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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 47  22/25 

1. stupeň ZŠ 5 85 17 

2. stupeň ZŠ 4  61  15,25 

Školní družina 2                 49 24,5 

Školní jídelna MŠ x 48 x 

Školní jídelna ZŠ x                134 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 na WC 

v přístavbě. Jedna učebna vybavena nejkvalitnější 

interaktivní tabulí. Nově osazená světla ve školní 

kuchyni. Jídelna se celá zbourala a staví se nová, 

předpoklad dokončení do konce října. 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 

učebna 

Kmenové třídy jsou přizpůsobeny odborné výuce, 

připojení na internet jsme letos velmi zkvalitnili. 

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

venku i o hlavní přestávce. Školka opraven 

původní domeček pro děti a vysazeny nové stromy 

v zahradě MŠ. 

Sportovní zařízení Využívá se zařízení obce a sportovních klubů. 

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

keramickou pecí. Pozemek byl minimalizován pro 

potřeby nižšího stupně. 

Žákovský nábytek Do učebny 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 

 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Dokupovány nové sady moderních interaktivních 

učebnic. 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 

pomůckami 

Viz výše. 
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Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

Počítačová učebna v hlavní budově (14 míst) a 

počítačová učebna v přístavbě (10) míst. 9 učeben 

vybaveno interaktivní tabulí, 10 dataprojektory. 

Všechny počítače /včetně přístavby/ propojeny do 

sítě a napojeny na internet. Plán ICT plněn. 

Investiční rozvoj  

Komentář: Proběhla kompletní rekonstrukce malé jídelny, vymalováno, položeno nové lino, 

dokresleny motivy vodních živočichů a snížené stropy (podhledy), osvětlení se dalo také nové. 

Jídelna komplet zbourána a staví se nová. Výměna starého, kotle v budově přístavby, který 

byl v havarijním stavu. 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 34/ 31,7984 

Počet učitelů ZŠ 14 / 12,1384 

Počet asistentů pedagoga 5/ 4,5 

Počet vychovatelů ŠD   2 / 2 

Počet učitelek MŠ   4 / 4 

Počet správních zaměstnanců ZŠ a THP   3/ 3 

Počet správních zaměstnanců MŠ   1 /1 

Počet správních zaměstnanců ŠD   1 / 0,38 

Počet správních zaměstnanců ŠJ a vedoucí ŠJ   4 / 4 

 

c.2/   Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pedagogičtí pracovníci 
Funkce Úvazek. 

Roků 

ped.praxe 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace TU 

Drugdová Iva učitelka  1,0 34 let VŠ 1.- 5. r. 1. 

Patík Josef ředitel 1,0 25 let VŠ Tv-FTVS UK  

Chocholáček Roman Asistentka pedagoga 1,0 2 let SŠ    

Hladíková Marcela učitelka 1,0 14 let Vš 1.- 5. r.   4. 

Konečná Ivana učitelka 1,0 33 let VŠ 1. – 5. r. 3. 

Králová Martina Zástupce ředitele MŠ 1,0 30 let SŠ MŠ  

Pečenková Michaela učitelka MŠ 1,0 8 let SŠ MŠ  

Laudát Petr učitel 1,0 31 let VŠ M – Z 8. 

Laudátová Olga učitelka 1,0 27 let VŠ 1. – 5. r. 5. 

Linzová Stanislava Vedoucí vychovatelka 1,0 29 let SŠ ŠD  

Nováková Marcela učitelka MŠ 1,0 20 let SŠ MŠ  

Ondráček Pavel učitel 1,0 26 let VŠ Př – Ch 6. 

Hamatová Petra učitelka MŠ 1,0 4 roky SŠ MŠ  

Gvoždiaková Tereza Učitelka Aj 0,6818 4 roky VŠ filologie 7. 

Slivoňová Iva vychovatelka 1,0 8 let SŠ ŠD  

Pospíšilová Lucie Asistentka pedagoga 1,0 2 let VŠ-Bc   
Bartušková Elisová Martina Asistentka pedagoga 1,0 9 let SŠ   
Bartušková Elisová Martina Učitelka Aj 0,3636 1 rok SŠ   

Valtrová Lenka Asistentka pedagoga 1,0 3 rok SŠ   

Peroutová Soňa učitelka  1,0 33 let VŠ 1. – 5. r. 2. 

Konopková Helena učitelka 1,0 4 roky VŠ 1. – 5. r.  

Ševčíková Dita učitelka 1,0 22 let VŠ Čj - Hv 9. 

Průchová Lucie učitelka 0,273 17 let VŠ NJ  

Šímová Gabriela učitelka 1,0 16 let VŠ TV + Z  

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 80,5 Učitelé 2. stupně 57,8 
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Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 

Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 

 

Komentář: Z 14 učitelů ZŠ má 13 vysokoškolské vzdělání, jedna učitelka neaprobovaná, jako 

náhrada za mateřskou dovolenou a druhá na částečný úvazek, při dělení předmětů AJ a NJ. 

Vzhledem k počtu učitelů nelze docílit vyšší procento aprobovanosti výuky. Při přidělování 

mimo aprobačních předmětů je přihlíženo k zájmům učitelů a dlouhodobému přidělení 

předmětu. Podařilo se nám sehnat aprobovanou tělocvikářku Gabrielu Šímovou. 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 3 1 9 2 3 1 3 0 0 4 18 

ZŠ/MŠ 

Komentář: Věkový průměr pedagogických pracovníků ZŠ je 44,8 let, MŠ je 40,75 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 Uklízečka ŠJ 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 ŠD   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    
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d.2/   Výsledky přijímacího řízení 

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 0 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 

  

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

ročníků přijato:  

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště 

celkem 

2 2 0 4 2 0 10 

 

c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

0 0 0 0  1 0 1 

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

z devátých ročníků z nižších ročníků celkem 

5 1 6 

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku  

17 0 

 

 

e.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
e.1/   Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu – 1. stupeň 

 

Průměr

na třídu

I. 20 20 0 1

I. 20 20 0 1

II. 13 13 0 1,18

II. 13 11 2 1,2

III. 17 17 0 1,1

III. 17 15 2 1,15

IV. 12 10 2 1,22

IV . 12 11 1 1,14

V. 23 16 7 1,33

V. 23 17 6 1,36

Celkem 85 76 9 1,166

Celkem 85 74 11 1,17

NehodnoceníTřída
Počet 

žáků
Prospělo Neprospělo

Prospělo s 

vyznamenáním
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Přehled o prospěchu – 2. stupeň 

 

 

Průměr

na třídu

VI. 11 4 7 1,45

VI. 11 6 5 1,43

VII. 24 18 6 1,35

VII. 24 16 8 1,35

VIII. 10 2 6 2 1,82

VIII. 10 3 7 1,78

IX. 16 7 8 1 0 1,62

IX. 16 8 8 1,56

Celkem 61 31 27 1 2 1,560

Celkem 61 33 28 0 0 1,530

NehodnoceníTřída
Počet 

žáků
Prospělo Neprospělo

Prospělo s 

vyznamenáním

 
 

Celkový přehled 

 

Průměr

na třídu

1. stupeň 85 76 9 1,666

1. stupeň 85 75 11 1,172

2. stupeň 61 31 27 1 2 1,56

2. stupeň 61 33 28 0 1 1,53

Celkem 146 107 36 1 2 1,613

Celkem 146 108 39 0 1 1,351

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 – 34,2 percentil              OSP – 38,2 percentil                    M – 40,4 percentil         

9. ročník:        Čj – 56,5 percentil              OSP – 54,9 percentil                    M – 51,4 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 

1. stupeň

Důtka 2. 3.

ŘŠ stupeň stupeň

I. 20

I. 20 20

II. 13

II. 13

III. 17

III. 17

IV. 12

IV. 12

V. 23

V. 23 16

Celkem 85 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 85 36 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. 11

VI. 11 11

VII. 24 5 2 3

VII. 24 24 1

VIII. 10 1 1

VIII. 10 4

IX. 16 6 1 1 1 1 1

IX. 16 16

Celkem 61 12 3 3 1 2 1 1

Celkem 61 55 1 0 0 0 0 0

Celkový přehled:

Důtka Důtka

TU ŘŠ

1. stupeň 85 0 0 0 0 0 0 0

1. stupeň 85 36 0 0 0 0 0 0

2. stupeň 61 12 3 3 1 2 1 1

2. stupeň 61 55 1 0 0 0 0 0

Celkem 146 12 3 3 1 2 1 1

Celkem 146 91 1 0 0 0 0 0

Důtka 

TU
Třída

Počet 

žáků

Pochvala 

TU

Pochvala 

ŘŠ
NTU

3. 

stupeň

Počet 

žáků

Pochvala 

TU

Pochvala 

ŘŠ
NTU

2. 

stupeň

 
Tučně vytištěný údaj = 2. pololetí 
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Komentář: V chování se objevují drobné přestupky. Problémy se vyskytli s neomluvenými 

hodinami, zejména v prvním pololetí kvůli distanční výuce. V druhém pololetí bylo pouze 9. 

neomluvených hodin. Zaměřit se na zlepšení chování jednotlivců 6 a 9. třídě. Stav se 

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

pololetí je poznamenaná hygienickými opatřeními vlády a formou distančního vzdělávání.  

