
 
+                        Základní škola a mateřská škola Pernink, okr. Karlovy Vary 
 
                                                          Výroční zpráva  
 
 
1. Základní údaje o škole 
1.1 škola  
název školy Základní škola a mateřská škola Pernink, 

okr. Karlovy Vary 
adresa školy Karlovarská 118, 362 36  Pernink 
právní forma příspěvková organizace 
IČO 47701617 
IZO 047701617 
identifikátor školy 600067246 
vedení školy Ředitel: Mgr. Svoboda Josef 

zástupce ředitele: Mgr. Vojíř Miroslav 
kontakt tel.: 353892213 

fax: 353892804 
e-mail: zs.pernink@volny.cz 
           skolaper@seznam.cz 
www: zspernink.cz 
 

 
 
1.2 zřizovatel  
název zřizovatele Obec Pernink 
adresa zřizovatele T.G.M. 1 
kontakt tel.: 353892104 

fax: 353892221 
e-mail: pernink@volny.cz 

 
 
1.3 součásti školy Kapacita 
Mateřská škola 25 dětí 
Základní škola 300 žáků 
Školní družina 60 dětí 
Školní jídelna MŠ - 
Školní jídelna ZŠ 150 jídel 
 

1.4 základní údaje o součástech školy 
Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 
Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 
Počet žáků na 
pedagoga 

Mateřská škola          1         21             21       11,29 
1. stupeň ZŠ          3         41          13,67       13.67 
2. stupeň ZŠ          4         74          18,50       10,57 
Školní družina          1         25          25       25 
Školní jídelna MŠ x         20 x x 
Školní jídelna ZŠ x         54 x x 



 
Komentář: 2.a 3 tř. spojena, 4. a  5.tř. spojena 
Charakteristika školy: 
 
ZŠ Pernink je spádová škola, do níž se sjíždějí žáci z okolních obcí. Škola v Perninku 
zprostředkovává žákům nejen základní vzdělání, ale nabízí i mimoškolní zájmovou činnost a 
podněcuje styk s kulturou, ať už organizováním zájezdů za divadly a koncerty, či návštěvami 
filmových představení. Do 6. třídy přicházejí děti z Potůčků, Horní Blatné a Abertam. 
 
 
1.5 materiálně-technické podmínky školy 
Učebny, herny 17 
Odborné pracovny, knihovna, multimediální 
učebna 

Odborné pracovny:      6 
Knihovna:                    1 
Multimediální učebna: 1 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Zahrada při MŠ a ŠD, hřiště v areálu školy 
Sportovní zařízení Tělocvična a hřiště v areálu školy 
Dílny a pozemky Dílny v budově MŠ a ŠD 
Žákovský nábytek Ve většině tříd obnovený 
Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím apod. 

průměrné 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Dobré 
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

průměrné 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

Na dobré úrovni 

Investiční rozvoj Každoročně probíhají investiční akce dle 
možnosti zřizovatele 

 
Komentář: Výměna lina a schodnic v ZŠ, oprava podlahy a výměna lina v MŠ, pořízení 
atrakce do zahrady MŠ vč. opravy pískoviště  
 
 
 
 
 
1.6 Údaje o školské radě 
Datum zřízení 10.2.2003 
Počet členů školské rady  9 
Kontakt Kalánová Helena 
 
 
 
 
1.7 Údaje o občanském sdružení při škole 
Registrace Není 
Zaměření Není 
Kontakt Není 
 



2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 
 
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 
 
 
 
a) nová soustava 
Kód Obor vzdělání  Poznámky 

 
Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola  RVP 2 
79-01-B/01 Základní škola speciální  RVP 0 
b) dobíhající soustava 
Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších 

předpisů 
Zařazené třídy 

79-01-C/001 Základní škola nebyl přidělen 7 
79-01-B/001 Pomocná škola  nebyl přidělen Žáci jsou 

integrováni do 
příslušných tříd  

 
 
 
 
2.2 Vzdělávací programy 
Vzdělávací program Zařazené třídy 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j. 16847/96-2           7 
OBECNÁ ŠKOLA - č.j. 12035/97-20           0  
NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j. 15724/97-20           0 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací 
program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22) 

