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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 50  24/26 

1. stupeň ZŠ 5 80 16 

2. stupeň ZŠ 4 63 15,75 

Školní družina 2                 45 22,5 

Školní jídelna MŠ x 50 x 

Školní jídelna ZŠ x                127 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 

(jedna vybavena nejkvalitnější interaktivní tabulí). 

Nově komplet zrekonstruovaná voda a „koupelna“ 

v MŠ a výměna starého kotle za dva menší 

s nádobou na ohřev. Dva bojlery, které měly 

obrovskou spotřebu elektrické energie, jsme 

odstavili.  

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. Na novém domečku se 

pracuje v hodinách PV. Pořízeny nové venkovní 

lavičky, židličky a stolečky pro děti. 

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 4. třídy byl zakoupený nový nábytek, 

včetně stolů a židlí.  

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

Hračky a nářadí a učební pomůcky se průběžně 

doplňují. Vše záleží na finančních možnostech 

školy 
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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 

vybaveno interaktivní tabulí, 10 dataprojektory. 

Všechny počítače /včetně přístavby/ propojeny do 

sítě a napojeny na internet. Plán ICT plněn. 

Investiční rozvoj  

Komentář: Proběhla kompletní rekonstrukce vody a „koupelny“ včetně kotelny v budově MŠ. 

Položena byla podlaha ve dvou učebnách z OSB desek a překryta linem v hlavní budově 

školy. Ve školce oprava vnitřních omítek „koupelny“, nové obklady, dlažba a vestavěné 

záchody a umyvadla. Výměna starého kotle za dva menší, které se budou navzájem 

doplňovat a nádoby na ohřev vody. Staré bojlery zlikvidovány. 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, Perštejn 431 63 

 

 

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

Registrace 7. 3. 1996 

Zaměření sport 

Kontakt Mgr. Helena Konopková, Husova 10, 

Perštejn 431 63 

 

 

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. 
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c.  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

c.1/   Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem/přepočtených 32/ 29,9664 

Počet učitelů ZŠ 14 / 12,1364 

Počet asistentů pedagoga 3/ 2,75 

Počet vychovatelů ŠD   2 / 2 

Počet učitelek MŠ   4 /   4 

Počet správních zaměstnanců ZŠ a THP   5/   4,38 

Počet správních zaměstnanců MŠ   1 / 1,0 

Počet správních zaměstnanců ŠJ a vedoucí ŠJ   3 /   3,0 

 

c.2/   Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pedagogičtí pracovníci 
Funkce Úvazek. 

Roků 

ped.praxe 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace TU 

Drugdová Iva učitelka  1,0 33 let VŠ 1.- 5. r. 3. 

Patík Josef ředitel 1,0 24 let VŠ Tv-FTVS UK  

Chocholáček Roman učitel 1,0 1 let SŠ Tv - Ov   

Hladíková Marcela učitelka 1,0 13 let Vš 1.- 5. r.   5. 

Konečná Ivana učitelka 1,0 32 let VŠ 1. – 5. r. 2. 

Králová Martina Zástupce ředitele MŠ 1,0 29 let SŠ MŠ  

Pečenková Michaela učitelka MŠ 1,0 7 let SŠ MŠ  

Laudát Petr učitel 1,0 30 let VŠ M – Z 7. 

Laudátová Olga učitelka 1,0 26 let VŠ 1. – 5. r. 4. 

Linzová Stanislava Vedoucí vychovatelka 1,0 28 let SŠ ŠD  

Nováková Marcela učitelka MŠ 1,0 19 let SŠ MŠ  

Ondráček Pavel učitel 1,0 25 let VŠ Př – Ch 9. 

Hamatová Petra učitelka MŠ 1,0 3 roky SŠ MŠ  

Gvoždiaková Tereza Učitelka Aj 0,8181 3 roky VŠ filologie 6. 

Slivoňová Iva vychovatelka 1,0 7 let SŠ ŠD  

Pospíšilová Lucie Asistentka pedagoga 1,0 1 let VŠ-Bc   
Bartušková Elisová Martina Asistentka pedagoga 1,0 8 let SŠ   

Valtrová Lenka Asistentka pedagoga 0,75 2 rok SŠ   

Peroutová Soňa učitelka  1,0 32 let VŠ 1. – 5. r. 1. 

Konopková Helena učitelka 0,909 3 roky SŠ Studium VŠ  

Ševčíková Dita učitelka 1,0 21 let VŠ Čj - Hv 8. 

Průchová Lucie učitelka 0,273 16 let VŠ NJ  

Blehová Helena mateřská 1,0 9 let VŠ 1.-5. r.  

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

s žáky. Asistentky pedagoga dobře zapadly do kolektivu a jsou pro učitele i žáky obrovským 

přínosem.                 

 

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 79,6 Učitelé 2. stupně 56,9 

Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 

Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 
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Komentář: Z 14 učitelů ZŠ má 11 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. Nepodařilo se nám pro tento rok sehnat 

aprobovaného tělocvikáře po náhlém odchodu jedné paní učitelky. Paní Konopková si dodělala 

VŠ a je plně kvalifikovaná učitelka i. stupně ZŠ. 

 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 3/1 1/0 7/2 2/0 3/1 1/0 3/0 0/0 0/0 4/0 16/4 

ZŠ/MŠ 

Komentář: Věkový průměr pedagogických pracovníků ZŠ je 44,5 let, MŠ je 40,76 let.   

 

 

 

c.5/   Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

Ondráčková Jana Pracovník THP, účetní  1,0 SŠ 

Jindrová Jiřina Vedoucí školní jídelny 1,0 SOU 

Reslerová Stanislava zaučená kuchařka 1,0 SOU 

Nezbedová Věra Účetní, THP 1,0 SOU - odborné 

Včelařová Olga školnice MŠ 1,0 SŠ 

Ondičová Monika školnice ZŠ 1,0 SOU 

Řezáčová Andrea  školnice ZŠ - přístavba 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 6 let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů 

pro  školní rok 

2020/2021 

1 22 20 2 2 
 

Komentář:   Počet prvňáčků pro příští školní rok = 20    

 

 

d.2/   Výsledky přijímacího řízení 

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  
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  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 4 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 2 2 1 3 3 14 

 

c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

0 0 0 0  0 0 0 

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

z devátých ročníků z nižších ročníků celkem 

3 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  

14 0 

 

 

e.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
e.1/   Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu – 1. stupeň 

 

Průměr

na třídu

I. 13 13 0 1,08

I. 13 13 0 1,07

II. 18 15 3 1,15

II. 18 16 2 1,13

III. 12 10 2 1,25

III. 12 10 2 1,16

IV. 22 15 7 1,32

IV . 22 18 4 1,19

V. 15 11 4 1,22

V. 15 14 1 1,14

Celkem 80 64 16 1,204

Celkem 80 71 9 1,138

NehodnoceníTřída
Počet 

žáků
Prospělo Neprospělo

Prospělo s 

vyznamenáním
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Přehled o prospěchu – 2. stupeň 

 

Průměr

na třídu

VI. 23 16 7 1,33

VI. 23 19 4 1,2

VII. 10 2 8 2,03

VII. 10 3 7 1,74

VIII. 16 7 9 1 1,8

VIII. 16 8 8 1,57

IX. 14 4 9 1 1,64

IX. 14 6 8 1,63

Celkem 63 29 33 0 2 1,700

Celkem 63 36 27 0 0 1,535

NehodnoceníTřída
Počet 

žáků
Prospělo Neprospělo

Prospělo s 

vyznamenáním

 
 

Celkový přehled 

 

Průměr

na třídu

1. stupeň 80 64 16 1,204

1. stupeň 80 71 9 1,138

2. stupeň 63 29 33 0 2 1,7

2. stupeň 63 36 27 0 0 1,535

Celkem 143 93 49 0 2 1,452

Celkem 143 107 36 0 0 1,337

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. Letošek byl ovlivněn distanční výukou a většina žáků se 

zapojila a byla spokojena s výukou učitelů. 

Soustavně usilujeme o dosahování optimálních výsledků, zvýšení motivace, 

diferenciovaný přístup, zavádění nových metod a forem práce. 

Výsledky zkušebního celoplošného testování (výrazně ovlivněno dinstanční výukou): 

5. ročník:        Čj – 27 percentil              OSP – 30 percentil                    M – 37 percentil         

9. ročník:        Čj – 47 percentil              OSP – 32 percentil                    M – 34 percentil 

 

Slabé výsledky v letošním roce jsou ovlivněné distanční výukou, ale v porovnání s ostatními 

školami se držíme nad úrovní středu. 
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Přehled o chování 

1. stupeň 

I. 13 12

I. 13

II. 18 8 11 1

II. 18

III. 12 9

III. 12

IV. 22 18

IV. 22

V. 15 10

V. 15

Celkem 80 8 60 1 0 0 0 0

Celkem 80 0 0 0 0 0 0 0

2. stupeň

Třída
Počet 

žáků

Pochvala 

TU

Pochvala 

ŘŠ
NTU

Důtka 

TU
Důtka ŘŠ

2. 

stupeň

3. 

stupeň

VI. 23 6 20 1

VI. 23 5 1

VII. 10 5 2 3 1

VII. 10 3 1

VIII. 16 1 12 5 3 2

VIII. 16 1 3

IX. 14 12

IX. 14 3 1

Celkem 63 7 49 7 6 1 2 1

Celkem 63 12 1 0 4 0 1 0

Celkový přehled:

Důtka Důtka

TU ŘŠ

1. stupeň 80 8 60 1 0 0 0 0

1. stupeň 80 0 0 0 0 0 0 0

2. stupeň 63 7 49 7 6 1 2 1

2. stupeň 63 12 1 0 4 0 1 0

Celkem 143 15 109 8 6 1 2 1

Celkem 143 12 1 0 4 0 1 0

3. 

stupeň

Počet 

žáků

Pochvala 

TU

Pochvala 

ŘŠ
NTU

2. 

stupeň

 
Tučně vytištěný údaj = 2. pololetí 
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Komentář: V chování se objevují drobné přestupky. Větší problém vyvstal s neomluvenými 

hodinami v deváté třídě. Zaměřit se na zlepšení chování jednotlivců v 4. a 8. třídě. Stav se 

v letošním roce o malinko zlepšil. Je nutné sledovat a zlepšit stávající stav. Klasifikace 

v druhém pololetí je poznamenaná hygienickými opatřeními vlády a formou distančního 

vzdělávání. Bohužel v prvním pololetí jsme přijali žáka, který je nemocný a nechodí do 

školy. Tím se výrazně zvýšil počet neomluvených hodin. Žáka byl umístěn do střediska 

výchovné péče - Dyáda. 

