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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   

a.3/   součásti školy kapacita 

Mateřská škola 50 dětí 
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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 44  20/24 

1. stupeň ZŠ 5 91 18,2 

2. stupeň ZŠ 4  69  17,25 

Školní družina 2                 55 27,5 

Školní jídelna MŠ x 44 x 

Školní jídelna ZŠ x                152 x 

 

Komentář: Součásti školy jsou umístěny ve třech budovách: v hlavní budově 4. - 9. třída, a školní 

družina, v přístavbě 1. - 3. třída a školní družina, v budově mateřské školy je i nová 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. Nově osazená světla ve školní 

kuchyni. Jídelna se celá zbourala a postavila se 

zcela nová ve spolupráci z obcí. Nová jídelna má 

kapacitu 60 míst. 

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. Kompletní rekonstrukce 

příjezdových cest včetně chodníků. Došlo i 

k výměně poničené pružinové houpačky. 

Sportovní zařízení Využívá se zařízení obce a sportovních klubů. 

Dílny a pozemky Dílna se nachází v budově školy. Keramická pec 

letos dosloužila. Pokud budou finanční prostředky, 

pořídíme novou. Pozemek byl minimalizován pro 

potřeby nižšího stupně. 

Žákovský nábytek Do učebny 5. třídy byl zakoupený nový nábytek, 

Nové police a skříně byly pořízeny i do učebny Z a 

VV 

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, biologické a matematické laboratoře, 

vybavení na florbal a basketbal. 
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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. 10 

učeben vybaveno interaktivní tabulí, 10 

dataprojektory. Všechny počítače /včetně 

přístavby/ propojeny do sítě a napojeny na 

internet. Plán ICT plněn. Letos jsme nakoupili 

nejmodernější tabuli, která již nemá 

datataprojektor. 

Investiční rozvoj  

Komentář: Proběhl výtvarný projekt, kde si děti kreslili obrázky a některé z nich se objevili 

v naší nové školní jídelně. Proběhla kompletní rekonstrukce chodby v MŠ (od podlah, stěn, 

stropů i s novým nábytkem. 

Jídelna komplet zbourána a již stojí 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 / 31,7317 

Počet učitelů ZŠ 17 / 16,5457 

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 35 let VŠ 1.- 5. r. 2. 

Patík Josef ředitel 1,0 26 let VŠ Tv-FTVS UK  

Chocholáček Roman Asistent pedagoga 1,0 3 let SŠ studuje   

Hladíková Marcela učitelka 1,0 15 let Vš 1.- 5. r.   5. 

Konečná Ivana učitelka 1,0 34 let VŠ 1. – 5. r. 1. 

Králová Martina Zástupce ředitele MŠ 1,0 31 let SŠ MŠ  

Pečenková Michaela učitelka MŠ 1,0 9 let SŠ MŠ  

Laudát Petr učitel 1,0 32 let VŠ M – Z 9. 

Laudátová Olga učitelka 1,0 28 let VŠ 1. – 5. r. 4. 

Linzová Stanislava Vedoucí vychovatelka 1,0 30 let SŠ ŠD  

Nováková Marcela učitelka MŠ 1,0 21 let SŠ MŠ  

Ondráček Pavel učitel 1,0 27 let VŠ Př – Ch 7. 

Hamatová Petra učitelka MŠ 1,0 5 roky SŠ MŠ  

Gvoždiaková Tereza Učitelka Aj 0,7272 5 roky VŠ filologie 8. 

Slivoňová Iva vychovatelka 1,0 9 let SŠ ŠD  

Pospíšilová Lucie Asistentka pedagoga 1,0 3 let VŠ-Bc   
Bartušková Elisová Martina Asistentka pedagoga 1,0 4 let SŠ   
Bartušková Elisová Martina Učitelka Aj 0,5454 2 rok SŠ Studuje  

Valtrová Lenka Asistentka pedagoga 1,0 10 rok SŠ   

Peroutová Soňa učitelka  1,0 34 let VŠ 1. – 5. r. 3. 

Konopková Helena učitelka 1,0 5 roky VŠ 1. – 5. r. 6. 

Ševčíková Dita učitelka 1,0 23 let VŠ Čj - Hv  

Průchová Lucie učitelka 0,273 18 let VŠ NJ  

Šímová Gabriela učitelka 1,0 17 let VŠ TV + Z  

Blehová Helena mateřská 1,0 10 let VŠ 1.-5. r.  

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

s žáky. Letos nás bohužel opouští Soňa Peroutová a novou posilou sboru bude Kateřina Spurná. 

A také nás opouští Tereza Gvoždiáková, na místo ní bude učit AJ Markéta Shamal Keslová 

Asistent/ky pedagoga dobře zapadly do kolektivu a jsou pro učitele i žáky obrovským přínosem. 

Na studium VŠ se dostali Bartušková Aj a Nj a Chocholáček Inf, Fy                
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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 59,7 

Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 

Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 

Komentář: Z 16 učitelů ZŠ má 15 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. 

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 2 1 10 2 6 1 4 0 0 4 22 

ZŠ/MŠ 

Komentář: Věkový průměr pedagogických pracovníků ZŠ je 47,5 let, MŠ je 42,75 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 

Jenčuš Daniel 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 

2022/2023 

1 20 18 6 2 
 

Komentář:   Počet prvňáčků pro příští školní rok = 19 (jeden se přistěhoval)    
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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 

1 0 0 0 2 8 11 

 

c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

0 0 0 0  0 0 0 

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

z devátých ročníků z nižších ročníků celkem 

8 0 8 

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

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

v devátém ročníku v nižším ročníku  

11 0 

 

e.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

e.1/   Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Přehled o prospěchu – 1. stupeň 

 

Průměr

na třídu

I. 23 23 0 1,02

I. 23 19 3 1 1,1

II. 22 21 0 1 1,02

II. 22 21 0 1 1,05

III. 14 12 2 1,2

III. 15 10 5 1,22

IV. 17 14 3 1,21

IV . 17 12 5 1,33

V. 13 11 2 1,26

V. 13 10 3 1,37

Celkem 89 81 7 0 1 1,142

Celkem 90 72 16 1 1 1,214

NehodnoceníTřída
Počet 

žáků
Prospělo Neprospělo

Prospělo s 

vyznamenáním
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Přehled o prospěchu – 2. stupeň 

Průměr

na třídu

VI. 23 14 9 1,45

VI. 23 12 11 1,44

VII. 12 4 6 1 1 1,58

VII. 13 4 8 1 1,61

VIII. 21 9 12 1,54

VIII. 23 10 12 1 1,55

IX. 11 1 10 2,31

IX. 11 0 11 2,38

Celkem 67 28 37 1 1 1,720

Celkem 70 26 42 1 1 1,745

NehodnoceníTřída
Počet 

žáků
Prospělo Neprospělo

Prospělo s 

vyznamenáním

 
 

Celkový přehled 

 

Průměr

na třídu

1. stupeň 89 81 7 1 1,142

1. stupeň 90 72 16 1 1 1,214

2. stupeň 67 28 37 1 1 1,72

2. stupeň 70 26 42 1 1 1,745

Celkem 156 109 44 1 2 1,431

Celkem 160 98 58 2 2 1,480

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 ještě z části ovlivněn dopadem distanční 

výuky v minulém školním roce. 

Soustavně usilujeme o dosahování optimálních výsledků, zvýšení motivace, 

diferenciovaný přístup, zavádění nových metod a forem práce. 

Výsledky zkušebního celoplošného testování (výrazně ovlivněno distanční výukou): 

5. ročník:        Čj – 50,2 percentil              OSP – 50,1 percentil                    M – 49,1 percentil         

9. ročník:        Čj – 15,7 percentil              OSP – 19,8 percentil                    M – 24,4 percentil 

 

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

školami je 9. třída velmi nízko. Jde o zcela speciální třídu slabých žáků. 
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Přehled o chování 

1. stupeň 

1. stupeň

Důtka 2. 3.

ŘŠ stupeň stupeň

I. 23

I. 23 0 2

II. 22 22

II. 22 9 4

III. 14 5 1

III. 15 6 5 1 1

IV. 17

IV. 17 13 5

V. 13

V. 13 2 4

Celkem 89 27 0 0 1 0 0 0

Celkem 90 30 20 1 1 0 0 0

2. stupeň

Třída
Počet 

žáků

Pochvala 

TU

Pochvala 

ŘŠ
NTU

Důtka 

TU

Důtka 

ŘŠ

2. 

stupeň

3. 

stupeň

VI. 23 21 3 1

VI. 23 14 6 6 3 1

VII. 12 1 10 1 1

VII. 13 11 5 4 1 2

VIII. 21 3 20 3

VIII. 23 9 9 4 1

IX. 11 8 2 2

IX. 11 4 1 5 2 3 1 2

Celkem 67 12 51 9 4 0 0 0

Celkem 70 38 21 19 7 6 1 2

Celkový přehled:

Důtka Důtka

TU ŘŠ

1. stupeň 89 27 0 0 1 0 0 0

1. stupeň 90 30 20 1 1 0 0 0

2. stupeň 67 12 51 9 4 0 0 0

2. stupeň 70 38 21 19 7 6 1 2

Celkem 156 39 51 9 5 0 0 0

Celkem 160 68 41 20 8 6 1 2

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 větší či menší přestupky. Problémy s neomluvenými 

hodinami v 1. pololetí nebyly. V druhém pololetí však žáci 9. ročníku nasbírali neskutečně 

moc neomluvených hodin za záškoláctví, které se průběžně řešilo. Z toho pak vyplynuly 

snížené stupně s chování. V příštím roce se bude nutné zaměřit na zlepšení chování 

jednotlivců v 7 a 9. třídě. Stav se v letošním roce trošku zhoršil. Je nutné sledovat a zlepšit 

stávající stav. Klasifikace v druhém pololetí je ovlivněna stále distanční formou vzdělávání. 