          2 

Rozšířené vyučování: 
č.j. 21969/96-22 (rozšířené vyučování hudební výchovy) 
č.j. 21970/96-22 (rozšířené vyučování výtvarné výchovy) 
č.j. 21968/96-22 (rozšířené vyučování matematiky a 
přírodovědných předmětů) 
č.j. 29738/96-22-50 (rozšířené vyučování tělesné výchovy) 
č.j. 16333/96-22-21 (rozšířené vyučování jazyků) 
č.j. 16845/2001-22 (rozšířené vyučování informatiky a výpočetní 
techniky) 

 
 
 
  Rošířené vyuč. TV          

  
3 Přehled pracovníků školy 
 
3.1 Základní údaje o pracovnících školy 
Počet pracovníků celkem                    18 
Počet učitelů ZŠ                    10  
Počet vychovatelů ŠD                      1 
Počet učitelek MŠ                      2 
Počet správních zaměstnanců ZŠ                      3 
Počet správních zaměstnanců MŠ                      1 
Počet správních zaměstnanců ŠJ                      1 



3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 
 

Pedagogičtí 
pracovníci Funkce Úvazek. Roků 

ped.praxe 
Stupeň 

vzdělání Aprobace 

Mgr. Svoboda Ředitel školy 1,0 nad 32  VŠ 1.- 5. r. 
Mgr. Vojíř ZŘŠ      1,0 30 VŠ Fy, ZPV 
Klimentová Učitelka 1.st. 1,0         13 SPgŠ, 

spec.ped. 
 

Grygarová Učitelka 1.st. 1,0 19 SEŠ  
Krnáčová Učitelka 1.st. 1,0 11 SPgŠ Studuje  VŠ 1.-5. r 
Hejtmánková Učitelka 2.st. 1,0 9 SPŠ Trenér 1.tř. 
Cibulková              Učitelka 2.st.          1,0                 9                VŠ 
 Mgr. Klasová        Učitelka 2.st.          1,0                20               VŠ          FF   UK                                     
 Samková               Učitelka 2.st.          0,8                31                VŠ. 
 Ing.Tyrová            Učitelka 2.st.          1,0                26             VŠSE        PF učitel. 
 Schadeová             Vychovatelka         1,0                25             SPgŠ  
 Doleželová            Učitelka MŠ           1,0                13             SPgŠ 
 Höhnlová              Učitelka MŠ           1,0                13             SPgŠ 
  

 
 
3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 
Učitelé 1. stupně         33 Učitelé 1. stupně               33 
Učitelé 2. stupně         86 Učitelé 2. stupně               86 
Učitelky MŠ        100  Učitelky MŠ              100 
Vychovatelky ŠD         100 Vychovatelky ŠD              100 
 
Komentář 
 

  
 
3.4 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 0 6 2 2 0 0 0 1 2 11 
Komentář: 

 
3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 
Silná Naděžda vedoucí školní jídelny 1,0 SOU 
Urbanová Anna Uklízečka 1,0 Základní 
Rödlová Marie Uklízečka 1,0 Základní 
Soukup Jiří Školník 1,0 SOU 
Chlupáčová Kristina Hospodářka 1,0 SEŠ 



4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 
 
 
4.1 Zápis k povinné školní docházce 
 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 
do prvních tříd 

z toho počet dětí 
starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  
školní rok 2007/08 

1 11 1 1 
 
Komentář: Jeden žák studuje v zahraniční škole dle §38 
 

 
 
 
4.2 Výsledky přijímacího řízení 
 
 
a) na víceletá gymnázia přijato:  
  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 2 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 
  

0 2 0 5 3 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  0         0        0 
  
 
 
d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 
přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 
11 1+2* 

* jedna žákyně na MD (ukončená 7.tř.) 
* jeden žák (integrovaný) invalidní důchod 



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  
                                   21                                    3 
  
 
Komentář: z nižšího ročníku 1 žákyně na MD, 2 žáci  
 
 
 
 
5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Přehled prospěchu - 1. stupeň 
 
Třída Počet 

žáků 
Prospělo Prospělo 

s vyzn. 
Neprospělo Nehodnoceno Poznámka 

1.   11       2       9          0          0  
2     7       2       5          0           0   
3.     7       2       5          0          0    
4.     9       0       9          0          0    
5.     5       0       5          0          0   
       
       
       
       
       
       
       