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. 13 396 30,46

I. 13 193 14,85

II. 18 759 42,17

II. 18 186 10,33

III. 12 338 28,17

III. 12 110 9,17

IV. 22 910 41,36

IV. 22 272 12,36

 V. 15 685 45,67

V. 15 104 6,93

Celkem       80 3088 38,60 0

Celkem       80 865 10,81 0

2. stupeň

VI. 23 1304 56,70 85

VI. 23 251 10,91

VII. 10 1051 105,10 14

VII. 10 105 10,50 0

VIII. 16 737 46,06 10

VIII. 16 188 11,75 0

IX. 14 969 69,21 0

IX. 14 337 24,07 20

Celkem          63 4061 64,46 109

Celkem         63 881 13,98 20

Celkový přehled

1. stupeň 80 3088 38,60 0

1. stupeň 80 865 10,81 0

2. stupeň 63 4061 64,46 109

2. stupeň 63 881 13,98 20

Celkem           143 7149 49,99 109

Celkem           143 1746 12,21 20

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 19 

Nadaný 1 

Mimořádně nadaný 1 

S IVP 16 

Bez IVP 9 

Celkem 26 

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 3 

Alkohol 0 Šikanování 0 

Kouření 4 Vandalismus 0 

Kriminalita a delikvence 0 Násilné chování 0 

Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 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 6 učitelů splňuje kvalifikaci 

2 učitelů 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) – studium 

ukončeno VŠ vzdělání 

   

 

g.3/    Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

 

Typ kurzu nebo vzdělávací akce Počet účastníků 

Mentoring 1 

Čtenářská a matematická gramotnost 2 

Inkluze 1 

AJ 2 

Spolupráce AP s učitelem 1 

Čtenářská a matematická pregramotnost 1 

Nakládání s chemickými látkami 1 

Postup učitele při uplatňování podpůrných opatření 14 

 

 

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 1x 

 -Mikulášská nadílka 

- Tradice Vánoc 

- Lyžařský kurz  

- Vánoční zpívání 

- Pancake day 

- Divadlo Chomutov 

- Pernštejni  

- Betlémy 

- Rozsvícení vánočního stromu 

- ŠVP – neproběhla Covid-19 

- Projekt Osečná - neproběhla Covid-19 

- sportovní kurzy – 6. - 9. třída 

neproběhly Covid-19 

Akce k prevenci sociálně patologických jevů - besedy se SVP Chomutov 

- besedy s PPP Kadaň 

 - beseda s PČR 

nebyla Covid-19 

- beseda s 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 - okres 3. kolo 

Olympiáda ČJ 25 2 žáci   

Pythagoriáda 5. - 8. r. 32 Zrušena – důvod Covid  

Zeměpis 49 3 žáci  

Olympiáda  - Aj 63 2 žáci  

 

h.3/   Účast žáků ve sportovních soutěžích 

 

Název soutěže Počet žáků Umístění 

Florbal 30 Okres: 5 družstev , D 8.9.-3,, 

H 4.-5. – 1. D 4.-5. – 6., 

Kraj: H 4.-5. – 2. D 4.-5. – 6. 

Basketbal  21 Okres: D 4.-5. – 2. DH 4.-7. – 1. 

D 8.9. – 4., H8.9. – 5.,  

Přebory města Kadaně 0 Ne - Covid-19 
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Přespolní běh   34 Okres: H8.-9. - 2.,  

Kraj: 

Atletický čtyřboj 0 Ne - Covid-19 

 

Atletický trojboj 

0 Ne - Covid-19 

Pohár rozhlasu 0 Ne - Covid-19 

 

h.4/  Zájmové útvary 

 

Zájmový útvar Vedoucí Počet žáků 

Pohybové hry Konopková 21 

Florbal Chocholáček 12 

Matematický  Laudátová 15 

Keramika Linzová/Kotková 14/12 

Kytara + zpěv   Ševčíková 11 

Karate Patík 11 

 

h.5/  Školní družina 

 

 
Ve školním roce 2019-2020 pracovala ve škole dvě oddělení ŠD s počtem 60 žáků 1. - 4. třídy. 

Školní družina se zaměřuje na všestranný rozvoj žáka a přípravu na vyučování. Organizuje zájmové 

vzdělávání. Umožňuje odpočinkovou činnost. Důležitá úloha ve skladbě činností ŠD byla zaměřena 

na sportovní aktivity a pobyt venku. 

 

V září jsme se ohlíželi nejen za prázdninami, ale seznamovali 

jsme se s novým prostředím. Učili se, jak se správně chovat ve 

škole, ke kamarádům, na ulici, po cestě do školy a v jídelně. 

Vrhli jsme se také na výrobu pravidel družiny. 
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Podzim jsme věnovali vyprávění a četbě o lese a 

zvířátkách. Pozorovali jsme měnící se přírodu 

kolem nás a sledovali jsme, kdo navštíví naše 

krmítko, do kterého jsme doplňovali dobroty pro 

ptáčky.  

 

Jelikož nám letos počasí příliš nepřálo, nemohla se 

konat každoroční oblíbená akce Drakiáda. Vyrobili 

jsme si tedy alespoň dráčka z přírodnin, který 

zdobil naši družinu. 

 

Třídy jsme si vyzdobili v barvách podzimu a vrhli jsme se na 

tvoření z přírodnin, vystřihování a malování všeho spojeného s 

podzimem. Venku 

jsme vyráběli mandaly 

z přírodnin a domečky 

pro skřítky. 

Nezapomněli jsme ani 

na ptáčky a vyrobili 

jsme jim krmítka z 

jablíček, kterými jsme potom ozdobili stromy před družinou.  

 

Navštívili jsme také místní farmu pana Lebedy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Říjen jsme prožili ve znamení Halloweenu a světélkového průvodu. 

 
 



             

  

 - 17 – 

 
 

Svátek sv. Martina se ohlásil pouze v kalendáři, sníh 

nám nepadal a tak jsme se alespoň v tento den oblékli 

do bílého oblečení a uspořádali Bílý den. 

 

Prosinec proběhl ve znamení příprav na blížící se 

advent a vánoční čas. Vyzkoušeli jsme si vánoční 

dílničky, které pro nás a veřejnost uspořádal OÚ 

Perštejn. V průběhu předvánočního času jsme splnili 

úkoly, za jejichž splnění dostávaly děti sladkosti z adventní kalendáře. Vyzdobili jsme si družinu a v 

lese jsme ozdobili vánoční strom pro zvířátka plný zdravých dobrot. Navštívil nás i Mikuláš s anděly 

a čerty. 
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V lednu se jako každý rok konal celoškolní turnaj v piškvorkách a šipkách. 

 

V únoru jsme se dali do výroby masopustních 

masek a škrabošek a s velkou radostí jsme celé 

obci v masopustním průvodu ukázali naše krásné 

kostýmy, které mnohdy pomáhala vyrábět celá 

rodina. 

 

 

Březen a jaro se přihlásilo ale 11. 3. nám z důvodu 

nařízení vlády byla výuka ukončena až do 25. 5., 

kdy jsme se opět mohli ve škole potkat, i když jen 

v malých skupinkách. Povídali jsme si o tom, jak 

kdo prožil karanténu a nouzový stav. Připomněli 

jsme si, jak se v této době budeme chovat z hlediska hygienického. Měsíc červen a svátek dětí jsme 

letos oslavili plněním zábavných úkolů. V lese jsme tvořili obrázky z přírodnin a v posledním týdnu 

školy jsme využili nabídku p. uč. Valtrové zúčastnit se hledání pokladu na Temberku, který pro nás 

se staršími dětmi připravila. 

 

Konec školního roku a poslední den školní družiny jsme potom oslavili na koupališti s pořádnou 

porcí zmrzliny a přáním krásného léta. 

 

Za ŠD Stanislava Linzová a Iva Slivoňová 

 

AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

Září 2019 
Škola začíná – organizace 1.týdne 

Bohužel je to tak, prázdniny končí a v pondělí se zase potkáme. Ale nebojte, půjdeme na to 

polehoučku. V pondělí se před osmou hodinou sejdeme jako vždy na schodech, abychom přivítali 

naše prvňáčky. Pak se žáci přesunou se svými třídními učiteli do kmenových tříd. Ale skončíme 

nejpozději v 9.30. Od středy 4. září bude výuka probíhat podle rozvrhu, jen odpolední vyučování 

nám zatím pan ředitel odpustí. 

 

Zase sbíráme a pomáháme přírodě 

Tak jako v letech předchozích, i letos sbíráme to, co by jinak skončilo bez užitku v popelnicích. 

Tedy starý papír, víčka PET lahví a pomerančovou kůru. Letos nám bohužel zrušili výkup 

plechovek, ale naštěstí máte v naší obci možnost vytřídit je sami. Tak jako další tříditelný 

odpad (sklo, plast, bioodpad…), který doufám pilně třídíte!!! Děkujeme vám, v loňském roce 

jste pomohli přírodě i finančně naší škole. Ještě připomínám, že máte možnost v naší škole 

„odložit“ drobný elektroodpad a použité baterie. 

Procházkou do lesa – MŠ 

Dnešní procházka do lesa se nám vydařila. Celkem prudký kopec si děti vyšláply bez 

problémů a nahoře skoro běžely. Neznámé prostředí to pro ně není, protože „..tam chodí i s 

rodiči“. Děti si chvíli hrály samy a pak se šlo ke stromům, stavět domečky. Někdo stavěl pro 
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lesní skřítky a někdo pro ptáčky. Nakonec jsme nasbírali přírodniny a měli to akorát na oběd. Děti byly spokojené, všem 

se to líbilo a určitě si  to zopakujeme. 

 

Procházka s družinou 

Dnes jsme se vydali se školní družinou na vycházku. Díky novým bezpečnostním vestičkám, které jsme 

získali od firmy Aditeg, jsme krásně zářili na dálku. Nyní můžeme podnikat s dětmi bezpečné výlety po 

našem okolí. 

 

 

 

Pátá třída se vytáhla! 

Milé maminky a babičky, tak jsme vám trochu „fušovali“ do vašeho krásného 

řemesla. Zde jsou mladí kuchaři z 5. třídy při výrobě marmelády. Natrhali jsme si 

maliny a ostružiny, uvařili marmeládu, ochutnali a ještě všechny maličko pohostili. 

Nezbývá než říct mňam!  

 

 

Koloběžky a brusle 

Ve středu 18. 9. 2019 jsme zahájili klání o Šampiona školy 2019/2020 prvním závodem. Již 

tradičně je prvním závodem sezóny souboj na koloběžkách a kolečkových bruslích. Závodu 

na koloběžkách se zúčastnilo 30 žáků, 10 rodičů a 5 malých školáčků. Přes jeden pád a 

malou účast dívek byl závod napínavý a rozhodovaly poslední metry.  

 

Memoriál Václava Čecha 

Dne 25. 9. 2019 jsme se poprvé zúčastnili Memoriálu Václava Čecha ve fotbale. Byl to 

již 6. ročník tohoto turnaje, celkem se zúčastnilo 9 družstev. Museli jsme se smířit s 

krutým 7. místem. Potěšení přišlo při vyhlašování nejlepšího hráče turnaje, kterým byl 

zvolen náš Jáchym Šťovíček. Gratulujeme. 

 

Přivítali jsme občánky 

„Když narodí se maličký…..“ těmito slovy začíná známá básnička Fr. Hrubína. A my bychom 

dodali – je potřeba ho řádně přivítat. A na to my jsme specialisté. Proto v pátek 27.září vyrazila 

pětice z páté třídy přivítat na obecním úřadě pětici nových občánků a svých budoucích 

spolužáků. Děkujeme Jirkovi Kinclovi, Hertě Hudákové, Kačce Konopkové, Dorce Kubové a 

Káje Chlumské za kulturní reprezentaci školy. 

 

 

Světlo pro Kubu 

Jakub je slabozraký. Má předepsány pomůcky, které mu mají pomoci handicap zvládnout, 

například kvalitní světlo na práci. Napadlo nás, že by se mu hodila čelovka, která by svítila 

přímo do sešitu nebo knihy. Dostali jsme na ni prostředky od státu. Napadlo nás, že by to 

mohlo být něco speciálního, co by Kuba s hrdostí používal. Díky zkušenostem jsme oslovili 

firmu Moris distribution, která zastupuje výrobce čelovek Ledlenser. Požádali jsme o 

čelovku speciální žluté edice a zástupce firmy pan Hubička nám nabídl darem tu nejlepší z 

jejich produkce. Děkujeme moc, Kuba poděkuje dopisem a svou prací. 

Z šesťáků se oficiálně staly MEGA DRSNÝ PANDY 
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Když člověk přijde v 6. třídě na druhý stupeň, je to bažant. Tedy dokud si ho pod svá křídla 

nevezmou mazáci (aka naši deváťáci) a neudělají z něj doslova přes noc ostříleného člena bandy 

MEGA DRSNÝCH PAND. Naši šesťáci se na svůj první třídní výlet na druhém stupni vydali do 

Mostu, kde vyzkoušeli svou mrštnost, hbitost a přesnost v laser aréně. 

 

Září ve školce 

Září uteklo jako voda. Myslím, že bylo povedené a veselé. Sluníčko nám přálo, a tak jsme s dětmi 

stihli probudit skřítky na hradě, postavit pro ně domečky i najít poklad. A protože nás už v říjnu 

čeká bruslení, trénovali jsme na  fotbalovém hřišti. A těch barev kolem, až přechází zrak!  A to je 

začátek toho, co příroda umí vyčarovat a my budeme čarovat s ní. Krásný podzim přeje  naše 

školka. 

