmenší a nejroztomilejší děti se školky. 

Odkud a kam: od školky na selský dvůr 

Na děti čeká barevná stezka plná zábavy, duhy a odměny, které je určitě potěší 

Těší se na Vás žákovský parlament ZŠ a MŠ Perštejn 

 

4. místo v okresním kole ve florbale 21. 3. 2019 není rozhodně žádné zklamání! 

Naši žáci 3., 4. a 5. tříd se pokusili bojovat s nejlepšími školami v okrese, 

které mají v družstvu spousty hokejistů i florbalistů. Bohužel se nám 

nepodařilo ani jeden zápas vyhrát, ale herně jsme se neztratili a všechny 

soupeře jsme aspoň pořádně potrápili. 

 

 

 

Hamburgery v naší kuchyni 

V pátek k nám zase přijel pan šéfkuchař. Tentokrát si připravil hamburgery. 

Jejich receptura byla upravena tak, aby splňovaly normy pro školní 

stravování, ale závan Ameriky to byl. Děkujeme panu kuchaři za kulinářský 

zážitek a těšíme se na další setkání. 

 

 

Lyžařský kurz MŠ 

Minulý týden proběhl lyžařský kurz v mateřské škole. Jezdili jsme do 

lyžařské školičky na Klínovec. Zúčastnilo se 11 dětí a každým dnem 

se neuvěřitelně zlepšovaly. Přálo nám i počasí. Kromě pondělního 

dopoledne nám svítilo sluníčko. Lyžařské instruktorky konstatovaly, 

že perštejnské děti jsou velmi pohyblivé a sportovně založené a 

chválily i jejich sportovní chování. Na závěr si dokonce sjely dvakrát 

velkou sjezdovku. Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a 

prarodičům, kteří s námi jezdili a pomáhali. 
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Šermíři v naší tělocvičně 

Tak u nás po roce zase byli šermíři ze skupiny Renegáti z agentury 

Pernštejni. Předvedli nám poučné vystoupení o legiích z doby 

počátků Římského císařství. V galerii jsou pěkné fotky a video, jak 

naši žáci sestavují „testudo“. 

 

 

 

Svatopatrikovské přespání čtvrťáků proběhlo stylově v zelené 

Svatý Patrik už 2 roky po sobě vyšel na víkend, ale se čtvrťáky 

jsme si to letos vynahradili – z úterý na středu po jarních 

prázdninách jsme si užili zelený večer se vším všudy. Když v 

anglosaských zemích na svatého Patrika nepřijdete do školy v 

zelené, můžou Vás Vaši spolužáci štípat – a tuhle tradici jsme si 

samozřejmě nemohli nechat ujít! Štípací uličku si užil jen Tomík, 

všichni ostatní přišli vzorně v zeleném oblečení. Byla to radost 

pohledět! A kdyby paní učitelce v půl sedmé nezvonil budík, spali by tam čtvrťáci asi až 

dodnes… Velké díky patří všem maminkám a tatínkům i paním učitelkám Hladíkové a Konopkové 

za všechny dobroty a pomoc. 

 

Duben 2018 

 

Zápis žáků do 1. třídy 

S radostí Vám můžeme oznámit, že naše řady ve školním roce 2019/2020 rozšíří 12 prvňáčků, 

protože všichni splnili úkoly při zápisu na jedničku a byli přijati do první třídy. 

 

Uklízíme Perštejn 

Také vás mrzí, když při procházce nalézáte kolem cest odpadky? 

…My, druháci a třeťáci, jsme se připojili k sobotní akci „Ukliďme 

svět – Ukliďme Česko“ a v pátek jsme si „vylepšili“ alespoň okolí 

přístavby a dětské hřiště. ..  

 

 

 

Zápis do mateřské školy 

Zápis do MŠ proběhne  ve čtvrtek 2.5. 2019 od 9,00 do 12,00 hodin v budově 

MŠ. Prosíme rodiče, aby  s sebou vzali očkovací průkaz a rodný list dítěte. 

Děkujeme a těšíme se na Vás. Plakátky budou rozvěšeny na informačních 

tabulích a budově MŠ. 

 

 

Matematický klokan 

Stejně tak jako každý rok se naše škola zúčastnila celostátní soutěže 

MATEMATICKÝ KLOKAN. 

Nejlepších výsledků dosáhli žáci 5.třídy. Na prvních třech místech se 

umístili Jaroslav Kulhánek, Václav Wolf a Natálie Srbecká. 

Obzvlášť vynikajícího výsledku dosáhl Jára Kulhánek, který se 

svými 108 body obsadil 4. – 5. místo ve své kategorii mezi všemi 

zúčastněnými žáky v chomutovském okrese. 
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V kategorii Cvrček se na 1.místě umístil Jan Hodboď, na 2. místě Adam Kulhánek a na 3. místě Filip 

Huráň. V kategorii Benjamín bylo toto pořadí : 1. Martin Hodboď, 2. Michal Richter, 3. Ondřej 

Čečrdle. V kategorii Kadet byli nejúspěšnější tito žáci : 1. Marie Pražáková , 2. Veronika Káchová , 

3. Dominik Harth. 

Všem moc moc gratulujeme. 