Postupně se vše snažíme vše vrátit k lepšímu. 

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. 
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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. 23 1854 80,61

I. 23 1166 50,70

II. 22 1494 67,91

II. 22 1223 55,59

III. 14 1253 89,50

III. 15 1170 78,00

IV. 17 793 46,65

IV. 17 753 44,29

 V. 13 572 44,00

V. 13 477 36,69

Celkem       89 5966 67,03 0

Celkem       90 4789 53,21 0

2. stupeň

VI. 23 1473 64,04

VI. 23 1251 54,39

VII. 12 728 60,67

VII. 13 1023 78,69 7

VIII. 21 1624 77,33

VIII. 23 1923 83,61

IX. 11 1026 93,27 4

IX. 11 1260 114,55 48

Celkem          67 4851 72,40 4

Celkem         70 5457 77,96 55

Celkový přehled

1. stupeň 89 5966 67,03 0

1. stupeň 90 4789 53,21 0

2. stupeň 67 4851 72,40 4

2. stupeň 70 5457 77,96 55

Celkem           156 10817 69,34 4

Celkem           160 10246 64,04 55

Počet omluvených 

hodin

Počet omluvených 

hodin na žáka

Počet 

neomluvených 

hodin

Počet omluvených 

hodin

Počet omluvených 

hodin na žáka

Počet 

neomluvených 

hodin

 
Velké množství zameškaných hodin má za následek postcovidová doba. 
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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 3 

S vývojovými poruchami učení 13 

Nadaný 1 

Mimořádně nadaný 1 

S IVP 7 

Bez IVP 15 

Celkem 22 

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

 

 

f. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Daná problematika je podrobně řešena v Minimálním preventivním programu. 

Prevence se realizuje: 

 

 

 

Kde: Třída: Předměty/Akce: 

Výuka 1. - 5. 

6. - 9.    

převážně prvouka, přírodověda 

převážně občanská výchova, rodinná výchova, 

výchova ke zdraví 

Další aktivity v rámci výuky 

(besedy, přednášky) 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

4. - 5. 

7. 

8. 

6. - 9. 

Dopravní výchova, bezpečnost 

Dopravní výchova, vybavení policisty 

Dopravní výchova-cyklista 

Dopravní výchova-cyklista 

Šikana PPP 

Agresivita, záškoláctví 

Alkohol, drogy, trestní zákon 

První pomoc prakticky 

Bezpečí pro dívky, sprejerství, drogy 

Volnočasové aktivity 1. - 9. 

 

 

6. - 9. 

kroužky 

soutěž Šampión školy 

sportovní závody, soutěže 

vědomostní soutěže 

sportovní kurzy 

 

Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila: 

Sociálně patologický jev Počet Sociálně patologický jev Počet 

Drogová závislost 0 Záškoláctví 2 

Alkohol 0 Šikanování 1 

Kouření/“žvýkací tabák“ 2 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/ek splňuje kvalifikaci 

1 učitelka bez kvalifikace  

Ředitel školy Splňuje kvalifikační předpoklady podle § 33 

zákona č. 563/2004 Sb. 

Výchovná poradkyně Splňuje kvalifikační předpoklady podle §18 

zákona č. 563/2004 Sb., doplňuje dle nových 

požadavků 

 

g.2/    Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

 

Druh studia Pracovník 

a)   

 

g.3/    Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

 

Typ kurzu nebo vzdělávací akce Počet účastníků 

Mentoring 1 

Čtenářská a matematická gramotnost 1 

Inkluze 0 

AJ 1 

Spolupráce AP s učitelem 0 

Čtenářská a matematická pregramotnost 0 

Nakládání s chemickými látkami 0 

Postup učitele při uplatňování podpůrných opatření 3 

 

g.4 /   Samostudium 

 

Prázdniny Počet dnů Zadání 

Podzimní prázdniny    2 Prezentace, RVP ZV 

Vánoční prázdniny      4 Prezentace, výukové materiály, RVP ZV 

Pololetní prázdniny     1 Prezentace, výukové materiály, RVP ZV 

Jarní prázdniny 5 Změny v ŠVP, prezentace, výukové materiály 

Velikonoční prázdniny 0  
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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, Porcelánka, 

vodárna 

- Pasování čtenářů 

- exkurse SPŠ Ostrov 

- Divadlo Most 2x 

 -Mikulášská nadílka 

- Lyžařský kurz  

- Vánoční zpívání 

- Pancake day 

- Rozsvícení vánočního stromu 

- ŠVP Šlovice 

- Projekt Osečná 

- sportovní kurzy – 6. - 9. třída 

Akce k prevenci sociálně patologických jevů - besedy se SVP Chomutov 

- besedy s PPP Kadaň 

 - beseda s PČR 

nebyly Covid-19 

- beseda s horskou službou 

Akce k environmentální výchově - Den Země 

- hry pro MŠ 

- sběr papíru, víček, pom. kůry 

 

h.2/   Účast žáků školy v soutěžích 

 

Název soutěže 1. 

kolo 

2. kolo - okres 3. kolo 

Olympiáda ČJ 15 2   

Pythagoriáda 5. - 8. r. 35 2  

Zeměpis 26 3  

Olympiáda  - Aj 61 2  

 

h.3/   Účast žáků ve sportovních soutěžích 

 

Název soutěže Počet žáků Umístění 

Florbal 16 Dívky 3. místo a 4. místo, Čeps 4. místo 

Basketbal  19 Dívky 1. místo, chlapci 3. místo 

Přebory města Kadaně 35  

Jarní běh Kadaň 29  

Přespolní běh   25  

Atletický čtyřboj  neproběhl 

Atletický trojboj  Nejeli jsme 

Fotbal okres FAČR 14 1. místo 

Pohár rozhlasu 15  
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h.4/  Zájmové útvary 

 

Zájmový útvar Vedoucí Počet žáků 

Pohybové hry   

Florbal Šímová/Chocholáček 15 

Matematický  Laudát 5 

Keramika   

Kytara + zpěv   Ševčíková 12 

Karate Patík 16 

 

 

h.5/  Školní družina 

 

Výroční zpráva o činnosti školní družiny 2021/2022 

Ve školním roce 2021-2022 pracovala školní družina pod vedením vychovatelek Stanislavy Linzové 

a Ivy Slivoňové. Poplatek ŠD činil 100,-Kč a byl využit na pomůcky potřebné ve školní družině. 

Jednalo se o výtvarný materiál, sportovní potřeby, knihy, hry atd. Provoz školní družiny probíhal ve 

dvou blocích -  ranní družina 5,45-7,30 a odpolední družina 11,30-16,15. Kapacita byla naplněna 

počtem 60 dětí 1. - 5. ročníku. Prostory školní družiny tvoří 2 oddělení. První oddělení se nachází v 

přístavbě školy a druhé je v půdních prostorách hlavní budovy. Cílem ŠVP je umožnit žákům 

odreagovat se a uvolnit před a po vyučování. Aktivity byly rozděleny na odpočinkové, zájmové a 

rekreační. Při PNV byly zařazeny činnosti rozvíjející znalosti, zručnost, dovednosti, fyzickou 

zdatnost, ale také činnosti, při nichž děti relaxovaly a regenerovaly svoje síly. Vše probíhalo v 

souladu s požadavky na psychohygienu. Vedli jsme děti ke vzájemnému respektu a toleranci, úctě k 

sobě i druhým. Učili jsme se spolupracovat. Většina zájmových činností probíhala formou soutěží a 

her a to jak ve třídě, tak i při vycházkách do okolí. Dotkla se všech oblastí výchovy v zájmovém 

vzdělávání  - výtvarné, dramatické, hudební a pohybové. Plnili jsme úkoly podle ŠVP pro naši školní 

družinu. Pracovali jsme podle ročního a měsíčního plánu a zaměřili jsme se především na společnou 

komunikaci, četbu a pobyt venku. Pokud bylo vhodné počasí, každý den byl zařazen pobyt dětí 

venku- pohybové aktivity, míčové a sportovní hry, procházky do okolí. Při nepříznivém počasí byla 

činnost ve vnitřních prostorách zaměřena na smysluplné využití volného času a dětem bylo nabízeno 

dostatečné množství námětů pro společnou, nebo samostatnou činnost. Využívali jsme také školní 

tělocvičnu a to jak pro sportovní aktivity, tak pro odpoledne s luštěním a kvízy. U veškerých činností 

jsme dbali na plnění cílů pro dané období a také na bezpečnost účastníků. Děti jsme vedly k 

sebeobsluze, soběstačnosti, samostatnosti, ke správnému stolování a upevňování hygienických 

návyků. Po celý školní rok jsme spolupracovali s třídními učitelkami a zákonnými zástupci. 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH 

PODZIM 

Seznámení dětí s organizací ŠD, poučení o bezpečnosti ve ŠD. 