 

Rytíři čtenářského řádu 

V pátek 27.9. navštívili žáci 2.třídy Městskou knihovnu v Klášterci nad Ohří. Dvorní dámy je 

provedly knihovnou a vyzkoušely čtenářské dovednosti druháků. Po přečtení čtenářského slibu 

král všechny pasoval na Rytíře řádu čtenářského a děti si pak mohly samy vystavené knihy 

prohlížet. Všem se výlet líbil a možná to pro někoho nebyla poslední návštěva knihovny. 

 

 

Přespolní běh v Chomutově 

Dne 30. 9. 2019 proběhlo okresní kolo v Přespolním běhu v Chomutově. Naši školu reprezentovali tito žáci: Starší žáci: 

Jakub Zuth, Lukáš Hlaváček, Vávra Matyáš, Černý Dominik, Nechutný Kristián a Ondřej 

Čečrdle Starší žákyně: Bára Hrubá, Natálie Kothánková, Pavla Čechová a Marie Pražáková. 

Mladší žáci: Jáchym Šťovíček, Aleš Zavadil, Martin Krčma, Adam Rejmann, Benjamín 

Černý a Václav Wolf. Mladší žákyně: Jolana Šťovíčková, Lenka Voglová, Tereza Uhříčková 

a Diana Grundová Chlapci 4. až 5. třída: Jan Čihák, Michal Krčma, Ondřej Vogl, Jiří Kincl, 

Matěj Nezbeda, Tomáš Köppl a Matěj Nečas Děvčata 4. – 5. třída: Kateřina Konopková, 

Dorka Kubová, Karolína Chlumská, Nela Havlíčková, Adéla Nečasová, Lenka Hodboďová a Natálie Kornalíková. Ještě 

nemáme oficiální výsledky všech kategorií. Děvčata a chlapci z naší školy ZŠ a MŠ Perštejn v kategorii 4. – 5. tříd jeli 

závodit, i když věděli, že budou startovat s žáky o dva roky staršími. Chlapci 6. – 7. třida měli medailové ambice, ale 

bohužel se to nepovedlo a žádný cenný kov si tentokrát nepřivezli. Děvčata šance neměla. Děkujeme jim za snahu a 

odhodlání, se kterým se vrhla do závodu. Překvapení však nastalo, když naši starší chlapci obsadili nádherné 2. místo. 

Nejvíce se o to zasloužili Jakub, Matyáš a Lukáš, kteří doběhli v první části startovního pole.  

 

Říjen 2019 

Čtvrťáci na úřadě 

Čtvrťáci se 2. 10. 2019 na chvíli stali malou součástí chodu perštejnského úřadu. Děkujeme, že 

jsme vás mohli navštívit, že jste  nás, pane starosto, provedl a udělal si na nás čas. Návštěva pro 

nás byla krásným zpestřením výuky. Mnoho jsme se toho od Vás dozvěděli. Doufáme, že tak, jak 

nás potěšily vaše dárečky, vás potěšily naše zvídavé otázky. Čtvrťáci 

 

 

Za zvířátky 

V pondělí 7.10. jsme se školní družinou využili krásného počasí a vydali se za zvířátky na 

místní farmu pana Lebedy. Děti přinesly pro zvířátka tolik dobrot, že zbylo i na ryby v chovném 

rybníku. Procházku jsme zakončili výstupem na Temberk. Cestou jsme obdivovali barvy 

podzimní přírody a nasbírali jsme si materiál pro další tvoření v družině. 

 

Plavání – 2. a 3. tř.- očima třeťáků 
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Na plavání mě moc moc bavilo skákání do hloubky, pak skládání slov z písmen, s kterými  jsme 

museli přeplavat. Nejdřív jsem se bála plavání, ale zjistila jsem, že je to zábava. (Karolína V.)Na 

plavání mě nejvíc baví, když si všichni hrajeme…ale vlastně všechno. Plavání je dobré, 

nemusíme se učit ve škole. 
 

 

Čtyřlístek v divadle 

V pátek 11.10. děti z 1. stupně navštívily představení Čtyřlístek a talisman moci v mosteckém 

divadle. S kamarády ze Čtyřlístku jsme se všichni podívali až na vrchol Mount Everestu a do 

tropického ráje. Opět jsme se přesvědčili, že talisman moci ke štěstí vlastně nepotřebujeme. 

 

 

 

Podzimní tvoření v přírodě 

 
Naše školní družina opět využila krásného počasí a vydala se na procházku na Selský dvůr, kde 

děti stavěly domečky a tvořily obrázky z přírodnin. Jelikož jsme si opět přinesli spoustu 

materiálu na tvoření, hned jsme se také vrhli do podzimní výzdoby družiny 

Halloween se blíží!!! 

Podzim se nám vybarvuje v celé své kráse a s ním přicházejí tradiční podzimní radovánky. Stále čekáme na to super 

větrné odpoledne, abychom vyrazili pouštět draky na oblíbené Drakiádě. Buďte v pohotovosti! Až bude předpověď hlásit, 

že zítřek je ten pravý den, hned vyhlásíme poplach! 

Světýlkový strašidelný pochod rozmary počasí netrpí, takže vyrazíme každopádně ve čtvrtek 31.10. v 17 hodin od školy 

na obhlídku strašidelných oken a zahrad. Lampion a strašidelný kostým s sebou!! Soutěžit ale budeme letos „O 

nejkrásnější dýni“.  

 

Naši žáčci ovládli kadaňský Běh do vrchu 

V úterý 8.10.2019 se v Kadani konal tradiční Běh do vrchu. Žáci naší školy se zúčastnili v hojném počtu 

51 závodníků. Svatý kopeček překonaly se vší sportovní vervou všechny děti. Počasí sice nebylo nic 

moc, chladno a déšť na elánu ubíral, Svatý kopeček překonaly se vší sportovní vervou všechny děti. 

Sportovnímu nasazení odpovídají výsledky závodu, kdy reprezentanti z prvního stupně ovládli 

výsledkovou listinu a obsadili všechna první místa.  

 

 

Nové mikroskopy 

Ve fotogalerii na Rajčeti můžete vidět žáky druhého stupně při mikroskopování. Letos 

jsme zakoupili 14 nových žákovských mikroskopů ve vysoké kvalitě. Příchod velké 

třídy na druhý stupeň totiž ukázal, že dosavadní mikroskopy, na které pamatují rodiče 

dnešních žáků a jen část je plně funkční, již ani počtem nestačí. Nové mikroskopy jsou 

svým vybavením moderní laboratorní přístroje, mají LED akumulátorové osvětlení, 

clonu, výměnné objektivy, jen maximální zvětšení je menší (400x). Žáci se naučí práci 

s moderním a odpovídajícím zařízením, podívají se pomocí něj do mikrosvěta, který 

nás obklopuje.  

 

Předávání pohárů nejlepším běžcům do vrchu 

Podívejte se, jak vypadalo předávání pohárů pro vítěze Běhu do vrchu v Kadani!!!! Perštejnští 

běžci jsou prostě nejlepší!!! Vezeme celkem 6 zlatých, 2 stříbrné a jednu bronzovou. Pohár 

předávali jen prvním, takže na fotce vidíte šťastné vítěze. 
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Sbíráme o 106 

Dnes jsme odeslali do světa první kontejner starého papíru a víček. Třídíme a sbíráme pilně. Moc 

děkujeme našim rodičům a prarodičům, že nám pomáhají. A nejen nám, i naší Zeměkouli 

 

 

 

NAŠI ŠESŤÁCI SI VOLALI S DĚTMI Z KATARU 

Už podruhé jsme vyzkoušeli s našimi dětmi takzvaný MYSTERY SKYPE CALL – přes skype 

jsme se spojili s dětmi z druhého konce světa a pomocí otázek, na které druhá strana vždy 

může odpovídat jen ANO/NE jsme navzájem zjišťovali, odkud kdo je. Naše děti byly 

rozdělené do několika skupin – jedni zajišťovali komunikaci s druhou stranou, druzí zapisovali 

zjištěné 

informace na tabuli, třetí pořizovali fotodokumentaci všeho, co se dělo, čtvrtí hledali v mapách a atlasech a další zase 

hledali důležité informace na internetu. Od obecných otázek typu, jestli žijí na severní polokouli, přes otázky typu, jestli 

je jejich země u moře, až po zjišťování, jestli na vlajce mají jen 2 barvy, jsme se během asi 21 minut dopátrali toho, že 

děti na druhé straně byly z Kataru. Oni byli zhruba stejně úspěšní (hodně jim pomohlo, že nežijeme ani v severní ani jižní 

Evropě), a tak jsme si nakonec zamávali do kamery a katarské děti pak utíkaly na hodině tělocviku, zatímco my jsme na 

internetu googlili, jak vlastně Katar vypadá a různé zajímavosti o něm. Po Novém roce do toho jdeme znovu! A už teď 

odhadujeme, odkud asi budou děti tenotkrát. 

 

HALLOWEEN PARTY UŽ VE ČTVRTEK! 

Ve čtvrtek v 17 hodin vyrazí od naší školy zástupy zombieků, čarodějnic, pirátů a dalších okostýmovaných postav na 

tradiční SVĚTÝLKOVÝ STRAŠIDELNÝ POCHOD. A až obejdeme Perštejn, půjdou angličtináři z 5. až 9. třídy na 

pravou HALLOWEEN PARTY! 

Říjen ve školce 

Jako mávnutím proutku uběhl říjen. Byl neuvěřitelně slunečný, takže jsme to krásné počasí 

jaksepatří využili. Výlet do lesa , na Selský dvůr, do parku v Klášterci a na louku v Lužném. 

Jsme zdatní turisté a v listopadu ještě nějaké výlety přidáme. Nechce se ani věřit, že za měsíc 

začne Advent a to nás čeká mnoho práce s přípravou a tréninkem. Ale těšíme se a Vy se těšte 

také! 

 

Listopad 2019 

Halloween na naší škole 

Svátek všech duchů a strašidel jsme si na naší škole zase užili. Už od rána jste mohli potkat hororové 

bytosti, jak bloudí po našich chodbách. Vchod hlavní budovy i přístavby zdobila umělecká díla – dýně 

přihlášené do soutěže. Ale ten pravý rej vypukl až v 17 hodin. To otevřely své ohnivé oči všechny 

soutěžící a před školou podupával děsuplný zástup s nejrůznějšími světýlky. Jako vždy jsme obešli 

skoro celý Perštejn. Zabáli jsme se u Nezbedů, Nečasových, Havránků, Huráňů a svoji strachuplnou 

výpravu jsme zakončili u Rejmannů. Nové síly jsme nabrali ve strašidelném pivovaru (moc děkujeme). 

Škoda jen, že byla docela zima, ale to už tak na konci října bývá… 

Soutěž O nejkrásnější dýni 

Letošní dýňové soutěže se zúčastnilo 20 dýní v hlavní budově 

a 17 v přístavbě. Určitě padl účastnický rekord!!!! Jedna byla 

krásnější než druhá, některé byly velmi originální, jiné 

doopravdická umělecká díla. Odborná porota složená z žáků 

naší školy to měla těžké, ale nakonec padlo rozhodnutí, že 
v hlavní budově vypadají stupně vítězů viz webové stránky 

školy. 
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Osmáci o půlnoci ve škole 

Jak probíhalo přespání 8.třídy ve škole o halloweenské noci? Vše pro vás sepsal Martin Hodboď: 
My, osmáci, jsme se sešli hned po průvodu. Po skvělé večeři (řízky, bramborové placky, ovoce) 

následovala hádací hra. Jeden vždy seděl zády k tabuli, nad ním bylo napsané slovo a měl 

uhodnout pomocí otázek, které to je. Když nás to přestalo bavit, šli jsme si zatrsat na půdu na 

strašidelnou party v angličtině. 

