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Školní rok: 2012/2013 Zpracovatel: Mgr Dana Oičková 
 
1 Základní údaje o škole 
 
1.1 Základní údaje o škole 
 
Název školy Základní škola a mateřská škola Pernink, okr. Karlovy 

Vary 
Adresa školy Karlovarská 118.362 36 Pernink 
IČ 47701617 
Bankovní spojení 0800485309/0800 
DIČ 600067246 
Telefon  353892213 
E-mail skolaper@seznam.cz, zs.pernink@volny.cz 

 
Adresa internetové stránky www:zspernink.cz 
  
Právní forma Příspěvková organizace 
Zařazení do sítě škol S účinností od 1.9.1996 
Název zřizovatele Obec Pernink 
IZO ředitelství  047701617 
Vedoucí a hospodářští 
pracovníci 

Ředitelka: Mgr. Dana Osičková 
Hospodářka: K. Chlupáčová 
 
 
 

Přehled hlavní činnosti školy   „Příspěvková organizace vykonává činnost matečské 
školy, základní školy, školní jídelny a družiny. 
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování 
vzdělávání a její činnost se řídí zákonem č 561/2004 Sb., 
o předškolním a jiném vzdělávání ( dále jen školský 
zákon)“ 
Citace: Zřizovací listina příspěvkové organizace Obec 
Pernink, str 1 
 
 
 

 
 
1.2 Součásti školy 
 
součásti školy kapacita 
Mateřská škola 25 dětí 
Základní škola 300 žáků 
Školní družina 60 dětí 
Školní jídelna MŠ - 
Školní jídelna ZŠ 150 jídel 
 
 
 
 



 
  
Školní rok:2012/2013 Zpracovatel:Mgr. Dana Osičková 
 

2. Personální údaje 
 
2.1 Členění zaměstnanc ů podle v ěku a pohlaví 
 

věk muži ženy celkem 
Do 30 let 0 1 1 
31 - 40 let 0 4 4 
41 - 50 let 0 5 4 
51 - 60 let 2 4 6 
61 a více let 1 0 1 
celkem 3 14 17 
 
2.2 Členění zaměstnanc ů podle vzd ělání a pohlaví 
 
vzdělání dosažené muži ženy celkem 
základní  1  
vyučen  3  
střední odborné  4  
úplné střední  2  
vyšší odborné  0  
vysokoškolské  7 1 Bc 
celkem   17  
 
2.3 Členění pedagogických pracovník ů podle odborné kvalifikace 
 
odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 
nespl ňuje 
kvalifikaci 

celkem % 

učitel prvního stupně základní 
školy 

2 1 3 66 

učitel druhého stupně základní 
školy 

4 2 6 66 

učitelka mateřské školy 2 0 2 100 
vychovatelka ŠD 1 0 1 100 
Celkem/průměr 9 3 12 83 
 
2.4 Aprobovanost výuky 
 
a) 1. stupe ň 
předmět % 
Český jazyk 75  
Cizí jazyk 100 
Matematika 75 
Prvouka 66 
Přírodověda  100 
Vlastivěda 100 
Hudební výchova 83 
Výtvarná výchova 83 
Praktické činnosti 80 
Tělesná výchova 80  



Volitelné předměty 0  
Nepovinné předměty  0 

 
b) 2. stupe ň 
předmět % 
Český jazyk 12,5 
Cizí jazyk 83 
Matematika 100 
Chemie 0 
Fyzika 100 
Přírodopis 0 
Zeměpis 0 
Dějepis 0 
Občanská výchova 0 
Rodinná výchova - 
Hudební výchova 100 
Výtvarná výchova 0 
Praktické činnosti 100 
Tělesná výchova 100 
Volitelné předměty 52 
Nepovinné předměty 
Průměr 

- 
46,25 

 
 
2.5 Přehled pedagogických pracovník ů podle aprobovanosti 
 
jméno a p říjmení aprobace učí ve školním roce 
Dana Osičková VŠ - ČJL, NJ ČJL, NJ 
I.Dibelková USV ČJL, VV, Aj,  
K Freudová VŠ- M, F ( od II.2013) CH, Aj, Mediální 

ateliér,Konverzace v Aj  
E.Hejtmánková VŠ - PV, trenér 1.třídy TV,SPD, PVd, Př, D,  
J. Svoboda VŠ - učitelství 1. stupně M,Z,HV 
M.Vojíř VŠ - F, PV F,PV hoši,Z,OV, IVt, Inf.v 

praxi 
L.Grygarová SEŠ učitelka 1.stupně 
E.Krnáčová VŠ - učitelství 1. stupně učitelka 1. stupně 
E.Pazdiorová VŠ - učitelství 1. stupně učitelka 1. stupně 
V. Bláhová SPgš učitelka MŠ 
I. Höhnlová SPgš učitelka MŠ 
H.Schadeová SPgš vychovatelka 
 
2.6 Zařazení pracovník ů do platových t říd 
 

platová t řída počet zařazených pracovník ů/úvazky 
1 0 
2 1,00+0,5+0,25 
3 0 
4 0 
5 0,75    
6 0,75    
7 0 
8 0,25 + 0,5    



9 4x 1,00 
10 0 
11 1x1,00 
12 8x1,00 
13 0 

 
2.7 Trvání pracovního pom ěru 
 

doba trvání počet 
do 5 let 6 
do 10 let 3 
do 15 let  3 
do 20 let 1 
nad 20 let 4 
celkem 17 
 
2.8 Celkový údaj o vzniku a skon čení pracovního pom ěru zaměstnanc ů 
 
nástupy a odchody počet 
nástupy  3 
odchody 1 
 
Komentá ř ředitele školy 
 
K. Freudová ukončila úspěšně studium na PF v únoru 2013. 
I. Dibelková  ukončila úspěšně 2. rok VŠ studia na  ZČU obor Učitelství na 1. stupni 
Pedagogické pracovnice L.Grygarová a E. Hejtmánková byly upozorněny  na změny 
v podmínkách předpokladů odborné kvalifikace  PP  přijetím zákona 198/2012 Sb, kterým 
se mění zákon č 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.9.2012. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Školní rok:2013/2013 Zpracovatel:Mgr. Dana Osičková 
 

3. Vzdělávací program školy 
 
3.1 Vzdělávací program 
 
vzdělávací program zařazené třídy 
Základní škola - č.j. 16847/96-2 0 
Obecná škola - č.j. 12035/97-20 0 
Národní škola - č.j. 15724/97-20 0 
Školní vzdělávací program  „Škola pro život“č.j. 31504/2004-22 9 
  
3.2 Učební plán školy 
 
Učební plán  podle ŠVP „Škola pro život“č.j. 31504/2004-22 
 
Viz  ŠVP - dokument uložen v elektronické podobě na záložním disku v kanceláři školy. 
  
 
b) Rámcový vzd ělávací program pro základní vzd ělávání 
 

1. stupeň 2. stupeň 
1. - 5. ročník 6. - 9. 

ročník  

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

Minimální časová dotace 
Český jazyk a literatura 35 15 Jazyk a jazyková komunikace 
Cizí jazyk 9 12 

Matematika a její aplikace 20 15 
Informační a komunikační technologie 1 1 
Člověk a jeho svět 12 – 

Dějepis Člověk a společnost 
Výchova k občanství 

– 11 

Fyzika – 
Chemie – 
Přírodopis – 

Člověk a příroda 

Zeměpis – 

21 

Hudební výchova Umění a kultura 
Výtvarná výchova 

12 10 

Výchova ke zdraví – Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 10 

10 

Člověk a svět práce 5 3 
Průřezová témata P P 
Disponibilní časová dotace  14 24  
Celková povinná časová dotace 118 122 
 
  
 
 
 
 



3.3 Nepovinné p ředměty a zájmové kroužky 
 
název nepovinného p ředmětu počet zařazených žák ů 
Nerealizován  
název kroužku počet zařazených žák ů 
Cestujeme s němčinou 8 
Orientální tance 10 
Angličtina 5 
 
3.4 Počet dělených hodin 
 
 1. stupe ň 2. stupe ň celkem 
počet dělených hodin∗ 0 0 0 
  
 
Komentá ř ředitele školy 
Komentář k ŠVP ( Č.j.31 504/2004-22)   