Celkem   39       6       33          0            0  
 
Přehled prospěchu - 2. stupeň 
 
Třída Počet 

žáků 
Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo Nehodnocen Poznámka 

6.     20     17         3         0         0  
7.     19      15         2         2           0  
8.     17     16         0         1         0  
9.     21      20         1         0         0  
       
       
       
       
Celkem     77      51         6          3         0     
 
 
 



Celkový přehled 
 
 Počet 

žáků 
Prospělo s 
vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnocen Poznámka 

1. stupeň   39         33         0          0  
2. stupeň   77          6           3          0  
Celkem  116        39         3          0  
 
 
Komentář. V průběhu školního roku se navýšil počet žáků. 
 
 
Přehled o chování 
 
1. stupeň       
 
Třída Počet žáků Pochvaly 

TU 
Pochvaly 
ŘŠ 

Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 

1.      11       3           0          0        0        0 
2.        7       7           0          0        0        0 
3.        7       6           0             0         0        0 
4.        9       3           0          0         0         0   
5.        5       3           0          0        0            0 
       
       
       
       
       
       
       
Celkem       39        22          0          0         0         0 
 
2. stupeň 
 
Třída Počet 

žáků 
Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

6.     20       0       0     1      5      0      3      3 
7.     19       1       0     3      7      1      2      2 
8.     17       2        0     1      2      2      2      1 
9.     21       5       0     2      4      0        0      0 
         
         
         
         
Celkem     77       8       0      7     18      3      7      6 
 
 
 
 



Celkový přehled: 
 
 Počet 

žáků 
Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň     39      22       0       0       0       0    
2. stupeň     77       8       0      7     18       3       7       6 
Celkem    116      30       0      7     18      3       7       6 
 
 
 
Komentář 
 
 
 
 
5.2 Údaje o zameškaných hodinách 
 
 
 Počet 

omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 
hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

1. stupeň       3 413         87,5         0            0 

2. stupeň       8 442         109,6       260            3,4 

Celkem     11 855         102,2       260            2,2 

 
 
 
 
5.3 Údaje o integrovaných žácích: 
 

Druh postižení : Počet žáků Z toho dívky 
Sluchové postižení   
Zrakové postižení   
S vadami řeči   
Tělesné postižení   
S mentálním postižením           6           5 
S vývojovými poruchami učení           3           1 
 
Komentář: Žáci jsou integrováni do běžných tříd. 
 

  

 
 
 
 



5.4 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu 
 
Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 
rozvrh hodin (psychohygiena)                   ano 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami                   ano 
vzdělávání mimořádně nadaných žáků                   ano 
školní řád, klasifikační řád                   ano 
informační systém vůči žákům a rodičům                   ano 
činnost speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC                   ano 
prevence sociálně-patologických jevů                   ano 
klima školy                  dobré 
přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-
vzdělávacího procesu 

                 průběžné 

 
 
Průběh a výsledky vzdělávání 
 
soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání                   ano 
soulad výuky s cíli předškolního nebo základního 
vzdělávání  

                  ano 

vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky 
k aktuálnímu stavu třídy,  respektování individuálních 
vzdělávacích potřeb žáků 

                  ano   

konkretizace cílů ve sledované výuce                   ano  
návaznost probíraného učiva na předcházející témata                   ano 
 
Materiální podpora výuky 
 
vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům 
výuky a k činnostem 

       Průběžně modernizováno          

podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a 
identity žáků 

                  ano 

účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky                   ano 
 
Vyučovací formy a metody 
 
řízení výuky, vnitřní členění hodin                   ano 
sledování a plnění stanovených cílů                   ano 
podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich 
sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance 

                  ano 

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního 
zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, 
potřeb a zkušeností 

                  ano 

využívání metod aktivního, prožitkového učení, 
experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou 

                  ano 

účelnost výuky frontální, skupinové a individuální                   ano 
vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako 
zdroje informací 

                  ano 

účelnost aplikovaných metod                   ano 



respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků                   ano  
forma kladení otázek Ústní, písemná, testy, PC                 
 
Motivace žáků 
 
aktivita a zájem žáků o výuku                 průměrná 
propojení teorie s praxí (v činnostech žáků)                      ano   
využívání zkušeností žáků                      ano 
vliv hodnocení na motivaci žáků                      ano 
využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace                      ano 
osobní příklad pedagoga                      ano 
  