 

Zeměpis v kostce 

Říká se, že kdo necestuje, jakoby neotáčel stránky v rozečtené knize. A tak cestujme, a 

pokud to není možné, ať svět přicestuje k nám :). Žáci sedmé třídy v rámci hodin 

zeměpisu, výtvarné výchovy a také doma zpracovali hlavní evropská města, a tak 

utvořili zeměpis v kostce či lépe řečeno zeměpis v krabici :). Se svými pracemi také 

navštívili žáky 4. a 5. třídy a udělali jim moc hezkou přednášku, do které je také 

zapojili. Práce jsou vystavené ve škole, tímto všem zapojeným děkujeme 

 

Návštěva SPŠ Ostrov 

23. dubna byli osmáci na pozvání na průmyslovce v Ostrově, aby si přiblížili technické studijní obory 

a udělali představu o tom, kam po základní škole. 

 

Čištění studánky 

Deváťáci vyčistili, upravili a vylepšili studánku „Nad Perneťákem“. Opravili 

také záznam na stránce http://www.estudanky.eu/3054 

 

 

 

 

 

Okrskové kolo Mc Donald´s cupu – 1. místo a postup do okresního kola 

Dne 29. 4. 2019 se žáci z prvního stupně utkali o postup z 

okrskového kola v Mc Donald’s Cupu ve fotbale. Turnaje se 

zúčastnily tyto vesnické školy: 

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

Naši žáci (Jolana Šťovíčková, Jáchym Šťovíček, Aleš Zavadil, 

Lenka Voglová, Ondřej Vogl, Luka Zeis, Jan Čihák, Michal Krčma, 

Adam Rejmann, Adam Kulhánek, Aleš Hlaváček) vybojovali postup 

do okresního kola. Tak nám držte pěsti, ať nám to dnes vyjde. 

 

Okresní kolo Mc Donald´s Cupu 1.-5.tříd v Jirkově a smolná skupina 

Dne 30. 4. 2019 se žáci z prvního stupně utkali v bojích okresního 

kola v Mc Donald’s Cupu ve fotbale. Turnaje se zúčastnilo osm 

týmů, které postoupili z okrskových kol. 

U při losu jsme měli smůlu a byli jsme nalosováni do čtyřčlenné 

skupiny s velmi silnými družstvy. 

Naši reprezentanti: Jolana Šťovíčková, Jáchym Šťovíček, Aleš 

Zavadil, Lenka Voglová, Ondřej Vogl, Luka Zeis, Jan Čihák, 

Michal Krčma, Adam Rejmann, Adam Kulhánek, Aleš Hlaváček. 

 

 

 

 

http://www.estudanky.eu/3054
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Silácký trojboj 

Dne 29. 4. 2019 se v odpoledních hodinách uskutečnilo další kolo z řad 

soutěží o ŠAMPIÓNA A ŠAMPIÓNKU ŠKOLY ZŠ A MŠ PERŠTEJN pod 

názvem SILÁCKÝ TROJBOJ. 

Děti soutěžily ve třech disciplínách. V první disciplíně se snažili o co nejvíce 

sedů/lehů za 1 minutu. Nejvíce sedů/lehů udělal z mladších chlapců Martin 

Krčma s počtem 45, z děvčat Lenka Voglová s počtem 44. Za starší chlapce 

Ben Černý a Lukáš Hlaváček s počtem 47, za děvčata Evička Pražáková s 

počtem 45. 

Druhá disciplína spočívala ve výdrži ve shybu. V této soutěži nejvíce 

bodovala žákyně 3. třídy Nela Havlíčková, která udržela bradu nad žerdí 84 

sekund. Z chlapců byl nejlepší Kuba Zuth s časem 61 sekund. 

Poslední disciplína, ve které se svými skočenými 252 cm vyhrál Honza Tichý, je skok z místa. 

Všem závodníkům děkuji za parádní atmosféru a nadšení z pohybu. 
 

Květen 2019 

Naši deváťáci 100%!!! 

S hrdostí oznamujeme, že žáci naší 9.třídy naprosto s přehledem zvládli přijímací zkoušky a jsou 

všichni přijati na své vysněné obory. Nutno ještě dodat, že obsadili přední příčky v žebříčcích 

jednotlivých škol. Jsou prostě nejlepší a jsme na ně pyšní. 

 

Pohár rozhlasu mladší žáci a žákyně 

Ve čtvrtek 16. 5. proběhlo v Chomutově okresní kolo atletických závodů o 

„POHÁR ROZHLASU“. I přes velmi studené a deštivé počasí se naši 

sportovci vydali do Chomutova a porovnali své schopnosti s ostatními 

závodníky ve skoku vysokém, skoku dalekém, v hodu kriketem, v běhu na 

60 m, ve vytrvalostním běhu na 1 000 m a ve velmi oblíbeném štafetovém 

běhu 4×60 m. 

Naši chlapci i děvčata předvedli své nejlepší výkony. Družstvo mladších 

chlapců A v zastoupení Jakub Zuth, Ben Černý, Matyáš Hodoval, Matyáš Vávra, Kristián Nechutný, 

Dominik Zavadil, Dominik Černý a Duc Tien vyhrálo nádherné 3. místo. 

Družstvo mladších chlapců B ve složení Jáchym Šťovíček, Adam Rejmann, Aleš Zavadil, Luca Zeis, 

Michal Krčma, Martin Krčma, Václav Wolf a Šimon Voigt se umístilo na 9. místě a družstvo 

mladších děvčat zastoupeno Kačkou Konopkovou, Dorkou Kubovou, Terkou Uhříčkovou, Dianou 

Grundovou, Nelinkou Havlíčkovou, Hertou Hudákovou, Lenkou Voglovou a Jolanou Šťovíčkovou 

získalo 8. místo. 