1. Zjišt ění stavu 

a) Při tvorbě tematických plánů a jejich porovnání se ŠVP v říjnu 2012 bylo zjištěno, že 
v předmětech Fyzika a Český jazyk neodpovídají osnovám ŠVP. 

b) Velké nedostatky byly shledány v oblasti cizích jazyků. Osnovy již nekorespondovaly se 
změnou povinného cizího jazyka a volitelného cizího jazyka. V AJ pro 2. stupeň nebyly 
osnovy vůbec zpracovány. 

c) UP prvního stupně nebyl v souladu se skutečností ve vzdělávacích oblastech Člověk a umění 
a Člověk a zdraví. 

d) Při kontrole údajů v systému BAKALÁŘ a ve školních výkazech před tiskem výpisu 
vysvědčení byly zjištěny formální nedostatky v názvech vzdělávacích oborů, nebyl zaveden 
volitelný předmět Konverzace v anglickém podle UP ŠVP v devátém ročníku. 

e) V rámci projektu ESF (Peníze školám) byly k 1.2. 2013  splněny odučené hodiny volitelných 
předmětů Mediální ateliér a Informatika v praxi. Předchozí vedení školy neřešilo další plnění 
povinné hodinové dotace pro 8. a 9. třídu.  

f) Nabídka  volitelných předmětů s hodinovými dotacemi pro 2 stupeň byla nalezena ve více 
provedeních, která neodpovídají realizované vzdělávací skutečnosti. 

 

Po následné podrobné kontrole ŠVP a jeho porovnání se skutečným obsahem vzdělávacího 
procesu byly zjištěny další nedostatky, které dokládají poznámky v školním UP (učební plán 
– viz tabulka s poznámkami) . 
Po  konzultacích  se členy pedagogického sboru bylo konstatováno, že do ŠVP  nebyly 
zaneseny změny, které vzdělávací proces na škole vyžadoval, např. změnou učebních 
materiálů.       
Kontrola dospěla také k závěru, že ačkoli vnitřní struktura dokumentu doznává výše uvedené 
nedostatky, celkový počet hodin v ročnících i celém cyklu je dodržován. 
Kontrola byla prováděna na základě tištěného ŠVP, který existuje ve dvou kusech. Jeden má 
k dispozici ŘŠ a jeden pedagogové ve sborovně. Tento je pouze tiskem jednotlivých kapitol 



ŠVP, není uceleným dokumentem. 
Při dohledávání ŠVP v elektronické podobě bylo zjištěno, že dokument existuje pouze ve 
fragmentární podobě (na ploše PC v ředitelně školy a na flashce přiložené k tištěnému 
dokumentu se shodným obsahem), tedy nikoli jako dokument ucelený. Je tudíž velmi obtížné 
se v něm orientovat. 
Dle dostupných inspekčních zpráv ČŠI nebyla učiněna doporučená opatření k odstranění 
nedostatků v ŠVP.  

2. Opatření 

a) S odpovědnými učiteli byla zjištění projednána. Nedostatky vycházejí ze změny učebnic a 
jejich obsahu, který je zařazen do jiných ročníků, než je uvedeno v ŠVP. Výstupy a 
plánovaný obsah tím není ohrožen. Přepracování ŠVP bude provedeno v souladu s novým 
nařízením MŠMT o revizi RVP, resp. ŠVP s účinností od 1.9.2013 se zapracovanými  
standartami. Revize proběhne ve všech předmětech. 

b) Osnovy pro AJ a NJ  2. stupeň byly neprodleně zapracovány do stávajícího ŠVP. 

c) Minimální počet hodin byl neprodleně upraven ve výše zmíněných oblastech podle platného 
UP RVP. 

d) Údaje v BAKALÁŘI  byly neprodleně opraveny v souladu se stávajícím ŠVP. 

e) Po dohodě s kompetentními učiteli bylo rozhodnuto pokračovat v daných volitelných 
předmětech s dotací 1 hod. Mediální ateliér a 2 hod. informatika v praxi v obou ročnících 
s ohledem na aktuální organizační možnosti školy. Učitelé vypracovali tematický plán na 2. 
pololetí obsahující odpovídající prohlubování učiva v rámci výstupů ŠVP. (viz příloha 2 – 
Upravená verze UP od 1.2.2013). 

f) Upravená nabídka bude respektovat realizovanou vzdělávací skutečnost. 

3. Další postup 

Pedagogický sbor  projednal  návrh ŘŠ  na úpravy  UP stávajícího ŠVP formou dodatku 
č.1 s realizací revize ŠVP platného pro 7.,8.  a 9. třídu, dále  dodatkem č. 2 pro 
nastupující 6. třídu oba s platností od 1.9. 2013. 
Jelikož se jedná pouze o úpravy ŠVP, jsou změny realizovány dodatkem. 
Doporučuji prostudovat tabulky v obou dodatcích a komentář k nim. 
Počítám do budoucna s novým ŠVP dle vývoje podmínek pro další existenci školy. 
Pedagogická rada schválila dne 28.6. 2013 revidovaný ŠVP s dodatky. 
Zpracovala Mgr, Dana Osičková 
V Perninku dne 28..6.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní rok:2012/2013 Zpracovatel:Mgr. Dana Osičková 
 

4. Počty žáků 
 
4.1 Počty žáků školy 
 

třída počet žáků z toho 
chlapc ů 

z toho dívek výjimka 
z počtu žáků 

(ano – ne)  
1.A 10 (+1) 3 7(+1) ano 
2.A 4 (-1) 4(-1) 0 ano 
3.A 4 2 2 ano 
4.A 8 (-1) 5 (-1) 3 ano 
5.A 5 3 2 ano 
6.A 10 7 3 ano 
7.A 10 (+1) 6 4 (+1) ano 
8.A 11+1 5+1 6 ano 
9.A 11 (+1) 8 3(+1) ano 

Celkem k 31.3.2013 74+1 41+1 33 ano 
 
4.2 Žáci p řijatí do 1. ro čníku základní školy 
 

počet prvních t říd počet dětí přijatých do prvních t říd počet odklad ů pro  školní rok  
1 10+1 0 
 +1  od 8.1.2013  

 
4.3 Žáci p řijati do vyšších ro čníků základní školy 
 
ročník 2 3 4 5 6 7 8 9 
počet žáků 0 0 0 0 0 1 0 1 

 
4.4 Žáci p řijati ke vzd ělávání do st řední školy 
 
typ školy počet přijatých žák ů 
víceleté gymnázium 0 
čtyřleté gymnázium 1 
střední odborná škola 4 
střední odborné učiliště 7 
konzervatoř 0 

  
4.5 Žáci – cizinci 
 
kategorie cizinc ů občané 

EU 
ostatní cizinci pobývající v ČR přechodn ě nebo 
trvale, žadatelé o ud ělení azylu a azylanti 

počet žáků ve ŠD 0 1 
počet žáků ve ŠJ 0 3 
počet žáků celkem 0 4 

  
 
 
 
 
  



Školní rok:2012/2013 Zpracovatel:Mgr.Dana Osičková 
 
5. Hodnocení žák ů 
 
5.1 Celkové hodnocení žák ů – prosp ěch 
 

třída prosp ěli s 
vyznamenáním 

prosp ěli neprosp ěli 

1.A 11 0 0 
2.A 3 0 0 
3.A 4 0 0 
4.A 6 1 0 
5.A 3 2 0 
6.A 1 9 0 
7.A 1 10 0 
8.A 5 6 0 
9.A 0 12 0 

celkem 34 40 0 
 
5.2 Celkové hodnocení žák ů – zhoršené chování 
 

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 
1.A 0 0 
2.A 0 0 
3.A 0 0 
4.A 0 0 
5.A 0 0 
6.A 2 1 
7.A 1 1 
8.A 0 0 
9.A 5 0 

celkem 8 2 
 
5.3 Hodnocení výsledk ů vzdělávání – zp ůsob vyjád ření (klasifika čním stupn ěm, 
slovn ě, kombinací obou zp ůsobů) 
 

třída hodnocení 
klasifika čním 

stupn ěm 

hodnocení 
slovní 

kombinace slovního 
hodnocení a 
klasifika čním 

stupn ěm 
1.A 11 - - 
2.A 3 - - 
3.A 4 - - 
4.A 7 - - 
5.A 5 - - 
6.A 10 - - 
7.A 11 - - 
8.A 11 +1 - 
9.A 12 - - 

celkem 74 +1 - 
 
 
 