Pak jsme na sebe chvilku bafali při stezce odvahy. Před spaním jsme se ještě prošli po nočním 

Perštejně a cestou jsme vyprovodili Kubu Pejchala. Místo večerníčka jsme si chtěli pustit nějaký 

dobrý horor, ale nepodařilo se nám spustit žádný v češtině. Tak nám paní učitelka pustila Kytici, 

tu už si ale moc nepamatuji, protože jsem rychle usnul. Ráno jsme se nasnídali, vše vrátili na svá 

místa a přežili 6 (holky jen 4) hodin. Na závěr bych chtěl poděkovat paní učitelce, která pro nás 

toto přespání zorganizovala. 

P.S.: a paní učitelka by chtěla poděkovat žákům, bylo to bezvadné a i já si to suprově užila 

 

 

JAK JSME HLEDALI UPÍŘÍ ZUBY V KUPCE SENA 

Ta věhlasná jehla by se snad hledala v kupce sena líp než pár sněhobílých upířích klapaček! 

Nicméně i ten nakonec děti vždycky našly… Na naší anglo-půdě jsme si i letos udělali 

dopoledne plné halloweenských soutěží a her, které si vyzkoušeli všichni od 5. až do 9. 

třídy. Hledaly se už ty zmíněné upíří tesáky, dýněmi se sráželi bubáci z toaleťáků, hrály se 

pavoučí a švábí piškvorky 

, tvořily se dýňové osobnosti, luštila se strašidelná osmisměrka, házely se oči do 

čarodějnických bot, mumie se motaly do toaletních papírů a nakonec se poznávaly i 

bradavice a jazyky čarodějnic, oči vlkodlaků a bobky duchů 

 

 

Zeměpis v kostce 

 

Říká se, že kdo necestuje, jako by 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. tříd a 

udělali jim moc hezkou přednášku, do které je také zapojili. Práce jsou vystavené ve škole, 

tímto všem zapojeným děkujeme. 

 

 

Páťáci měsíc na Měsíci 

Hlavním cílem letu Apolla 11 bylo v roce 1969 doletět na Měsíc, přistát na jeho 

povrchu a bezpečně se vrátit na Zemi. Let na Měsíc, kterého se zúčastnila posádka 

ve složení Neil Armstrong, Edwin Aldrin a Michale Collins, trval tři dny. Nám, 

páťáķům, cesta trvala více než měsíc, ale i tak jsme přistáli štastní. 
 

 

 

 

Krásné páté místo našich děvčat v okresním kole florbalu v Kadani 

 
Dne 6. 11. 2019, na den stávky učitelů, se konalo v kadaňské sportovní hale okresní 

finále ve florbalu žákyň 6. a 7. tříd. Naše děvčata ve složení: Lenka Voglová, 

Kateřina Konopková, Tereza Uhříčková, Karolína Chlumská, Herta Hudáková, 

Dorka Kubová, Nela Havlíčková, Adéla Nečasová obsadila krásné 5. místo. 

 

Bílý den 

Dnes, jako každoročně, jsme v přístavbě očekávali Martina na bílém koni. Podle 

předpovědi jsme tušili, že asi nepřijede, tak jsme si sníh alespoň představili. Všichni 

přišli v bílém, vystřihovali jsme sněhové vločky, bílé koně, hledali bílé věci, četli první 

zimní příběhy. Nakonec jsme se společně vyfotografovali. 
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PERŠTEJN MÁ SVŮJ VLASTNÍ ENGLISH CLUB 

Venku je tma, ale naše anglo-půda je zaplněná brebentěním a angličtina tu lítá ode zdi ke 

zdi. ENGLISH CLUB, do kterého jsou zapojeni naši páťáci a šesťáci, se potkává každý 

čtvrtek v 7 hodin ráno. Vstávat takhle brzy nám dává zabrat (všem), ale stojí to za to. Při 

English Clubu děláme jenom 2 věci – hrajeme hry a mluvíme anglicky. Naše nejnovější 

oblíbená hra je English Voleyball. Potřebujete k ní: balónek, síť a partu nadšenců, kteří si 

ve 2 týmech balónek přehazují a vytváří přitom anglické věty na nějaké téma.  

Úžasné třetí místo našich děvčat v okresním kole florbalu v Kadani 

Dne 14. 11. 2019 se konalo v kadaňské sportovní hale okresní finále ve florbalu žákyň 

8. a 9. tříd. Jelikož jsme malá škola, můžou v kategorii starších startovat naše mladší 

děvčata a tak jsme toho využili a postavili i dvě „šesťandy“ a jednu „páťandu“. Z 

24 děvčat na vyšším stupni se turnaje účastnilo 9 statečných. Naše děvčata ve složení: 

Lenka Voglová, Kateřina Konopková, Tereza Uhříčková, Marie a Eva Pražáková, 

Eliška a Veronika Káchová, Denisa Plecitá, Pavla Čechová a Bára Hrubá obsadila krásné 3. místo. 

 

JAK JSME V KADANI ZAŽILI JEDEN DEN V LONDÝNĚ 

Do divadla chodíme rádi. A na anglická představení ještě radši. A když je to anglické 

představení s herci z Londýna, tak to jsme úplně nejradši! A to se nám dneska poštěstilo – naši 

šesťáci a deváťáci viděli v kadaňském Orfeu představení ONE DAY IN LONDON, které jim 

přijel zahrát Tomas McCabe s Rhiannou Garciou. Nefalšovaná britská angličtina nás uváděla v 

úžas, ale zároveň nám samozřejmě připravila i pár situací, kdy naši studenti nerozuměli. 

 

Apollo přistálo v přístavbě 

Vesmírný let Apolla 11 byl zakončen ve 3. třídě. Vyzkoušeli jsme si návštěvu cizí planety, 

kde jsme předali naše zkušenosti. Při komunikaci s mimozemšťany jsme obstáli velice 

dobře. Byli jsme však překvapeni, kolik toho o nás vědí. Toto setkání bylo pro obě strany 

milé. Páťáci 

 

Čteme pohádky 

Pan Miloš Macourek by byl jistě pyšný, že se jeho pohádka o Kateřince a tlustém 

červeném svetru dostala mezi naše menší děti prostřednictvím starších žáků. A tak 

vypravěč, Kateřinka, maminka a červený svetr dětem krásně četli a četli a četli…..  

Florbal trojic 

Dne 18. 11. 2019 se uskutečnila další soutěž o šampiona 

školy 2019/2020-„FLORBAL TROJIC“. 

Celkem se přihlásilo osm družstev. Na druhém stupni byli žáci nalosováni do dvou 

skupin po čtyřech týmech. Vítězové a druzí ve skupinách se utkali o 1. – 4. místo a to 

opět systémem „každý s každým“. Pořadí viz web školy. 

 

Zeměpis netradičně 

 

Dnešní hodinu zeměpisu jsme pojali příjemně. Odměnili jsme se po probraném tematickém celku 

USA ochutnávkou jídla toho ,,nejlepšího,, co Amerika nabízí. Tedy pokud to můžeme ochutnávkou 

nazvat. Nikdo neodcházel s prázdným břichem ba naopak 
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Výrazné zlepšení oproti loňsku – 2.místo v basketbale 4.-5.tříd 

Dne 26. 11. 2019 se konalo v Březně basketbalové klání omladiny ze 4. – 5. tříd. Naši 

borci obsadili úžasné druhé místo. 

Složení týmu: Kateřina Konopková (9 bodů), Michal Krčma (8 bodů), Luca Zeis (6 bodů) 

a Ondřej Vogl (2 body), dále reprezentovali Jan Čihák, Karolína Chlumská, Dorka 

Kubová a Jiří Kincl. 

Z žaček a žáčků 2. a 3. třídy jsou plavci. 

V úterý 26.11.2019 se konaly poslední hodiny Plaveckého kurzu pro žáky 2. a 3. třídy. 

Deset dvouhodinovek se všichni pilně učili zvládat základy plavání a při poslední 

hodině byli všichni absolventi oceněni odznáčkem.  

Máme proto nyní mezi sebou nové plaváčky krabíky, želvičky, kapříky i delfíny. 

Někteří svůj um dotáhli až na Plavce borce, k čemuž nelze než gratulovat. 

 

Florbal čtveřic I. stupně 

Ve středu 27.11.2019 si děti z 1. stupně mohly společně zahrát v rámci celoroční soutěže 

o Šampiona školy na florbalovém turnaji čtveřic. Ke startu se přihlásilo celkem pět 

čtyřčlenných družstev. Všichni soutěžící bojovali o co nejlepší výsledek srdnatě, avšak 

ve stylu Fair play. Výsledky jsou na webu školy. 

 

 

Prosinec 2019 

Děkujeme 

Moc Vám děkujeme za Vaši přízeň, milí rodiče, prarodiče i přátelé naší školy, kterou jste 

nám projevili při rozsvěcení vánočního stromečku. Kostel zaplněný až po strop, hromový 

potlesk, to jsme ani nečekali. A poděkování od nás Vám patří i za nákup v našem stánku s 

občerstvením. Díky Vám přidáváme do fondu SRPDŠ 8263,-Kč. Z tohoto fondu zaplatíme 

dětem mikulášskou dobrotu, vstupné do předvánočního kina i autobus, který děti doveze 

tam i zpátky. A jestli něco zbude, tak jim přispějeme i na další akce, výlety a odměny. 

 

Perštejnské týmy převálcovaly ve florbale všechny soupeře 

V úterý 3.12.2019 se v Březně u Chomutova konalo okrskové kolo ve Florbale chlapců 6. a 

7. tříd a také 8. a 9. tříd. Naši školu reprezentovaly dva týmy v celkovém počtu 16 žáků.  

Na úspěchu týmu se nemalou měrou podíleli brankáři Vašek Wolf a Vítek Zavadil, kteří 

zachránili mnoho situací, které obrana promarnila. Přejeme oběma týmům mnoho úspěchů v 

okresním kole, do kterého zaslouženě postoupily. 

Martin zvítězil v olympiádě z českého jazyka 

27.11. proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka. Tato soutěž je určena pro žáky 8. a 9. 

ročníků, protože úkoly jsou docela náročné a každý rok vzdělávání je znát. Školního kola se 

zúčastnilo 7 žákyň z 9. třídy 1.deváťák a 1 osmák. Nejprve se účastníci zapotili nad jazykovými 

problémy. Už tam byla jasná převaha, překvapivě toho nejmladšího účastníka. 

Všem děkujeme za účast a super výkony a držíme palce v okresním kole. 
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Okresní finále mladších florbalistů 

Dne 4. 12. 2019 se chlapci narození 2008 a mladší poprali o postup do krajského finále 

ve florbalu ČEP´S. Hrálo se ve dvou skupinách po čtyřech a první dva ze skupiny hráli 

semifinále a poté bojovali o konečné umístěni. Naši perštejnskou školu reprezentovali: 

Aleš Zavadil, Michal Krčma, Jan Čihák, Luka Zeis, Ondřej Vogl, Matyáš Konopka, 

Václav Wolf a Šimon Voigt. Do skupiny jsme dostali Spořice, Březeneckou Chomutov 

a Studenskou Jirkov. Děvčata jsme přihlásili také, ale ta okresní turnaj neměla. 

Postupují rovnou do krajského finále, jelikož se přihlásilo málo týmů. Celkové druhé 

místo je úžasný výsledek. 

Čtenářská noc 

Čtenářský klub se rozhodl, že si zpestří adventní čas, a tak jsme si sbalili spacáky, karimatky, něco k 

jídlu a rozečtenou knížku a dali si sraz večer před školou. Bohužel bacily a úrazy zaúřadovaly, takže 

jsme dlouhou noc ve škole trávili jen ve čtyřech. Nejprve jsme zkontrolovali adventní výzdobu v 

Perštejně, pak si dali několik soubojů v deskových hrách. Před spaním si pustili zfilmovaného Robinsona 

a Pejska s kočičkou. 