Sestavení družinových pravidel. 

Kamarádi - seznamování dětí, hledání nových kamarádů. 

Rok – roční období, měsíce 

Podzim je tu – poznáváme stromy, listy, plody, sběr kaštanů, pranostiky atd. 

Ochutnávka ovoce a zeleniny – poznáváme podle chutě, čich, hmat. 

Podzimní stezka – doplnění údajů o přírodě, luštění křížovek. 
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ZIMA 

Přišel k nám Mikuláš. 

Dopis Ježíškovi. 

Zimní radovánky – sáňkujeme. 

Pozorujeme zimní přírodu – krmíme ptáčky a dáváme vánoční nadílku zvířátkům v lese. 

Příprava na Vánoce – vánoční dekorace, plníme úkoly z adventního kalendáře. 

Zdobíme stromeček. 

 

JARO 

Jaro je tady – dekorace. 

Den země – úklid okolí školy a hřiště. 

Pálení čarodějnic. 

Den matek – výroba přáníček. 

Projekt včely zakončený besedou se včelařem. 

Den dětí – sportovní odpoledne na fotbalovém hřišti. Ve spolupráci s trenérem fotbalu, uspořádání 

pohybové dráhy s kvízem. 

Hurá prázdniny – rozloučení a předání dárků dětem při letní stezce s tajenkou ZOO 

 

Nezapomnělo se ani na úklid her a hraček v obou odděleních ŠD. 

 

HODNOCENÍ 

Větší výchovné problémy se nevyskytly. Děti se většinou chovaly v souladu s řádem ŠD a byl 

navozen kamarádský vztah mezi dětmi. 

 
Sportovní odpoledne na hřišti a v tělocvičně s pohybovým kvízem 
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Novou stavebnici KAPLA miluje celá družina 

 
 

Za ŠD Stanislava Linzová a Iva Slivoňová 

 

 

AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

O aktivitách školy, mimořádných událostech a úspěších žáků je veřejnost informována 

prostřednictvím veřejné vývěsky naproti hlavní budově školy, webových stránek školy 

www.zsperstejn.cz a také sociální sítě Facebook. 

 

Září 2021 

První školní den 

... 

Ve čtvrtek budou vyučovány 4 hodiny (7.50 – 11.30). Žáci budou ve svých třídách se svými třídními 

učiteli. Nezapomeňte na přezůvky, zámek na skříňku a svačinu. 

V pátek už učíme podle rozvrhu, ale pouze 4 vyučovací hodiny. 

Podívejte se prosím všichni do systému SKOLAONLINE – pan ředitel všem zaslal upřesňující (a 

kratší) zprávu týkající se testování a nošení roušek ve škole. 

http://www.zsperstejn.cz/
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Rozvrh časů na oběd 

Školní rok nám začal úspěšně, ale jeden problém se přeci jen vyskytnul – školní jídelna. Ještě nějaký 

čas budeme jíst v trošku improvizovaných podmínkách (ve vypůjčené „školkovské“ jídelně je méně 

míst k sezení), takže se oproti normálnímu stavu mění časy, kdy budou strávníci obědvat. Proto raději 

zveřejňujeme rozpis, kdy budou jednotlivé třídy obědvat. Žákům 2. stupně končí výuka v jiných 

časech, domů odcházejí hned po konci (nebo po obědě). 

Druháčci v knihovně 

Ve čtvrtek jsme se už my, druháčci, vypravili na první výlet – do klášterecké 

knihovny. Trošku jsme si početli, zjistili pravidla zacházení s knihou, dostali 

přihlášky a teď už jen hooooodně číst, abychom dohonili ty starší. V lednu na 

Pasování čtenářů do rytířského řádu už pojedeme do knihovny v novém kulturním 

domě! Ještě více se nám pak líbilo řádění na dětském hřišti 

Novinky z naší školní jídelny 

S novým školním rokem se mění i podmínky našeho školního stravování. Jistě jste zaregistrovali, že 

se u jídelny buduje a buduje. Provizorní budovu (která už dlouhá léta sloužila) nahradí nová krásná 

zděná budova, ve které bude nejen lépe chutnat strávníkům, ale zároveň se výrazně zlepší zázemí paní 

kuchařek. JENŽE!!! Původní termín otevření se nám trochu zpožďuje. Důvodem je zastavení prací o 

prázdninách kvůli spodní vodě. 

... 

Druhou novinkou (a také ne příjemnou) je zdražování. Od 1. 9.2021 se totiž mění vyhláška č. 107/2005 

Sb. (Vyhláška o školním stravování), kdy byly navýšeny ceny obědů. V informacích o jídelně se 

dozvíte nové ceny (o 1-2 koruny navýšené) i novou výši záloh. Prosím, prostudujte si je a navyšte své 

platební příkazy. Děkujeme. Tím snad všechny špatné zprávy končí a příští článek už bude plný nových 

fotek krásné školní jídelny a spokojených strávníků 

Ředitelské volno 

Na základě písemné informace od pana starosty Ing. Jiřího Rejmanna Vám oznamujeme, že škola bude 

dne 27. 9. 2021 z důvodu potřeby údržbových a stavebních prací na školních budovách uzavřena. 

Školní jídelna – upřesnění 

Na základě kontrolního dne,  

... 

mohli bychom se v naší nové školní jídelně na začátku listopadu poprvé společně najíst. Všem, co se 

na stavbě nové jídelny podílejí, moc děkujeme. 

Třídní schůzky v MŠ 

Třídní schůzky v MŠ se budou konat ve čtvrtek 23. 9. v 16 hodin. Těšíme se na Vás. 

 

Šampion školy začne zítra ve 4!! 

První závod naší sportovní soutěže – koloběžky a brusle, který byl minulý týden zrušen, se uskuteční 

již zítra, v úterý 21. 9. Nezapomeňte – sraz v 16 hodin u fotbalového hřiště. 
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Zájemci o kroužek kytary 

Je na naší škole nějaký žáček, který by se chtěl učit hrát na kytaru? Pokud ano, ať dá 

vědět paní učitelce Ševčíkové. Domluvíme termín, naladíme kytary a můžeme začít!! 

Termín je trošku oříšek (moc práce a málo času), ale jistě něco najdeme. Zatím to vypadá 

na pátky 13 – 13.45. 

DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI 

Problémům je vždycky lepší předcházet, než se pak potýkat s následky. A že těch nástrah na naše žáky 

čeká všude plno. V dnešní době díky lockdownu v minulém roce a půl možná víc než jindy. Proto jsme 

využili nabídky spolku Presafe a zapojili se do projektu DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI. 

Projekt podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Naši žáci shlédnou 10 videí, které jim přiblíží problematiku a pak zkusí, jestli 

si něco zapamatovali pomocí kvízů. Věříme, že podobné akce mají smysl a 

děkujeme za nabídku. 

 

Říjen 2021 

Kroužky zahajují svou činnost 

V říjnu začínají fungovat kroužky. Vybrat si můžete mezi sportem a hudbou. Nebo klidně obojí, těšíme 

se na vás! 

Florbal pro 2. stupeň – každou středu ve 14-15 hodin, začínáme 6.10. 

Kytara pro pokročilé – každý čtvrtek v 7.10, už jsme začali 

Kytara pro začátečníky – každý pátek v 13.45, začínáme 8.10. 

Přespolní běh 

Dne 1. října 2021 proběhlo v Chomutově, za krásného jarního počasí jako 

stvořeného pro vytrvalostní běh, okresní kolo v přespolním běhu. Vytrvalostního 

závodu se zúčastnilo 30 žáků od 3. až do 9. třídy a zdolávali vzdálenosti: 980 m, 

1 320 m, 1 600 m a 1 980 m. Mnozí naši běžci a běžkyně si sáhli až na samotné 

dno, bojovali ze všech sil, ale bohužel se to nepovedlo a žádný cenný kov jsme 

si tentokrát nepřivezli.  

... a všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy! 

Čtenářský klub zahájil svou činnost 

Čtenáři ze školního klubu jsou letos už deváťáci. A protože z nich přes prázdniny vyrostli 

pořádní chlapáci, pojali jsme první schůzku akčně a hororově. Strávili jsme spolu celou 

páteční noc, za kterou jsme stihli navštívit hřbitov, hrát ve tmě na schovku a shlédnout 

ten nejdrsnější horor – Erbenovu Kytici. Prostě jsme si to užili od večera až do rána! 

SOS – hledáme opuštěné kytary  

Pro nové mladé a nadějné kytaristy v našem kroužku hledáme vhodné kytary. Nemáte doma nějakou 

funkční, kterou zrovna nepotřebujete? Nechcete ji nabídnout k prodeji či zapůjčení? Kytaristi a jejich 

rodiče by Vám byli velmi vděční. Pokud máte, prosím kontaktujte mne, spojím Vás s potřebnými. 

Dita Ševčíková  
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Drakiáda a Halloween bude!!  