Důsledně vyžadovat plnění povinností stanovených školním řádem. 

Neustále věnovat pozornost problematice mravní výchovy a prevenci sociálně 

patologických jevů. Snížit nároky na výsledky vzdělávání a některé učivo i vynechat. 

Socializovat děti a pomoci jim k návratu do normálního života. 
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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. 20 455 22,75

I. 20 438 21,90

II. 13 539 41,46

II. 13 212 16,31

III. 17 400 23,53

III. 17 403 23,71

IV. 12 21 1,75

IV. 12 155 12,92

 V. 23 599 26,04

V. 23 507 22,04

Celkem       85 2014 23,69 0

Celkem       85 1715 20,18 0

2. stupeň

VI. 11 346 31,45

VI. 11 227 20,64

VII. 24 839 34,96

VII. 24 978 40,75 0

VIII. 10 432 43,20 13

VIII. 10 375 37,50 9

IX. 16 560 35,00 40

IX. 16 596 37,25 0

Celkem          61 2177 35,69 53

Celkem         61 2176 35,67 9

Celkový přehled

1. stupeň 85 2014 23,69 0

1. stupeň 85 1715 20,18 0

2. stupeň 61 2177 35,69 53

2. stupeň 61 2176 35,67 9

Celkem           146 4191 28,71 53

Celkem           146 3891 26,65 9

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 1 

Tělesné postižení  

S kombinací postižení 2 

S vývojovými poruchami učení 15 

Nadaný 2 

Mimořádně nadaný 2 

S IVP 8 

Bez IVP 17 

Celkem 25 

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

 

 

f. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Daná problematika je podrobně řešena v Minimálním preventivním programu. 

Prevence se realizuje: 

 

 

 

Kde: Třída: Předměty/Akce: 

Výuka 1. - 5. 

6. - 9.    

převážně prvouka, přírodověda 

převážně občanská výchova, rodinná výchova, 

výchova ke zdraví 

Další aktivity v rámci výuky 

(besedy, přednášky) 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

4. - 5. 

7. 

8. 

6. - 9. 

Dopravní výchova, bezpečnost 

Dopravní výchova, vybavení policisty 

Dopravní výchova-cyklista 

Dopravní výchova-cyklista 

Šikana PPP 

Agresivita, záškoláctví 

Alkohol, drogy, trestní zákon 

První pomoc prakticky 

Bezpečí pro dívky, sprejerství, drogy 

Volnočasové aktivity 1. - 9. 

 

 

6. - 9. 

kroužky 

soutěž Šampión školy 

sportovní závody, soutěže 

vědomostní soutěže 

sportovní kurzy 

 

Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila: 

Sociálně patologický jev Počet Sociálně patologický jev Počet 

Drogová závislost 0 Záškoláctví 1 

Alkohol 0 Šikanování 0 

Kouření 1 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 7 učitelů splňuje kvalifikaci 

1 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)   

   

 

g.3/    Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

 

Typ kurzu nebo vzdělávací akce Počet účastníků 

Mentoring 1 

Čtenářská a matematická gramotnost 2 

Inkluze 2 

AJ 3 

Spolupráce AP s učitelem 5 

Čtenářská a matematická pregramotnost 2 

Nakládání s chemickými látkami 1 

Postup učitele při uplatňování podpůrných opatření 16 

 

 

g.4 /   Samostudium 

 

Prázdniny Počet dnů Zadání 

Podzimní prázdniny    1 Prezentace, výukové materiály 

Vánoční prázdniny      4 Prezentace, výukové materiály 

Pololetní prázdniny     1 Prezentace, výukové materiály 

Jarní prázdniny 5 Změny v ŠVP, prezentace, výukové materiály 

Velikonoční prázdniny 1 Kariérní systém učitelů 
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h. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 
h.1/   Údaje o významných mimoškolních aktivitách – Covid vše zrušeno 

 

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 - Covid vše zrušeno 

 

Název soutěže 1. 

kolo 

2. kolo - okres 3. kolo 

Olympiáda ČJ 25    

Pythagoriáda 5. - 8. r. 32   

Zeměpis 49   

Olympiáda  - Aj 63   

 

h.3/   Účast žáků ve sportovních soutěžích - Covid vše zrušeno 

 

Název soutěže Počet žáků Umístění 

Florbal   

Basketbal    

Přebory města Kadaně   

Přespolní běh     

Atletický čtyřboj   

   



             

  

 - 15 – 

Atletický trojboj 

Pohár rozhlasu   

 

h.4/  Zájmové útvary - Covid vše zrušeno 

 

Zájmový útvar Vedoucí Počet žáků 

Pohybové hry   

Florbal   

Matematický    

Keramika   

Kytara + zpěv     

Karate   

 

 

h.5/  Školní družina 

 

Výroční zpráva o činnosti školní družiny 2020/2021 

Ve školním roce 2020/2021 pracovala školní družina při ZŠ a MŠ Perštejně pod vedením 

vychovatelek p. Linzové a p. Slivoňové. ŠD byla v provozu od 6-16 hodin s kapacitou 60 žáků první 

až čtvrté třídy. Kapacita školní družiny byla naplněna a žáci byli rozděleni do dvou oddělení. ŠD 

navštěvovalo v 1. oddělení 23 dětí a v 2. oddělení 26 dětí. Prostory družiny tvoří dvě místnosti, které 

jsou přizpůsobeny pro potřeby mimoškolních aktivit. První oddělení má zázemí v přístavbě školy a 

druhé oddělení je umístěno v prostorách hlavní budovy ZŠ. 

V letošním roce byla zavedena nová bezpečnostní opatření týkající se vstupu do budovy ŠD – žáci 

mají čipy a rodičům se žák vydává po domluvě přes videotelefon. Toto opatření přineslo bezpečné 

prostředí pro naše žáky. 

Při aktivitách venku jsme využívali školní hřiště, školní zahradu a odpolední čas jsme trávili v lese na 

Temberku. Většina zájmové činnosti probíhala formou her a soutěží. Jedním z důležitých cílů 

zájmového vzdělávání bylo vést žáky ke smysluplnému trávení volného času. Naše činnost vycházela 

z pedagogiky volného času a z ŠVP naší školy. Během školního roku jsme se zaměřili na dodržování 

zvýšené hygieny, četbu, častý pobyt venku a společné vycházky do přírody. U veškerých činností 

jsme dbaly na bezpečnost účastníků. S přechody dětí mezi školou a školní družinou v době oběda 

pomáhali vychovatelkám asistenti pedagoga. 

Z důvodu mimořádného opatření uzavření škol nařízené vládou byla znemožněna prezenční 

docházka žáků do družiny, a proto musela být většina akcí zrušena. Přesto jsme ke konci rokudíky 

příznivému počasí mohli připravit několik programů a soutěží. Jednou z akcí bylo Cvičení se 

zvířátky, při které děti zapisovaly písmenka z básniček. Úkolem bylo vyřešit křížovku. Na konci 

bojovky děti čekal sladký poklad. 

 
Proběhly také další družinové akce jako: Luštění osmisměrky, Hádanková pátračka a Pátračka 

přirovnání ze zvířecí říše.  
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Jedno družinové odpoledne paní vychovatelky připravily v okolí školy Pohádkovou bojovku: 

šifrovanou hru s postavami z klasických českých pohádek. 

Jednou z posledních akcí bylo sportovní odpoledne na fotbalovém hřišti, kde nám trenéři fotbalového 

oddílu připravili soutěže, kdo je rychlejší a šikovnější. Všichni si odnesli sladkou odměnu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za ŠD Stanislava Linzová a Iva Slivoňová 
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AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

Září 2020 
 

V září na léto jde stáří… 

… znělo dnes ráno v 8 hodin Perštejnem. A to je vždy znamením, že prázdniny skončily, 

začala škola a nastupují noví školáčci. Jako každý rok je doprovodili starší spolužáci. Letos 

museli deváťákům vypomoci sedmáci, protože jsme potleskem přivítali 19 prvňáčků. 

Dozvěděli jsme se, že v budoucnu budou v Perštejně žít veterinářky, cukrářky, hasiči, farmáři, 

protože třeba tak si představují svou budoucnost naši nejmladší. 

Pan starosta nám ještě stihl popřát úspěšný a ničím nerušený školní rok a všech 154 žáků 

základní školy v Perštejně se vydalo do svých tříd. 

 

Šampion školy úspěšně zahájen! 

V úterý 15. 9. 2020 jsme prvními závody zahájili boj o Šampiona školy pro školní rok 

2020/2021. I tentokrát se jednalo o sportovní klání na koloběžkách a kolečkových bruslích. 

Počasí nám přálo, účast nebyla marná a podpořit nás přišli svou závodnickou chutí a silou 

rodiče, prarodiče a několik budoucích školaček a školáčků. 

Závodu na koloběžkách se zúčastnilo 25 žáků, 13 rodičů a 5 malých školáčků. Velmi napínavý 

byl závod rodičů, kteří do jízdy vložili všechny své síly, které u sebe zrovna našli. 

Bruslařek a bruslařů se sešlo méně, ale ne nezanedbatelně žáků. 11 závodníků zápolilo najednou. Přes jeden pád a malou 

účast dívek byl závod napínavý a rozhodovaly poslední metry. 