5.4 Výchovná opat ření – pochvaly 
 

třída pochvala ředitele školy pochvala t řídního u čitele 
1.A 0 19 
2.A 0 2 
3.A 1 11 
4.A 0 5 
5.A 0 5 
6.A 1 10 
7.A 1 7 
8.A 1 10 
9.A 0 4 

celkem  4 73  
 
5.5 Výchovná opat ření – napomenutí a d ůtky 
 

třída napomenutí 
třídního u čitele 

důtka t řídního 
učitele 

důtka ředitele 
školy 

1.A 0 0 0 
2.A 0 1 0 
3.A 1 0 0 
4.A 2 0 0 
5.A 1 1 0 
6.A 16 8 5 
7.A 12 9 8 
8.A 2 4 0 
9.A 17 14 8 

celkem 51  37   21 
 
5.6 Komisionální p řezkoušení žák ů 
 

třída pochybnosti o 
správnosti hodnocení 

opravné zkoušky 

1.A 0 0 
2.A 0 0 
3.A 0 0 
4.A 0 0 
5.A 0 0 
6.A 0 0 
7.A 0 0 
8.A 0 1 
9.A 1 0 

celkem 1 1 
 
5.7 Opakování ro čníku 
 

třída žák neprosp ěl žák nemohl 
být hodnocen 

žák měl vážné 
zdravotní 
důvody 

žák opakuje 
9.r. po spln ění 
povinné školní 

docházky 
1.A 0 0 0 0 
2.A 0 0 0 0 
3.A 0 0 0 0 



4.A 0 0 0 0 
5.A 0 0 0 0 
6.A 0 0 0 0 
7.A 0 0 0 0 
8.A 0 0 0 0 
9.A 0 0 0 0 

celkem 0 0 0 0 
 
5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin za 1. a 2. polol etí 
 

třída počet 
omluvených 

hodin 

průměr na 
žáka třídy 

počet 
neomluvených 

hodin 

průměr na 
žáka třídy 

1.A 464 
399 

42,1 
36,273 

13 
0 

1,18 
0 

2.A 86 
84 

21,5 
28,000 

0 
0 

0 
0 

3.A 215 
153 

53,75 
38,250 

0 
0 

0 
0 

4.A 427 
357 

61,000 
51,000 

0 
0 

0 
0 

5.A 226 
382 

45,2 
76,400 

0 
0 

0 
0 

6.A 573 
676 

57,3 
67,600 

0 
21 

0 
2,100 

7.A 750 
870 

68,18 
79,091 

31 
71 

2,81 
6,455 

8.A 748 
782 

68 
65,2 

0 
6 

0 
0,500 

9.A 790 
1178 

66,50 
96,167 

8 
91 

0,66 
7,583 

      
  

Komentá ř ředitele školy: 
 Výchovná opatření byla udělena na základě schváleného Bodového systému. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní rok:2012/2013 Zpracovatel: Mgr. Dana Osičková 
  

6. Průběh a výsledky vzd ělávání 
  
6.1 Závěry z hospita ční a kontrolní činnosti 
 
  
 Hospitace byla provedena min. 2x po předmětech u všech vyučujících 1. a 2. stupně   a 1x 
v MŠ se zaměřením na metody práce, motivaci a aktivaci žáků, práci s učebními 
pomůckami, zapojení ICT do výuky, dodržování časových plánů a výstupů ŠVP. Dále bylo 
využito možnosti minihospitace (začátek, část nebo konec hodiny).   
Byla zřízena funkce zavádějící učitelky na 1. stupni pro čerstvou absolventku VŠ. 
Spolupráce byla realizována formou pravidelných konzultací, náslechů a vzájemných 
hospitací.  Na 1. stupni je pozitivně hodnocena vzdělávací práce v málotřídkách vzhledem 
k náročnosti příprav, organizace výuky, pracovní atmosféra a samostatnost při řešení úkolů, 
motivace žáků. Potěšující jsou výsledky žáků v matematické soutěži Klokánek. 
V předmětech Vlastivěda a Hudební výchova byly modernizovány učební pomůcky. 
Obecné závěry pro 2. stupeň: 

- efektivizace  využívání ICT v souladu cíli a výstupy ŠVP 
- omezení časové ztráty při přesunech do učeben 
- zařazení různých forem a metod výuky, střídání činností, omezení frontální výuky( 

projekty, kooperace, skupinová výuka) 
- zintenzivnit individuální přístup k možnostem a potřebám jednotlivců jak slabých, tak 

nadaných 
- zapojování žáků do vědomostních soutěží (včetně nabídky na internetu) a příprava 

na ně   
- klást důraz na samostatnost, zaměřit se na rozvoj kompetence k samostatnému 

řešení problémů a úkolů, na zdravé sebehodnocení 
- posílení čtenářské gramotnosti napříč všemi předměty (práce s odborným textem, 

vyhledávání informací, kladení otázek atd.) 
- ritualizace bežných aktivit (připravenost na výuku, zahajování a ukončování hodin, 

aktivity a respektování stanovených pravidel během výuky,vedení sešitů, 
zodpovědnost  apod.) 

- postupná výměna zastaralých učebnic v souladu s požadavky RVP 
- postupná aktivní inovace ŠVP s důrazem na výstupy v jednotlivých předmětech 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní rok:2012/2013 Zpracovatel:Mgr. Dana Osičková 
 

7. Další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 
 
7.1 Studium ke spln ění kvalifika čních p ředpoklad ů 
 

Druh studia Pracovník 

a) Studium v oblasti pedagogických věd I Dibelková ZČU 1.-5. -ukončen 2. ročník 

b) Studium pedagogiky 
 

K. Freudová PF – ukončeno 
E. Krnáčová- Studium speciální pedagogiky - 
ukončeno 

c) Studium pro asistenta pedagoga 0 

d) Studium pro ředitele škol D.Osičková F 1 NIDV Karlovy Vary 

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 0 

 
7.3 Studium ke spln ění dalších kvalifika čních p ředpoklad ů 
 

Druh studia Pracovník 
a) Studium pro vedoucí pedagogické 
pracovníky 

0 

b) Studium pro výchovné poradce 0 

c) Specializovaná činnost – koordinace 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií 

0 

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

0 

e) Specializovaná činnost – prevence 
sociálně patologických jevů 

0 

f) Specializovaná činnost – specializovaná 
činnost v oblasti enviromentální výchovy 

0 

g) Specializovaná činnost v oblasti 
prostorové orientace zrakově postižených 

0 

 
7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace, DVP P, školení 
 

Předmět Počet 
kurzů 

Zaměření kurz ů Vyučující 

Řízení a vedení 1 Jak na problémy v ředitelně MŠ – NIDV 
Změny v právních předpisech – Bludiště 
ŠVP- změny ve výuce - NIDV 

Os 
Os 
Os 

Pedagogika a 
psychologie 

 0   

Sociálně patologické jevy 2 Projekt „Inkluze“ CPIV 
 Vrstevnický program na zvládání 
počátečního stadia šikany –PPP 
Sokolov    

Všichni 
Fr 

Informační a 
komunikační technologie 

1 ICT -  KVC Sokolov Vo 

Český jazyk 1 Čtenářská gramotnost a její rozvoj ve Gr,Kr,Pa, 



výuce žáků na 1. stupni- NIDV -ZŠ 
Abertamy 

Di 

Cizí jazyk 2 Standardyv AJ a NJ 
Nové metodyv AJ – NIDV KV 

Os 
Fr 

Matematika 1 Manipulace s předměty- matematika 
AMV 

Kr 

Prvouka 0   
Přírodověda 0   
Vlastivěda 0   
Chemie 0   
Fyzika 0   
Přírodopis 0   
Zeměpis 0   
Dějepis 0   
Občanská výchova 0   
Rodinná výchova 0   
Hudební výchova 0   
Výtvarná výchova 0   
Praktické činnosti 0   
Tělesná výchova 1 Nové trendy ve výuce lyžování SZŠ a 