 
 
 
Interakce a komunikace 
 
klima třídy                    dobré 
akceptování stanovených pravidel komunikace mezi 
učitelem a žáky i mezi žáky navzájem 

             Většinou dobré       

možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, 
diskuse 

                      ano 

vzájemné respektování, výchova k toleranci                       ano 
vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti 
k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj 
komunikativních dovedností žáků 

                      ano         

  
 
 
 
Hodnocení žáků 
 
věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení                     ano 
respektování individuálních schopností žáků                     ano 
využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků                     ano 
ocenění pokroku                     ano 
zdůvodnění hodnocení žáků učitelem                     ano 
vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem                     ano 
využití klasifikačního řádu                     ano 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 
školy 
 
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 
Údaje jsou za školní rok 2006/2007, finanční prostředky za kalendářní rok 2006/2007 
 

 

pracovník termín 
studia 

instituce 
(VŠ/zařízení 
pro další 
vzdělávání) 

název akce Financ. 

1. Institucionální vzdělávání      

1.1 Studium ke splnění kvalifikačních 
předpokladů 

     

a) Studium v oblasti pedagogických věd      

b) Studium pedagogiky      

c) Studium pro asistenta pedagoga      

d) Studium pro ředitele škol      

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 
Krnáčová 
 

2007/2008 
 

ZČU Plzeň 
 

PF 
 

 

1.2 Studium ke splnění dalších 
kvalifikačních předpokladů 

     

a) Studium pro vedoucí pedagogické 
pracovníky 

     

b) Studium pro výchovné poradce      
c) Specializovaná činnost – koordinace 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií 

Mgr. Klasová Ukon.2008    

d) Specializovaná činnost – tvorba a následná 
koordinace školních vzdělávacích programů 

     

e) Specializovaná činnost – prevence sociálně 
patologických jevů 

     

f) Specializovaná činnost – specializovaná 
činnost 

Mgr.Svoboda  
Hejtmánková 
Ing. Tyrová  
 

1/2008 
4/2008 
5/2008 
 

NIDV 
NIDV 
NIDV 
 

Nové škol.zákon 
Česká jazyk 
Prav. bezpečnosti 
 
 

  790, 
  490,- 
  740,- 
  
 

g) Specializovaná činnost – specializovaná 
činnost v oblasti enviromentální výchovy 

     

1.3 Studium k prohlubování odborné 
kvalifikace 

     

Účetní aktuality 
 
Plynová kotelna                                                      

Chlupáčová  
 
Mgr.Vojíř 

3/2008 
5/2008 
5/2008 

NIDV 
 
Čermoch 

 670,- 
670,- 
2160,- 

2 Samostudium 
 
Příprava ŠVP - všichni ped. pracovníci 

 
 
Školení všech zaměstnanců proběhlo v říjnu 2007 na téma „Poskytování první pomoci a 
základní úkony zachraňující život“. 
 
 
 
 
 



 
 
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
Údaje o významných mimoškolních aktivitách  
Spolupráce školy a dalších subjektů spolupráce s družební školou 

v Eibenstocku - Německo 
Během roku se konalo několik 
druženích setkání pedagogů i 
žáků jak v Německu tak v Česku. 
Uskutečnili jsme i výměnu žáků. 
10 žáků 3. a 4. tř. ZŠ Eibenstock 
se zúčastnilo výuky Čj v naší 3. 
třídě. 

Významné akce školy 10/2007 - Filmový festival Oty 
Hofmanna - návštěva soutěžních 
filmů. 
6/2008 - Školní akademie 
Dopoledne účast žáků, odpoledne 
vystoupení pro rodiče.)* 

Akce k prevenci sociálně patologických jevů Spolupráce s PČR - „Ajax“ 
Přednášky mluvčí PČR pí 
Papežové, ukázka psovoda PČR - 
hledání drog a výbušnin 
 

  
Spolupráce se zřizovatelem Dle potřeby se ve škole konaly 

schůzky vedení školy se zástupci 
Obce Pernink, se starostkou pí 
Tůmovou a místostarostou p 
Novotným, kde se řešily věci 
týkající se jak provozních 
záležitostí, tak i finančních 
(investice a pod.). Tyto schůzky 
přinesly velké pozitivum 
v komunikaci pro obě instituce a 
hodláme v nich nadále 
pokračovat. 