A ráno posnídali, poklidili a vyrazili domů. A mezitím jsme samozřejmě četli sami, svým kamarádům 

nahlas a vyprávěli, co se v našich knížkách od minule událo. Povedlo se, tak už se těšíme na příští 

čtenářský večírek. 

Třeťáci jsou chytrá kůzlata 

Při hodinách čtení jsme trénovali divadlo „O chytrých kůzlatech“ a ve čtvrtek jsme se 

vystřídali v rolích a  konečně jsme ho předvedli našim kamarádům v první a druhé třídě. 

Ještě musíme vypilovat trému…, ale už jsme se pustili I do anglické vánoční scénky . 

 

 

LETOS ZAZPÍVÁME KOLEDY VE ŠKOLNÍ ULICI 

Christmas caroling neboli vánoční zpívání u Vašich dveří je anglosaská tradice, kterou 

jsme si v Perštejně poprvé vyzkoušeli už vloni, když jsme prošli celou Zahradní ulici. 

Letos se vydáme do perštejnských ulic podruhé a tentokrát na Vás budeme zvonit v ulici 

Školní, a to už tuhle středu 18. prosince mezi sedmou a devátou hodinou večer. Nemusíte 

si pro nás nic připravovat, nechceme ani peníze ani sladkosti, budeme jen rádi, když si s 

námi zazpíváte vánoční koledu a spolu si užijeme trochu předvánoční radosti. Těšíme se 

na Vás! 

 

Drážďany 2019 

V úterý jsme byli my, většina druhého stupně, na výletě v Drážďanech. Měli jsme tam hezky teplo, všimli jsme si trhů, 

utratili úspěšně všechny eura v obřím obchodním centru a byli na letišti. Byla to zajímavá prohlídka, prošli jsme 

obvyklou kontrolou a autobusem jsme jezdili po ploše. Bohužel nepřistávalo žádné letadlo. 

 

Leden 2020 

Ať se nám daří v roce 2020! 

Milí rodiče, prarodiče, přátelé školy, sponzoři, milí žáčci, 

chtěli bychom Vám poděkovat za všechno to krásné a dobré, co jsme spolu a díky Vám 

prožili v roce minulém. A do toho nového, přestupného a hezky kulatého 2020. roku 

Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky a dobrého pocitu z toho, že jste si splnili, co 

jste si naplánovali. Máme Vás rádi. Učitelé a ostatní pracovníci ZŠ a MŠ Perštejn 
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PŘEDPOVĚDI PRO ROK 2019 VYŠLY NA 54% 

Vloni touhle dobou jsme si s našimi dětmi sedli a v hodinách angličtiny jsme napsali, jaký si 

myslíme, že bude rok 2019. Tipovalo se třeba, kdo dostane psa nebo nový mobil, jestli někdo 

odejde ze třídy nebo kdo bude mít jakou barvu vlasů. Sečteno podtrženo – naše předpovědi vyšly 

na 54%. 

Věštírnu si tedy zatím zakládat nebudeme, ale neodradilo nás to a zkusili jsme to i letos! Naše 

předpovědi pro rok 2020 už jsou zapečetěné v obálce a těšíme se, až je za rok zase pročteme a 

zjistíme, jestli se z nás náhodou přeci jen nestali Sibyly a Nostradamové. Za rok tedy zase dáme vědět. 

 

Nevybíráme kartony!! 

Firma, která od nás vykupuje sběr, nám oznámila, že nevybírá kartony. Starý papír, ve kterém bude karton, od nás ani 

nepřeberou. Proto vás prosíme – roztřiďte starý papír na noviny, letáky a časopisy) a kartony k nám nevozte. Děkujeme. 

Stále vybíráme i víčka a sušenou kůru, přinést můžete i drobný elektroodpad či použité baterie. 

 

8. místo v krajském finále ve florbalu ČEP´S. 

Tento turnaj jsme si přijeli prostě užít, protože již postup na kraj byl pro nás velký 

úspěch. Turnaj se uskutečnil 16. 1. 2020 v Chomutově 

Hrálo se ve dvou skupinách po pěti, 2x 8 minut. První dva ze skupiny hráli semifinále a 

poté bojovali o konečné umístěni. Naši perštejnskou školu reprezentovali: Aleš Zavadil, 

Luka Zeis, Ondřej Vogl, Václav Wolf, Adam Rejmann, Šimon Voigt a Jáchym Šťovíček. 

 

KŘEČČÍ SÉGRY OVLÁDLY PŮDU 

Naši šesťáci (aka Mega Drsný pandy) si pořídili dvě křeččí holky jako třídní zvířátka. Jedna se samozřejmě 

jmenuje Panda, o jméno té druhé se svedl lítý boj, ale nakonec vyhrála Fifinka. Naši šesťáci se o ně starají – 

dávají jim čistou vodu i žrádlo, čistí akvárko, ve kterém žijí. A samozřejmě je i mazlí a hrají si s nimi. V 

podstatě se tedy naše třída rozrostla z 23 na 25 členů.  

 

ANGLIČTINÁŘŠTÍ OLYMPIONICI 

Tradiční lednové angličtinářské zápolení zná své vítěze – soutěžíme vždy ve 2 kategoriích: 6. a 

7. třída a 8. a 9. třída. V té vyšší kategorii si díky letošnímu vítězství připsal osmák Míša Richter 

už hattrick, 3x po sobě ve školním kole zvítězil. V té nižší kategorii se konalo velké překvapení 

– své štěstí v olympiádě totiž zkusila i páťačka Maruška Zavadilová a všem vytřela zrak. Na 

únorovém okresním kole, které proběhne v Klášterci nad Ohří, budeme Míšovi i Marušce držet 

všechny pěsti! 

6. místo v krajském finále ve florbalu ČEP´S. 

Postup na kraj byl pro nás velmi jednoduchý, protože se přihlásily jen dvě školy z okresu 

Chomutov a dvě školy postupovaly. Na kraji bychom měli i šance na medaile, kdyby jela 

všechna nominovaná děvčata. Ale nemoci a zranění nás o tuto možnost připravily. Děkujeme, 

děvčata, za bojovnost. Pan ředitel se velmi omlouvá Kačce Bayerlové, že na ni neustále volal 

jménem její starší sestry. 

 

Únor 2020 

PŘESPÁNÍ S PÁŤÁKY SLAVILO RŮZNORODOST A TOLERANCI 

Letošní přespání s páťáky bylo výjimečné – vůbec poprvé jsme totiž ve škole slavili Den 

Martina Luthera Kinga juniora! Z logistických a organizačních důvodů jsme ho bohužel 

nemohli slavit 20. ledna (jako jej slavili v USA), ale až ve středu 29. ledna. Po pravé americké 
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večeři (pizze!) jsme se rozdělili do 5 týmů po dvou a začali jsme hrát – všechny hry večera nějakým způsobům 

připomínaly, jak je důležité vnímat lidskou různorodost, toleranci a rovnoprávnost pro všechny. 

Lyžák, den 0. 

Zdravíme z Božího Daru. Přesun jsme zvládli na výbornou, stejně tak ubytování, rozdělení do družstev 

a vstupní instruktáž. Před večeří (rýže, vepřové na paprikách) jsme zvládli procházku po okolí. Už to 

docela fičelo… Jinak se Sabina v plné síle ještě nedostavila, uvidíme ráno. Přejeme krásný večer a 

dobrou noc 

Den 1. – V objetí divoké Sabiny 

Večer jsme pod vlivem strašlivé předpovědi počasí ani nemohli usnout 

(někteří očekávali příchod bouře ještě po půlnoci a bouřlivě o tom diskutovali). 

Ráno v půl šesté to vypuklo – vichr, hromy, blesky, liják! Ale nebojte, všichni jsme 

přežili a pozorovali vše jen z okna. 

 

Větrné úterý na horách 

Hned po probuzení jsme s napětím očekávali, co počasí. A ono dostalo rozum – sice pořád ještě 

dost foukalo, ale sněhu připadlo tak akorát. Vleky už víceméně frčely, takže všechny skupiny 

vyrazily na sjezdovky. Začátečníci Za Prahu a na Novako, všichni ostatní na Klínovec. Nebylo to 

sice ideální, občas se stalo, že vítr někoho přišpendlil na sjezdovku a ten nešťastník ne a ne sjet 

dolů. Přesto jsme vytrvali, Klínovečáci až do 16 hodin!! Božídarští si dali pauzu na oběd (výborná 

zelňačka) a odpo pokračovali. Turisté zvládli 2 krušnohorské vrcholy – dopoledne Fichtelberg, po 

obědě Neklid s Božskou vyhlídkou. Ale bylo to náročné až drsné, jen se podívejte na fotky!! 

Středa a čtvrtek na Božím Daru 

Středeční ráno vypadalo velmi slibně, takže jsme vyrazili úplně všichni s veškerým vybavením. Borci 

na Klínovec, méně zkušení na Novako, turisté kolem obce a běžkaři vyzkoušeli stopu, zda něco od 

loňska nezapomněli. A nezapomněli . Dojeli jsme na první pokus až ke Krmelci a zpět. I lyžaři a 

hlavně lachtani dělají pokrok – všichni už jezdí na vleku a spousta z nich se přesunula na ty opravdu 

drsné sjezdovky. 

Ve čtvrtek jsme v tomto trendu pokračovali. Běžkaři si střihli desítku na Myslivny a zpět. A 

odpoledne pro změnu dobroty v Krmelci. 

 

Návrat z lyžařského kurzu 

Z kurzu se vrátíme v pátek kolem 14.30. Autobus pro nás přijede na Boží Dar ve 14 hodin, takže snad bude dobrá cesta a 

v půl třetí už nás budete moci obejmout. 

JAK JSME SE STALI RESTAURÁTORY V KADAŇSKÉM KLÁŠTEŘE 

Zatímco se druhý stupeň minulý týden vydal vstříc horám, vichřicím a sněhovým dobrodružstvím, 

páťáci a „nelyžníci“ z druhého stupně se vydali na exkurzi do Městského muzea v Kadani. Tam si na 

chvilku vyzkoušeli, jaké to je být restaurátory, dozvěděli se, jak to bylo s františkány a svatým 

Františkem a podívali se pod lešení, na kterém pracují opravdoví restaurátoři dnem i nocí, aby 

odhalili tamní nástěnné malby. Po exkurzi do historie jsme se pak vydali ještě na procházku po městě, 

zavítali do pár obchodů a pak hurá do Perštejna! jak jsme restaurovali si můžete prohlédnout tady: 

https://zsmsperstejn.rajce.idnes.cz/RESTAURATORSKY_WORKSHOP/ 

Ochutnávka exotického ovoce – přístavba 

Již po několikáté nám firma BOVYS přichystala příjemnou svačinu – méně obvyklé druhy ovoce původně 

pocházející z různých zemí světa. Společně jsme nad mapou pátrali, odkud jednotlivé druhy pocházejí. Pak 

jsme hlasovali, které ovoce nám chutnalo nejvíce. Ochutnali jsme: avokádo, pitahaya (dračí ovoce), physalis 

(mochyně), kiwi, granátové jablíčko, nashi, mango… Co je váš favorit?  

 

https://zsmsperstejn.rajce.idnes.cz/RESTAURATORSKY_WORKSHOP/
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Masopust 

Jako každoročně jsme připomněli našim dětem i spoluobčanům masopustní tradici. V maskách a 

s náležitým hlukem prošel náš průvod Perštejnem, občas se zastavil a společně přednesl říkanku. 

Byli jsme obdarováni sladkostmi, za které moc děkujeme. Snad jsme tím udělali všem veselejší 

náladu. Dokonce nám přes špatnou předpověď počasí vysvitlo i sluníčko. 

 

Úterní odpoledne plné šplhounů 

V úterý 18.2.2020 odpoledne se v tělocvičně na kurtech sešlo mnoho „šplhounů“ k další soutěži v rámci 

celoroční soutěže o Šampiona školy. Tentokrát si „šplhouni“ přišli zašplhat po tyči a většině z nich to šlo 

vskutku dobře. Celkové výsledky naleznete v příloze. 