Všem závodníkům děkujeme za obrovskou vůli a snahu o osobní maxima. 

 

Návštěva Obecního úřadu v Perštejně a velmi příjemné povídání plné otázek a odpovědí našich 

zvědavých šesťáků s panem starostou 

V pátek 24. 5. žáci šesté třídy navštívili starostu pana Jiřího Rejmanna. Kromě 

velmi přínosné debaty s panem starostou nahlédli do volební místnosti, 

seznámili se se zaměstnanci úřadu i s přeplněným archivem. 

Žáci odcházeli spokojeni i s dárečky, které je potěšily ze všeho nejvíce. 

Tímto bych chtěla panu starostovi za vše poděkovat. I. Hniličková 
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Zahradní slavnost 

Po třech letech štěstí s počasím přišla smůla. Od rána déšť, déšť, 

déšť. Ale nevadí! Umíme si poradit, a proto místo jedné oslavy 

budou hned dvě. A umíte si představit jakou mají děti radost. V 

tělocvičně jsme ukázali, co už všechno umíme a zařádili jsme si s 

Tomem Bartákem a jeho divadlem Hnedle Vedle. 

A ve čtvrtek bude párty na zahradě, soutěže, diskotéka a sníme 

všechny dobroty, které jste nám donesli a za které děkujeme. 

Chystáme pro děti ještě několik akcí, sportovní den, výlet se 

zmrzlinou, Lesní poklad, ….Nechte se překvapit. A slunce ať už svítí. 

 

Čtenářský klub se pro letošek rozloučil 

Od listopadu se scházeli na schůzkách, kde si povídali o knížkách, společně četli, pátrali 

v příbězích a jiné zas dokončovali. A také se dívali na filmy natočené podle dětských 

knížek. Někteří z nich přečetli díky klubu první knížku v životě, někteří jich zvládli za 

půl roku 7. Minulý pátek se čtenáři ze 6. třídy rozloučili literárně-hudebně-filmovým 

večírkem, který skončil až v sobotu ráno. Užili jsme si a už se těšíme na září, kdy znovu 

začneme. 

 

 

Malí kytaristé soutěžili 

Kytaristé se se svým kroužkem pro letošek rozloučili malou soutěží – každý si 

vybral jednu písničku a tu musel před ostatními úplně sám zahrát a zazpívat! 

Muzikanti vzali svůj úkol velmi zodpovědně, takže prstíky létaly po strunách jak 

divé, akord střídal akord a paní učitelce nezbylo, než všem rozdat zasloužené 

medaile. Největší borec je ovšem Hertička – ta na soutěži chyběla 

(reprezentovala školu v atletice v Ústí), tak zahrála a zazpívala úplně sama před 

celou 4. třídou!! Doufám, že naučené písničky přes prázdniny nezapomeneme a v září přidáme další. 

 

Přestávky na sluníčku 

Počasí se konečně umoudřilo, takže můžeme velkou přestávku trávit venku na 

sluníčku. Někdo hraje fotbal, někdo šprtá slovíčka, někdo se jen sluní, ale všem teplo a 

sluníčko dodává sílu do dalších hodin. A tak to má být. 

 

 

 

 

Protidrogový vlak 

Ve čtvrtek 30.5. se celá 8. třída vydala do Klášterce nad Ohří na prohlídku 

protidrogového vlaku. Výlet si zorganizovala třída sama. Příběh tohoto vlaku 

byl inspirován skutečnou událostí. Rozdělili jsme se do skupin a postupně se 

seznamovali s různými fázemi závislosti na drogách. Průvodci byli milí a 

příjemní, akce byla poučná a budou se nám o tom zdát ošklivé sny. Třída 

děkuje firmě Donaldson z Kadaně. 
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Červen 2019 
 

Biom oceánu v podání šesťáků 

Žáci 6 tř. prováděli při hodině zeměpisu kolektivní práci na téma biom oceánu. 

Rozdělovali oceán na 5 základních zón: zóna světla, zóna soumraku, tmavá zóna, 

propast, příkop. Přiřazovali a vyráběli mořské živočichy, kteří žijí v určitých 

zónách. Pracovali ve skupinkách. Tady je náš výsledek. 

 

 

Florbalisti jedou!!! 

Celý rok se každé úterý od 7:00 hod. (a někdy dokonce i o víkendových 

podvečerech) scházeli chlapci z 6. a 7. třídy na kroužku florbalu. 

Zúčastnili se i okresního kola turnaje ve florbalu a na závěr školního roku 

si v pondělí 3. 6. zahráli přátelské utkání s kláštereckými florbalisty ze ZŠ 

Krátká, 

S vítězstvím a spokojeni se Jakub Zuth, Dominik Zavadil, Kristián 

Nechutný, Vítek Zavadil, Matyáš Vávra a Benjamín Černý vraceli z 

utkání, které proběhlo v milé, přátelské atmosféře. 

Tímto bych chtěla poděkovat paní učitelce Petře Žihlové a jejím sportovcům za velmi příjemný 

zážitek. Našim chlapcům pak za jejich vytrvalost a celoroční snažení. 