Výsledky jednotlivých kategorií společně s několika fotografiemi si můžeme prohlédnout na webu. Na závěr mi ještě 

zbývá poděkovat paním učitelkám a Kristiánovi Nechutnému za vydatnou pomoc při organizaci. 

 

 

V pátek se učíme! 

Ředitelské volno v perštejnské škole nebude. Nám stačí volno v pondělí, kdy si vzpomeneme na sv. Václava. 

 

 

 

 

Říjen 2020 
 

Výuka tělocviku 
Podle nařízení vlády se mění podmínky pro výuku tělesné výchovy. Od pondělí 5. 10. se bude tělocvik na 2. stupni 

vyučovat pouze ve venkovních prostorách. Vzhledem k podzimnímu počasí je nezbytné, aby byly děti řádně oblečené a 

vybavené náhradními botami a ponožkami, aby netrávily zbytek dne v mokrém. Dohlédněte prosím na jejich cvičební 

úbory. Děkujeme. 

 

Organizace výuky v říjnu 
Jak jistě víte, vláda vydala zase nové rozhodnutí. Tudíž: Začneme odzadu: podzimní prázdniny jsou prodlouženy od 

pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. 2020. 

Týden 12. – 16. 10. 6. a 7. třída prezenční výuka podle rozvrhu. TV vycházka v úterý všichni = dívky + chlapci, v 

pondělí TV zrušena. Místo ranního Tv bude výuka českého jazyka 8. a 9. třída distanční výuka – „úkoly“ ve Škole 

online – jsou povinností a mohou být klasifikovány. Úkoly bude nutné plnit a odevzdávat v době školní výuky, tzn. v den 

zadání do 13.30 hodin. 

Týden 19. – 23. 10. 8. a 9. třída prezenční výuka podle rozvrhu. TV vycházka v úterý všichni = dívky + chlapci, v 

pondělí TV zrušena. 6. a 7. třída distanční výuka – „úkoly“ ve Škole online – jsou povinností a mohou být klasifikovány. 

Úkoly bude nutné plnit a odevzdávat v době školní výuky, tzn. v den zadání do 13.30 hodin. 

https://photos.google.com/share/AF1QipO9iwFReTM1FCNTLl7aWCa9EiB65AAJyHOidftkSqRoVyN30ZoIeOOBS3jqodoWFA?key=WkJWSVdmMDhOMHFGVXFJYmNVbFc1R21QZDBGbXl3
https://www.zsperstejn.cz/?p=9785
https://www.zsperstejn.cz/?p=9797
https://www.zsperstejn.cz/?p=9814
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Přeji vám všem krásné dny a buďte zdraví. 

Josef Patík 

 

Vzpomeňte s námi na Paní Učitelku 

Před více než 50 lety opustila svůj rodný Žďár nad Sázavou a vydala se do pohraničí učit češtinu a ruštinu. 

Několik generací obyvatel Perštejna s láskou a respektem vzpomíná na to, jak je tato přísná a důsledná, ale 

také spravedlivá a vtipná paní učitelka naučila milovat a správně používat svůj rodný jazyk. Před několika 

lety opustila naši školu, ale ani v důchodu nezahálela – jen díky ní někteří z nás řádně dostudovali střední a 

vysoké školy. Před několika dny nás opustila v 82 letech navždy…. Paní Hana Töröková. Haničko, budeš 

nám tu chybět… 

 

 

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 

10. 2020 – „Krizové ošetřovné“ 

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let 

žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje 

podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v příštím týdnu ho bude ve zrychleném režimu projednávat 

Poslanecká sněmovna. 

Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude legislativní proces 

dokončen. Na webových stránkách ČSSZ pak bude obratem zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič 

vyplní a předá svému zaměstnavateli. Není třeba se bát, že by Vám nárok na ošetřovné propadl. 

V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele. 

Další Informace naleznete níže na obrázku a v otázkách a odpovědích! 

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne  https://www.cssz.cz/web/cz/-/aktualni-informace-pro-rodice-postup-pri-zadosti-

o-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020 

 

Od 2. listopadu MŠ v provozu 

Od pondělí 2..listopadu bude opět v běžném provozu mateřská školka. Stále trvá také nabídka školní jídelny – oběd pro 

žáky. Je ovšem potřeba dodržovat předem dané časy. 

 

Online výuka v novém kabátě 

Milí rodiče, milé děti, 

jak víte, od pondělí už nebudete úkoly dostávat ve Škole online, ale nově v Google Učebně. Protože chápeme, že to pro 

Vás bude pravděpodobně úplně nové prostředí, natočili jsme pro Vás krátké, jednoduché videonávody, co a jak se tam 

ovládá. 

V tomto playlistu najdete 7 videí, které Vám postupně ukáží, jak se v prostředí Google Učebna na počítači odevzdává 

úkol, jak komunikovat s učitelem nebo jak na 

videokonferenci. https://www.youtube.com/playlist?list=PLuWTSDaJXP06heLw8-J6QL3_YFlP9F7v4  

V tomto playlistu najdete 6 videí s návody, jak na Google Učebnu v mobilu – jak stáhnout aplikaci, jak odeslat fotku 

nebo nahrát hlasovku i jak se zúčastnit videokonference: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuWTSDaJXP06XC-

0ZZ7I5_eHNGv0HYXq5 

Pořád platí, že pokud byste měli ohledně Google Učebny a jejího fungování jakékoliv dotazy nebo jste potřebovali s 

něčím pomoci, jsou Vám k dispozici Tereza Gvoždiáková (732 986 590) nebo Helena Konopková (737 302 071). 

Díky za Vaši trpělivost a snahu, víme, že to není jednoduché. 

Domácí výuka trvá 

Už je jasné, že se do školy 2. listopadu nevrátíme. Radost z toho nikdo jistě nemá, ale my se nedáme. Informace o nové 

podobě výuky už každý z vás obdržel. Pokud potřebujete žádat o ošetřovné, klikněte prosím na tento 

odkaz: https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular 

Je nutné s dětmi na toto téma mluvit. Pokud si nejste jisti, jak, zde je několik odkazů, které vám pomohou: 

https://www.mpsv.cz/web/cz/
https://www.cssz.cz/web/cz/-/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuWTSDaJXP06heLw8-J6QL3_YFlP9F7v4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuWTSDaJXP06XC-0ZZ7I5_eHNGv0HYXq5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuWTSDaJXP06XC-0ZZ7I5_eHNGv0HYXq5
https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular
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Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, 

jak mluvit s dětmi o coronaviru. 
https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks 

https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/ 

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx 

https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx 

https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx 

https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus 

https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf 

https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-sdetmi-o-koronaviru 

https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf 

 

  

 

 

 

 

Listopad 2020 
 

První on-line den v naší škole 

2. listopadu jsme se všichni zapojili do on-line videohodin a začali tím novou a zatím 

neprozkoumanou formu vzdělávání. 

Všichni učitelé i žáci se na tyto hodiny důkladně připravili. A tak už probíhají hodiny 

českého jazyka, dějepisu, matematiky a dalších předmětů. Ne že by nenastaly 

problémy, učíme se a děláme chyby všichni. A občas nám práci zkomplikuje technika. 

Je to zvláštní pocit, procházet po škole, kde se z každé třídy ozývají učitelé, ale 

obvyklý hluk žáků chybí. Všichni doufáme, že si na to nebudeme muset zvykat dlouho a brzy se ve zdraví zase všichni 

potkáme ve třídách. Prozatím děkujeme všem učitelům a žákům naší školy a jejich rodičům za nasazení a přejeme pevné 

zdraví. 

 

 

Ředitelské volno 

V pondělí 16. 11. nepůjdeme do online školy, pan ředitel se svolením vedení obce vyhlásil ředitelské volno. V tento den 

nebudou zajištěny obědy pro žáky základní školy. Mateřská škola funguje beze změn. A v úterý budeme doma všichni a 

slavit státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii. 

 

Organizace výuky od 30. listopadu 

Dobrý den vážení rodiče a milí žáci, je tu další pokus nás dostat, ale my se nedáme. Vše se ctí a společnými silami 

zvládneme. Od 30. 11. 2020 (pokud bude stupeň č. 4) platí prezenční výuka pro I. stupeň základní školy a 9. třídu. 7. 

https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks
https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/
https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspxhttps:/decko.ceskatelevize.cz/koronavirus
https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspxhttps:/decko.ceskatelevize.cz/koronavirus
https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf
https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-sdetmi-o-koronaviru
https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf
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třída bude mít prezenční výuku liché týdny (začíná 30. 11. 2020 a pak půjde do školy v týdnu od 14. 12. 2020). 6. a 8. 

třída v týdnu sudém (7. 12. 2020 – 11. 12. 2020). V opačných týdnech mají výuku distanční. Viz web školy 

 

Rozvrhy tříd od 30. listopadu 
Situace se lepší, opatření se uvolňují a v pondělí mohou nastoupit do školy další třídy. Bude to určitě zmatek, žáci 

různých tříd se nesmí nikde potkat. Dalo to hodně práce sestavit náhradní rozvrh a časový plán. Snad všechno klapne a 

my zvládneme dodržet všechna opatření. A snad se po novém roce sejdeme všichni a pojedeme dle starých dobrých 

rozvrhů ze starých dobrých časů… 

Prozatím tedy toto provizorium. Dodržujte prosím všichni časy příchodu do školy a do jídelny. Dodržujte i všechna 

hygienická opatření – stále platí povinnost nošení roušek, takže i učit se budeme v rouškách… My to zvládneme!! 