VOŠ Cheb 
Vo 

Finanční gramotnost 1 Seminář k finanční gramotnosti- KVC 
Sokolov 

Vo 

MŠ 3 MŠ v kolotoči změn – NIDV 
Profesní rozvoj pedagogů předškolního 
vzdělávání- Projekt 
„Začít spolu“   

Hn 
Hn 
 
Bl 

ESF 1  Seminář OPVK čerpání ESF KÚ KV Os 
Školní jídelna 1 Hygienické minimum - Pecka Silná 
Školení techniků 1  Tlakové nádoby a nízkotlakové kotle  Soukup 

Vo 
 
   
7.5 Samostudium 
 
Prázdniny Počet dnů Samostudium 
Podzimní prázdniny 2 Odborné studium  
Vánoční prázdniny 0 Odborné studium 
Jednodenní pololetní 
prázdniny 

1 Odborné studium 

Jarní prázdniny 5 Studium RVP ZV, standardy 
Velikonoční prázdniny 2 Studium RVP ZV, standardy 
Prázdniny 2 Náhrada- studium RVP ZV, standardy 
Celkem 12   
 
 
Komentá ř ředitele školy: 
 
Přehled financování studia,DVPP, školení u hospodářky školy. 
 



 

  
Čtenářská gramotnost  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Miroslav Vojíř 
 

8. ICT – standard a plán 
 
8.1 Pracovní stanice – po čet 
 
Počet standard 

ICT 
skute čnost  plán 

Počet žáků  77 117 
Počet pedagogických pracovníků  12  
Pracovní stanice umístěné v počítačových 
učebnách 

 11  

Pracovní stanice umístěné v nepočítačových 
učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. 

 4  

Pracovní stanice sloužící k přípravě 
pedagogického pracovníka na výuku a k jeho 
vzdělávání 

 9  

Počet pracovních stanic celkem  28  
Počet pracovních stanic na 100 žáků  15  
 
8.2 Pracovní stanice – technické parametry 
 
Technické parametry stanic počet 
Starší 5 let 25 
Novější – nevyhovuje standardu ICT 0 
Novější – vyhovuje standardu ICT 4 
 
8.3 Lokální po čítačová sí ť (LAN) školy 
 
Lokální po čítačová sí ť standard 

ICT 
skute čnost  plán 

Počet přípojných míst  23 27 
Sdílení dat Ano   
Sdílení prostředků Ano   
Připojení do internetu Ano 23 27 
Komunikace mezi uživateli Ano   
Bezpečnost dat Ano   
Personifikovaný přístup k datům Ano   
 
8.4 Připojení k internetu 
 
služba hodnota standard 

ICT 
skute čnos
t 

plán 

Rychlost 512/128 a 1024/256 512/128 1024/256  
Agregace Nejvýše 1:10    
Veřejné IP adresy ANO 1 1 1 
Neomezený přístup na 
internet 

ANO ANO ANO  

Oddělení VLAN (pedagog, 
žák) 

ANO ANO   

QoS (vzdálená správa) ANO 1 1 1 
Filtrace obsahu ANO ANO   



Antispam ANO ANO ANO  
Antivir ANO ANO ANO  
∗Tuto tabulku vyplní škola za pomoci providera 
 
8.5 Prezentační a grafická technika 
 
technika standard 

ICT 
skute čnost  plán 

Druh    
Datový projektor ANO 3 4 
Dotyková tabule ANO 2 4 
Tiskárny  ANO 5 6 
Kopírovací stroj ANO 2 4 
    
 
8.6 Výukové programové vybavení a informa ční zdroje (licence) 
 

programové vybavení standard 
ICT 

skute čnost  plán 

Operační systém ANO 1 1 
Antivirový program ANO 1 1 
Textový editor ANO 6 21 
Tabulkový editor ANO 6 21 
Editor prezentací ANO 6 21 
Grafický editor - rastrová grafika -   
Grafický editor - vektorová grafika -   
Webový prohlížeč ANO 2 2 
Editor webových stránek ANO 1 1 
Klient elektronické pošty    
Aplikace pro výuku a procvičování psaní na 
klávesnici 

NE - 1 

Programy odborného zaměření NE  1 
TS Langmaster  1 - 
    

    
    
    
    
    
    
    
    

 
8.7 Vzdělávání pedagogických pracovník ů 

 
Typ vzd ělávání standard 

ICT 
skute čnost  plán 

Z – Základní uživatelské znalosti ANO 10 10 
P – Vzdělávání poučených uživatelů NE - - 
S – Specifické vzdělávání ANO - - 
M - Vzdělávání ICT koordinátorů  ANO 1 2 
 
 



 
   
8.8 Další ukazatele 
 
 standard 

ICT 
skute čnost  plán 

Diskový prostor na uložení dat pro žáky ANO   
Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD,…) ANO   
Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty ANO   
Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové 
prezentace 

ANO   

Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a 
službu internetu, které škola určí 

ANO   

Přístup k ICT z domova pro pedagogy ANO   
Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo 
notebooku v učebnách 

12 3 4 

 
Komentá ř ředitele školy: 
Vzhledem ke stáří počítačů a nevyhovujícím funkcím bude škola usilovat o modernizaci 
počítačové sítě zakoupením licencí MŠMT, propojením PC stanic ve spolupráci s externím 
pracovníkem za účelem plnění cílů ŠVP. Dále byl rozšířen systém BAKALÁŘ o další moduly 
( Třídní kniha, Rozvrh, Suplování, Evidence) ve  zkušebním režimu. Škola plánuje externí 
přístup do systému pro žáky a rodiče a zavedení elektronické třídní knihy. 
V řešení je připojení na internet v MŠ, záleží na finančních možnostech školy. 
Škola využívá učebny s PC a interaktivními tabulemi na 100%.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní rok:2012/2013 Zpracovatel:Mgr. Dana Osičková 
 

9. Zájmové vzd ělávání: školní družina a školní klub 
 
9.1 Školní družina 
 
Oddělení Počet žáků – 

pravidelná 
docházka 

Počet žáků – 
nepravidelná 
docházka 

Počet vychovatelek 

1 28 1 1 
 
9.2 Materiáln ě technické vybavení 
 
Prostory školní družiny  V budově společně s MŠ 

- třída ŠD 
- herna ŠD 
- malá tělocvična 
- školní zahrada  
 

Vybavení školní družiny  Vyhovující 
 
Komentá ř ředitele školy: 
 
ŠD využívá prostory společně s MŠ.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Školní rok:2012/2013 Zpracovatel: Iveta Dibelková 
                     Mgr. Dana Osičková 

  
10. Žáci se speciálními vzd ělávacími pot řebami a mimo řádně nadaní 
žáci 
 
10.1 Žáci se speciálními vzd ělávacími pot řebami 
 
speciální vzd ělávací 
pot řeby 

počet žáků forma vzd ělávání 
(individuální nebo 
skupinová integrace) 

individuální 
vzdělávací plán 

zdravotní postižení 1 Integrace do běžné 
třídy 

Ano 

zdravotní znevýhodnění 3 Integrace do běžné 
třídy 

Ano 

sociální znevýhodnění 
 
bez speciálního vzdělávání 
s kompenzací 

0 
 
3 

 
 
Integrace do běžné 
třídy 

 
 
Ne 

 
 
 
10.2 Podmínky pro vzd ělávání 
 
Podmínky pro vzd ělávání žák ů se zdravotním postižením a 
zdravotním znevýhodn ěním  

ano částečně ne 

odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné 
změny úpravy interiéru školy a třídy 

 x  

uplatňování principu diferenciace a individualizace 
vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování 
obsahu, forem i metod výuky 

 x  

umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační 
pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené 
jeho individuálním potřebám  

 x  

zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo 
znevýhodnění při hodnocení výsledků 

 x  

uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a 
potřeby žáka  

 x  

podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky 

 x  

zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci 
se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 x  

působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga 
ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby  

 Speciální 
pedagog 

 

spolupráce s rodiči     x   
spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se 
vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 x  