Nejrychlejším šplhounem byl Matyáš Vávra z 8. třídy, který třetím, mimosoutěžním pokusem zdolal tyč 

v čase 2,72 vteřiny. Do 5 vteřin se vešli také Jakub Zuth, Luca Zeis a děvčata Lenka Voglová a Dorka 

Kubová. Všem účastníkům děkuji a vítězům gratuluji. 

 

Nejlepší šplhouni se podívali do Kadaně 

Nejlepší „šplhouni a šplhny“ z Perštejna jeli ve čtvrtek 20. 2. 2020 reprezentovat naši školu do 

Kadaně, kde zejména naše zástupkyně reprezentovaly školu čestně. Ve svých věkových kategoriích 

se výborně umístily Lenka Voglová na druhém místě, Kateřina Konopková na třetím místě a s 

náskokem ve své kategorii s časem lepším než mnohem starší lezci na prvním místě v kategorii 4.-

5. třída dívky Dorka Kubová. Děvčatům gratulujeme a ostatním účastníkům děkuji až na výjimky 

za krásnou reprezentaci naší školy. 

 

1. místo v okresním turnaji smíšených družstev 6. -7. tříd 

Dne 26. 2. 2020 se konalo v Klášterci nad Ohří basketbalové klání smíšených družstev. 

Naši žáci se stali vítězi celého turnaje. 

Složení týmu: Kateřina Konopková (7 bodů), Tereza Uhříčková (6 bodů), Lenka 

Voglová (4 body) a Jáchym Šťovíček (9 bodů), Ben Černý (18 bodů), Jolana 

Šťovíčková a Aleš Zavadil (oba 2 body), Jára Kulhánek. 

 

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo 

Vydali jsme se na okresní kolo ZO do Kadaně. Zastoupili nás žáci Vašek Wolf (6.tř.) a Martin Hodboď (8.tř.). Po 

vyčerpávajícím testu složeném ze 3 částí skončil Vašík na 13. městě ze 16 a Martin na 8. místě z 21. Gratulujeme 

 

Kolumbie v Kadani 

Ve středu 19.2 jsme vyrazili s žáky 6.,7. a 8. třídy do Kadaně do kina Hvězda, které jsme 

mimochodem měli sami pro sebe,  na dokument s přednáškou o Kolumbii. Mnohým lidem se 

při slově Kolumbie vybaví nebezpečný stát s plantážemi koky. Tento dokument nám však 

ukázal její daleko příjemnější tvář. Takovou jaká skutečně je. Vonící kávou, létajícími 

kolibříky, lidmi, kteří se ještě umí radovat. Ale i smutnější stránku, a to jaký dopad má 

naše,,nová“ doba na panenskou přírodu i původní kmeny žijící v ní. Spousta věcí nám zůstala 

v hlavě k zamyšlení a také mnoho krásných zážitkových obrazů z této země. Už teď se těšíme 

na další Senegal. 

Březen 2020 

Loňské třetí místo našich děvčat v okresním kole basketbalu v Chomutově nám letos uteklo o 

pouhý jeden koš 
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Dne 5. 3. 2020 se konalo v tělocvičnách ZŠ Zahradní Chomutov okresní finále v basketbalu 

starších děvčat. 

Naše děvčata ve složení: Eva Pražáková, Marie Pražáková, Tereza Uhříčková, Kateřina 

Konopková, Karolína Hlaváčková (první pětka), 

Veronika Káchová, Eliška Káchová, Lenka Voglová, Jolana Šťovíčková („druhá pětka“) obsadila smolné 4. místo. 

 

DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU 

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, 

předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými 

stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem. 

Aktuálně: http://www.szu.cz/tema/prevence/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni 

 

Skok do vody 

Na výtvarné výchově v 6.třídě znělo zadání POHYB. Děti si vybraly k realizaci skok do vody. Byly 

rozděleny do 4 skupin a každá skupina měla na starosti jinou část pohybu. Děti spolupracovaly a to 

je důležité. Výsledek je skvělý. 

 

 

Pernštejni v Perštejně – Da Vinci 

Ve středu 4.3. se k nám do tělocvičny přijeli podívat divadelníci a šermíři Pernštejni z Pardubic. 

Skupina s názvem Renegáti si připravila představení o Leonardu da Vincim. Interaktivně jsme si 

mohli vyzkoušet některé z jeho vynálezů. Byla to velice poučná přednáška, všichni jsme si ji užili. 

Akce se zúčastnila celá škola společně s učiteli. Moc děkujeme a těšíme se na příští návštěvu. 

 

Výuka zrušena!!!! 

Od středy 11.3. až do odvolání bude uzavřena škola z hygienických důvodů . Vláda vyhlásila toto opatření, pro další 

informace sledujte naše stránky a další příkazy vlády ČR. Od středy také nebude fungovat pro školu školní jídelna. Obědy 

žáků jsou automaticky odhlášené. 

 

Týden s domácí výukou 

Dnes jsme začali druhý týden doma. Pomalu si zvykáme na nový systém. Ven chodíme jen s rouškou a to jen v 

nejnutnějším případě. My, učitelé, se učíme učit jinak. Virtuálně. Děti se učí učit se samy. A rodiče se učí, jak přesvědčit 

děti, že se chtějí učit. A nezbláznit se z nich. Nová doba, nové úkoly. Nikdo neví, jak dlouho to ještě potrvá… 

Jak přežít? 

Rodiče, naplánujte dětem den – hodiny, kdy se budou věnovat škole. Určete čas, dokdy pošlou učitelům vypracované 

úkoly. A hodiny, kdy si můžou dělat, co chtějí. Pevný režim pomůže dětem nezvlčit. Každý den sledujte systém 

skolaonline a povídejte si s dětmi o tom, co se naučili. V případě nejasností nám napište nebo zavolejte. 14 dní bez učení 

nikoho nezabije, ale pokud budeme doma měsíc a déle… Čerstvý vzduch a krásné jarní počasí udělá všem dobře, na těle i 

na duši. Procházka lesem, po našich krásných Krušných horách, nám dodá energii. Ale jen za určitých podmínek – je 

třeba se chránit. O roušce už byla řeč. A i když to běžně dětem zakazujeme, schůzky s kamarády přesuňme raději na 

sociální sítě. 

Domácí vězení nabízí ideální možnost k zabití času – číst si a sledovat filmy natočené podle knížek. Naplánujte si s dětmi 

čtenářské chvilky a čtěte společně. Třeba objevíme nové malé čtenáře…. 

No, držím nám všem palce. Určitě to zvládneme a brzy se vrátíme do starých dobrých kolejí. 

 

http://www.szu.cz/tema/prevence/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni
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Zápis do 1.třídy 

Podle opatření MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem 

a onemocněním COVID-19 budou zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. probíhat v dubnu a bez 

osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Ředitel školy Mgr. Josef Patík osloví rodiče každého budoucího prvňáčka ze spádových oblastí osobním e-mailem. 

V případě nejasnosti, nebo když nespadáte pod naši školu, neváhejte oslovit pana ředitele (zsperstejn@gmail.com). 

 

Není nutno, aby bylo přímo veselo… 

Začínáme 3. týden výuky z gauče. Pomalu už si začínáme zvykat. My, učitelé, už jsme se naučili pracovat jinak, s novou 

technikou, a snad už umíme i odhadnout tu správnou míru úkolů, aby se daly zvládnout a možná i někoho trochu bavily. 

Žáci už pochopili, že je potřeba úkoly včas zpracovávat a odevzdávat. Že to bohužel nejsou prázdniny. A všichni se už s 

námi spojili. 

A před Vámi, rodiči, smekáme. Možná není na škodu si zopakovat věty hlavní a vedlejší, poloměry a stavbu buňky, ale 

při všech těch úkolech, které ještě musíte zvládnout, je to obdivuhodný výkon. Tleskáme vám, ale nepřehánějte to, zdraví 

máte jen jedno. Učení a vysvětlování nechte na nás a Vašich dětech. Vás prosíme jen o to, abyste dohlédli, že Vaše 

děťátka zasednou k psacím stolům, sešitům, učebnicím a počítačům. A že jim přibývají splněné úkoly. Pojďme využít 

této situace ke zvýšení samostatnosti našich dětí. Jsou šikovné a nepotřebují vodit za ručičku… 

Nikdo neví, jak dlouho ještě stav nouze potrvá. Musíme vydržet a nezbláznit se. A nejlepším lékem na trudnomyslnost je 

písnička. Pokud jste si včera nestihli zazpívat s pány Svěrákem a Uhlířem písničku Není nutno, tak je možná teď pravá 

příležitost. Nebo klidně znova, toho není nikdy dost. Hlavně nesmí býti smutno…. 

 

Duben 2020 

Izolace, to je výzva! 

Ne, že by si člověk v nouzovém stavu užíval, kamarádi a babičky už nám vážně chybí, ale 

svoje výhody má i koronavirová izolace. Je to totiž pořádná výzva. Učitelé i žáci objevili 

internet a jeho svět, takže se učíme z internetových učebnic, prezentací a videí. A 

dokonce zkoušíme i výuku online. Zatím to jsou jen první vlaštovky, ale angličtina, 

čeština a hudebka se takhle učit dá. A jestli nás do školy nepustí ještě 2 měsíce, jak 

vyhrožují, tak nám nic jiného nezbyde. Žáci, kromě zdokonalení se v ovládání počítačů, v 

sobě zas objevují umění tvorby videí a prezentací. 

Škola v přírodě 

Vzhledem k situaci v ČR se letošní pobyt v ŠvP neuskuteční. A jak to bude s penězi, které jste už zaplatili? Jsme v 

jednání s agenturou o přesunutí termínu pobytu na příští školní rok. Peníze se tedy vracet nebudou. 

 

Veselé Velikonoce 

Milí rodiče, žáci a přátelé, je potřeba si užívat života, obzvlášť v této podivné době. I když 

jsme zvyklí slavit svátky jara jinak, užijte si ty letošní sice v izolaci, přesto v hojnosti, 

radosti, pohodě a lásce v kruhu rodinném. I když se asi ještě dlouho neuvidíme, myslíme na 

Vás a držíme palce, ať všechno dobře dopadne. Požehnané Velikonoce! 

 

Zápis do MŠ 

Zápis proběhne v pondělí 11.5.2020 od 10.00 – 12.00 hod 

Vyjádření organizátora k letošní ŠVP 

Jak jsme již oznámili, letošní škola v přírodě se kvůli opatření vlády neuskuteční. Organizátor 

ŠVP, pan Handreich z agentury PAC, z.s., se s panem ředitelem domluvili na následujícím: 

mailto:zsperstejn@gmail.com
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• do konce školního roku vrátí platby za všechny děti v nynějším pátém ročníku 

• ostatní peníze by zůstaly a organizátor by je zohlednil v příštím roce 

• termín školy v přírodě – ve stejném areálu (Poslův mlýn) od 30.5. do 4.6.2021. 

 

Den Země 

Že nám není lhostejný stav životního prostředí kolem nás, to je jasné. Třídíme odpad, sbíráme a 

odevzdáváme starý papír a také každý rok čistíme okolí Perštejna od odpadků, které si tam odložili 

hlupáci, kteří asi neví, co je to popelnice. Jenže co letos, kdy společný úklid v rámci Dne Země není 

možný? Stačil jeden nápad – žáci 2.stupně si mohli vybrat – buď si v rámci literatury přečtou o přírodě 

několik textů a procvičí tím svou čtenářskou gramotnost, nebo do přírody vyrazí s pytlem a pomůžou jí 

od nepořádku. Jako důkaz stačí poslat fotografii s „úlovky“. 

Sama jsem byla zvědavá, koho už nebaví jen sedět doma u počítače… Výsledkem je remíza – přesně 

půlka školáků vyrazila do přírody. Někteří přesvědčili i své rodiče a sourozence. Někdo našel jen pár papírků od sušenek, 

ale byli i tací, co se do toho obuli pořádně a úlovek museli odvézt na vozíčku. Podívejte se do naší fotogalerie, jak je díky 

nám čisté okolí Perštejna, Lužného, Černýše, Okounova, Stráže i Květnové. Mám z toho radost. 