 

Prosinec 2020 

Prosinec v MŠ 
Měsíc prosinec se nám ve školce, myslím, velice vydařil, děti jsou zdravé, a tak jsme pro ně, měl připravený bohatý 

program. První na řadě byl Čertovský den, děti byly krásní převlečení čertíci a andělé. 

Velký dík patří našim milým sponzorům Maydorfovým, kteří dětem připravili sladké překvapení. Vánoční besídky  jsme 

rodičům natočili na video, byla to pro nás nová zkušenost, ale myslím, že se nám opravdu vydařily. Také ještě čekáme, 

jestli nás Ježíšek s dárky v pondělí najde. Všem přejeme krásné Vánoce a hlavně hodně zdraví  v novém roce 2021. 

 

Vánoční focení 
v sobotu 19. 12. 2020 se můžete při rodinné procházce zastavit v naší škole pro 

vánoční fotografii. Focení je určeno pro občany Perštejna a rodiny dětí, kteří 

navštěvují naši školu či školku. 

Vybírat můžete ze dvou pozadí s vánočními motivy. Jednu fotografii 20×30 cm 

dostanete na místě na počkání. Pokud však budete mít zájem o další, je možné 

zakoupit za 25,- Kč/kus. 

 

 

Ať je rok 2021 šťastný a veselý! 
 

Milí rodiče, prarodiče, žáčci a přátelé, letošní rok se příliš nepovedl. Byl zvláštní a úplně 

jiný, než jsme si vůbec dokázali představit. Všechno zlé je ale pro něco dobré a každá 

překážka nás posune zas o kousek dál. A my budeme o kousek zkušenější a určitě odolnější 

vůči všem problémům a starostem. Chtěli bychom Vám popřát, ať je rok 2021 klidnější, než 

byl ten letošní. Ať je volnější a méně svázaný vládními nařízeními. Ať je zdravější a ať 

zdravý rozum a zdravý životní styl zvítězí nad viry, sobeckostí a hloupostí. A ať si zase po 

roce společně užijeme všechno krásné, co dokážeme. 

Učitelé a zaměstnanci ZŠ a MŠ Perštejn 

 

Leden 2021 

Výuka od 4. ledna 

Dobrý den vážení rodiče a milí žáci, pokusíme se vám dát informace v bodech, aby to bylo přehlednější. Viz 

web školy. 

 

Únor 2021  

Pololetí za námi…. 

Včera jsme (někteří šťastlivci) rozdali vysvědčení svým žáčkům. V dobách normálních bychom si užívali sněhu a volna, 

školu na chvíli hodili za hlavu. A v pondělí nanovo předstoupili před uštěbetané, někdy mírně znuděné žáčky. V dobách 

normálních, na které už si ani pořádně nepamatujeme. Brzy už to bude rok, kdy se svět zbláznil. Podle mne tuto situaci 

nejvíc odnášejí právě naši žáčci, vy, jejich rodiče a také my, učitelé. Samozřejmě, nejde nám o život a holou existenci, 

jako živnostníkům. Ale situace vážná už začíná být. Nejde jen o znalosti, ty děti hravě doženou. Jde o pocity, sociální 

https://www.zsperstejn.cz/?p=9899
https://www.zsperstejn.cz/?p=9914
https://www.zsperstejn.cz/?p=9919
https://www.zsperstejn.cz/?p=9925
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dovednosti, o prožitky a o vztah ke vzdělání. A o radost. Samozřejmě, my, učitelé se snažíme při videohodinách i dalších 

formách distančního vzdělávání co jen můžeme. Často nejsme nejmladší, přesto se pereme s novými technologiemi a 

internetem (který docela často zlobí). Ale už jsme unaveni, nemáme kde dobíjet baterky. A navíc i takhle na dálku cítíme 

z našich žáků rezignaci a nezájem o svou práci. Udělám jen to, co musím. S hrůzou jsem tento týden zjistila, že spoustě 

žáků tenhle stav vyhovuje – celý den sedět na zadku u počítače, z toho tak 2-3 hodinky věnovat školním úlohám. 

Nedovedu si představit, jak jednou zase začnou chodit do školy a později do zaměstnání…. Milí rodiče, děkujeme vám za 

podporu. Za to, že i když také často melete z posledního, tak to nevzdáváte. Obdivuji, že zvládáte skloubit svoji práci se 

školní. Že jste dokázali oprášit své školní znalosti, které jste už desítky let nepotřebovali. Že zvládáte „ponorkovou 

nemoc“. Zato vám patří náš dík, obdiv a známky na vysvědčení. Často to nejsou jen známky vašich dětí, ale také vás, za 

vaši snahu. Děkujeme, vydržme a přejme si, ať už je brzy svět normální…. 

 

Od 1. března 2020…. 

Asi už jste zjistili z médií. Radost nemáme, ale je potřeba dodržovat následující opatření vlády. Držte se, buďte trpěliví, 

zodpovědní a pokud možno šťastní. Zase bude líp… 

Výtah z nařízení dle nouzového stavu od 1.3.2021 0:00 do 21.3.2021 23:59 související s činnostmi školy 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření (volný pohyb 

osob) 

1 zakazuje: viz web školy 

 

 

 

Březen 2021 
Pro rodiče dětí MŠ 

Milí rodiče a zákonní zástupci, od 1. 3. 2021, kdy byly usnesením vlády ČR uzavřeny všechny MŠ, zahajujeme distanční 

výuku off-line pro předškolní děti.  Zde na stránkách pod popiskem najdete zpracovaná témata k procvičování a tvoření, 

která jsou rozdělena na tři týdny.  Vypracované úkoly dětem schraňujte a po návratu k běžné docházce do MŠ přineste. 

Práce budou dětem založeny do jejich portfolií. Zadané úkoly mohou samozřejmě plnit i mladší děti ve chvílích, kdy jim 

pobyt doma bude už dlouhý.  

Kdo bude chtít má možnost bezplatného přístupu k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu až do 30. 4. 2021 na 

odkazu https://www.mediacreator.cz/…d=1 

Přejme si pevné zdraví a brzký návrat nás všech do školky.  

 

Informace ke stravování od 3. 3. 
Vážení rodiče a milí žáci, jelikož vláda mění opatření ze dne na den (a tím si z nás dělá vážně legraci) musíme změnit 

opatření ve školním stravování. My se nedáme a vyjdeme Vám vstříc. 

 

 

Kroková výzva 
Pojďme udělat něco pro své tělo a pro naši školu. Zapojme se všichni do 

krokové výzvy!! 

 

Kroková výzva – podrobné informace 

Kroková výzva 15. – 28. 3. 2021 

Zdravím Vás, vážení rodiče a milí žáci, naše milá paní učitelka Helena 

Konopková přišla s tímto geniálním nápadem: nikoho z nás už nebaví 

sedět u počítače a koukat na monitor. Pojďme pro sebe něco udělat! 

Oslovili jsme i okolní školy, jelikož jsme chtěli, aby úsilí ještě narostlo 

díky rivalitě. Do této soutěže se s námi tedy zapojí školy z Vilémova, 

Radonic a dvě z Klášterce nad Ohří. Pojďme jim ukázat, že jsme v 

Perštejně nejlepší! Soutěžit se bude v krocích, které za ten den ujdete. 

Měřit se budeme s ostatními jednotlivci, našimi třídami (skupinami 

učitelů), ale také s ostatními přihlášenými školami. Každý den se bude 

zaznamenávat zvlášť a průměrovat na počet kroků na jedince za třídu 

všech osob v jedné třídě, které se výzvy alespoň jednou za 14 dní zúčastní. 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zapis_je_tu/Zapis_je_tu.mc&pageord=1
https://www.zsperstejn.cz/?p=9990
https://www.zsperstejn.cz/?p=10010
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Po čtrnácti dnech bude soutěž vyhodnocena a určeno pořadí jednotlivců, tříd (skupin) a škol. Soutěží jen žáci a 

zaměstnanci školy, ale budeme rádi, když se rodiče zapojí se svými dětmi jako doprovod a motivátor. Budete pozváni do 

nové třídy paní Gábinou Šímovou (I. stupeň) a panem Romanem Chocholáčkem (II. stupeň). Vaším prvním úkolem tedy 

bude odkliknout pozvání a zapsat se, jako když jste vstupovali do Vašich tříd. Na každý den tam bude připravený úkol s 

možností vložit foto se záznamem ušlých kroků. 

VŠECHNY INFORMACE NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY. 

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MŮŽETE VOLAT PANÍ KONOPKOVÉ 737 302 071. 

A POZOR – SOUTĚŽÍME FAIR PLAY! 

Tak pojďme do toho. Stále platí heslo barona Pierre de Coubertina: „ Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. Já 

dodávám: „…a udělat trošku víc pro své zdraví“. 

S pozdravem a poděkováním, že se Vás zapojí co nejvíce 

Josef Patík 

 

ROK DISTANČNÍ VÝUKY 
Minulý týden jsme oslavili rok od chvíle, kdy se naše děti začaly učit doma. Na jednu 

stranu nám to všem připadá jako celá věčnost, na druhou stranu si říkáme, kam se 

vlastně ten rok poděl. Nad tím se zamysleli i naši deváťáci a deváťačky, kteří při 

angličtině vytvořili myšlenkovou mapu toho, co pro ně 1 rok učení se doma vlastně 

všechno znamenal.  