 

Okresní kolo Pythagoriády 

Minulý týden se konalo v Chomutově okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Naši školu 

reprezentovali tito žáci : Pavel Havlíček, Jaroslav Kulhánek, Martin Krčma, Natálie Srbecká, Jolana 

Šťovíčková, Tereza Uhříčková (všichni 5.tř.), Ondřej Čečrdle (7.tř.) a Eva a Marie Pražákovy (8.tř.). 

Jsou to žáci, kteří byli úspěšní ve školním kole, kde získali 10 a více bodů. Ve velké konkurenci si v 

okresním kole nejlépe vedl Martin Krčma, který obsadil ve své kategorii 3. – 4. místo ! Navíc se stal 

úspěšným řešitelem, protože získal 10 bodů. Gratulujeme ! 

 

Susan přijela do Perštejna tentokrát opékat Marshmallows 

Susan už je v Perštejně v podstatě skoro domácí. Rodilá 

Američanka původem z Bostonu za našimi dětmi přijela 

už podruhé. Tentokrát s sebou nepřivezla pravé domácí 

americké sušenky jako minule. Americké dobroty se 

totiž vyráběly přímo na místě! Tahle typická letní 

pochoutka se jmenuje S’MORES a připravíte si ji tak, že 

na sušenku položíte kousek čokolády, na ohni opečete 

marshmallows, ten si dáte na připravený sušenkovo-

čokoládový základ a završíte to další sušenkou. V 

podstatě takový sušenkový sendvič. Že se vám sbíhají 

sliny? Naše děti vám teď tuhle pochoutku díky Susan 

můžou připravit – stačí je poprosit! 

Velké díky patří i tentokrát kadaňskému gymnáziu za to, že nám Susan (která u nich v rámci 

Fulbrightova programu celý školní rok 2018/2019 učí) půjčili.  
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Malí kuchtíci 

V družině jsme si hráli na povolání a vyzkoušeli jsme roli kuchaře a „veselou 

kuchyň“. V tomto horku nám nejvíce ze všeho chutná ovoce, a to tím spíš, je-li 

tahle zdravá dobrota vychlazená a nazdobená. Tak jsme vyrobili květinu z 

jahod, malin, borůvek a kiwi a chutnalo to báječně! 

 

 

Spellingová soutěž má svého vítěze 

Anglickou abecední písničku děti umí samozřejmě bezvadně, a tak 

jsme letos na jaře udělali další ročník hláskovací soutěže SPELLING 

BEE. Tentokrát se do ní zapojili čtvrťáci, páťáci a šesťáci. Celkem 22 

slov dětem tentokrát hláskovali třeba Susan z Bostonu, John z New 

Jersey, Will ze Saint Louis nebo Pavlík z Prahy. Naši soutěžící tedy 

slyšeli různé hlasy a různé přízvuky a byla to vlastně taková zkouška, 

jak vypadá spellování v reálném světě. Nejúspěšnější ze všech tří 

ročníků byli nakonec páťáci, kteří obsadili všechna 3 medailová místa – 

na 3. místě se umístil Martin Krčma, o 2. místo se dělili Áďa Rejmann, Vašík Wolf a Léňa Voglová a 

1. místo obsadila Gábi Nechutná. Čtvrťáci ale našim šampionům šlapali dost na paty a odvedli také 

skvělou práci. Druhá půlka páťáků s paní učitelku Drugdovou si také udělala svou třídní hláskovací 

soutěž, ve které se na 3. místě umístil Jára Kulhánek, 2. místo obsadil Pavel Havlíček a z 1. místa se 

radovala Diana Grundová. Vítězům gratulujeme a všem děkujeme, že bojovali jako lvi! 

 

Za Zombieky do Kadaně 

Téměř stovka dětí od 1. do 5. třídy se v úterý 4. června vydala na 

divadelní představení 10 ZPŮSOBŮ, JAK PŘEŽÍT ZOMBIE 

APOKALYPSU do kadaňského Orfea. Pod režijní taktovkou naší 

Terezy Gvoždiákové (která nás na představení pozvala) hrály v 

podstatě jen o něco málo starší děti – všechny jsou z kadaňského 

gymnázia a jsou součástí juniorské části souboru divadla Navenek. 

Perštejnští se dozvěděli, že pro přežití zombie apokalypsy je 

důležitá dobře vycvičená čivava, k zahození není ale třeba ani mít 

prořízlou pusu a nebo jen tak náhodou najít klíče od vesmírné lodi. I když některé kostýmy a líčení 

byly vskutku děsuplné, vždycky se na jevišti nakonec našlo něco, co děti rozesmálo, a tak se po 35 

minutách umělé krve, propadlých očí a statečného zápasení o život vracela perštejnská mrňata do 

školy vyzbrojená novými znalostmi, které jim jednou můžou třeba i zachránit život. 