Letos konečně uspořádáme naše tradiční oblíbené, leč loni kvůli bacilům 

neuskutečněné akce. Halloween tedy kvůli dlouhým podzimním prázdninám 

omezíme pouze na Světýlkový průvod – v neděli 31. 10. v 17 hodin sraz před 

školou (ještě připomeneme). A Drakiáda – tady čekáme na vhodný vítr...  

 

ANGLIČTINA NA PRKNECH, CO ZNAMENAJÍ SVĚT 

 Konečně jsme vyrazili do divadla! Po téměř dvou letech učení se přes obrazovky notebooků a 

mobilů jsme, hned jak to šlo, využili příležitosti a vyrazili do kadaňského Orfea. Přijelo THE BEAR 

EDUCATIONAL THEATRE, ...  

 

7. ročník Memoriálu Václava Čecha pro kategorii 6. – 7. tříd.  

V letošním roce se turnaj uskutečnil na UMT v areálu Základní školy Jirkov, 

Krušnohorská. Start turnaje byl 8:30. Naše škola byla nalosována do relativně 

lehčí skupiny.  

... 

Na to, v jakém jsme hráli složení, to byl velmi povedený fotbalový turnaj. 

Všem děkujeme za reprezentaci školy a obce Perštejn. 

 

Drakiáda  

Tak včera jsme se dočkali drakiády. A vypadá to, že jsme čekali opravdu netrpělivě. Na kopec „Za 

pošťákem“ přišlo skoro 50 dětí a skoro stejně doprovodu. Vítr byl jako na 

objednávku a tak se skoro všichni draci vznesli. Pár draků se dokonce utrhlo a 

odletělo daleko do světa. Za svoji účast dostaly děti muffina a pamětní list. Tyto 

listy vytvářeli žáci 7. třídy. Nějaké fotky najdete na Rajčeti.  

 

HALÓ? TADY ŠPANĚLSKO  

Už se stalo tradicí, že si každoročně na podzim voláme s nějakou zahraniční školou. 

Tentokrát se tohoto mezinárodního hovoru ujali naši šesťáci. Háček byl ale v tom, že 

nevěděli, s kým si volají. Věděli jen, že to jsou studenti a že mluví anglicky.  

...a jaké to vlastně je mluvit anglicky s někým, kdo Vám opravdu česky neporozumí.  

 

OSMÁCI A OSMAČKY NA CESTĚ ZA UMĚNÍM  

Snažíme se dostat děti ze školních lavic, seč nám síly stačí, a tak jsme se s 

osmou třídou v rámci výtvarné výchovy vydali do kadaňské Galerie Josefa 

Lieslera, kde aktuálně vystavuje street art graffiti umělec Tomáš Junker alias 

PAUSER.  

... – když jsme na několik Pauserových obrazů namířili telefonem skrz speciální 

aplikaci, rozpohybovaly se a dostaly tak ještě úplně jiný rozměr.  

 

Na Šumavě v háji břízek  

Zaběhl se pěkný řízek Usmažený, libový zmizel někde ve křoví. Tuto báseň Jiřího Žáčka, měli naši 

sedmáci za úkol naučit se a zarecitovat. Aby měli voňavou motivaci, usmažila paní učitelka 

Ševčíková mísu řízečků. A zafungovalo to – úplně všichni uměli na jedničku. Naše řízky se neztratily 

v křoví, ale už nejsou, jen se po nich zaprášilo… Báseň v hromadném podání sedmáků a řízků 
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Návštěva na SPŠ Ostrov  

Ve čtvrtek 21. 10. přijali naši deváťáci pozvání a odjeli prozkoumat, jak to 

chodí na průmyslovce v Ostrově. A zkoumali důkladně: „Vzali nás do dílny, 

kde se učí autotronici. Vyrobili jsme si tam psí známku na krk. Po svačině jsme 

v jiné učebně programovali a stavěli autíčka z Lega. A s nimi jsme pak 

závodili.“ „Nejvíc se mi tam líbilo programování Lego robotů, protože tam se 

člověk soustředí a hraje zároveň“. Takže asi fajn akce. 

 

Listopad 2021  
Halloween se vydařil  

Letošní nejstrašidelnější svátek byl opravdu úžasný. Děkujeme sv. Petru za luxusní 

počasí, všem obyvatelům Perštejna, kteří vyzdobili svá okna a své zahrady, manželům 

Chalupníkovým a pivovarníkům za sladké pohoštění, manželům Mayndorfovým za 

skutečně strašidelnou procházku kolem zámečku a všem malým strašidýlkám a jejich 

rodičům, že dorazili v tak hojném počtu.  

 

Logická olympiáda  

V minulém měsíci se žačky a žáčci naší školy zúčastnili Logické 

olympiády. Základní kolo jsme společně absolvovali v různých termínech v 

průběhu celého měsíce v počítačových učebnách a výsledky v jednotlivých 

kategoriích se dověděli vždy se zpožděním. Celkem se zúčastnilo 15 dětí ZŠ 

a také jeden chlapec z Mateřské školy. Ostudu jsme neudělali a někteří 

účastníci byli se svými výsledky 87, 73 a 70% velmi dobří  

 

4. místo v okresním finále ve florbalu 6. – 7. tříd  

Ve středu 3. listopadu se naše děvčata po koronavirové soutěžní pauze zapojila 

do okresního kola ve florbalu. Odvaha a bojovnost jim rozhodně nechyběla, ale 

práce s hokejkou a lepší střelba bohužel ano.  

... 

Závěrem ovšem musíme říci: „Děvčata, velmi děkujeme za bojovný výkon!“  

 

Sv. Martin 

 Už nastává ten čas čekání na zimu a sníh. Tak třeba letos přijede sv. Martin na bílém 

koni. My mu každopádně pomůžeme najít cestu, protože se do bílého převlékneme 

všichni. Připojíte se k nám? Už zítra, ve čtvrtek 11. listopadu.  

 

Stačí bojovný tým a bronz je na světě  

V úterý 9. listopadu se po koronavirové soutěžní pauze naše děvčata již po druhé 

zapojila do okresního kola ve florbalu. Odvaha a bojovnost jim opět nechyběla. 

Díky Terezce, Dianě a Lence,  

... 

bronzových medailí pro naši ZŠ a MŠ Perštejn.  

Chlapci se v okrskovém kole poperou o postup do okresního kola 2. 12. 2021 v tělocvičně ZŠ a MŠ 

Březno. 

 

Sedmáci objevili Ameriku!  

Jó sedmáci těm to myslí, zapojili všechny smysly. Jak při chuti tak na triku, zkoušeli jsme Ameriku! 

Hodinu zeměpisu jsme pojali trochu netradičně na téma USA. Žáci měli za úkol přinést jídlo 
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symbolizující tuto zemi. Nutno podotknout, že úkol vůbec nikdo tentokrát nezapomněl a všichni si 

zaslouží 1*  

 

Kanadská angličtina 

 Ve čtvrtek 18. 11. jsme si v perštejnské základní škole hodiny anglického jazyka 

zpestřili „kanadskou“ angličtinou přímo od rodilého mluvčího. Navštívil nás 

sympatický mladík z Cambridge ve státě Ontario, který letošní sezónu hraje za 

chomutovský florbalový tým. Vyprávěl o Kanadě a některých zajímavých 

odlišnostech našich rodných krajin a děti dostaly prostor i pro vlastní dotazy. 

Potrénovaly tak nejen poslech a porozumění, ale i tvorbu otázek.  

 

Srdečně Vás zveme  

na naše vystoupení v rámci Rozsvěcení vánočního stromku v Perštejně!!! Pilně trénujeme, abychom 

byli úplně nejvíc nejlepší a abyste měli úplně nejvíc nejhezčí začátek Adventu. Opravdu se máte na 

co těšit, tak dorazte v pátek 26. 11. 2021 v 16 hodin do kostela sv. Vendelína. ...  

 

Čeps Cup 24. 11. 2021  

Ve středu 24. 11. 2021 se naši žáci z 3. - 5. třídy zúčastnili florbalového turnaje v Chomutově. Z 

důvodu velkého počtu omluvenek se tohoto turnaje zúčastnily pouze 3 týmy okresu a mezi nimi byla 

i naše škola.  

... 

 

THANKSGIVING NA PERŠTEJNSKÉ PŮDĚ  

Čtvrtý čtvrtek v listopadu patří v USA tradičně Díkůvzdání. My jsme si ho 

při hodinách angličtiny připomněli nejen vyprávěním o historii tohoto 

svátku, ale zároveň pořádnou hostinou, na které chyběl snad jen ten pečený 

krocan s nádivkou. Vzdali jsme také své díky za všechny a za všechno dobré, 

co nás v uplynulém roce potkalo, a zahráli si hru, při které jsme vyprávěli 

veselé historky o spolužácích. Na závěr hodiny jsme pomocí Kahootu ověřili, co si 

o Díkůvzdání pamatujeme a rozloučili jsme se s mastnou pusou a plnými břichy. 

 

Prosinec 2021  
Advent na naší škole  

Vánoce se blíží a my se na ně pilně chystáme. Kromě dárků a cukroví ctíme i další 

adventní tradice. Už před první svíčkou na adventním věnci jsme zazpívali v 

kostele v rámci Rozsvěcení vánočního stromečku. Mírně v předstihu, 3. prosince, 

navštívili naši školu čerti a andílci v doprovodu důstojného pána mikuláše. Pár 

fotek a videí z této návštěvy u nás a ve školce najdete na školním rajčeti.  