 

Znovuotevření ZŠ a MŠ 

Na základě plánovaného zvolňování mimořádných opatření týkající se základních škol bude i naše škola v Perštejně 

otevřena dne 25. 5. 2020. Docházka bude dobrovolná. V souvislosti s tím a na základě dohody se zřizovatelem (obcí 

Perštejn) bude v tento den obnoven i provoz MŠ. Prosíme rodiče, kteří uvažují o tom, že dítě dají do MŠ, aby nejpozději 

do 20. 5. 2020 toto nahlásili paní Ondráčkové do kanceláře školy. Pokud nám to hygienické podmínky, které nám stanoví 

MŠMT, dovolí, velmi rádi umožníme stravování i žákům 1.stupně ZŠ. Tato informace se týká jen žáků MŠ a 1.stupně, 

druhý stupeň nadále zůstává na distančním vzdělávání. Sledujte nadále školní web a Facebook. Vše se může ještě 

změnit!!! MŠMT tvrdí: „Plánujeme otevření……“, ne „Otevřeme!“ A situace se každá den mění… 

 

Květen 2020 

Uvolňování hygienických opatření 

Od 11.5. bude naše škola otevřena pro žáky 9.třídy připravující se na přijímací zkoušky, od 25.5. pro žáky 1.stupně ZŠ a 

pro děti v MŠ. Máme z toho radost, ale nebude to tak jednoduché… 

Na toto vyučování je potřeba se přihlásit. Žáci 9.ročníků do 7.5., žáci 1. stupně do 18.5. Kdo nebude do daného data 

přihlášen, nebude se moci přihlásit dodatečně. Bude potřeba vyplnit a odevzdat čestné prohlášení (v příloze) a dodržovat 

přísná hygienická opatření (také v příloze). Přesnější a podrobnější informace Vám sdělíme, až bude celý harmonogram 

sestaven a domluven. Pan ředitel bude rodičům, jejichž dětí se daná situace týká, posílat zprávy v systému online, tak 

prosím každý den sledujte svou „poštovní schránku“. 

Snad to zvládneme. Sledujte prosím naše stránky, situace se mění každým dnem. V případě nejasností neváhejte nás 

kontaktovat. 

Prezenční výuka pro žáky připravující se na přijímací zkoušky 

Na základě nařízení vlády umožní naše škola od 11.5. 2020 pro žáky 9.ročníku připravující se na přijímací zkoušky 

prezenční výuku. Výuka bude probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek od 8 hodin, vyučovány budou 3 hodiny (1 hodina český 

jazyk + 2 hodiny matematika). 

K výuce se žák/žákyně musí závazně přihlásit řediteli školy do 7.5. v systému Skola online. Po tomto datu už další žáci 

nebudou přijati. Skupiny budou pracovat v neměnné podobě. 

K první hodině žáci přinesou vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke 

stažení níže). 

Výuka je určena pouze pro žáky 9. ročníku a bude trvat do termínu přijímací zkoušky. Stravování ve školní jídelně není 

možné. 
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Budeme dodržovat přísná hygienická pravidla, která najdete níže. Kromě jiného musí být žáci vybaveni dvěma rouškami 

a igelitovým sáčkem na použitou roušku. 

 

Prezenční výuka žáků 1.stupně – pravidla 

25. 5. 2020 konečně ožije naše škola malými školáčky. Ale abychom to zvládli, musíme dodržovat hygienická pravidla. 

Konkrétní informace dostanete od třídní učitelky. 

 

SLAVNÉ OBRAZY à la NAŠI DEVÁŤÁCI 

Trendy nehoníme často, ale tenhle nás vyloženě chytil: vezmete nějaký slavný obraz a snažíte se ho 

zrekonstruovat doma s tím, co máte zrovna po ruce. Jediné pravidlo zní – fantazii se meze nekladou. A 

tak naši deváťáci vzali Picassova, Modiglianova nebo Magrittova díla a hráli si s nimi. 

Jako bonus k tomu v angličtině popsali, proč si ten který obraz vybrali a jaký byl jejich postup. Z lišky 

se tak stal třeba černý králík, ale králík jiné barvy prostě po ruce nebyl, a naše Kiki chtěla zachovat to, 

že bude mít na hlavě živé zvíře. Tak se sice změnila trochu barevná škála, ale na úkor celku to 

rozhodně nebylo. Takže odpověď na otázku: JAK VYPADÁ TO VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU? může 

být i DNES JSEM SE FOTILA S KRÁLÍKEM NA HLAVĚ. A to nás baví.  

Červen 2020 

Konzultace pro druhý stupeň 

Milí rodiče a žáci, 

rozhodli jsme se využít možnosti konzultací pro 2. stupeň. Naším cílem je, aby se děti po dlouhé době znovu setkaly. 

Musíme také vyřešit organizační věci (např. vybrat učebnice, vyklidit skříňky apod.) a když zbyde čas, tak také zjistit stav 

znalostí učiva, které si děti při domácí výuce osvojovaly a procvičovaly. 

Konzultace budou probíhat formou čtyřhodinové výuky pro každou třídu 1x za týden. Výuka je dobrovolná, podmínkou k 

účasti je přinést vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení na 

stránkách školy). Bez tohoto prohlášení nebude dítě do školy vpuštěno! Dále je potřeba dodržovat hygienická opatření (2 

roušky, mytí rukou, rozestupy…). 

Začneme 8. června. Žáci budou do školy docházet v 9 hodin (dříve nemohou být do školy vpuštěni), výuka skončí ve 13 

hodin a pak bude možnost oběda ve školní jídelně – je nutné se ale předem přihlásit, na příští týden již do zítřka (tedy 

čtvrtka 4.6.).  

6. třída bude mít konzultace vždy v úterý, 7.třída ve středu, 8.třída v pondělí a 9.třída ve čtvrtek. Vystřídají se u nich 

všichni vyučující, kteří potřebují s žáky něco prokonzultovat. Půlení tříd je nutné pouze v 6.třídě (max. počet dětí ve 

skupině je 15). Další informace vám sdělí třídní učitelé jednotlivých tříd. 

 

Životní prostředí v době COVIDové 

Ochrana našeho životního prostředí je důležitá i v době mimořádné. Naši sedmáci se tímto tématem 

několik dlouhých týdnů na dálku zabývali.  Vymysleli pár způsobů, jak nejen svým mladším 

spolužákům přiblížit to nejdůležitější a nejjednodušší, jak můžeme své prostředí chránit nebo pomoci 

jeho čistotě. 

Zadání bylo dosti  volné, a tak se mezi výtvory našly webové stránky, plakáty, poučné koláže i 

brožury. Vlastně – posuďte sami, jak se to našim sedmákům povedlo v galerii a pod odkazem.  

https://zivotni-prostredi4.webnode.cz/ 

 

Dopravní výchova na dálku? Nooo, jde to. 

Jak se naučit bez osobních názorných příkladů, konzultací a praktických jízd dopravní předpisy, to byla výzva posledních 

dvou měsíců pro naše šesťáky. Úkol to nebyl lehký, ale většina se s ním se ctí poprala. 

https://zivotni-prostredi4.webnode.cz/
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K učení jim naštěstí pomohlo mnoho dostupných a hezky zpracovaných materiálů na webu a názorná a hlavně zábavná 

videa BESIPu s hlasem Barta Simpsona. V pondělí skládali takovou malou neoficiální zkoušku s testy, které nápadně 

připomínaly ty, s nimiž se za pár let potkají v autoškolách. Většina je zvládla na jedničku a někteří by v testech na 

cyklistický řidičák strčili do kapsy i leckteré silniční profesionály. Jen je velká škoda, že praktické jízdy v silničním 

provozu nebylo možné v této složité době zorganizovat. 

Tak cyklistům zdar a nejen na silnicích opatrně, milí šesťáci. 

 

INFORMACE K ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

Školní rok utekl jako voda a nás čeká poslední týden a potom prázdniny. Určitě si je všichni zasloužíme, protože letos to 

pravdu nebylo jednoduché. Přišli jsme o spoustu krásných akcí (divadlo, Osečnou, kurzy…), ale některé si ujít 

nenecháme! Proto závěr školního roku proběhne klasickým způsobem. 

V pondělí 22. 6. se budeme fotit. Začneme v 8:30 1. třídou a postupně se po 15 minutách vyfotíme všichni až do 9. třídy. 

Takže obléci do gala a nacvičit úsměv! 

Úterý 23. 6. a středa 24. 6. se třídní učitelé rozhodnou, zda vyrazí se svými žáčky na třídní výlety, nebo je ještě potrápí 

výukou ve třídách. Na výlet ovšem mohou vyrazit jen ti, kteří do středy 24. 6. odevzdají všechny učebnice. 

Ve čtvrtek 25. 6. se v 9 hodin sejdeme na fotbalovém hřišti. Slavnostně vyhlásíme šampiona školy, nejlepšího žáka každé 

třídy, nejlepší sběrače a oceníme vůbec všechny šikovné žáky naší školy. 

A v pátek 26. 6. , až se pokocháme krásným vysvědčením, tak se sejdeme v 8:10 ve venkovním areálu školy a rozloučíme 

se s našimi deváťáky. 

pak už hurá na prázdniny. Snad budou krásné, slunečné, bez bacilů a bez roušek!!! 

 

Děkujeme za poklad! 

V naší školce je pořád veselo  a stále se snažíme, abychom si každý den hezky užili. Vždyt jsme 

se takovou dobu neviděli! Včera nám s programem moc pomohla paní učitelka Lenka Valtrová, 

která s dětmi z družiny připravila pro naše školkáčky hledání pokladu . Určitě budeme  ve 

spolupráci pokračovat a moc všem děkujeme. 

 

 

Třeťáci na Špičáku 

Dnes třeťáci vyrazili na velkou túru na pravý Špičák, startoviště paraglajdů. Sice jsme funěli do 

kopce 618 metrů n.m., ale potom výhled stál za to !!. Cestou jsme měli krušnou chvilku, když 

jsme si mysleli, že v lesní kůlně s nápisem „NEKRMIT“ je zavřené nějaké strašné zvíře! 

……Zpět jsme putovali přes Ondřejov… 

 

Kamínky pro radost a pro štěstí 

Určitě už jste si všimli krásně barevné výzdoby parkoviště za úřadem. Naši čvrťáci s paní Nečasovou se 

v době koronaviru nenudili a malovali a malovali. Vše důležité si přečtete na přiložené cedulce. Tak 

vyražte do malé galerie. A můžete třeba nějaký kamínek přidat… Moc děkujeme 

 

 

Mušketýři z osmičky na výletě 

Na Špičáku bylo dnes plno – jako první se na průzkum rampy a na krásné výhledy po okolí vypravila 

část osmé třídy. Bylo nás osm – Ondra, Martin, Šindy, Novis, Kikin, Zutík, učitelka a pes Ben. Krása 

nesmírná!!! Protože nejsme béčka, nešli jsme hned domů, ale zamířili jsme po loukách do kopců zjistit, 
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kolik vody je v lomu ve Vykmanově. Je jí dost, což prozkoumal na vlastní kůži Ben. Cestou domů jsme ještě pozdravili 

spolužačku Monču a pak už spěchali do Perštejna, protože už napustili koupaliště. 

 

Ocenili jsme naše nejlepší 

Poslední školní zvonění klepe na dveře, proto dnes nastal nejvyšší čas ocenit ty nejlepší z 

nejlepších. Plné krabice sladkostí a dárků čekaly na nejlepší sběrače papíru, víček a 

pomerančové kůry. Dárek si odnesli také všichni žáci, kteří dosáhli něčeho výjimečného. 