Podmínky pro vzd ělávání žák ů se sociálním 
znevýhodn ěním 

ano částečně ne 

individuální nebo skupinovou péči    
přípravné třídy   x 
pomoc asistenta třídního učitele   x 
menší počet žáků ve třídě  x   



odpovídající metody a formy práce x   
specifické učebnice a materiály  x  
pravidelná komunikace a zpětnou vazbu x   
spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, 
sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky 

x   

Podmínky pro vzd ělávání žák ů mimo řádně nadaných ano částečně ne 
individuální vzdělávací plány x   
doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu  x  
zadávání specifických úkolů  x  
zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů  x  
vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech   x 
občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s 
otevřenou možností volby na straně žáka 

  x 

účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky   x 
 
Komentá ř ředitele školy: 
Problematikou výchovného poradenství a žáků s SPU, tvorbou IVP je pověřena 
pedagogická pracovnice se zkušeností z dlouhodobé praxe pracující v režimu výchovného 
poradce se sníženou týdenní hodinovou dotací 21 hodin ve prospěch práce výchovného 
poradce.  
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní rok:2012/2013 Zpracovatel:Mgr. Dana osičková 
  

11. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, sout ěže) 
 
11.1 Akce školy 
 
Typ akce  Účast Poznámka (název akce, výsledek) 
Výuka plavání  3. – 7. Třída 

MŠ 
    

   
Lyžařský výcvik 7. třída Středisko Eduard, Skiareál Pernink 
Exkurze 5.,7.,8.,9. třída V rámci projektů“ 

Technika je zábava“ 
Alej českých lip 
Důlní činnosti 
 

Výlety všichni 
6. třída 
ŠD  
ŠD+ MŠ 
MŠ 

 
Celodenní adaptační pobyt 
Rybná 
ZOO Plzeň 
Motivační – čištění lesa,sběr plodů 
(krmelec) 

Zahraniční výjezdy 5 Projekt“ Důlní činnosti“ 
SPD – Oberwiesenthal 
 

Žákovská vystoupení/ 
aktivity 

všichni 
 
 
ŠD+ MŠ 
 
 
 
 
 
MŠ 

Vánoční besídky 
Vánoční ples 
 
Zpívání u stromečku 
Domov seniorů 2x 
Výzdoba Obecního úřadu Pernink a 
zdravotního střediska 
Reprezentační ples obce Pernink 
 
Strašidelné pásmo pro rodiče 

Koncerty/ divadla/kino 1.stupeň 
+MŠ 
MŠ 
 
ŠD 
 
 
2. stupeň 

ZUŠ při ZŠ a MŠ Pernink 
Hudební divadlo ( kino Pernink) 
Divadlo Husovka KV 
Divadlo ve školce 
Kino -Doba ledová 
Divadelní představení 5x 
 
Divadlo KV 

Výstavy 8- a 9. třída 
1.stupeň 
Všichni 
7. třída 

Burza škol 
Městská knihovna Ostrov 
KC – „Důlní činnosti“- Prezentace 
MÚ Abertamy 

Soutěže  všichni ZŠ 
 
všichni 
 
2. stupeň 
 
 

Perninský talent 
Elektrowin 
OVOV 
KROS 
Stolní tenis 
Zdatný žák 
Lyžařský slalom 



 
 
  
 
 
1. a 2. stupeň 
1. stupeň 
 
 
2.a 3. třída 
 
4. a 5. třída 
 
ŠD 

Florbal 
Vánoční laťka 
Minikopaná 
Výtvarná soutěž“Zaniklé obce 
Krušnohoří podél říčky Černé“ 
Orientální tance ( Praha) 
Draci 
Zimní víla 
Recitace 
Trojboj 
Mc. Donalds Cup 
Celé Česko čte dětem 
Přehazovaná 
Závody na sněhu 
Velikonoční soutěž 
Soutěž o přírodě 
Sportovní soutěž 

Olympiády,vědomostní 
soutěže  
 
Testování 
SCIO- Stonožka 

 
Všichni 
 
5. a 9. třída 
9. třída 

biologická, v českém jazyce 
Klokánek – Matematika 
  
ČŠI -testování 5. a 9. tříd 

Projekty 7. třída 
5. třída 
1. stupeň 
2. stupeň 
Všichni+ MŠ 
8. a 9. třída 
Všichni 
6. a 8. třída 
ZŠ 
1..a  9.třída 
1. třída 

Důlní činnosti 
Alej českých lip 
Africký den 
Evropský den jazyků 
Den knihy 
Technika je zábava 
Den Země 
Jeden svět na školách 
Projektový den v rámci PO a BOZ 
Patronát 
Zdravé zoubky 

Jiné akceú aktivity 
školy 

Všichni + MŠ 
 
MŠ+ ŠD 
 
 
 
 
 
MŠ 
 
 
 
 
 
ŠD 
 
 
 
ŠD + MŠ 
MŠ 

FFOH Ostrov, festivalový den v Perninku 
 
Čertovské odpoledne 
Drakiáda 
Halloween+lampionový průvod 
Čarodějnice, vítání jara 
Den dětí 
 
Měření zraku 
Narozeninové oslavy 
Mikulášsská nadílka 
Sběr víček PET lahví 
Návštěva 1. Třídy s předškoláky 
 
Výrobky pro ZS Nejdek 
Bobiáda 
Opékání buřtů 
Dobrodružná cesta za pokladem 
Rozlučková  noc   
Tablo předškoláků 



            
Zdravé zoubky  

 
11.2 Výrazné výsledky a úsp ěchy žák ů 
 
Název akce Počet žáků Výsledek, umíst ění 
OVOV 
 

2 Republikové finále 42.z 
92, 34. z 50 

AŠSK -halový fotbal 10 2. místo z 5  
Klokánek 17.(2.-5. třída) 2. a 3. místo 
Orientální tance (Praha) 9 7.místo  z 12  
 

    
 
 
Komentá ř ředitele školy: 
Škola usiluje o součinnost jednotlivých útvarů- ZŠ,ŠD a MŠ. 
Vzhledem k specifické sociální struktuře usiluje škola o kvalitní mimoškolní aktivity 
v rámci ekonomických možností žáků. Škola využívá nabídky v rámci projektů ESF 
jako partner nebo speciální dotované nabídky kulturních a mimoškolních aktivit. Na 
1. stupni spolupracuje s okolními školami s cílem efektivizace  akcí. 
Škola využívá invence pedagogických v oblasti projektového vyučování a usiluje o 
vyhledávání zdrojů prostřednictvím sponzoringu – zde jsou rezervy. 
 
  
 
 



 
Dům seniorů v Perninku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní rok:2012/2013 Zpracovatelky:Mgr.Kateřina Freudová,  
                        Mgr.Dana Osičková 

  

12 Prevence sociáln ě patologických jev ů 
 
12.1 Prevence sociáln ě patologických jev ů 
 
 komentář 
Vzdělávání  
Školní metodik prevence Praktikující PP bez kvalifikace MP 
Pedagogičtí pracovníci školy Projekt“ Inkluze“ 
Školní vzd ělávací program  
Etika a právní výchova  Téma je zakomponováno do předmětů OV, 

ČJL, Cizí jazyky, Prvouka, Vlastivěda 
Výchova ke zdravému životnímu stylu Téma je zakomponováno do předmětů OV, 

Př, TV, PV,ČJL, Cizí jazyky, CH, Prvouka , 
Vlastivěda 

Preventivní výchova ve výuce jednotlivých 
předmětů 

Zakomponována do 
OV,TV,CH,PV,PČ,ČJL,CJ, Prvouka, 
Vlastivěda, 

Formy a metody působení na žáky, které se 
zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální 
chování 

Výklad, skupinová práce, činnostní 
pedagogika, kooperativní učení, projektové 
dny, individuální přístup 

Organizace prevence  
Minimální preventivní program Ano 
Využití volného času žáků Mimoškolní aktivity – kroužky při ZŠ, ZUŠ při 

ZŠ a MŠ Pernink, FC – Sokol- Pernink, 
ŠD 
Zájem z řad žáků 1. stupně velký 
Zájem z řad žáků 2. stupně minimální, popř. 
opadávající 