 

 

 

Jarní pozdrav našim sluníčkům z malé třídy posílají paní učitelky Martina a Míša 

Paní učitelky ze školky zdraví svá kuřátka a posílají jim velikonoční úkol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První den Krokové výzvy – první milion kroků 
V pondělí 15. 3. 2021 jsme společně začali plnit „Krokovou výzvu“ paní učitelky Konopkové. Hned první den se našimi 

společnými silami povedlo překonat významný milník, a to jeden milion kroků. Konkrétně 1 030 250 kroků. Kdybychom 

šli štafetu s poštou, náš poslední 115. člen by v pondělí večer předal vzkaz ve vzdálenosti cca 640 km. 

 

Kroková výzva – den druhý. 

I přes protivné úterní počasí v odpoledních hodinách se nám všem ve druhém dni „Krokové výzvy“ opět dařilo. Účast 

sice byla poněkud slabší, ale i tak jsme dosáhli na další milion kroků. Věřím, že dnešek bude opět lepší a tu Evropu přeci 

jen alespoň z velké části obejdeme. I soutěž mezi třídami už začíná dostávat zajímavé rozměry a proto se s vámi všemi 

https://www.zsperstejn.cz/?p=10038
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podělím, abyste mohli zabojovat o prvenství mezi třídami. Také připomínám, že každý třídní kolektiv soutěží též proti 

učitelům a ostatním zaměstnancům školy. V přílohách najdete průběžné pořadí v soutěži tříd. 

 

 

Kroková výzva – den třetí a čtvrtý 

Středeční a čtvrteční počasí naší krokové výzvě přálo, a tak je na výsledcích vidět, že se všichni její účastníci snaží pro 

sebe něco udělat. Pravda, počáteční nadšení, zdá se, začíná zejména na druhém stupni opadat, ale věřím, že úpadek 

nadšení bude zahnán. Za středu a čtvrtek jsme společnými silami nachodili přibližně 2,5 milionu kroků a průměrně každý, 

kdo svou snahu nechal zapsat do evidence, ušel od pondělí průměrně přes 10 500 kroků za den. To není vůbec málo a 

zaslouží to velkou pochvalu. Kdybychom ze svých dosavadních výkonů udělali řetěz, již bychom se dostali do úctyhodné 

vzdálenosti přibližně 2 700 km. Že netušíte, co to znamená? Pak si vyberte směr sami a pojďme imaginárně procestovat 

Evropu. Severním směrem jsme již prošli Hamburg, Kodaň, Stockholm, krásné historické město Uppsala a dalších 400 

km na sever k městečku Hudiksvall. Jižně jsme překonali Alpy, přes Štýrský Hradec, slovinskou Lublaň, chorvatské, 

srbské a albánské pobřeží Jaderského moře jsme dorazili do Řecka k městu Lamia. Na západ jsme v tuto chvíli prošli 

města jako Kolín nad Rýnem, Paříž, Le Mans, Bordeaux až do španělského Bilbaa. Na východ máme pevninu nejdelší a 

tak nemusíme moc zatáčet. Tímto směrem bychom se již dostali přes Slovensko, Ukrajinu, kolem Azovského moře až 

k ruskému městu Volgograd. Jsem velmi rád, že se výzva paní učitelky setkala s takovým ohlasem a těším se za všechny, 

kdo se na organizaci této akce podílejí na vaše další výkony. Nejvíc nás však těší, že se pohybujete v přírodě a 

nezůstáváte jen sedící či ležící u svých elektronických hraček ve vašich domovech. 

Zdravému pohybu a „zejména“ Krokům ZDAR! 

 

Kroková výzva – první týden za námi 

V neděli 21. 3. 2021 večer se završily naše týdenní snahy v první části Krokové výzvy a proto se v poločase našeho 

společného snažení hodí malé shrnutí. Za první týden Krokové výzvy se alespoň jednou zúčastnilo 112 žáků a 23 

zaměstnanců naší školy. Za tuto dobu jsme společnými silami nasčítali úctyhodných 7 765 891 kroků, což je vynásobeno 

průměrnými 55 cm/krok vzdálenost  přibližně 4 271 km. Nejaktivnější ze tříd podle celkového počtu kroků jsou členové 

5. třídy následovaní prvňáčky a třeťáky, nejlepší co do průměru na účastníka pak žáci 8. třídy.  V meziškolní soutěži jsme 

v tuto chvíli na druhém místě za ZŠ a MŠ Vilémov se ztrátou 1 371,4 kroku na každého účastníka. To není vůbec marné 

a, doufám, že se nám v druhém týdnu podaří zabrat a svými výkony se posuneme na místo první. Všichni účastníci z 5 

zapojených škol celkem našlapali přes 30 milionů kroků, což by v tuto chvíli znamenalo řetěz dlouhý 16 745,3 kilometrů. 

To je více než jedna třetina obvodu naší planety na rovníku nebo více než z jihoafrického Kapského Města do norského 

města Nordkapp. Věřím, že vás ještě neopouštějí síly a i ten druhý týden naplněný mimo školních povinností i pohybem 

v krásné podkrušnohorské přírodě zvládneme. A nezapomeňte, že pokud jste se ještě nezúčastnili, není to překážka. 

Každý krok se počítá. Přehledné tabulky dosavadních úspěchů najdete v přílohách. 

Krokům ZDAR! 

 

Úkoly pro naše nejmenší 

Zdravíme děti z MŠ a jejich rodiče. Posíláme pokračování distanční výuky. Přejeme příjemné tvoření a veselé 

Velikonoce. Paní učitelky ze třídy Lištiček.   

 

Kroková výzva – den 3 859. (ba ne, den 11.) 

I ve čtvrtek 25. 3. 2021 jsme spolu a vlastně sami se sebou zase trošinku soutěžili v Krokové výzvě. Proč sami se sebou? 

Někteří z účastníků otevřeně přiznávají, že dosud nenachodili tolik, jako za posledních 11 dní a jiní zase, že jsou již velmi 

unaveni. Ale vydržme a bojujme, už nám zbývají poslední tři dni a výsledek bude stát za to. Za těch 11 dní jsme společně 

na naší škole nachodili 12 244 405 kroků, což přibližně odpovídá vzdálenosti 6 735 kilometrů (již jsme se dostali do 

středu Země a provrtáváme se dál směr Nový Zéland) , ale také průměrně 10 874 kroků denně na každého, kdo se 

zúčastnil. V průběžném hodnocení mezi školami se nyní nacházíme na druhém místě se ztrátou 1 100 kroků za ZŠ a MŠ 

Vilémov, což se ještě dá zvrátit a postoupit na místo první. Musíme ale vydržet a během těch posledních dní ještě zabrat. 

Tak Krokům ZDAR! 

 

 

https://www.zsperstejn.cz/?p=10065
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Vyzdobme si školu!! 
Milé děti, předávám vzkaz od paní vychovatelky Linzové: Blíží se velikonoční svátky, tak je oslavme společně a 

zkrášleme naši opuštěnou školu. Vytvořte jakýkoli výrobek (velikonoční kraslici, papírové vajíčko, slepičku, kuřátko, 

zajíčka či pomlázku, prostě jakýkoli jarní motiv), zalaminujte ho a přijďte ozdobit svými výrobky plot před naší školou či 

u přístavby. Zdobit můžete až do Pondělí velikonočního, tedy do 5..dubna. Moc se těšíme na vaše výrobky!! 

 

 

Kroková výzva – tak jsme téměř obešli svět 

V minulých dvou týdnech jsem v Perštejně zažíval zvláštní pocit. Díky nápadu paní učitelky Konopkové se v ulicích a 

okolní přírodě pohybovalo nezvyklé množství dětí, což v mysli některých dospělých vyvolávalo vzpomínky na vlastní 

dětství. Jsem velmi rád, že „Kroková výzva“ děti, učitele a ostatní zaměstnance naší školy chytila natolik, že se po 

ukončení online výuky každý den zvedli od svých počítačů a mobilních telefonů a s nadšením vyšli ven. Někteří účastníci 

v posledních dnech výzvy sice paní učitelku neměli moc rádi, ale přesto ještě zabrali a svými odeslanými kroky přispěli 

k výsledku své třídy i celé školy v rámci meziškolní soutěže. Do akce se na pěti základních školách zapojilo celkem 519 

dětí a 110 zaměstnanců. Organizátory bylo zaznamenáno za 14 dní celkem 71 828 617 kroků, což odpovídá vzdálenosti 

přibližně 39 506 kilometrů. To je téměř stejná vzdálenost, jako bychom se vydali kolem celé planety Země (obvod na 

poledníku měří 40 009 km). Svou trochou do mlýna mohlo přispět každé dítě nebo zaměstnanec školy, přičemž nebyl 

stanoven žádný minimální počet kroků nebo počet dní, po které se výzvy musí účastnit. Většinou se však účastníci výzvy 

chopili srdnatě a ti nejlepší denně nachodili v katastrech svých obcí kolem 35 000 kroků, což je více než 20 km.  Z naší 

školy se zapojilo celkem 117 dětí a 25 zaměstnanců a dohromady dle pravidel odevzdali důkazy o provedení více než 

15 847 000 kroků, což je vzdálenost cca 8 716 kilometrů. To je vzdálenost, kterou si jen těžko představíme, a tak trošku 

napovím. Je to tak daleko, jako byste šli na letní dovolenou v egyptské Hurghadě tam i zpátky domů pěšky. Nejlepší 

rychlonožky a kolektivy budou, jakmile to situace dovolí, odměněni. Prozatím je odměnou všem dobrý pocit, že pro své 

nejen fyzické zdraví něco dobrého udělali. Za všechny organizátory mi zbývá jen poděkovat všem, kdo nám svým 

šlapáním dokázali, že zdravý pohyb v přírodě i v současné složité situaci umí nejen děti odlákat od všech elektronických 

hraček, sociálních sítí, streamovacích služeb a ostatních vymožeností moderního světa. 