 

 

Třetí místo naší omladiny „O pohár Březenského draka“ 

Dne 5. 6. 2019 se konalo v Březně basketbalové klání „O pohár 

Březenského draka“. Naše omladina obsadila třetí místo a k lepšímu 

umístění jim chybělo více klidu a přesnosti při zakončování.Složení 

týmu: Tereza Uhříčková (4 body), Kateřina Konopková (2 body), 

Jáchym Šťovíček (4 body), Adam Rejmann, Martin Krčma, Luca 

Zeis a Lenka Voglová. 
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Cesta do neznáma 

Cestou žáci plnili celkem 19 znalostních úkolů. Po třech 

prosluněných hodinách jsme se všichni sešli na Šumné. S radostí 

jsme konstatovali, jak šikovné máme děti, protože se nikdo 

neztratil. Následovalo stavění stanů, které nám dalo pořádně 

zabrat, ale bylo i dost zábavné. Jeden stan jsme dokonce stavěli 

dvě hodiny a to jen proto, že si děti zaměnily tyče. Ale nakonec 

jsme byli úspěšní. Druhý den jsme celou akci vyhodnotili a 

pomalu se chystali k odjezdu do Perštejna. U školy jsme se 

společně rozloučili. Děti byly šťastné a spokojené. Společně se 

zástupci žákovského parlamentu jsme tuto akci vyhodnotili jako 

velmi vydařenou. Přestože pro mne byla celá akce velmi náročná a vyčerpávající, pohled na naše 

šťastné žáky mi vynaloženou energii vynahradil. Chtěla bych poděkovat rodičům za jejich důvěru a 

zástupcům žákovského parlamentu za vše, co pro mladší žáky dělají. Koordinátorka žákovského 

parlamentu I. Hniličková. 

 

Skypovali jsme s dětmi z Kataru 

Zeměpis v angličtině? Pro naše děti NO PROBLEM. Ve středu 12. června 

jsme si přes skype zavolali s dětmi z cizí země. Naši sedmáci jen věděli, že 

nejsou z Česka a museli postupně pomocí anglických otázek, na které se 

dalo odpovídat jenom YES nebo NO přijít na to, odkud děti jsou. Druhá 

strana dělala to samé a postupně jsme vylučovací možností za necelých 20 

minut přišli na to, že děti na druhé straně hovoru jsou z Kataru, dokonce 

přímo z hlavního města Doha. Když jsme na to přišli, už jsme si povídali o 

různých zajímavostech – věděli jste třeba, že katarský národní sport jsou závody na velbloudech?! Od 

nás se zase katarské děti dozvěděly, že naše národní jídlo jsou většinou knedlíky a omáčka. 

 

Česko-americké Playdate 

Když se navštěvují různé děti, aby si spolu hrály, říká se tomu v 

angličtině „playdate“. A my jsme dneska jednu takovou hrací 

návštěvu měli! Za čtvrtou třídou přijela dvanáctiletá Stefanie z USA! 

Hned jak jsme překonali počáteční stud, hráli jsme nejrůznější hry na 

procvičení slovíček, porozumění i postřeh. A když jsme hráli 

„running telephone“ (obdobu tiché pošty), tak z původního „Stefanie 

is from America“ (Stefanie je z Ameriky) vzniklo „Stefanie is pretty“ 

(Stefanie je hezká). A byla to návštěva nejenom hezká, ale i veskrze milá. Děkujeme!  

Deváťáci se loučí třídním tabletem 

Vyrostli nám rychle. A jak rychle – to se můžete podívat na třídním tablu, které 

letošní deváťáci mají vystavené v oknech úřadu! Uvidíte tam fotky z dětství, které 

se snažili co nejvěrněji rekonstruovat v (téměř) dospělosti. Rozplývání a dojímání 

povoleno nejenom nejbližším příbuzným, ale i všem ostatním kolemjdoucím. 
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Výlet za skřítky a strašidly očima druháků 

Nejkrásnější byli skřítci a drak ve sklepě! (David) Mně se líbilo 

to vyprávění o strašidlech a skřítcích v knihovně. (Klárka 

S) Nejvíc super bylo, že jsme si mohli sednout do toho křesla ve 

věži a i celá věž… (Adam) Z věže byl nádherný výhled a hezké 

bylo, že jsem viděla u knihovny mamku! (Monika) 

Mně se také líbilo, že jsme se fotili jako víly a vládcové lesa. 

(Klárka Š.) A super bylo, že jsem viděl z věže svůj panelák! 

(Pepa) Strašidelný les ve sklepě byl uklidňující….ta hudba!….a 

dobrá byla cukrárna! (Kuba)  A to, že jsem si tam koupila pejska 

v hrnečku! (Karolína) Vytočila jsem si taky nádherného pejska. (Iva) Mně se nejvíc líbila kniha o 

žralocích v knihovně (Vašek). A mně se úplně nejvíc ze všeho líbilo, že jsme se ulili ze školy. (Filip) 

 

Půlnoční pochod kolem Ohře 

Druhá akce žákovského parlamentu „PŮLNOČNÍ POCHOD 

PODÉL OHŘE“. Této akce se zúčastnilo 35 žáků z celého 

druhého stupně. Ve spolupráci s paní učitelkou Ditou 

Ševčíkovou, panem R. Zuthem a panem Procházkou vše 

proběhlo, jak mělo. Žáci poznali náměstí v Kadani i nábřeží 

Maxipsa Fíka, kde se dostatečně vyřádili. V deset hodin večer 

jsme opekli špekáčky na druhé straně řeky. Po dostatečném 

odpočinku každý účastník pochodu dostal svítící náramek a hurá do 16 km dlouhé tmy plné 

překvapení. Děkuji všem účastníkům pochodu. Byli jste odvážní a zasloužíte si velikou pochvalu. 

Rodičům a paní kolegyni za účast a spolupráci, zástupcům žákovského parlamentu za pomoc při akci 

a za zážitky, které díky nim můžeme společně sdílet. Krásné prázdniny. 