Nejlepší žáci tříd dostali odměnou permanentku na perštejnské koupaliště, za kterou moc 

děkujeme našemu obecnímu úřadu. Byli to: Marek Žitek, Jasmínka Šestáková, Monika 

Stützová, Ondra Vogl, Kryštof Duchek, Tereza Uhříčková, Miky Procházka, Kája Hlaváčková a Verča Káchová. Úplný 

závěr slavnosti obstarali Šampioni školy. Nejsportovnější třídy 5. a 9. třídy obdržely 500 Kč na něco dobrého. 

Šampionem školy se pro letošní školní rok stali čtvrťáci Ondra Vogl a Adélka Nečasová a šesťáci Martin Krčma a Léňa 

Voglová. 

Čtvrťáci na cestách 

Ve středu se vydali čtvrťáci na zmrzlinu do klášterecké Evženky. Počasí nám přálo a zmrzlina byla 

super. Prostě ideální konec školního roku. 

 

 

 

Družina se loučí 

Všechno pomalu končí, všichni se loučíme. I děti z družiny si na rozloučenou došly na zmrzlinu a 

pro dárečky na koupaliště. Odpoledne plné smíchu a bublinek si užili a už se těší na léto a 

prázdniny. 

 

 

Rozloučení s absolventy školního roku 2019/2020 

Poslední školní den jsme rozdali vysvědčení a popřáli si krásné prázdniny. 

Také jsme se slavnostně rozloučili s našimi deváťáky. Ti nás, jako již mnoho dalších před 

nimi, opouští a po prázdninách budou ve svém vzdělávání pokračovat na středních 

školách. Zazněla spousta vtipných i dojemných slov a leckteré oko nezůstalo suché. 

Podívat se, jak jsme se loučili, můžete na Rajčeti. 

 

Vážení rodiče, 

vše jsme i díky Vám letos v době různých opatření vlády zvládli. 

Děkujeme za Vaše nasazení v této těžké době a věříme, že nás všechny to posílí do dalších let spolupráce. 

Letošní vysvědčení je asi nejhezčí, co kdy děti měly. Hlavně díky Vám, kteří jste se po práci, vaření a úklidu ještě stihli 

věnovat Vašim dětem v distančním způsobu vzdělávání. Přáli bychom Vám, aby si děti ty krásné známky udržely i další 

léta. 

Moc si Vaší práce vážíme. 

Přeji všem za celý učitelský sbor a i správní zaměstnance krásnou dovolenou. Naberte sil a budeme se těšit na viděnou 1. 

září. 

S pozdravem za všechny zaměstnance školy 

Josef Patík 

 

 

 

https://zsmsperstejn.rajce.idnes.cz/2019_2020_rozlouceni_s_devataky/
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i.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI 
 

ČŠI – zjišťovala po telefonu, jak se naši vyučující zapojili do distančního vzdělávání. Všichni zvládli 

bez problémů distanční výuku. 

 

j.  Základní údaje o hospodaření školy 
 

Rozbor hospodaření 2019 

I. PŘÍJMY Celkem NIV

Projekty, Výzva 

022 Obec

Státní  roz. UZ 33 353 17 038 861,00 Kč    17 038 861,00 Kč  

Projekty Šablony II 505 185,00 Kč          505 185,00 Kč  

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

Ost. výnosy 138 217,04 Kč          138 217,04 Kč      

Stravné 759 482,00 Kč          759 482,00 Kč      

Poplatek za MŠ 60 788,45 Kč            60 788,45 Kč        

Polatek za ŠD 29 020,00 Kč            29 020,00 Kč        

Sponzorské dary 156 000,00 Kč          156 000,00 Kč      

Státní roz. UZ 33 070 8 000,00 Kč              8 000,00 Kč            

CELKEM 21 388 593,49     17 046 861,00 Kč  505 185,00 Kč  3 836 547,49 Kč  

 
II. INVESTICE:  

1. Investiční výdaje 

a/   Dotace       

 

III. FONDY               

b/   FRIM (reprodukce investičního majetku) 

  

Stav účtu k: 31.12.2018 135 144,00 Kč           

Tvorba zdrojů: odpisy 25 424,00 Kč             

Stav účtu k: 31.12.2019 160 568,00 Kč            
2. Neinvestiční výdaje 

 

a/ Tvorba a použití FKSP 
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Přijmy Výdaje

Převod z roku 2018 194 170,62    stav účtu Stravné 65 896,00       

Tvorba v roce 2019 250 170,00    Rekreace -                    

dorovnání 2018 -                   Den učitelů 29 074,00       

Úroky, vyrovnání XII.18 100,22            Věcné dary/živ.výročí 4 000,00         

Úroky do: IX.19 44,95              penzijní 76 800,00       

Úroky do: XII.19 4,62                * Poplatky do XI.19 859,00             

Vyrovnání s BÚ XI.19 814,05            Poplatky do XII.19 109,00             *

Celkem 445 304,46    Celkem 176 738,00     

Přijmy - výdaje k 31.12.2019 268 566,46                  

Stav účtu k: 31.12.2019 268 566,46                  

* bude převedeno do (v roce) roku 2020

 

 

b/   Fond odměn 

 

  

Stav účtu k: 31.12.2018 91 285,00 Kč             

Tvorba zdrojů: 2019 230 131,51 Kč           

Čerpání: 2019 -  Kč                         

Stav účtu k: 31.12.2019 321 416,51 Kč           

 
   

c/   Rezervní fond  

 

  

Stav účtu k: 31.12.2018 61 457,30 Kč             

Tvorba 2019 920 526,04 Kč           

Převod šablon 2019 476 825,00 Kč           

Čerpání: 2019 -  Kč                         

Stav účtu k: 31.12.2019 1 458 808,34 Kč        
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d/   Neinvestiční náklady          

 

Položka Celkem NIV Výzva 022 Šablony II Provoz

Materiálové náklady 334 136,63            1 114,00  23 293,00  309 729,63  

DDHM nad 1000,- 282 463,00            99 250,00  183 213,00  

Učebnice ,pomůcky 116 512,00            116 512,00  

Potraviny ŠJ 762 760,74            762 760,74  

Služby 405 905,89            78 210,00  20 590,00  307 105,89  

Opravy 603 834,99            603 834,99  

Cestovné 11 506,00              234,00  11 272,00  

Mzdy 12 470 678,00       12 341 081,00  129 597,00  

Odvody ZP, SP 4 225 640,00         4 181 700,00  43 940,00  

FKSP 249 421,00            246 822,00  2 599,00  

Pojistné 62 443,00              47 742,00  402,00  14 299,00  

Ostatní náklady 31 391,00              19 971,00  11 420,00  

Mateřská škola 60 788,45              60 788,45  

Školní družina 29 020,00              29 020,00  

Elektrika, plyn, voda 584 895,51            584 895,51  

Odpis 25 424,00              25 424,00  

Dohody 198 989,00            13 709,00  185 280,00  

Celkem 20 455 809,21       17 046 861,00  -   505 185,00  2 903 763,21  

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Položka Celkem NIV Výzva 022 Šablony II Provoz

Upravený rozpočet/přijmy 21 388 593,49       17 046 861,00  -   505 185,00  3 836 547,49  

Čerpání rozpočtu 20 455 809,21       17 046 861,00  -   505 185,00  2 903 763,21  

Celkem 932 784,28            -   -   932 784,28  

 

 

 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 

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

                    fond odměn                               186 556,85          

 rezervní fond       746 227,43 

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

 hospodářský výsledek celkem      932 784,28 
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Sdružení rodičů a přátel dětí a školy 

 

Hospodaření za rok 2019 
 

 

Přijmy

Převod z roku 2018 154 188,82    Kulturní vystoupení 11 080,00         

Sběr 8 893,50        Doprava - autobusy 46 049,19         

Od žáku na dopravu 15 788,00      Poplatky - doklady, poštovné 125,00              

Od žáku na výlety 47 260,00      Hotdogovač 4 619,00           

ŠVP 219 230,00    Kurzy a výlety 59 646,00         

SRPDŠ - příspěvky 33 060,00      ŠVP 219 184,00      

Sponzorské dary 9 843,00        Odměny žákům 14 741,00         

Vánoční prodej (trhy) 8 263,00        Vedení účtu 1 270,00           

Vráceno z vybrané čaástky na odměny 2 712,00        Pro ŠSK 18 384,97         

Úroky 12,41              

Celkem 499 250,73    Celkem 375 099,16      

Stav účtu k: 31.12.2019 124 151,57                                

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 včetně interaktivní tabule s dataprojektorem. 

 

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 2019-2020 

 

Školní sportovní klub měl v roce 2019 -2020 151 členů. Školní rok byl na pořádání sportovních akcí 

z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách o poznání chudší, než roky předchozí. Pořádali 

jsme proto pouze šest sportovních akcí při průměrné účasti 40 soutěžících. Žáci se účastnili okresních 

soutěží, kde naši školu reprezentovali velmi dobře nejen v okresních, ale i krajské soutěži. Největší 

úspěchy jsou uvedeny níže. 

Již dvacátým prvním rokem pořádá Školní sportovní klub soutěž o sportovně nejvšestrannějšího žáka 

- Šampióna školy. Všichni žáci měli možnost zúčastnit se osmi různých sportovních akcí během 

celého školního roku. Tyto body se sčítají a na základě jejich součtu je vyhlášen Šampión školy. 

 Přehled soutěží: 

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

turnaj v hodu šipkami, šplh. 

Šampióni školy - 2019/2020 

I. stupeň: Adéla Nečasová, Ondřej Vogl 

II. stupeň: Lenka Voglová, Martin Krčma 

Lenka Voglová byla vyhlášena šampionkou školy potřetí v řadě.  

 

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

finanční prostředky a tím umožnili jeho činnost v průběhu celého školního roku 2019 - 2020. 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  2019/2020 

Okresní kolo v přespolním běhu 8. – 9. třída - 2. místo 

Běh do vrchu 6 x 1. místo: Kateřina Konopková, Monika Paličková, Kateřina Kaňková, Tomáš 

Čihák, Adam Kulhánek, Michal Krčma 

 2 x 2. místo: Matyáš Konopka, Ondřej Vogl 

 1 x 3. místo: Jáchym Šťovíček 

Florbal  - Krajské finále ČEPS –  dívky 8. a 9. tříd (s podporou 4. a 5. třídy) 3. místo 

 dívky 4. - 5. třída - 6. místo 

 hoši 4. – 6. třída – 8. místo 

Šplh – Přebor města Kadaně – 1. místo kategorie 4. – 5. třída – Dorka Kubová 

  2. místo kategorie 6. – 7. třída – Lenka Voglová 

Basketbal – okresní turnaj smíšených družstev 6. a 7. tříd -  1. místo 

okresní turnaj smíšených družstev 4. a 5. tříd -  2. místo 

 okresní kolo - dívky 6. - 9. třída – 4. místo 

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. Finanční limity jsou však neúprosné. 

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

 

Za ŠSK při ZŠ a MŠ Perštejn Roman Chocholáček, Mgr. Helena Konopková  
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 p.    Mateřská škola 
 

V MŠ bylo v tomto školním zapsáno  50 dětí, pracovaly ve dvou třídách: 

•                     třída – 26 dětí 

•                     třída – 24 dětí 

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

a Petra Hamatová, dále školnice Olga Včelařová. Již dva roky pracuje v naší školce paní asistentka 

Lenka Valtrová, která je k dispozici paní učitelkám n v 1. třídě v dopoledních hodinách. Jednou týdně 

probíhá výuka anglického jazyka pro předškoláky. 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. 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, 

oslava Dne dětí, Indiánský týden, rozloučení 

s předškoláky a cesta za pokladem, výlet za 

zvířátky, vynášení Morany. 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, zpívání v kostele, 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.  Na 

závěr školního roku jsme uspořádali Zahradní slavnost ve spolupráci s rodiči a hudebním divadlem 

Hnedle vedle. V průběhu prázdnin proběhla rekonstrukce umývárny v přízemí MŠ.  

Vzhledem k vypuknutí pandemie  covid-19 ,byla MŠ od března uzavřena. Děti měly k dispozici 

pracovní listy na webových stránkách školy. 

 

Za MŠ - Martina Králová a kolektiv 

 