Průběžné sledování podmínek a situace ve 
škole z hlediska rizik výskytu sociálně 
patologických jevů 

ANO 

Uplatňování forem a metod umožňující 
včasné zachycení ohrožených dětí 

ANO 

Poradenská služba školního metodika 
prevence 

ANO 

Poradenská služba výchovného poradce ANO 
Zajištění poradenských služeb speciálních 
pracovišť a preventivních zařízení 

ANO 

Vybavení školy odbornými a metodickými 
materiály a dalšími pomůckami 

ANO 

Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, 
distribuci a zneužívání návykových látek 
v areálu školy a odpovídající sankce) 

ANO 

Akce školy pro žáky k prevenci sociálně 
patologických jevů 

Adaptační den 
 

 
12.2 Výskyt sociáln ě patologických jev ů, které škola řešila 
 
Sociáln ě patologický jev komentá ř 
Drogová závislost Prevence v rámci výuky (OV, CH, Cizí 



jazyky, ČJL a j.)  
Alkohol Prevence v rámci výuky (OV, CH, Cizí 

jazyky, ČJL aj.))   
Kouření Prevence v rámci výuky (OV, CH, Cizí 

jazyky, ČJL a j.) 
Individuální pohovor   

Kriminalita a delikvence Prevence v rámci výuky (OV, CH, Cizí 
jazyky, ČJL a j.)  

Virtuální drogy (počítač, televize, video) Prevence v rámci výuky, anketa PC 
Patologické hráčství (gambling) Prevence v rámci výuky (OV, CH, Cizí 

jazyky, ČJL a j.) 
Záškoláctví Řešeno neprodleně se zákonnými zástupci 

3 žáci s OSPODem 
Šikanování 1 žák – řešeno s Policií ČR 
Vandalismus Prevence v rámci výuky (OV, CH, Cizí 

jazyky, ČJL a j.) 
Individuální pohovor  
Náhrada škody v případě školního majetku 
popř. oprava  

Násilné chování Prevence v rámci výuky (OV, CH, Cizí 
jazyky, ČJL a j.) 
Individuální pohovor   

Xenofobie Prevence v rámci výuky (OV, CH, Cizí 
jazyky, ČJL a j.) 
Individuální pohovor   

Rasismus Prevence v rámci výuky (OV, CH, Cizí 
jazyky, ČJL a j.) 
 

 
Komentá ř ředitele školy: 
Jednotlivé případy byly řešeny výchovnou komisí ( VP, MP, ŘŠ, popř. TU) 
Záznamy jsou uloženy v příslušných  třídních výkazech 
 
  
 

                           
 
 
 



Školní rok:2012/2013 Zpracovatelky:Bc. Eva Hejtmánková 
                        Mgr. Dana Osičková 

  

13. Program environmentálního vzd ělávání, výchovy a 
osv ěty 
  
13.1 Program enviromentálního vzd ělávání 
 
 komentář 
Vzdělávání  
Školní metodik envirometálního vzdělávání Praktikující pedagog bez kvalifikace 

koordinátora EVVO 
Pedagogičtí pracovníci školy Spolupracují v rámci svých předmětů a 

projektů 
Školní vzd ělávací program  
Problematika envirometálního vzdělávání je 
zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP 

Ano 

Samostatný předmět envirometálního 
vzdělávání 

Ne 

Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný 
rozvoj“ jsou nezbytným učivem při 
naplňování klíčových kompetencí 

Ano 

Vzdělávání a výchova ve školní družině a 
školním klubu je také zaměřena na 
envirometální vzdělávání 

Ano 

Organizace envirometálního vzd ělávání  
Škola má zpracovaný program 
envirometálního vzdělávání 

Ne. Škola je zapojená do projektů 
environmentální výchovy: Elektrowin, Den 
Země, Alej českých lip 

Spolupráce školy s rodinou, obcí, 
podnikovou sférou, ostatními subjekty 

Škola je sběrným střediskem pro elektrický 
odpad 

Organizování celoškolních aktivit 
zaměřených na envirometální vzdělávání 

Viz projekty 

Spolupráce školy s dalšími základními 
školami, předávání si zkušeností 

Ne 

Využívání středisek a center ekologické 
výchovy 

Ne 

Kontakty školy s nevládními organizacemi, 
zaměřenými na ekologickou výchovu 

Ne 

Vybavení školy učebními pomůckami pro 
enviromentální vzdělávání 

V rámci výuky 

Ekologizace provozu školy (šetření energií, 
třídění odpadů) 

Ano 

 
Komentá ř ředitele školy: 
Bez komentáře 
 
 
 
 
 
 
 



Školní rok:2012/2013 Zpracovatel:Mgr. Dana Osičková 
  

14. Prevence rizik a školní úrazy 
 
14.1 Počet úrazů 
 
Počet záznamů v knize úraz ů 8 
Počet odeslaných záznam ů o úrazech 1 - neodškodněn 
 
14.2 Vyhodnocení úraz ů 
 
Místo úrazu Počet úrazů 
V hodinách tělesné výchovy 6 
V ostatních vyučovacích předmětech 0 
Výlety a exkurze 0 
Lyžařské kurzy 0 
Výuka plavání 0 
Přestávky ve škole 2 
Školní družina a klub 0 
 
14.3 Prevence rizik 
 
Prohloubení preventivních rizik, které škola p řijala 
Úprava školního řádu, poučení o BOZ, Projektový den PO a BOZ 
 
  

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní rok:2012/2013 Zpracovatel:Mgr. Dana Osičková 
  

15. Spolupráce školy s rodi či 
 
15.1 Formy spolupráce 
 
Formy spolupráce komentá ř 
Školská rada Ano 

Předsedkyně H.Kalánová 
9 členů 

Občanské sdružení při škole Ne 
Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Zavedení zahajovacích třídních schůzek ve 

všech ročnících 
Čtvrtletní a pololetní třídní schůzky 
Konzultace po dohodě s TU  

Školní a mimoškolní akce ve spolupráci s 
rodiči 

Intenzivní spolupráce MŠ a ŠD (viz Akce 
školy) 
Perninský talent 
Den dětí 
Halloween 
Orientální tance 
Školní výlet  ( 4. a 5.) třída 
 

Školní časopis Ano – vydáno 1 číslo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Školní rok:2012/2013 Zpracovatel:Mgr. D.Osičková 
  

16. Vyřizování stížností, oznámení podn ětů 
 
16.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu 
 
Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
Datum 
podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

0 0 0 0 
 

16.2 Stížnosti proti podmínkám, pr ůběhu a výsledk ům vzdělávání 
 
Stížnosti proti podmínkám, pr ůběhu a výsledk ům vzdělávání 
Datum 
podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

26.6.2013 Žádost o přezkoušení z NJ matka ředitelka školy 
 
16.3 Stížnosti v oblasti pracovn ěprávních vztah ů 
 
Stížnosti v oblasti pracovn ěprávních vztazích 
Datum 
podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

0 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Školní rok:2012/2013 Zpracovatel:Mgr. Dana Osičková 
 

 
17. Materiáln ě-technické podmínky vzd ělávání 
 
17. 1 Materiáln ě-technické podmínky vzd ělávání 
 
Prost ředí, prostory a vybavení školy komentá ř 
budovy, učebny, herny a další místnosti a jejich 
estetická úroveň 

průměrné ZŠ 
 
nadprůměrné MŠ a ŠD 

členění a využívání prostoru ve školách s více 
součástmi 

vyhovující 
 

odborné pracovny, 
knihovny, studovny, multimediální učebny 

zastaralé 
vyhovující 
 
 

odpočinkový areál, zahrady, hřiště průměrné 
nadprůměrné – lesopark Pernink 
 

sport výborná sportovní hala 
 
vyhovující pohybová třída MŠ a ŠD 
 
výborné zázemí pro autdoorové aktivity 
a zimní sporty (fotbalové hřiště, ovál, 
skiareály, běžecké tratě, lanové centrum 
na Plešivci, tartanové hřiště 
v Abertamech, dostupné plavecké 
bazény Potůčky, Jáchymov, turistické a 
cykloturistické stezky)   
 
nevyhovující  školní hřiště 

koncertní, taneční sály, ateliéry, nahrávací studia, 
akustické a případné další fyzikální vlastnosti 
prostorů používaných pro výuku 

nadprůměrné (učebna ČJ, PC,KC 
Krušnohorka, Kino Pernink, tělocvična) 

vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
stavebnicemi,  
hudebními nástroji, sportovním nářadím apod. 