)*  
listopad 2007      Vystoupení kouzelníka pro děti na 1. stupni a MŠ 
prosinec 2007      Adventní zpívání u ván. stromku - dětí ŠD a MŠ 
                            Loutkové divadlo a mikulášská besídka pro děti 1. st. 
                            Vystoupení v DD Pernink - vánoční besídka 
                             Zimní vánoční dílna s rodiči a besídka pro rodiče v MŠ 
březen 2008         Velikonoční vystoupení dětí ŠD v DD Pernink 
květen 2008          31.5. 2008 pořádání Dne dětí 
                             Žáci 4. a 5. třídy za přispění zřizovatele v termínu od 31.5.-7.6.2008 škola v  
                             přírodě v Krkonoších.  
                             Divadelní vystoupení pro děti ŠD a MŠ 



                             Vystoupení Hudebního divadla Brno pro žáky 1. a 2. stupně 
červen 2008          Školní akademie 
                              Dopravní výchova na dopravním hřišti v K. Varech - 4. tř. 
                              Divadelní vystoupení pro žáky ŠD a MŠ 
                              Filmové vystoupení na závěr škol. roku pro 1. a 2. stupeň  
   
 
 
 
7.2 Účast žáků školy v soutěžích 
 
Název soutěže 1. kolo   
           
Klokánek  4. a 5. tř. 
                  2. a 3. tř. 

14 žáků 
12 žáků 

  

Klokan 6. - 9.tř. 13 žáků   
Kytička pro maminku .2. a 3. tř. DK Ostrov 3.místo David 
Zdravá rodina - VV soutěž  2. a 3. tř. Časopis Zdraví  
 
 
7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích 
 
Název soutěže Počet žáků Umístění 
AŠSK  Viz příloha 
Zátopkova štafeta 107  
Běžecká štafeta   38  
Skok daleký   70  
Kros - 1 km 170 Vyhrála 7.tř. 
Stolní tenis - žáci a učitelé 
 
Vánoční laťka     
 
Školní štafetový běh na lyžích 
                           
                 
Plavecká štafeta - 9.tř. bazén Ostrov 
 
Šplh 
 
 Školní přebor na 50/60m 
                        Na 1000 m 
 
Olympijský den  
 
Fotbalový turnaj 

  35 
 
 105  
 
  20 
 
 
  18 
 
  75 
 
  107 
 
 
Celá škola 
 
2.st. 

Vítěz Vopalecký 
Učitelka pí Vimrová 
Vítěz - dívky Tina 115 cm 
            Hoši   Grim 136 cm 
Vítěz - štafeta Procházka,    
            Leis,Šimr 
 
Dívky i hoši 
 
Vítěz - dívky: Čepelková 
            Hoši: Kavalo 
 
 
 
Disciplíny: dálka, výška, 
míček/koule, 50/60m 
Vítěz 9.tř. 

 
 
 
 



Další sportovní akce: 
 
Pod záštitou AŠSK se konaly následující sportovní akce: 
 
Září 2007                      Běžecká štafeta 1. st.   účast 50 žáků  v ZŠ Pernink 1.místo  
                                      Krajské kolo                účast 12 žáků                        4. místo 
                                      Atletický čtyřboj 2.st.  účast 15 žáků, Stadion K. Vary 
 
Říjen 2007                    Přespolní běh 1. st.       účast 14 žáků v ZŠ Hroznětín 
                                      Přespolní běh 2.st.        účast 16 žáků na Růž.Vrchu 
                                      Turnaj v malé kopané 2.st.    10 žáků v ZŠ Nejdek 
                                      Přehazovaná 1.st.         účast 8 žáků v Hroznětíně   
                                      Přespolní běh kraj.kolo 1.st. 14 žáků v ZŠ H.Blatná 
 
Listopad 2007               Gymnastický trojboj l.st. 15 žáků v ZŠ Pernink         2.místo      
                                      Stolní tenis 2.st.            účast 12 žáků v ZŠ K.Vary 
 
Prosinec 2007                Sálový fotbal 2.st.        účast 15 žáků v ZŠ Nejdek 
 