Celkové vyhodnocení očekávejte v nejbližších dnech. 

 

LESNÍ STEZKA PRO DĚTI A RODIČE 
Ahoj děti, zdravíme vás ze školky! Připravili jsme pro vás Lesní stezku s rodiči. Startujeme od soboty, kdykoli se Vám 

bude chtít začít. Cesta lesem  bude vyznačena fáborky, začátek bude u budovy ZŠ. Máme pro vás a  rodiče připraveno 

patnáct úkolů, které musíte najít a splnit. Rodiče vezmou s sebou tužku a papír a napíší odpovědi na otázky , vyplněné 

papíry vhodíte do schránky u MŠ , moc děkujeme . Přejeme hezké chvilky na cestě lesem. Odměny vás, milé děti, 

neminou. Připravíme je pro vás ve školce. Těšíme se na vás. 

 

Duben 2021 

Kroková výzva – to nejlepší nakonec 

 
Ještě vám všem dlužíme celkové vyhodnocení za naši školu. Přehledné tabulky 

nejlepších najdete v přílohách tohoto článku, ale dovolíme si i malé shrnutí a 

komentář. Obecně se jedná o jeden z nejúspěšnějších celoškolních projektů, 

které se v poslední době konaly. Překvapením pro nás byla jména nejlepších 

chodců, zejména na druhém stupni! Ti, kdo naši školu reprezentují na různých 

sportovních soutěžích méně často nebo skoro vůbec, doslova převálcovali 

všechny sportovce svým nadšením, výkony a výdrží. Na prvním stupni byla 

situace vyrovnanější a s vervou se do výzvy zapojila podstatná většina dětí 

z každé třídy. To mělo zásadní vliv na celkové umístění tříd. Mezi 

školami jsme svým snažením nestačili na ZŠ a MŠ Vilémov, kteří nám 

utekli o více než 2000 kroků na každého účastníka. Jsme tedy druzí a za 

námi jsou ZŠ Krátká v Klášterci, ZŠ a MŠ Radonice a ZŠ Školní 

Klášterec nad Ohří. A nakonec malý kvíz: tipněte si, kolik byl denní 

krokový rekord. 30 000, 35 000, 40 000? Pořád málo. 51 875 

https://www.zsperstejn.cz/?p=10078
https://www.zsperstejn.cz/?p=10082
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kroků!!!!!!!!! Děkujeme všem účastníkům za nadšení, snahu a výdrž a snad brzy při dalším celoškolním projektu na 

viděnou. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán návratu dětí do škol ke dni 12. 4. 2021 

Máme před sebou další výzvu. 

Tentokrát ji pro nás připravila naše vláda, ale věřím, že společně ji zvládneme. Na tomto odkazu naleznete vše potřebné a 

důležité. Držme si palce, my to dáme!! 

 

Den otevřených dveří 
Na 13. dubna jsme si v srpnu naplánovali Den otevřených dveří. To jsme ještě netušili, jaká zvláštní opatření nás 

čekají…. Takže bohužel – kvůli nařízení vlády se žádný Den otevřených dveří konat nesmí. Pokud by ale někdo měl 

velký zájem o prohlídku školy či školky, nezoufejte a spojte se s panem ředitelem, prý vás rád provede v době, kdy tam 

nikdy jiný nebude přítomen. 

 

Návrat našich předškoláků – testování v mateřské škole 
Testování našich nejmenších proběhne v pondělí ve školní jídelně. Cestu vám ukážou šipky. Při testu může být přítomen 

rodič, paní učitelky budou po celou dobu přítomny a testování korigovat. Do budovy školky bude vstup povolen jen 

dětem s negativním testem. Přijďte prosím s časovým předstihem (do 7.45), ať se všechno v klidu zvládne. Děkujeme 

 

Změna v možnosti testování 
S účinností od 13.4. je možné dítě otestovat i jiným testem, než který naše škola nabízí. Škola může pro preventivní 

testování použít pouze testy určené pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou 

osobou. Seznam testů najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. Tento test si můžete sami zajistit, dítě ovšem 

musí být otestováno v prostoru školy (nikoli doma). Toto opatření se týká dětí v MŠ i ZŠ. 

 

ZÁPIS DO MŠ 
Zápis proběhne ve čtvrtek  6. 5. 2021  od 10.00-12.00h. Přijímací řízení se uskuteční na zahradě MŠ, kde budou 

zabezpečeny hygienické podmínky pro vyplnění žádosti o přijetí dítěte. Kritéria pro přijetí dětí jsou k dispozici na 

internetových stránkách ZŠ a MŠ Perštejn 

 

Budeme testovat jinými testy 

Vážení rodiče a milí žáci, máme tu bohužel další překvapení – od příštího týdne se děti ve škole budou testovat pomocí 

jiných testů než doposud. Ale nebojte se, společně to samozřejmě zvládneme. Posílám pro Vaši informaci to 

nejdůležitější z nařízení vlády ohledně testů pro období 26. 4. 2021 až 7. 5. 2021: Dodávka do celé ČR je v této vlně 

distribuce jednotná a všem krajům jsou v rámci této dodávky distribuovány pouze testy SINGCLEAN. Tyto testy 

vyžadují manipulaci s roztokem a zkumavkou pro každého testovaného. Tady je leták s informacemi, jak na 

to: https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf a tady je instruktážní video, jak toto testování 

probíhá: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4. Všem moc děkuji za to, že to zvládáte. Josef Patík 

https://www.zsperstejn.cz/?p=10100
http://www.zsperstejn.cz/wp-content/uploads/2021/04/12_4_2021_plan-navratu_web_fb_final.pdf
https://www.zsperstejn.cz/?p=10104
https://www.zsperstejn.cz/?p=10106
https://www.zsperstejn.cz/?p=10111
https://www.zsperstejn.cz/?p=10125
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4
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Květen 2021 

Pro pilné sběrače 
Pomalu se vracíme všichni do školy a tím se vracíme i k normálnímu životu. Pokud si vzpomínáte, tak kdysi dávno jsme 

sbírali papír, víčka a pomerančovou kůru. Pokud jste sbírali i v době distanční výuky, přineste prosím své „zásoby“ do 

školy, ať je můžeme poslat k dalšímu zpracování. Soutěž o nejlepšího sběrače totiž pokračuje!! 

 

 

V pondělí do školy osmáci a deváťáci 
Tak jsme se dočkali – v pondělí nejspíš do školy nastoupí žáci osmé a deváté třídy, další týden pak naši sedmáci a 

šesťáci. Jestli to bude platit, rozhodne ve čtvrtek vláda. My už teď každopádně promýšlíme časový harmonogram, aby se 

žáci nepotkali na chodbě školy ani v jídelně. Potřebné informace dostanete včas, ale už můžete začít chystat aktovky a 

trénovat ranní vstávání. 

 

Plán výuky od 10. 5. 2021 

Až zítra po jednání vlády se definitivně rozhodně, jestli se vše uskuteční, ale štěstí přeje připraveným a my připraveni 

jsme. Takže: předkládáme návrh všech opatření a organizace života školy v souladu se všemi hygienickými opatřeními od 

pondělí 10. 5. viz web školy. 

 

Dobrá zpráva pro naše nejmenší ve školce 

Moc rádi vyhlašujeme do světa, že se mateřská škola otevírá a bude fungovat v plném provozu od pondělí 10. 

5!!!! Dle nařízení vlády tedy už žádné testy, žádné roušky, žádná omezení. První vlaštovka k návratu do normálního 

světa… 

 

Plán návratu dětí do škol ke dni 17. 5. 2021 

Dobrý den, vážení rodiče a milí žáci, po velmi náročné práci v  minulém týdnu, kdy jsme usilovně pracovali, 

abychom vše připravili na rotační výuku, je zde od 17. 5. 2021 opět změna. Už to nevypadá, že naše vláda zkouší, 

co všechno vydržíme, už je jasné, že je to fakt. Jsme ale šťastní, že se nám od 17. 5. vrátí všechny děti I. stupně 

k prezenční výuce a bez rotace. A od 24. 5. snad i děti II. stupně. 

 

Plán návratu dětí do škol ke dni 24. 5. 2021 a další předběžné informace k závěru školního roku 

Vážení rodiče a milí žáci, 

konečně pro Vás máme radostnou zprávu: od pondělí 24. 5. 2021 zahajuje naše škola normální provoz! Výuka bude 

probíhat podle rozvrhu, který byl platný na začátku školního roku 2020/2021 (tzn. konec rotační i online výuky). Všem 

moc děkuji, že jste to zvládli a přeji Vám klidný návrat do normálních kolejí. Nebude to snadné, ale jsem přesvědčen, že 

se s tím všichni zdárně popereme. 