MŠ a ŠD velmi dobré 
 
průměrné 

vybavení žáků učebnicemi, učebními texty vyhovující, postupná obměna díky 
zvýšení prostředků ONIV  

vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

zastaralé FY, CH, Př, dílny, kuchyňka    
 
 

dostupnost pomůcek, techniky 
 
dostupnost informačních zdrojů a studijního 
materiálu 

dle omezených finančních možností 
školy  
vyhovující, individuální 
 

 
Komentá ř ředitele školy: 

 



  
Učebna přírodopisu  

  
Učebna Ch a Fy  

 
Učebna PC  

 
Školka  
 



18. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinár odních 
program ů 
 
18.1 Údaje o zapojení školy do rozvojových program ů 
 
Název programu ESF Technika je zábava  – OP VK 

Reg.č.CZ.1.07/1.1.18/02.0035 
SPŠ Ostrov 

Stručný popis programu 9.10.2012 uzavření smlouvy. 
Projekt na podporu zájmu o technické 
vzdělávání mezi žáky 8. a 9. tříd -
exkurze,přednášky, osvěta 

Cíle zapojení školy Podpora výchovného poradenství v oblasti 
volby povolání  

Počty zapojených 23 
Finanční vypo řádání (dotace, spoluú čast) Partner 
  
 
18.2 Údaje o zapojení školy do mezinárodních progra mů 
 
Název programu Pr ůzkum poz ůstatk ů důlní činnosti v 

údolí  
potoka Černá Byst řice“( D ůlní činnosti) 
ve spolupráci se SRN 

Stručný popis programu Průzkum, exkurze,setkávání žáků ZŠ a MŠ 
Pernink a žáků ze 
Schwarzenbergu.Poznávání hornické 
lokality.Činnostní a zážitkové 
aktivity.Prezentace a výstavy produktů 
projektu 
  

Cíle zapojení školy Poznání hornické lokality, historie a 
současnosti, setkávání mládeže 
z příhraničí,bourání jazykových bariér 

Počty zapojených 7. třída - 11 žáků 
Finanční vypo řádání (dotace, spoluú čast) V rámci projektu jako partner 
 
Komentá ř ředitele školy: 
 
Zapojení do projektů jako partner je v současnosti reálnou, uskutečnitelnou  a efektivní 
možností účasti na rozvojových a mezinárodních programech. 
 
 

   
 
 



Školní rok:2012/2013 Zpracovatel:Mgr. Dana Osičková 
  

19. Zapojení školy do dalšího vzd ělávání v rámci 
celoživotního u čení 
 
19.1 Kurzy po řádané školou (s akreditací) 
 
 
Název kurzu; číslo akreditace Počet účastník ů 
0 0 
 
 
19.2 Kurzy po řádané školou (bez akreditace) 
 
Název kurzu Počet účastník ů 
0 0 
 
Komentá ř ředitele školy: 
Škola prozatím nedisponuje personální kapacitou pro zapojení do dalšího vzdělávání 
v rámci celoživotního vzdělávání. Jako spádová škola v oblasti však má do budoucna jistý 
potenciál v možné nabídce v oblastech ICT, cizích jazyků popř. jiných podle poptávky.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní rok:2012/2013 Zpracovatel:Mgr. Dana Osičková 
  

20. Předložené a školou realizované projekty financované z 
cizích zdroj ů  
 
20.1 Projekty a granty z řizovatele:    Ne 
 
20.2  Údaje Projekty a granty KÚ:     Ne 
 
20.3  Údaje Projekty a granty MŠMT:  
 
Název pojektu  „Jsem Boss“ 
Stručný popis programu Realizace aktivit v oblasti prevence 

rizikového chování u dětí a mládeže  formou 
školního klubu 
Autorka - metodička prevence 

Cíle zapojení školy Prevence rizikového chován žáků   
Finanční vypo řádání (dotace, spoluú čast) Dotace 
 
Projekt nebyl schválen 

 - 

 
 
20.4 Údaje Projekty  ESF 
 
Název programu ESF EU OP-VK 1.4 Peníze školám 
Stručný popis programu Tvorba pracovních listů a DUMů a jejich 

ověřování ve výuce, inovace ve výuce  
Cíle zapojení školy Inovace materiálně-technického zázemí, 

vzdělávacího procesu, zavádění moderních 
metod a forem učení v oblasti čtenářské 
gramotnosti, ICT a cizích jazyků a přírodních 
věd 

Počty zapojených 6 
Finanční vypo řádání (dotace, spoluú čast) Dotace 
 
Projekt byl realizován 

+ 

 
 
 
Komentá ř ředitele školy: 
 
Projekt EU OP VK Peníze školám byl ukončen k 31.7.2013. K 30.5.2013 byly ukončeny 
šablony a DUMy. 
Hlavním manažerem projektu je Mgr. J.Svoboda, který de facto zodpovídá za jeho 
úspěšnou realizaci a finanční vypořádání. 
 
  
 
 
 
 
  



Školní rok:2012/2013 Zpracovatel:Mgr. Dana Osičková 
  

21. Spolupráce s dalšími partnery p ři pln ění úkol ů ve 
vzdělávání . 
 
21.1 Spolupráce s odborovými organizacemi: Odborová organizace není zřízena 
 
21.2 Další spolupráce se z řizovatelem Obcí Pernink:  
 
 
Formy spolupráce 
Bezplatný pronájem prostor v majetku obce Pernink( KC Krušnohorka, Kino Pernink) 
Společná organizace vybraných dohodnutých akcí (sport, kultura, životní prostředí apod.) 
Kulturní program realizovaný ZŠ a MŠ Pernink na akcích obce. 
 
 
21.3 Spolupráce se ZŠ a MŠ Abertamy, Pot ůčky, Horní Blatná, Merklín 
  
Formy spolupráce 
 
Společná organizace a realizace kulturních a sportovních akcí, projektů v rámci 
ŠVP.(Perninský talent, Kros, příprava na recitační soutěž). Den otevřených dveří v rámci 
Dne knihy pro budoucí žáky 2. stupně. 
DVPP – Čtenářská gramotnost 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní rok:2012/2013 Zpracovatel:Mgr. Dana Osičková 

  
22.  Údaje o inspek ční činnosti   
 
  
22.1 Česká školní inspekce 
 
ČŠI  
  
Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena žádaná inspekční činnost ČŠI. 
 
 
22.2 Krajská hygienická stanice 
 
 KHS KV  
  
Dne 23.5.2013 byla provedena inspekční činnost OHS s uspokojivými výsledky. Drobné 
nedostatky byly neprodleně vyřešeny se zpětným hlášením OHS K.Vary.  Zpráva o kontrole 
je uložena v ředitelně školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rok: 2012 Zpracovatel: Kristina Chlupáčová 
 

23. Ukazatele rozpo čtu a p řehled dalších jeho prost ředků 
 

  
 
 

Čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu za rok 2012 
 
                                                       středisko 7700 
 
Neinvestiční 
dotace celkem 

Poskytnuto 
k 31.12.2012 

Vráceno 
v průběhu roku 

Skutečně 
použito 
k 31.12.2012 

Vratka na KÚ 

Neinvestiční 
dotace celkem 

4 855 984,-  4 855 984,-    0 

Z toho:     
Přímé náklady na 
vzdělávání 

4 855 984,-  4 855 984,-    0 

Z toho: platy ped. 
pracovníků 

2 897 578,-  2 897 578,-    0 

Platy 
neped.pracovníků 

   628 358,-     628 358,-    0 

            OPPP 
ped.pracovníků 

     63 069,-       63 069,-    0 

            Zák.odv. 1 202 090,-  1 200 824,-    - 1 266,- 
            FKSP       35 259,-       35 259,-    0 
            ONIV      29 630,-       30 896,-             + 1 266,- 
     
     
     
     
     
     
     
          
     