 

Leden 2022 

Lyžařský kurs I. 

Za mlhou hustou, že by se dala krájet, je město Boží Dar. A tam v hotelu Medard bydlí mladí lyžníci z 

Perštejna. Dorazili sem v pohodě autobusem 

... Takže hlásíme, že velká paráda. 
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2. den i se sluníčkem 

V úterý nás navnadil boží východ slunce nad Klínovcem.  

... Zatím máme čisté skóre bez úrazů, nemoci se nám také vyhýbají. Pár puchýřů a 

bolavých ramen je zatím jediná práce pro zdravotníka. Kéž to tak vydrží!! Pečené 

kuře s rýží nám dodalo potřebné živiny a energii. Únava zatím nemá šanci. 

Pokračujeme v krasojízdě!! 

Další dva dny lyžování jsou za námi. Počasí si s námi pořád hraje – na Klínovci 

pohádka, o 100 metrů níž mlha hustá.  

... Hrozně to letí, takže balíme, čeká nás závěrečná diskotéka a zítra poslední 

sjezdovka. Ach jo, doma nás čekejte mezi 14.30 – 15. hodinou. Už se na vás moc 

těšíme!! 

JAK SE NELYŽNÍCI VYDALI DO KADANĚ 

Zatímco se naši lyžaři prali s větrem na Božím Daru, tak ti, kteří se z různých důvodů nemohli 

lyžařského kurzu zúčastnit, chodili normálně do školy a pracovali na svých 

znalostech z češtiny, matiky a angličtiny. A protože pracovali usilovně, vydali jsme 

se za odměnu v pátek na výlet do Kadaně. Tam jsme nejprve navštívili Františkánský 

klášter, ve kterém jsme si prohlédli výstavu historických hraček. 

... 

Únor 2022 

Olympiáda nejen v Číně, ale i česká 

Lépe tedy řečeno češtinářská olympiáda. Ta je tradičně určena žákům 8. a 9. ročníků, 

protože je pekelně těžká. Školní kolo jsme letos z nedostatku společného času (karantény 

a izolace) uspořádali na lyžařském kurzu.  

... 

Do okresního kola vyrazí první 2, budeme jim v březnu držet palce!! 

Masopustní průvod 

Po několika letech se znovu vydáme do školního masopustního průvodu. Na 

nejveselejší průvod v tradičních i netradičních 

kostýmech se vydáme v pátek 18. 2. v 10 hodin od školy.  

... Jsme škola veselá a vtipná, takže průvod hýřil všemi 

barvami, styly a postavami ze všech možných oblastí, od zvířátek a zeleniny 

přes pohádky a filmy až k různým povoláním. A vše korunovala naše dokonalá 

svatba – dvoumetrová nevěsta Míša s o 2 hlavy menším ženichem Eliškou. Samozřejmě nescházely 

tradiční masopustní masky a zvukový doprovod. Určitě jste nás nemohli přehlédnout a přeslechnout. 

Pokud ano, mrkněte do naší galerie. 

https://zsmsperstejn.rajce.idnes.cz/2022_Masopust/
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JAK PŮLKA ŠESŤÁKŮ STRAŠILA VE ŠKOLE 

Máte rádi Oreo? My taky! A taky jsme s Oreem odstartovali sérii soutěží na přespávačce, kterou jsme 

s půlkou šesťáků uspořádali v předvečer masopustu.  

... a potom už do hajan. Ve 2 hodiny už jsme spali všichni. 

SOS Ukrajina 

Všechny nás minulý týden zasáhla zpráva o napadení Ukrajiny ruskými vojsky. Dnes jsme se poprvé 

po prázdninách sešli s dětmi a o nastalé situaci si s nimi promluvili. Všichni žáci 

jsou plní emocí, nikomu z nás válečná situace v Evropě není lhostejná. 

Přemýšlíme, jak pomoci. Jako škola žádnou sbírku organizovat nebudeme. Ale 

žádáme každého z Vás, abyste se zamysleli a pomohli dle svého uvážení. ... 

 

Březen 2022 

V ANGLII SE NEZTRATÍME 

Po únorovém školním kole anglické olympiády, které si zkusily všechny naše děti od 5. až do 9. třídy, 

se v pátek 4. března rozjely Maruška Zavadilová ze sedmičky a Jana Nováků z 

osmičky obhájit perštejnské barvy do okresního kola.  

... 

Janě potom bohužel nesedlo v ústním kole téma (zdraví), ale i tak získala hezké 9. 

místo. Maruška naopak těžila z faktu, že téma jí bylo blízké, a tak se vyšvihla na 

parádní 3. místo! A pro Perštejn tak padlo další poprvé: poprvé jsme měli naše dítě 

„na bedně“. Oběma holkám děkujeme za reprezentaci naší školy – jsme na Vás všichni pyšní! 

ŠESŤÁCI SE NA PATRIKA ZAZELENILI 

17. březen patří svatému Patrikovi, leprikónům a zelené barvě! Naši šesťáci si den sv. 

Patrika letos vzali za svůj a opravdu dorazili v zeleném, a to i přes to, že ve čtvrtek 

angličtinu nemají. Sešli jsme se tedy alespoň o velké přestávce a nabídli jim delikátní, 

zelené občerstvení – lákavou zelenou bábovku doplnil stylový, pistáciový puding, 

jako zákusek jsme si pak dali zelenou čokoládku a jablečný (a tedy zelený) pendrek. 

Vše jsme zapíjeli výbornou, toxicky zelenou limčou, která ale chutnala jako 

opravdové Irsko. Ať žije zelená!  

Zápis do 1. třídy 

Zápis do první třídy pro školní rok 2022/2023 proběhne v úterý 5. dubna 2022 od 14 do 16 hodin v 

budově přístavby školy. Zapisovat se budou děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. 

Kritéria pro přijetí: 

1. Dítě s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti obce Perštejn (Perštejn, 

Lužný, Černýš, Údolíčko, Vykmanov, Rájov, Ondřejov), na které se vztahuje 

povinné základní vzdělávání. Tedy dítě, narozené 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016. 

2. Dítě, jehož sourozenec je žákem Základní školy a Metařské školy Perštejn, 

či děti zaměstnanců školy. 
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Máme skvělé češtináře 

V pondělí 28. března si dali v chomutovském DDM Domeček sraz nejlepší češtináři základních škol a 

víceletých gymnázií. I my jsme vyslali své koně, přestože se bacily snažily nám 

soutěžení překazit. Lenka se nemohla připravovat týden předem a Martina Krčmu 

přepadly horečky v neděli. Proto ho musel (a velice úspěšně) nahradit Vašek Wolf a 

obsadil krásné 12. místo. Lenka Voglová byla ještě úspěšnější a obsadila 8. místo!!! 

Gratulujeme a mockrát děkujeme za reprezentaci školy. Jste borci!! 

Duben 2022 

Den otevřených dveří 

Den otevřených dveří, který jsme plánovali na 12. dubna, musíme z provozních důvodů přesunout až 

na úterý 3. května (po pedagogické radě). Omlouváme se a slibujeme, že nasbíráme spoustu krásných 

známek jako podklad pro hodnocení. A včas Vám nový termín připomeneme. 

MONA LISA 100× JINAK 

Mona Lisa v roušce, která Vám udělá covid test? Nebo Mona Lisa ve fotbalové brance? 

Nic není nemožné! Nejslavnější obraz světa se stává předmětem různých inovací a 

intepretací docela často – osmáci se ve výtvarce nejprve seznámili s obrazem samotným a 

jeho autorem, aby si už nikdy nespletli Leonarda da Vinci s Leondardem di Capriem. A 

potom si z originálu vzali jen obličej a ruce (prý nejdetailněji a nejprecizněji zobrazené 

ruce v historii!) a dali Moně Lise nový háv. 

ZÁPIS DO MŠ 

Zápis do MŠ proběhne v pondělí 9. 5. 2022 od 9.00-12.00h ve třídě MŠ. Kritéria pro přijetí dětí jsou k 

dispozici na internetových stránkách ZŠ a MŠ Perštejn. K zápisu přinese zákonný zástupce rodný list 

nebo jeho kopii a očkovací průkaz nebo jeho kopii, žádost vyplní na vyhrazeném místě a odevzdá 

vedoucí MŠ. 

Veselé Velikonoce!! 

Po dvou letech distančního šílení si konečně můžeme užít jaro a velikonoční svátky 

společně. V klidu a míru (což bohužel není samozřejmost)… Milí rodiče, milé děti, 

milí přátelé, užijte si tento svátek v pohodě, s celou svojí rodinou, nejvíc co to jen 

jde. Život je krásný a na jaře obzvlášť. Posíláme Vám energii a lásku a těšíme se na 

další společné akce. 

Úspěch našich běžkyň na Jarním kadaňském běhání 

Ve čtvrtek 21. 4. 2022 se zúčastnili naši žáci Jarního kadaňského běhání. Závodníci byli 

rozděleni do pěti věkových kategorií a běželi tratě dlouhé 330, 460, 790, 920 a 1380 

metrů.  

... všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy! 
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Pomáháme naší Zemi 

Žijeme v krásné přírodě Podkrušnohoří. Možná si ani neuvědomujeme, jaké máme 

štěstí. Ale stačí jen vyjet pár kilometrů směrem na východ a hned všem rozumným 

lidem dojde, že tohle štěstí nemusí trvat navždy. Že je potřeba naši krásnou přírodu a 

vlastně celou Zeměkouli chránit, aby tady zůstala i pro další generace. Naši žáci tohle 

samozřejmě vědí. Aktivně se zapojují do sběru a třídění odpadu – v loňském roce jsme 

vybrali 20 kg použitých baterií, ze kterých bylo použito 15 kg 

kovů k dalšímu zpracování. Sbíráme také papír a veškerý školní 

odpad třídíme. A každoročně se zapojujeme do oslavy Dne 

Země v rámci akce Ukliďme Česko. Letošní činnosti byly 

opravdu pestré – sázeli jsme stromky, aby bylo co dýchat. 

Čistili jsme studánku, aby bylo co pít. 

Čistili jsme okolí Perštejna od odpadků. 

Prozkoumali jsme také, kde se bere 

čistá voda, kterou pijeme, či jak nahradit zdroje 

elektřiny, aby nám povrchové doly nespolkly zbytek krajiny. 

Den otevřených dveří 

Dne 3. 5. 2022 se na Vás budeme těšit od 14:45 do 17:15 v rámci dne otevřených dveří. Tato akce už 

dlouho neprobíhala, tak jen na připomenutí – jedná se rodičovské schůzky ve formátu „jeden na 

jednoho“, kdy rodiče obcházejí vyučující, pokud s nimi chtějí prohodit pár slov o prospěchu a chování 

svých ratolestí. U vchodu do budovy bude informační tabule s rozmístěním učitelů v učebnách. Klidně 

vezměte své dítko s sebou. Už teď se na Vás těšíme!! 

Květen 2022 

NA VÝPRAVĚ ZA FALZY A HVĚZDAMI 

Po dvouletém covidovém vakuu jsme se vydali na další výlet – tentokrát naši šesťáci 

a osmáci vyrazili do Prahy. Tam jsme nejprve zavítali do Šternberského paláce, což je 

jedna z budov Národní galerie, kde jsme se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi replilkou, 

kopií a padělkem a obdivovali jsme díla z 16. až 20. století. ... do Štefánikovy 

hvězdárny, kde jsme nejprve zhlédli film o letech ke hvězdám a pak jsme si užili interaktivní výstavu 

a navštívili jsme i kupoli s dalekohledem. Díky příznivým podmínkám jsme mohli pozorovat Slunce a 

dozvěděli jsme se, proč se na Slunce nedivá skrz dalekohled přímo. ... Nasyceni v duši i na těle jsme v 

půl šesté už vyrazili směr Perštejn. 

Uzavření mateřské školy 11. 7. - 26. 8. 2022 

Na základě usnesení zastupitelstva obce č. j. 460/025/22 bude mateřská škola uzavřena od 

11. července do 26. srpna 2022. V případě, že v době uzavření MŠ v Perštejně potřebujete své dítě 

umístit do mateřské školy ... 

Okrskové kolo v McDonald’s Cupu 1. – 5. tříd vesnických škol v Březně u Chomutova 

Dne 3. 5. 2022 se žáci z prvního stupně utkali o postup z okrskového kola ve fotbalovém McDonald’s 

Cupu. ... 

V turnaji jsme tak obsadili krásné 3. místo. 
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Pasování rytířů (druháků a třeťáků) do řádu čtenářského 

Dnes pro nás, děti z přístavby, nastala veliká událost – druháci i opožděně třeťáci byli pasováni panem 

ředitelem kulturáku Tomášem Bartákem na rytíře čtenářského řádu! Od 

starších dětí jsme něco tušili a obávali se meče…, to si za všechny dramaticky 

vyzkoušel jen třeťák Pepa. Ostatní jsme byli pasováni úderem chytré knihy do 

hlavy… Možná i proto, aby se nám rozsvítilo, jak se ke knihám máme chovat. 

Na to se pak také společně přísahalo. ... 

Projektový den v Ostrově 

Ve čtvrtek 5. 5. 2022 se dvanáct žáků osmé třídy spolu s žáky tří kadaňských škol 

vydalo autobusem na cestu za poznáním na Střední průmyslovou školu Ostrov. 

Během dvou hodin v Ostrově se prostřídali na 4 stanovištích a prakticky vyzkoušeli 

něco málo z oblastí automobilů, robotiky elektrotechniky a obrábění. Celé snažení 

bylo okořeněno malou soutěží mezi týmy. 

Postup našich děvčat do krajského finále v basketbalu 

Po éře covidové následuje konečně éra sportovní. Dne 6. 5. 2022 se konalo ve 

sportovní hale Chomutov okresní finále v basketbalu starších děvčat. I když jsme 

za ty poslední dva pandemické roky neměli moc šancí zlepšovat se, i přesto se 

něco málo letos natrénovat povedlo. ... děkujeme za úžasnou bojovnost, perfektní 

nasazení a vzornou reprezentaci nejen naší školy, ale i naší obce. 

3. místo v okresním kole basketbalu chlapců 

V pátek 13. 5. 2022 se konalo ve sportovní hale Chomutov okresní finále v basketbalu 

starších chlapců. Takový úspěch jako děvčata chlapci nedokázali, ale bronzové 

medaile si pověsili na krk zaslouženě. 

... 

Hoši přivezli z krajského finále ve florbale 5. místo 

Již samotný postup na kraj byl pro nás velký úspěch, a tak jsme si to teplické 

finále jeli v úterý 10. května prostě užít. ... 

I účast a možnost porovnat síly s velkými školami je pro nás ale velmi důležitá. 

Obrovskou zásluhu na tom, že zápasy neskončily debaklem, měl náš brankář 

Václav Wolf, který vychytal nespočet soupeřových střel. Kdyby se (jako kdysi) 

vyhlašoval nejlepší brankář turnaje, jistě by se jím stal. 

Setkání druháků s paní spisovatelkou 

My, druháčci, jsme se v pátek poprvé setkali se spisovatelem!… Navštívila nás paní Zuzana Šestáková, 

která napsala knihu „Laskavé pohádky od starého dubu“. Tuto knihu máme 

vícekrát v naší knihovničce a chystáme se ji číst. Autorka nám poutavě přečetla 

první kapitolu, popovídala si s námi o hlavním hrdinovi skřítkovi Vítkovi a 

veverčákovi Marcelovi…. i o tom, jak bychom se mohli sami pustit do psaní a 

ilustrování našich knížek. 
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MÁME 7. NEJLEPŠÍ ATLETY A ATLETKY V OKRESE 

Dne 11. 5. 2022 proběhlo v Chomutově okresní kolo Poháru rozhlasu mladších žáků a 

žákyň. Po dlouhé době jsme se jeli zúčastnit atletické soutěže a výsledky nebyly vůbec 

špatné – ve velké konkurenci velkých měst okresu jsme se neztratili a naše děvčata 

obsadila 7. místo a chlapci obsadili také 7. místo.  

... děkujeme za bojovnost a vytrvalost a gratulujeme k velmi hezkému výsledku. 

NEŠŤASTNÝ LOS ROZHODL O 10. MÍSTĚ NAŠICH MLADŠÍCH FLORBALISTŮ A 

FLORBALISTEK 

V pátek 20. 5. 2022 vyjeli naši žáci a žákyně narození v roce 2010 nebo později do chomutovské 

sportovní haly. Tam poměřili své florbalové síly a schopnosti s dalšími školami okresu Chomutov. 

Turnaje se zúčastnilo rekordních 14 škol a naše škola samozřejmě nemohla chybět.  

... 

My jsme odjížděli smutní, ale zároveň jsme věděli, že nemít tak těžkou skupinu, mohli jsme snadno 

bojovat o 4. místo. Jenže kdyby se nehraje a los je los. Uvědomili jsme si, že jsme zase tak špatně 

nehráli a se vztyčenou hlavou. 

V Divadle rozmanitostí 

 V úterý 24. 5. vyjela 1., 2. a 3. třída do Divadla rozmanitostí v Mostě na pohádku Nebojsa. Cesta 

autobusem se díky koloně před Chomutovem dost protáhla, takže představení 

začalo o něco později. Pohádka, chvílemi strašidelná, se dětem moc líbila a po 

jejím skončení nebojácný Ondra s princeznou provedl děti celým zákulisím 

divadla. Děti viděly, kde jsou uloženy všechny loutky a kostýmy, kde se 

kostýmy šijí i kde mají herci šatny. A pak už hurá do autobusu směr Perštejn. 

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro ukrajinské děti 

Zápis do 1. ročníku naší školy pro děti z Ukrajiny proběhne 14. června 2022 od 15:00 do 16 hodin v 

budově přístavby, tj. Školní 190. 

Bližší informace naleznete zde:     Kritéria pro přijetí  Žádost o přijetí dítěte 

Osečná 2022 

Naši žáci na druhém stupni sbírají body za aktivitu ve škole (ztrácejí body za některé aktivity ve škole) 

a jednou za dva roky, díky covidu bohužel po více letech jedeme s patnácti nejúspěšnějšími na celý 

týden do krásného prostředí v Osečné u Liberce. 23. až 27. května jsme vyrazili. 