 

Červen 2021 

Dopravní výchově hravě 

V pátek proběhl souboj v pexesu mezi žáky 6. tř. Bylo to v hodině OV a to v rámci opakování 

dopravních značek. Někteří to prožívali velice emocionálně, jiní se snažili využít průhlednosti 

papíru. Všichni se dobře bavili a to je nejdůležitější  

. 

 

 

Červnový lyžák na Božáku 

https://www.zsperstejn.cz/?p=10153
https://www.zsperstejn.cz/?p=10155
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V únoru jsme měli jet jako každoročně na Boží Dar, abychom si užili zimních radovánek. Jenže…..A 

tak jsme se rozhodli, že do penzionu Medard vyrazíme v červnu v rámci turistických a cyklistických 

kurzů. Vypravil se skoro celý 2. stupeň (53 žáků) a byl to hukot už od začátku, neboť někteří se 

vypravili po vlastní ose už od školy. Ostatní využili k přesunu klimatizovaný autobus a dobrodružství 

mohlo začít. 

Kromě pondělí, kdy sluníčko fakt pálilo a někteří (třeba pan ředitel) se dokonce spálili, nás počasí 

nepřestalo překvapovat. Takže se střídaly bouřky s deštěm a mlhami. Od úterý jsme byli všichni 

permanentně mokří, ale to nám vůbec nevadilo a každý den jsme vyrazili na nějakou túru, pěší nebo cyklo, kratší nebo 

delší, lehčí nebo náročnější, jak se komu zrovna chtělo a dařilo. Ti nejdrsnější turisté urazili navzdory mokrým botám a 

pláštěnkám 62 km!!! 

Vážení rodiče, milí žáci, 

každoročně od Vás na konci školního roku dostáváme spoustu květin a dárků, kterých si vždy velmi vážíme a které nám 

dělají radost, protože víme, že nám tím děkujete za celý školní rok. Letošní školní rok byl naprosto mimořádný a jeho 

závěr se nese bohužel ve znamení tragických událostí, které se sice staly na druhém konci republiky, ale i my bychom 

chtěli dětem a rodičům z obcí na Břeclavsku a Hodonínsku poslat trochu naděje a radosti. Myslíme si, že v tomto roce je 

to o to symboličtější – v době pandemie jsme šili roušky, chodili seniorům na nákupy a navzájem se o sebe starali a 

pomáhali si. Rádi bychom pomohli i teď, a proto Vás prosíme: v den vysvědčení místo květin a dárků vložte do obálky 

takovou částku, za kterou byste nám dárek nebo květinu koupili a dejte ji třídnímu učiteli nebo učitelce. My vybrané 

peníze pošleme hromadně jako škola na dárcovské konto jedné z humanitárních organizací, které na místě pomáhají. O 

celkové vybrané částce Vás budeme informovat na webových stránkách školy. 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. 

zaměstnanci ZŠ a MŠ Perštejn 

Domeček dětem ze školky 

 

V minulých dnech se žákům druhého stupně podařilo dokončit dvouletý školní 

projekt. Pro děti z mateřské školy vytvořili zahradní domeček, po kterém toužily, na 

zahradě jim velmi chyběl. Usilovnou prací se v rámci výuky pracovní výchovy 

podařilo vytvořit stavení, které se našim nejmenším velmi zalíbilo, a téměř ihned si 

jej zabydleli. Do stavby se zapojilo celkem 61 žaček a žáků druhé stupně ZŠ. Za 

jejich práci jim patří obrovské díky a dobrovolníkům z řad žáků, kteří domeček 

dokončovali ve svém volném čase po vyučování, i jmenovité poděkování (Lenka 

Voglová, Martin Krčma, Aleš Zavadil, Lukáš Maier, Václav Wolf a Jakub Ondič). 

Dnes i díky nuceným přestávkám kvůli distanční výuce nikdo nespočítá, kolik času bylo tomuto projektu věnováno. 

Většina tvůrců se však na projektu podílela s nadšením. Jen v čase finální stavby se na této malé stavbičce odpracovalo 

přibližně 500 hodin proto, aby bylo stavení pro naše nejmenší bezpečné, hezké a trvanlivé. Ještě jednou děkuji všem 

žačkám a žákům druhého stupně za jejich práci, místním podnikatelům (Pila Perštejn a Lubomír Raub) za sponzorský dar 

ve formě materiálu a všem kolegyním a kolegům za shovívavost, bez které by se tento projekt nepodařilo v tomto 

podivném čase dokončit. Osobně se velmi těším na další spolupráci učitelů a žáků na společných projektech v příštích 

letech a přeji všem krásné prožití zasloužených letních prázdnin. 

Roman Chocholáček 

 

Krásné prázdniny 

Zazvonil zvonec a školnímu roku je konec. Školnímu roku podivnému, trochu smutnému, 

hodně osamělému… Školnímu roku, který nás ale všechny obohatil o zkušenost, že se dá 

překonat všechno, i distanční výuka. Který nás donutil se naučit spoustě nových věcí. A 

který nám nachystal i plno hezkých okamžiků. Minimálně posledních 14 dní bylo skvělých 

a bohatých na zážitky. A ty nám určitě zůstanou ve vzpomínkách dlouho. Včera jsme se 

rozloučili se školním rokem 2020-2021. A také s našimi deváťáky, kteří už jsou zcela 

připraveni a natěšeni pokračovat po svých vlastních cestách. Držme jim palce, ať nepotkají moc výmolů a louží… 

Děkujeme Vám všem za podporu po celých těch 10 náročných měsíců. Děkujeme za finanční pomoc (47 920 Kč), kterou 

odešleme na jižní Moravu a do obce Stebno (konto, kam peníze posíláme, ještě zveřejníme). Přejeme krásné, pohodové a 

bezproblémové léto a těšíme se na 1. září, až se tu zase (skoro) všichni potkáme. 

zaměstnanci školy 

 

DĚKUJEME ZA POMOC 
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Milí rodiče,  

za námi je opravdu mimořádně náročný školní rok, který jsme ale společnými silami úspěšně zvládli. Ještě jednou díky 

Vám všem za podporu a trpělivost, kterou jste dávali nejen svým dětem, ale i našim učitelům a učitelkám. 

Děkujeme Vám i za to, že jsme ten mimořádný školní rok mohli také mimořádně zakončit – díky Vašim darům jsme za 

celou školu vybrali neuvěřitelných 47 920 Kč, což několikanásobně předčilo naše očekávání. Rozhodli jsme se 25 000 Kč 

z celkové částky poslat na transparentní účet Okrašlovacího spolku Stebno a zbylých 22 920 Kč pak na Moravu do 

obce Mikulčice. Děkujeme, že jste nám pomohli pomáhat!  

Přejeme Vám krásné léto a těšíme se v září (snad už bez roušek) na viděnou! 

Josef Patík, ředitel školy 

 

S pozdravem za všechny zaměstnance školy 

Josef Patík 

 

i.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI 
 

ČŠI zahájila svou inspekci 23. 3. 2021 a skončila 25. 3. 2021. Inspekce proběhla distančně, tak, že se 

paní inspektorky připojili do hodin přes google meet. Zjišťovala kvalitu distanční online výuky a 

okolnosti, jak se škola zachovala, jak k rodičům, dětem, tak i ke svým zaměstnancům. Díky aktivitě 

slečny Gvoždiákové a paní Konopkové, které se ujali vzdělávání ostatních pedagogických 

pracovníků, jsme se vše naučili a mohli velmi kvalitně vzdělávat. Toto zjištění přišlo nejen 

z hodnocení zaměstnanců a kontrolní činnosti ze strany vedení školy, ale i z názoru hlavní 

inspektorky, která naší školu velmi chválila. Všichni zvládli bez problémů distanční výuku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2101141282&f=18.06.2021&t=26.06.2021&fbclid=IwAR0DqUjzBXi4MIzDoWY1AtJ1l6KqhQLNMjI__60VHluXQ10tZmuWf63gohc
https://www.csob.cz/portal/firmy/bezne-ucty/transparentni-ucty/ucet/-/ta/299222440
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j.  Základní údaje o hospodaření školy 
 

Rozbor hospodaření 2020 
I. PŘÍJMY Celkem NIV Šablony II Šablony 3 Obec

Státní  roz. UZ 33 353 18 488 865,00 Kč       18 488 865,00 Kč       

Projekt Šablony II 473 345,00 Kč             473 345,00 Kč      

Projekt Šablony 3 90 304,00 Kč               90 304,00 Kč       

Plavání UZ 33 070 3 195,00 Kč                 3 195,00 Kč                 

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

Ostatní výnosy 152 295,00 Kč             152 295,00 Kč          

Stravné 489 739,00 Kč             489 739,00 Kč          

Poplatek za MŠ 119 031,00 Kč             119 031,00 Kč          

Poplatek za ŠD 94 771,46 Kč               94 771,46 Kč            

Sponzorské dary 97 000,00 Kč               97 000,00 Kč            

Přeplatek energie 176 452,02 Kč             176 452,02 Kč          

Dar-respirátory 17 810,10 Kč               17 810,10 Kč            

Úroky 1 511,20 Kč                 1 511,20 Kč               

CELKEM 22 897 358,78        18 492 060,00 Kč       473 345,00 Kč      90 304,00 Kč      3 841 649,78 Kč       