 

Zprávy ze ŠVP 

Po včerejším hektickém příjezdovém dni byl dnes klid a pohoda. Ráno 

vyrazila 1. – 3.třída do Muzea stavitelství v Plasích, kde si všichni 

vyzkoušeli své schopnosti architekta, inženýra a zedníka. 4. a 5.třída byly 

utrácet v místním supermarketu. Polední klid byl věnován psaní domů a 

odpolední slunko nám zpříjemnilo hry v táboře. Večerní karnevalový rej 

všechny dostatečně utahal, tak hurá na kutě. 

 

 

Středa v ŠVP 

Měli jsme další krásný slunečný den a strávili jsme ho v okolí našeho areálu. 

Dneska si zoo užili čtvrťáci a páťáci. Ostatní tam půjdou zítra. Zoo je báječná….. 

Důležitý vzkaz: V pátek odsud vyrazíme mezi 8.30 a 9 hodin. Cesta trvá cca 2 

hodiny, takže nás stoprocentně čekejte za úřadem po půl jedenácté. 
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Tábornický kurz 6.třídy 

1 den: Jeli jsme vlakem do Karlových Varů, kde jsme obešli všech 15 pramenů. 

Poté se vydali lanovkou na rozhlednu Dianu. Tam jsme navštívili nejen samotnou 

rozhlednu, ale někteří z nás i Motýlí dům. A přežili pravou lázeňskou bouřku. Zpět 

jsme šli pěšky lesní cestou do města, kde jsme měli rozchod. 

2 den: Ráno jsme se vydali pěšky na Šumnou, kde jsme si opekli buřty. Večer jsme 

se sešli u školy, postavili stany, abychom měli kde spát, a rozdělali oheň na táborák. 

Poté jsme se vydali na stezku odvahy, kterou jsme všichni zvládli. 

3 den: Po ranním budíčku jsme se nasnídali a vrhli na zdobení svých triček. 

Nejdříve se musela vyrobit šablona, která se přilepila na tričko a postříkala savem. Nakonec  se trička 

namočila do vody. Oběd jsme si vařili sami a měli jsme výbornou bramborovou polévku s buřty, na 

které jsme si všichni pochutnali. Všem se nám náš první turistický kurz moc líbil. Miky Procházka 

 

Cyklokurz 2019, 8. třída 

Celé 4. dny jsme jezdili na kolech. Vyjeli jsme hodně kopců i 

kilometrů. Byli jsme u Mrtvého rybníka, na Červené jámě, v Hájích, 

na Mílově. V občerstvení Na Červené jámě jsme hráli fotbal s 

místním psem. V rybníku skřítka Rákosníčka na Božím Daru nám 

ryby ďobaly nohy. Bylo to vzrušující. Vyrazili jsme i do Německa, 

byli jsme v Oberwiesenthallu v mořském akváriu a v obchodě jsme 

odpovědně odevzdali svá eura. Dva dny s námi jezdila paní Trnková, 

bývalá ředitelka. Cestou zpět dolů!!! spadl jediný turista z kola, přímo 

do měkké a páchnoucí rašeliny, zcela bez následků. Celý cyklokurz se povedl a byli jsme spokojeni. 

 

Křížová cesta sedmáků do Kovářské 

V pondělí 24.června jsme vyrazili na třídní výlet do Kovářské. Nejprve jsme 

vyzkoušeli místní rybník s užovkou a štikou. Pak už na nás čekal pan 

Zdiarský z Muzea letecké bitvy nad Krušnohořím a dozvěděli jsme se 

spoustu zajímavostí o bitvě a o osudech letadel i jejich posádek. Nakonec 

nás vzal pan Zdiarský na místo dopadu letadla B-17 s kódovým označením 

LDX, asi 30 minut od obce, a tam jsme našli spoustu pozůstatků, např. 

jezdec zipu z uniformy, dýchací trubku, kousek navigačního pravítka. Z 

ostatních zbytků jsme na počest amerických letců postavili kříž. Večeřeli a 

snídali jsme v restauraci Marzebilla. Večer jsme ještě stihli táborák se 

zpíváním a spoustou her vedle školy a po setmění stezku odvahy. Přespali 

jsme pod hvězdami na fotbalovém hřišti. I když nebylo úplně teplo, tak ten 

pohled na rozzářenou noční oblohu byl úžasný. Ráno jsme pak posbírali své ostatky a vrhli se do 

centra pátrat po odpovědích kvízu o Kovářské, abychom se dozvěděli něco o našem dočasném 

bydlišti. Nejsme hloupí, takže postupně všechny skupiny navštívily infocentrum a tam toho vědí 

nejvíc. Nejlepší nás ale čekalo – 12 km šlapání domů přes Měděnec (pár statečných vyšplhalo i na 

vyhlídku u kapličky), Sfingy, Kamennou v Údolíčko. I přes vedro a bolavé nohy jsme si výlet užili a 

příští rok budeme vzorní, aby s námi paní učitelka zase něco podnikla (aspoň jsme jí to slíbili). 

Děkujeme Martinovi za nápad a všechno, co zařídil, maminkám Kuby Z. a Martina H. a dědovi 

Pejchalovi za odvoz věcí a Viktorce za pomoc. 
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Tak jsme se dočkali… 

Rok utekl jako voda a 

zas tu máme dva měsíce 

volna, výletů, nových 

zážitků…. prostě 

prázdniny. Ještě jsme si 

stihli rozdat vysvědčení, 

někde krásná a 

ozdobená pochvalami, 

jinde žádná sláva, ale za 

všemi stál kus práce 

žáčků, rodičů i učitelů. 