Bydleli jsme v chatkách zdejší školy a vyráželi na výlety do Liberce – akvapark, 

lasergame, nákupy, jóó a také na velkou túru na Ještěd. Počasí bylo vcelku pěkné, 

jen na Ještědu byla zima, trochu pršelo a foukal vítr, tak jsme se vyfotili a prchali 

dolů. Na našem rajčeti je pár fotek. 

Zápis do MŠ pro děti cizinců 

Zde najdete všechny potřebné informace: zápis MŠ 

http://www.zsperstejn.cz/wp-content/uploads/2022/05/Zapis-informace_UK.pdf
http://www.zsperstejn.cz/wp-content/uploads/2022/05/Kriteria_UK.pdf
http://www.zsperstejn.cz/wp-content/uploads/2022/05/Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_CZ_UK.docx
http://www.zsperstejn.cz/wp-content/uploads/2022/05/Zapis_UK.pdf
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Červen 2022 

Nenech to být… 

je název webové a mobilní aplikace, která ti pomůže řešit problém v okolí. Ubližuje někdo tobě nebo 

tvým spolužákům? Upozorni na to anonymně a rychle skrz NNTB. Nenech to být, 

anonymně pomoz skrz webovou či mobilní aplikaci. Stačí naskenovat QR kód, 

který najdeš v každé učebně a dáš vědět. Ti správní lidé se o problému dozvědí a 

pomůžou. 

VŠECHNO, CO NAŠI OSMÁCI A DEVÁŤÁCI CHTĚLI VĚDĚT O SEXU (A NEBÁLI SE 

ZEPTAT) 

Mluvit s teenagery o sexu, konsentu (dobrovolného souhlasu) a pornografii může 

být složitá věc. Proto jsme do Perštejna pozvali profesionály na slovo vzaté – 

neziskovou organizaci Konsent, která dlouhodobě spolupracuje s Odborem pro 

rovnost Úřadu Vlády ČR a která za svou práci dostala už několik mezinárodních 

cen. Nela a Marie přivezly našim osmákům a deváťákům workshop o prevenci 

sexuálního násilí ... 

Pohár předsedy OFS Chomutov – … a jedeme na kraj! 

Prvního června se patnáct fotbalistek a fotbalistů z 5. až 9. třídy pod trenérským 

vedením p. Davida Filingera ze SK Spartak Perštejn vydalo do Jirkova na turnaj 

o Pohár předsedy OFS Chomutov. Přes mírnou počáteční nedůvěru naši 

reprezentanti rozhodně neudělali ostudu. Ba naopak. 

... popřát jim mnoho úspěchu v krajském poháru v Teplicích. 

17. 6. poslední možnost odevzdání sběru 

Blíží se konec školního roku a s ním i ukončení sběrové soutěže. Pokud ještě máte doma starý papír či 

víčka, přineste je do školy do 17. června (před odjezdem do ŠVP a na kurzy), ať můžeme vše řádně 

spočítat. Děkujeme 

Ani vesnická škola nemusí v kraji udělat ostudu 

Ve středu 8. 6. 2022 se mírně pozměněný fotbalový tým našich žáků vydal pod 

trenérským vedením pana Davida Filingera do Teplic na turnaj O pohár předsedy 

Ústeckého krajského fotbalového sdružení. 

Naše děti rozhodně Perštejnu neudělaly ostudu a ... uhráli s velmi těžkými (a 

leckdy o dvě hlavy vyššími) soupeři ze ZŠ A. Baráka Lovosice, ZŠ J. A. 

Komenského Louny a ZŠ Hostomice jednu remízu a dvě prohry. 

Přebor města Kadaně v atletice 2022 

Ve středu 8. 6. 2022 se za slunečného počasí na atletickém stadionu FK Tatran 

uskutečnily atletické závody škol z Kadaně a Perštejna. ... Získali jsme celkem 13 

medailí – 6 zlatých, 5 stříbrných a 2 bronzové! 

... medailistům gratulujeme k vynikajícím sportovním výkonům! 
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PO ZDECH ŠKOLNÍ JÍDELNY SE UŽ BRZY BUDOU PROHÁNĚT MRKVE NEBO 

SUPERJAHODY 

Na jaře jsme s podporou obce Perštejn vyhlásili výtvarný projekt, kterého se účastnilo naše žactvo 

napříč všemi třídami: úkolem dětí bylo navrhnout food postavičku, která by 

mohla oživit stěny naší nově postavené školní jídelny.  

...vybrat návrhy, které budou ztvárněné na zdech školní jídelny, nakonec připadl 

na Nikolu Dunkovou, umělkyni, která se o jejich přemalování na zdi postará. ... 

Vybráno bylo nakonec 20 návrhů od 19 malých výtvarníků a výtvarnic, které 

obec odměnila ... 

Turistický kurz šesťáků na Božím Daru 

Tak jsme se dočkali – konec školy je tady a my už si jen užíváme na tradičních kurzech. 

Deváťáci se koupu vedle svých lodí na Ohři, osmáci společně se sedmáky namáhají svá 

pozadí při zdolávání cyklokilometrů a my, šesťáci, poznáváme okolí Božího Daru pěšky. A 

že je co zkoumat!!  

...  

Mořské akvárium – skvělá příležitost vidět krokodýla, Nema, kraby, krevetky, barevné rybičky i 

žabičky, strašilky, kudlanky, pavouky, chameleony…. 

DO ŠKOLNÍ JÍDELNY JAKO DO GALERIE 

Jak už určitě víte, naše děti na jaře vytvářely návrhy různých jídlo-postaviček, 

které by se mohly objevit na zdech nové školní jídelny. 20 návrhů si pak 

vybrala Nikola Dunková, kadaňská umělkyně, která jim vdechla život a ... tak 

ještě před koncem školního roku máme možnost vychutnat si oběd pod 

bedlivým dozorem záhonu mrkví nebo nasupené brokolice.  

Sportovní dopoledne pro přístavbu 

Děkujeme čtvrťáčkům a páťáčkům za přípravu a realizaci sportovního dopoledne pro děti 

z 1. až 3. třídy. Byli jste úžasní!! Malé děti chválíme za nasazení a nadšení. A speciální 

poděkování patří místnímu kováři panu Miloslavu Voříškovi, který vykoval a daroval všem 

dětem nádherné medaile. 

Pomůcky pro prvňáčky (školní rok 2022-23) 

Děti dostanou zdarma (v hodnotě 500 Kč): ... 

Čtvrťáci a páťáci na exkurzích 

Na rozhodnutí o svém dospěláckém životě a na výběr povolání ještě mají dost času, ale 

co se v mládí naučíš…. Je důležité poznat, co všechno se dá dělat. Proto se v posledním 

měsíci školního roku se naši čtvrťáci a páťáci vypravili hned na několik exkurzí. 10. 6. 

jsme navštívili papírnu v Perštejně, 17. 6. jsme byli pozváni do kovárny k panu Voříškovi 

a poslední exkurze proběhla 28. 6. v klášterecké porcelánce. 
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i.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI 
 

Inspekce v tomto školním roce neproběhla. 

 

j.  Základní údaje o hospodaření školy 
 

Rozbor hospodaření 2021 
I. PŘÍJMY Celkem NIV Šablony II Šablony 3 Obec

Státní  roz. UZ 33 353 20 702 466,00 Kč    20 702 466,00 Kč   

Projekt Šablony II -  Kč                     -  Kč                

Projekt Šablony 3 317 237,10 Kč         317 237,10 Kč  

Plavání UZ 33 070 -  Kč                     -  Kč                     

Příspěvek od obce 1 080 000,00 Kč      1 080 000,00 Kč    

Ostatní výnosy 181 581,73 Kč         181 581,73 Kč       

Stravné 593 015,00 Kč         593 015,00 Kč       

Poplatek za MŠ 33 600,00 Kč           33 600,00 Kč         

Poplatek za ŠD 36 832,00 Kč           36 832,00 Kč         

Sponzorské dary 87 000,00 Kč           87 000,00 Kč         

Přeplatek energie 22 172,00 Kč           22 172,00 Kč         

Dar-respirátory 120 295,10 Kč         120 295,10 Kč       

Úroky 1 838,62 Kč             1 838,62 Kč           

CELKEM 23 176 037,55    20 702 466,00 Kč   -  Kč                317 237,10 Kč 2 156 334,45 Kč   

 

II. INVESTICE:  

1. Investiční výdaje 

a/   Dotace       

 

III. FONDY               

b/   FRIM (reprodukce investičního majetku) 

  

Stav účtu k: 31.12.2020 185 992,00 Kč           

čerpání 186 040,00 Kč-           

Tvorba zdrojů: odpisy 25 424,00 Kč             

Stav účtu k: 31.12.2021 25 376,00 Kč              
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2. Neinvestiční výdaje 

a/ Tvorba a použití FKSP 

Přijmy Výdaje

Převod z roku 2020 423 486,62    stav účtu Stravné 59 948,00        

Tvorba v roce 2021 301 805,00    Rekreace -                     

dorovnání 2020 -                    Kultura, těl. A sport 33 800,00        

Úroky, vyrovnání XII.20 36,22               Věcné dary/živ.výročí 10 000,00        

Úroky do: XI.21 79,67               eBENEFITY 204 181,50     

Úroky do: XII.21 7,77                 * Předplatné 1 219,00          

Vyrovnání s BÚ XI.21 220,33            Poplatky do XI.21 300,00             

Poplatky do XII.21 50,00                *

Celkem 725 635,61     Celkem 309 498,50      

Přijmy - výdaje k 31.12.2021 416 137,11                 

Stav účtu k: 31.12.2021 416 137,11                 

* bude převedeno do (v roce) roku 2022

 
 

b/   Fond odměn 

 