 

II. INVESTICE:  

1. Investiční výdaje 

a/   Dotace       

 

III. FONDY               

b/   FRIM (reprodukce investičního majetku) 

  

Stav účtu k: 31.12.2019 160 568,00 Kč           

Tvorba zdrojů: odpisy 25 424,00 Kč             

Stav účtu k: 31.12.2020 185 992,00 Kč            
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2. Neinvestiční výdaje 

a/ Tvorba a použití FKSP 

Přijmy Výdaje

Převod z roku 2019 268 566,46        stav účtu Stravné 54 152,00           

Tvorba v roce 2020 269 043,00        Rekreace -                        

dorovnání 2019 -                       Den učitelů 9 540,00             

Úroky, vyrovnání XII.19 104,38               Věcné dary/živ.výročí 6 000,00             

Úroky do: XI.20 78,32                 penzijní 43 200,00           

Úroky do: XII.20 8,78                    * Předplatný 1 299,00             

Vyrovnání s BÚ XI.20 553,68               Poplatky do XI.20 632,00                

Poplatky do XII.20 45,00                  *

Celkem 538 354,62       Celkem 114 868,00        

Přijmy - výdaje k 31.12.2020 423 486,62                  

Stav účtu k: 31.12.2020 423 486,62                  

* bude převedeno do (v roce) roku 2021

 

 

b/   Fond odměn 

 

  

Stav účtu k: 31.12.2019 321 416,51 Kč           

Tvorba zdrojů: 2020 186 556,85 Kč           

Čerpání: 2020 -  Kč                         

Stav účtu k: 31.12.2020 507 973,36 Kč           

 
   

c/   Rezervní fond  

 

 

 

Stav účtu k: 31.12.2019 1 458 808,34 Kč        

Tvorba 2020 746 227,43 Kč           

Převod šablon 3 2020 591 011,00 Kč           

Čerpání šablony II 2020 476 825,00 Kč-           

Stav účtu k: 31.12.2020 2 319 221,77 Kč        
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d/   Neinvestiční náklady          

 

Položka Celkem NIV Šablony 3 Šablony II Provoz

Materiálové náklady 300 579,49            13 729,65  1 912,00  5 685,00  279 252,84  

DDHM nad 1000,- 561 736,66            224 612,00  121 090,00  216 034,66  

Učebnice ,pomůcky 80 504,00              48 906,26  31 597,74  

Potraviny ŠJ 493 456,63            493 456,63  

Školení 48 411,00              34 250,00  3 320,00  10 841,00  

Oprava -údržba 968 781,48            968 781,48  

Mzdové náklady 13 417 318,00       13 285 565,00  28 200,00  103 553,00  

Odvody ZP, SP 4 535 054,00         4 490 507,00  9 532,00  35 015,00  

FKSP 268 346,00            265 711,00  564,00  2 071,00  

Dohody 196 000,00            6 000,00  190 000,00  

Zákonné pojištění 71 402,00              56 606,00  30,00  467,00  14 299,00  

Plavání 40 000,00              40 000,00  

Doprava plavání 3 195,00                 3 195,00  

Nemocenská 18 602,00              18 602,00  

OPP 28 186,19              10 376,09  17 810,10  

Služby 346 734,74            44 066,00  12 144,00  290 524,74  

Energie 379 183,02            379 183,02  

Voda 40 710,00              40 710,00  

Ostatní náklady 9 636,00                 9 636,00  

Odpisy 25 424,00              25 424,00  

Celkem 21 833 260,21       18 492 060,00  90 304,00  473 345,00  2 777 551,21  

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Položka Celkem NIV Šablony 3 Šablony II Provoz

Upravený rozpočet/přijmy 22 897 358,78       18 492 060,00  90 304,00  473 345,00  3 841 649,78  

Čerpání rozpočtu 21 833 260,21       18 492 060,00  90 304,00  473 345,00  2 777 551,21  

Celkem 1 064 098,57         -   -   1 064 098,57  

 

 

 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 

   

Fond odměn 212 819,71 Kč

Fond rezervní 851 278,86 Kč

Hospodářský výsledek celkem 1 064 098,57 Kč
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Sdružení rodičů a přátel dětí a školy 

 

Hospodaření za rok 2020 
 

 

Přijmy

Převod z roku 2019 124 151,57    Kulturní vystoupení 7 000,00           

Sběr 15 451,00      Doprava - autobusy 12 000,00         

Od žáku na dopravu 12 000,00      Poplatky - doklady, poštovné 294,00              

LVK 9 500,00        LVK 30 000,00         

ŠVP - vrácená záloha 296 558,00    ŠVP 188 188,00      

SRPDŠ - příspěvky 45 650,00      Odměny žákům 8 930,00           

Sponzorské dary -                   Vedení účtu 785,00              

Vánoční prodej (trhy) -                   poštovné 338,00              

Vratka za SHS 1 000,00        

Úroky 16,24              

Celkem 504 326,81    Celkem 247 535,00      

Stav účtu k: 31.12.2020 256 791,81                                

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 3, financované z cizích zdrojů. 

Financována školní asistentka v MŠ a školního speciálního pedagoga v ZŠ, sdílení zkušeností jak 

v MŠ i ZŠ, zapojení odborníka do výuky v MŠ i ZŠ a vzdělávací kluby pro ZŠ. Z projektu jsme 

zatím nakoupili pomůcky zejména výpočetní techniku a knížky pro čtenářský klub. 

 

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 2020-2021 

 

Školní sportovní klub měl v roce 2020-2021 167 členů. Školní rok byl na pořádání sportovních akcí 

z důvodu epidemie velmi chudý. Pořádali jsme proto pouze šest sportovních akcí při průměrné účasti 

45 soutěžících. Žáci se z výše uvedeného důvodu neúčastnili žádných okresních ani krajských 

soutěží. 

Již dvacátým druhým rokem pořádá Školní sportovní klub soutěž o sportovně nejvšestrannějšího 

žáka - Šampióna školy. Všichni žáci měli možnost zúčastnit se šesti 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 v piškvorkách, turnaj v hodu šipkami, 

v běhu do vrchu a ve skoku z místa 

Šampióni školy – 2020/2021 
I. stupeň: Lenka Hodboďová, Michal Krčma 

II. stupeň: Lenka Voglová, Martin Krčma 

Lenka Voglová byla vyhlášena šampionkou školy počtvrté v řadě.  

 

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

prostředky a tím umožnili jeho činnost v průběhu celého školního roku 2020-2021. Velké 

poděkování nejen ze strany učitelského kolektivu, ale i ze strany dětí patří těmto sponzorům: paní 

Rathouské, OÚ Perštejn, OÚ Okounov, OÚ Stráž nad Ohří, Papírna Perštejn spol. s r.o. 

 

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 z výše 

uvedeného důvodu proběhl velmi netradičně v červnu na Božím Daru bez lyží i snowboardů, zato 

s jízdními koly a turistickou obuví. Nápadů, co pro děti pořídit a čím podpořit jejich sportovní snahy, 

je mnoho. Finanční limity jsou však neúprosné. Proto ještě jednou děkuji všem těm, kteří na nás 

myslí. 

 

Za ŠSK při ZŠ a MŠ Perštejn Mgr. Helena Konopková, předsedkyně klubu 

 

 

 p.    Mateřská škola 
 

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

•                 1.    třída – 25 dětí 

•                 2.  třída – 24 dětí 
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O děti se staraly 4 kvalifikované učitelky- 

Martina Králová, Marcela Nováková, Michaela 

Pečenková a Petra Hamatová, dále školnice 

Olga Včelařová. I v tomto školním roce s námi 

pracovala paní učitelka Lenka Valtrová, která 

se v 1. třídě věnuje dětem mladším tří let, 

rozvíjí s nimi sebeobsluhu stolování. 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.  V 

tomto školním roce jsme nemohli z důvodu opatření proti koronaviru uskutečnit sportovní kurzy. 

Také jsme museli omezit kulturní vystoupení, divadla a podobně. Proběhlo několik divadelních 

představení v MŠ, návštěvy předškoláků v knihovně v Klášterci s předškoláky a cesta za pokladem, 

výlet za zvířátky, vynášení Morany. Mikulášská nadílka byla uskutečněna za podpory obce a vánoční 

besídky jsme s dětmi pro rodiče nahrávali. I nadále bude probíhat spolupráce s Lesy ČR, hasiči 

Klášterec a policií ČR formou besed a výletů.  

Z důvodu pandemie byla MŠ uzavřena od 1. 3. - 9. 4. Pro děti jsme vytvářeli pracovní listy a videa 

plná písniček a básniček. Děti mohly, také využít lení stezku, kterou jsme pro ně vytvořily. 

 

K pravidelným aktivitám patří logopedická péče. 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.  Rozloučení s předškoláky i 

konec školního roku jsme s dětmi oslavili na zahradě bez účasti rodičů. 

V průběhu prázdnin došlo k rekonstrukci jídelny MŠ. 

 

Za MŠ - Martina Králová a kolektiv 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Josef Patík, ředitel školy 