Rozloučili jsme se s 

těmi, kteří našimi 

chodbami procházeli 

devět let a na které 

budeme ještě dlouho 

vzpomínat (a doufám, že i oni na nás). Všichni si potřebujeme pořádně odpočinout a nabrat nové síly 

do dalších deseti měsíců nového školního roku. Ale to nás čeká až 2. září, do té doby si užívejme 

pohody, lásky, zdraví a krásného letního počasí!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI 
 

20. 5. 2019 na anonymní udání přijela ČŠI šetřit podnět anonyma. Výsledek šetření byl předán 

zřizovateli, který se měl k celé situaci vyjádřit a zaslat zprávu na ČŠI. Škola na základě šetření ČŠI 

provedla veškeré kroky a malé nedostatky zjištěné šetřením ČŠI uvedla do pořádku. 
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j.  Základní údaje o hospodaření školy 
 

Rozbor hospodaření 2018 

I. PŘÍJMY Celkem NIV

Projekty, Výzva 

022 Provoz

Dotace 15 172 003,00     15 172 003,00   

Výzva 022 260 488,28           260 488,28   

Šablony II 307 508,00           307 508,00   

Příspěvek od obce 2 693 040,00       2 693 040,00    

Příspěvek od ostatních obcí 50 000,00             50 000,00         

Ost. Výnosy 107 316,02           107 316,02       

Stravné 691 722,00           691 722,00       

Poplatek za MŠ 131 042,20           131 042,20       

Poplatek za ŠD 28 041,00             28 041,00         

Sponzorské dary 17 141,00             17 141,00         

Čerpání z rezervního fondu -                          -                      

CELKEM 19 458 301,50     15 172 003,00   567 996,28   3 718 302,22   

 
II. INVESTICE:  

1. Investiční výdaje 

a/   Dotace       

 

III. FONDY               

b/   FRIM (reprodukce investičního majetku) 

  

Stav účtu k: 31.12.2017 124 999,00 Kč           

Tvorba zdrojů: odpisy 10 145,00 Kč             

Stav účtu k: 31.12.2018 135 144,00 Kč            
2. Neinvestiční výdaje 

 

a/ Tvorba a použití FKSP 

Přijmy Výdaje

Převod z roku 2017 135 890,96    stav účtu Stravné 58 836,00       

Tvorba v roce 2018 85 459,04      Rekreace 509,00             

dorovnání 2017 4 308,00        Pronájem salonku 21 100,00       

Úroky, vyrovnání XII.17 66,88              Věcné dary/živ.výročí 8 000,00         

Úroky do: IX.18 27,48              penzijní 78 900,00       

Úroky do: XII.18 2,78                * Poplatky do XI.18 1 034,00         

Vyrovnání s BÚ XI.16 1 006,52        Poplatky do XII.18 103,00             *

Celkem 226 761,66    Celkem 168 482,00     

Přijmy - výdaje k 31.12.2018 58 279,66                    

Stav účtu k: 31.12.2018 194 170,62                  

* bude převedeno do (v roce) roku 2019
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b/   Fond odměn 

 

  

Stav účtu k: 31.12.2017 90 948,00 Kč             

Tvorba zdrojů: 2018 337,00 Kč                   

Čerpání: 2018 -  Kč                         

Stav účtu k: 31.12.2018 91 285,00 Kč             

 
   

c/   Rezervní fond  

 

  

Stav účtu k: 31.12.2017 60 106,81 Kč             

Tvorba 2018 1 350,49 Kč                

Čerpání: 2018 -  Kč                         

Stav účtu k: 31.12.2018 61 457,30 Kč             
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d/   Neinvestiční náklady          

 

Položka Celkem NIV Výzva 022 Šablony II Provoz

Materiální náklady 253 691,25            9 900,00  243 791,25  

DDHM nad 1000,- 494 479,10            164 117,78  187 966,60  142 394,72  

školení 35 369,00              18 469,00  16 900,00  

učební pomůcky 103 244,00            103 244,00  

Potraviny ŠJ 692 553,30            692 553,30  

energie - plyn 133 087,68            133 087,68  

elektrika 128 597,02            128 597,02  

voda 30 544,00              30 544,00  

Služby 297 770,75            16 927,50  24 832,40  256 010,85  

Opravy 713 085,25            713 085,25  

Cestovné 20 994,40              20 994,40  

Mzdy 11 030 113,00       10 927 867,00  58 416,00  43 830,00  

Odvody ZP, SP 3 750 231,00         3 715 468,00  19 859,00  14 904,00  

FKSP 220 600,00            218 557,00  1 168,00  875,00  

Pojistné 60 827,00              46 536,00  14 291,00  

pracovní neschopnost 1 340,00                 1 340,00  

ochranné pracovní pomůcky 4 522,00                 4 522,00  

plavání 96 000,00              96 000,00  

poplatky 6 167,00                 6 167,00  

MŠ 131 042,20            131 042,20  

ŠD 28 041,00              28 041,00  

Odpis 10 145,00              10 145,00  

Dohody 65 200,00              40 000,00  25 200,00  

Celkem 18 307 643,95       15 172 003,00  260 488,28  307 508,00  2 567 644,67  

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Položka Celkem NIV Výzva 022 Šablony II Provoz