Leden 2008                   Míčový trojboj, 1.st.     účast 15 žáků v ZŠ Merklín 
                                      Šplh 2.st.                       účast 16 žáků v ZŠ K.Vary 
 
Únor 2008                     Florbal 1. st.                  účast 12 žáků v ZŠ Ostrov 
                                      Vybíjená 1. st.               účast 15 žáků v ZŠ Hroznětín 
 
Březen 2008                  Malá kopaná 2. st.         účast 12 žáků v ZŠ Nejdek 
 
Květen 2008                  Atletický trojboj 1.st.    účast 12 žáků v ZŠ Hroznětín 
                                      Volejbal 2. st.                účast 16 žáků v ZŠ K.Vary 
 
Červen 2008                  McDonald Cup 1.st.      účast 15 žáků v ZŠ Ostrov 
                                       Pohár rozhlasu 2.st.      účast 16 žáků v ZŠ K.Vary  
                                
   
 
Lyžařský výcvik                                                      7.tř.  
 
Plavecký výcvik                                                     3.-4. tř.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8      Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
            
 
 
8.1 Dne 11.9.2007 byla provedena kontrola ČŠI na úseku BOZP a kontrola školního řádu. 

Nebyla zjištěna žádná závažná pochybení. ( protokol k nahlédnutí u ŘŠ) 
 
 
 

 
9       Ostatní kontroly 
 
 
 
9.1 Dne 31.10.2007 byla provedena kontrola hospodaření. Kontrolu provedly starostka pí    

Tůmová a účetní pí Nováková. Nebyla zjištěna žádná závažná pochybení. 
9.2 Dne 27.3.2008 byla provedena tématická kontrola dodržování povinností stanovených 

předpisy o požární ochraně. Kontrolu provedl HS Karlovarského kraje. Nebyly zjištěny 
žádné závady. 

9.3 Dne 31.5.2008 proběhla kontrola KHS Karlovarského kraje dodržování obecně platných 
předpisu, nebyly zjištěny žádné závady ( protokol k nahlédnutí u ŘŠ) 

9.4 Dne 26.5.2008 byla provedena kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském          
         pojištění a důchodovém pojištění od 1.8.2006 do 30.4.2008. Nebyly zjištěny žádné  
         závady. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.4 Údaje o aktivitách MŠ a ŠD 
 
 
 
Mateřská škola 
 
- divadelní a filmová představení 
- plavání 
- výlety do přírody 
- Vánoční zpívání při rozsvícení stromku 
- vánoční dílna pro děti a rodiče 
- Mikulášská besídka 
- vánoční setkání s rodiči se zpíváním koled 
- saunování dětí 
- sáňkyáda 
- den otevřených dveří v 1. třídě 
- akademie školy 
- oslava Dne dětí  
- přespání dětí MŠ spojené s noční hrou a pasováním na školáky 
 
 
 
Školní družina 
 
- soutěž „Co postavím z přírodnin v lese“ 
- drakiáda 
- závody v tělocvičně 
- adventní vystoupení u rozsvícení stromku 
- divadlo K. Vary 
- Mikulášská besdídka 
- Vánoční besídka v Domově důchodců Pernink 
- Vánoční besídka v družině 
- Soutěž „Dopravní výchova“ 
- pěší výlet do Horní Blatné 
- pěší výlet na Plešivec 
- pěší výlet do Abertam 
- soutěž „Malujeme na chodník“ 
- vystoupení v Domově důchodců Pernink ke Dni matek 
- Den dětí ve školní družině 
- vystoupení na Školní akademii 
- rozlučka se školním rokem, spaní v ŠD a lampionový průvod 
- celodenní výlet do Chebu 
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Rozdělovník:  
 

1. 1x ředitel školy 
2. 1x Rada školy 
3. 1x zřizovatel - Obec Pernink 

 



 
 
9. Základní údaje o hospodaření školy 
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 
 
a) příjmy 
1. celkové příjmy, 
2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců, 
3. příjmy z doplňkové činnosti, 
4. ostatní příjmy; 
 
b) výdaje 
1. investiční výdaje celkem, 
2. neinvestiční výdaje celkem a z toho 
- náklady na platy pracovníků školy, 
- ostatní osobní náklady, 
- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, 
- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky, 
- stipendia, 
- ostatní provozní náklady; 
  
 