  

Stav účtu k: 31.12.2020 507 973,36 Kč           

Tvorba zdrojů: 2021 212 819,71 Kč           

Čerpání: 2021 -  Kč                         

Stav účtu k: 31.12.2021 720 793,07 Kč           

 
   

c/   Rezervní fond  

 

 

 

Stav účtu k: 31.12.2020 2 319 221,77 Kč       

Tvorba 2021 851 278,86 Kč           

Převod šablon 3 2021 273 773,90 Kč           

Čerpání šablony 3 2021 591 011,00 Kč-           

Stav účtu k: 31.12.2021 2 853 263,53 Kč       
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d/   Neinvestiční náklady          

Položka Celkem NIV Šablony 3 Šablony II Provoz

Materiálové náklady 398 210,04            23 138,10  375 071,94  

DDHM nad 1000,- 270 760,42            270 760,42  

Učebnice ,pomůcky 267 782,00            263 766,00  4 016,00  

Potraviny ŠJ 589 622,39            589 622,39  

Školení 7 779,00                7 779,00  

Oprava -údržba 49 935,52              49 935,52  

Mzdové náklady 15 050 815,00      14 937 659,00  113 156,00  

Odvody ZP, SP 5 087 158,00        5 048 896,00  38 262,00  

FKSP 301 017,00            298 754,00  2 263,00  

Dohody 161 508,00            21 608,00  139 900,00  

Zákonné pojištění 59 974,00              59 455,00  518,00  1,00  

Plavání 20 000,00              20 000,00  

Doprava plavání 11 997,00              11 997,00  

Nemocenská 28 949,00              28 949,00  

OPP 11 382,00              11 382,00  

Služby 295 111,80            295 111,80  

Energie 444 290,73            444 290,73  

Voda 23 375,00              23 375,00  

Ostatní náklady 20 407,00              20 407,00  

Odpisy 25 424,00              25 424,00  

Celkem 23 125 497,90      20 702 466,00  317 237,10  -   2 105 794,80  

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Položka Celkem NIV Šablony 3 Šablony II Provoz

Upravený rozpočet/přijmy 23 176 037,55      20 702 466,00  317 237,10  -   2 156 334,45  

Čerpání rozpočtu 23 125 497,90      20 702 466,00  317 237,10  -   2 105 794,80  

Celkem 50 539,65              -   -   50 539,65  

 
 

 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 

   

Fond odměn 10 107,93 Kč

Fond rezervní 40 431,72 Kč

Hospodářský výsledek celkem 50 539,65 Kč
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Sdružení rodičů a přátel dětí a školy 

 

Hospodaření za rok 2021 
 

 

Přijmy

Převod z roku 2020 256 791,81   Kulturní vystoupení -                     

Sběr 11 208,00     Doprava - autobusy 7 250,00          

ŠvP od dětí 55 930,00     Poplatky - doklady, poštovné 288,00              

Tornádo 47 920,00     LVK 8 900,00          

-                   ŠVP 205 120,00      

SRPDŠ - příspěvky 40 700,00     Tornádo 47 920,00        

Sponzorské dary 110 000,00   Vedení účtu 1 045,00          

Vánoční prodej (trhy) 8 837,00        Přednášky AJ 1 200,00          

Vratka za SHS -                   Odměna a dary 11 977,10        

Úroky 2,08                Roušky 3 219,00          

Celkem 531 388,89   Celkem 286 919,10      

Stav účtu k: 31.12.2021 244 469,79                                

Výdaje

 

 

k. 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech      

financovaných z cizích zdrojů 
 

Škola v tomto školním roce ukončila projekt Šablon 3, a zapojí se do nového projektu OP JKA. 

Z projektu jsme nakoupili pomůcky zejména výpočetní techniku a knížky pro čtenářský klub. 

 
 

l.   Školní sportovní klub 

 

Výroční zpráva ŠSK za rok 2021-2022 

     Náš Školní sportovní klub měl v roce 2021-2022 172 členů. Pořádali jsme jedenáct sportovních 

akcí při průměrné účasti 34 soutěžících. Žáci se účastnili 13 okresních soutěží, kde získali 8x 3. 

místo, 8x 2. místo a 11x se postavili na stupeň nejvyšší. Tři vítězství naši školu posunula do 

krajského finále. V krajském finále jsme obsadili 4. místo ve fotbalu a 5. místo ve florbalu chlapců. 

Již dvacátým čtvrtým rokem pořádá Školní sportovní klub soutěž o nejvšestrannějšího žáka - 

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

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

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

Přehled soutěží: 

 

září  - závod na kolečkových bruslích, závod na koloběžkách 

říjen  - drakiáda 

listopad - turnaj ve florbalu 

únor  - turnaj v piškvorkách, turnaj v hodu šipkami, šplh, basketbal trojic 
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březen           - silácký trojboj                    

červen             - běh do schodů, závěrečná sprinterská štafeta na 200 m  

   

         

  Šampióni školy - 2021/2022 

 

      I.stupeň  Majka Nováková 

                        Adam Kulhánek 

     II.stupeň  Dorka Kubová 

                        Martin Krčma 

 

   Martin Krčma obhájil post šampióna z loňského roku. Toto vše by nebylo možné bez pochopení 

lidí, kteří věnovali Školnímu sportovnímu klubu nemalé finanční prostředky a tím umožnili jeho 

činnost v průběhu celého školního roku 2021 – 2022. 

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

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

Rathouský.   

 

Největší úspěchy 
 

Školního sportovního klubu a ZŠ za školní rok 2021/2022 
 

Přespolní běh 

Okresní kolo – hoši 4., 5. tříd – 4. místo 

 

Jarní kadaňské běhání 

7x medailové umístění, z toho 2x zlatá: Dorka Kubová, Aneta Mazancová 

3x stříbrná: Martin Řepík, Nela Rathouská, Martin Krčma 

2x bronzová: Adam Levý, Vojta Kincl 

 

Florbal 

Okresní kolo – hoši 6., 7. třída – 1. místo 

Krajské kolo – hoši 6., 7. třída – 5. místo 

Okresní kolo – hoši, dívky 3. až 5. třída – 3. místo 

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

Okresní kolo – dívky 6., 7. třída – 4. místo 

 

Basketbal 

Okresní kolo – hoši 8., 9. třída – 3. místo 

Okresní kolo – dívky 8., 9. třída – 1. místo 

Krajské kolo – dívky 8., 9. třída – KR AŠSK nedovolila startovat ml. dívkám 

 

Memoriál Václava Čecha 

Okresní kolo – hoši 6., 7. třída – 4. místo 

 

McDonald´ Cup 

Okrskové kolo – hoši, dívky 1. až 5. třída – 3. místo 

  

Pohár rozhlasu 

Okresní kolo – dívky – 7. místo 

Okresní kolo – hoši – 7. místo 
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Pohár předsedy Ústeckého krajského 

fotbalového svazu 

Okresní kolo – 1. místo 

Krajské kolo – 4. místo 

 

Přebory města Kadaně 

 

Vítězové přeboru města Kadaně: 

Herta Hudáková (běh na 60 m) 

Dorka Kubová (hod míčkem) 

Majka Nováková (skok do dálky) 

Petr Kalkuš (skok do dálky) 

Anežka Spoustová (běh na 50 m a 300 m) 

 

Druhé místo: 

Tomáš Köppl (skok do dálky, běh na 60 m) 

Duc Tien Phung (běh na 60 m) 

Adam Levý (běh na 50 m a 300 m) 

 

Třetí místo: 

Dorka Kubová (skok do dálky) 

Karolína Voříšková (hod míčkem) 

 

Ani na ostatních soutěžích nezůstávali naši žáci nic dlužni skvělému jménu, které naší škole díky nim 

patří. Vždy bojovali se ctí a v duchu fair play. 

 

Naší snahou je získat dále potřebné finanční prostředky, díky nimž budeme moci zkvalitnit sportovní 

výbavu našeho klubu. V letošním roce jsme opět přispěli žákům na lyžařský kurz, který proběhl 

v únoru na Božím Daru a na projekt „Osečná“ (pobyt pro děti, které nasbírají nejvíce bodů 

z vědomostních a sportovních soutěží). Nápadů, co pro děti pořídit, je mnoho, ale i my jsme 

limitováni financemi. Proto ještě jednou děkujeme všem, kteří na nás myslí. 

 

Za ŠSK při ZŠ a MŠ Perštejn 

Mgr. Gabriela Balažík Šímová a Mgr. Helena Konopková 

 

 

 m.    Mateřská škola 
 

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

•                 1.    třída – 25 dětí 

•                 2.  třída – 24 dětí 

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 
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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 