Upravený rozpočet/přijmy 19 458 301,50       15 172 003,00  260 488,28  307 508,00  3 718 302,22  

Čerpání rozpočtu 18 307 643,95       15 172 003,00  260 488,28  307 508,00  2 567 644,67  

Celkem 1 150 657,55         -   -   1 150 657,55  

 

 

 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 

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

                    fond odměn                               230 131,51          

 rezervní fond       920 526,04 

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

 hospodářský výsledek celkem      1 150 657,55 
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Sdružení rodičů a přátel dětí a školy 

 

Hospodaření za rok 2018 
 

 

Přijmy

Převod z roku 2017 132 822,21    Kulturní vystoupení 14 160,00         

Sběr 20 416,00      Doprava - autobusy 67 181,50         

Anglie 67 200,00      Poplatky - doklady, poštovné 808,00              

Od žáku na dopravu 19 141,00      Sportovní potřeby 38 270,00         

ŠVP 290 850,00    Kurzy a výlety 105 744,00      

SRPDŠ - příspěvky 31 030,00      ŠVP 283 816,00      

Sponzorské dary 86 000,00      Odměny žákům 6 177,00           

Z jiných účtů ŠSK 21 194,97      Vedení účtu 1 380,00           

Karate, občerstvení 3 060,00        

Úroky 11,14              

Celkem 671 725,32    Celkem 517 536,50      

Stav účtu k: 31.12.2018 154 188,82                                

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 projektu Šablon II, „Podporujeme školní asistenty“ pro ŠD 

a MŠ, financované z cizích zdrojů. Financována školní asistentka v MŠ a ŠD, 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 2018-2019 

 Náš Školní sportovní klub měl v roce 2018 -2019 157 členů. Pořádali jsme jedenáct 

sportovních akcí při průměrné účasti 40 soutěžících. Žáci se účastnili okresních soutěží, kde získali 

5x 3. místo, 1x 2. místo a 2x 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 prvním rokem pořádá Školní sportovní klub soutěž o nejvšestrannějšího  žáka - 

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

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

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

 Přehled soutěží:  

závod na kolečkových bruslích, závod na koloběžkách, drakiáda, turnaj ve florbalu, turnaj v 

piškvorkách, turnaj v hodu šipkami, šplh, basketbal trojic, silácký trojboj, běh do schodů, závěrečná 

sprinterská štafeta na 200 m.        

Šampióni školy - 2018/2019  

I. stupeň: Lenka Voglová,  Luca Zeis      

II. stupeň: Marie Pražáková, Jan Hudák  

Lenka Voglová a Luca Zeis obhájili post šampiona z loňského roku. Jan Hudák dokonce zopakoval 

vítězství počtvrté 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 2018 - 2019. 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.  

Největší úspěchy Školního sportovního klubu a ZŠ za uplynulý školní rok  2018/19 

Okresní kolo v přespolním běhu 3. - 5. třída - hoši - 1. místo 3. - 5. třída – dívky - 3. místo  

Běh do vrchu 2 x 1. místo v Běhu do vrchu Michal Krčma, Klára Štillerová, 2 x 2. místo v Běhu do 

vrchu Kateřina Kaňková, Kateřina Konopková, 1 x 3. místo v Běhu do vrchu Jáchym Šťovíček.  

Jarní kadaňské běhaní 2x medailové umístění, z toho 1x stříbrná Kateřina Kaňková a 1x bronz 

Kateřina Konopková. 

Florbal  - Okresní kolo - chlapci 6. - 7. třída - 3. místo  

Basketbal - okresní kolo - dívky 8. - 9. třída – 3. místo  

Pohár rozhlasu - okresní kolo - chlapci 6. – 7. třída – 3. místo  

Atletický čtyřboj - okresní kolo – chlapci 8. – 9. třída – 3. místo 

Atletický trojboj¨ - okresní kolo – ml. chlapci + ml. žákyně – 1. místo, 2. místo 

Krajské kolo – ml. chlapci + ml. žákyně – 3. místo,  
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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 

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

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

 Za ŠSK při ZŠ a MŠ Perštejn Mgr. Iveta Hniličková  

 p.    Mateřská škola 

V MŠ bylo v tomto školním zapsáno  49 dětí, pracovaly ve dvou třídách: 

• třída – 23 dětí 

• třída – 26 dětí 

O děti se staraly 4 kvalifikované učitelky- Martina Králová, 

Marcela Nováková, Michaela Pečenková a 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. Program se 

jmenuje „Barevný svět kolem nás“. Tento program je každý 

rok aktualizován. 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. I v  tomto školním roce proběhl úspěšně 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. Každý měsíc dochází do MŠ paní 

učitelka ze ZŠ, aby se děti co nejlépe připravily na 

vstup do ZŠ. Daří se nám také spolupráce s rodiči, 

dostali jsme několik sponzorských darů a hraček, 

výtvarný materiál. V prosinci jsme uspořádali velmi 

úspěšnou sbírku hraček pro dětský domov v Kovářské.                                                                                                           

Na závěr školního roku jsme uspořádali Zahradní 

slavnost ve spolupráci s rodiči a hudebním divadlem 

Hnedle vedle. V průběhu prázdnin proběhla 

rekonstrukce ložnice v MŠ. 

Za MŠ - Martina Králová 