Dotace celkem 4 855 984,-  4 855 984,-      0 
Komentář: Nedostatek mzdových prostředků byl pokryt použitím RF se souhlasem 
zřizovatele a navýšením prostředků od zřizovatele ve výši Kč 486 752,- na mzdy a odvody. 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 



Čerpání příspěvku na režijní náklady za rok 2012 
 

                                                          středisko 8800 
Výnosy: 
 
Příspěvek celkem 1 250 000,- 

Opravy investičního charakteru               0,- 
Celkem 1 250 000,-  
Příspěvek zřizovatele na mzdy a odvody    259 200,- 
Použití fondu (HV 2011 + rezerva z předchozích let)    255 591,27 
Ostatní příjmy: stravné    313 542,50 
                         Poplatky ŠD      27 960,- 
                         Poplatky MŠ      30 850,- 
                         Úroky        3 707,80 
                         Odměna za 3. místo v soutěži Elektrowin        7 200,- 
  
Výnosy celkem 2 148 051,57 
  
 
 
 
Náklady: 
 

 

501       Materiál, pomůcky ZŠ     3 082,- 
             Materiál, pomůcky MŠ   20 004,- 
             Materiál, pomůcky ŠD   16 430,-   
             Ceniny     3 974,- 
             Kancelářské potřeby     4 236,80 
             Doplnění lékárničky         449,- 
             Potraviny  313 511,26 
             Materiál na údržbu    11 363,60 
             Čistící prostředky    24 269,30 
  
             Materiál celkem  397 319,96 
  
502        Elektrická energie č.118     98 407,-- 
              Elektrická energie č. 290     84 009,- 
503        Vodné a stočné č. 118     38 390,- 
              Vodné a stočné č. 290     10 463,- 
               Plyn č. 118    390 032,14 
               Plyn č. 290    231 411,07 
               Energie celkem     852 712,21 
  
511         Oprava a udržování budov       16 778,- 
               Oprava strojů a zařízení       55 371,- 
               Opravy celkem       72 149,- 
  
512          Cestovné        2 447,- 



  
518           Služby - TKO, deratizace, aktualizace programů       81 702,-  
                 Telefony ZŠ 
                 Telefony MŠ 

      21 979,16 
        4 891,08 

                 Poštovné          1 357,- 
                 Tring Consulting - služby účetnictví        16 508,- 
                 Mzdy Alfa software        18 873,- 
                 Správa počítačové sítě         21 000,- 
                 Pojistné Česká pojišťovna         12 730,- 
                 Revize         70 571,60 
                 Internet         16 788,- 
                 Školení           2 780,- 
                 Praní prádla           2 205,- 
                 Copy print - servis kopírky vč. tonerů         10 554,- 
                 Poplatky bance          9 720,- 
                 Služby celkem       291 658,84 
  
  
  
558           Drobný majetek           7 587,- 
  
551           Odpis (server)            9 504,- 
  
521           Mzdy 
524           Odvody 
                 FKSP 1% 
                 
                 Mzdové náklady celkem 

          362 036,- 
          121 103,- 
              3 613,- 
 
           486 752,- 

   
                 Náklady celkem  
 
                 Hospodářský výsledek 

 
  2 120 130,01 
 
     +27 921,56 
   

 
 
Komentář:  
Mzdové prostředky pro zaměstnance školy byly uhrazeny po schválení zřizovatelem z RF a 
příspěvku na mzdy od zřizovatele. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Doplňková činnost 2012 
 

středisko 9900 
 

 
Výnosy: 
 
 
602             
           Výnosy nájemné a služby     135 135,- 
           Výnosy stravné cizí     142 550,- 
  
           Výnosy celkem     277 685,- 
 
 
 
           Náklady: 
 

 
 
 
 

 501    Spotřeba materiálu                  
     
 502    Spotřeba el. energie        23 530,-- 
 503    Spotřeba plynu          44 233,-- 
 503    Vodné a stočné        18 699,- 
           Energie celkem        86 462,- 
  
 503    Spotřeba potravin      80 825,- 
  
 518    Služby - popelnice        3 070,- 
  
 549     Poplatek za vedení účtu        2 400,- 
  
 551     Odpis        3 060,- 
  
52x      Mzdy       49 688,- 
            Zákon. odvody       16 887,- 
            Kooperativa            209,- 
                      
            FKSP            498,- 
            Mzdy celkem          67 282,- 
  
  
Náklady celkem      243 099,-  
 
 
Hopodářský výsledek 2012 
 

 
 
     +34 586,-  

 
 
 



Čerpání FKSP za rok 2012 
 
 
Příjmy:   
            2% FKSP - rozpočet        35 259,- 
                               EU OP-VK             648,- 
                               VHČ             498,- 
                               OZ          3 613,- 
 
             Příjmy celkem   

 
        40 018,- 

 
 
 
Výdaje: 

 
 
 
 

             Příspěvek na stravování zaměstnanců         28 003,50 
             Kultura, tělovýchova, sport         27 032,- 
             Dovolená a dětská rekreace         45 535,- 
             Pracovní jubileum, životní jubileum           4 200,-- 
             Ostatní využití fondu - vitamíny, potr. doplňky          11 878,10 
 
 
             Výdaje celkem 

 
 
         70 101,91  

 
 
Výsledek hospodaření 2009 

 
 
      - 30 083,91 

 
Čerpání FKSP bylo z příjmů let minulých. 
 
Počáteční stav fondu k 1.1.2012                                                         146 447,51 
Konečný stav fondu k 31.12.2012                                                        70 101,91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Projekt EU OP-VK 1.4 
 

středisko 6600 
 
 
Celková přiznaná dotace:                  640 141,- 
 
1. etapa     2011-12                            384 084,60  
 
2. etapa     2012-13                            256 056,40 
 
            2011            2012 
Výnos:          361 793,20         188 701,- 
   
Náklady:   
501         materiál           190 539,20  
512         cestovné                  351,-            2 459,- 
525         zákon. pojištění zam.                  227,-               266,- 
           191 117,20            2 725,- 
           
521         mzdy             59 400,-          64 800,-    
521         OPP             90 288,-          98 496,- 
524 -7     odvody + FKSP             20 988,-          22 680,- 
           170 676,-        185 976,- 
   
 
Komentář: 
 
V průběhu projektu za roky 2011 a 2012 bylo vyčerpáno celkem Kč 550 494,20 na pořízení 
materiálu, cestovné a mzdy a odvody. Zbývající částka 89 646,80 bude vyčerpána do 
31.7.2013. 
 
 
Poznámka: 
Výroční zpráva hospodaření za rok 2013 bude zpracována do 31.1.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 1 
 

Akce konané Školní družinou ve školním roce 2012/2013 

Září – turistický výlet do okolí (Rybná); výzdoba oken, dveří a chodby 

Říjen – divadelní představení; Drakiáda; Lampionový průvod 

Listopad – kino: Doba ledová 

Prosinec – adventní zpívání u stromku; čertovské odpoledne; divadelní představení; 
vystoupení v Domově důchodců Pernink; vánoční besídka 

Leden – divadelní představení; výrobky na zdravotní středisko Nejdek 

Únor – bobiáda – stavby ze sněhu 

Březen – výzdoba oken; závody na sněhu; velikonoční soutěž 

Duben – divadelní představení; soutěž o přírodě; sportovní soutěž; opékání buřtů 

Květen – divadelní představení; celodenní výlet do ZOO Plzeň; vystoupení na plese 
v Domově důchodců Pernink 

Červen – dobrodružná cesta za pokladem, opékání buřtů a rozlučková noc ve ŠD 

 

Zpracovala: Hana Schadeová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 2 

 
 

 
AKCE MŠ  rok 2012 – 2013 podklad do výroční 

 
 

− Návštěva plaveckého areálu v Potůčkách => hry ve vodě – předplavecký výcvik, 
překonání strachu z vody –září  

− Filmový festival O. Hofmana- předškoláci byli se základní školou na promítání v 
Ostrově, festivalový den v MŠ 

− Lampionový průvod 
− Měření zraku dětí v MŠ 
− Narozeninové oslavy dětí 
− Výlety do přírody – ekologie, čištění lesa, sběr plodů ( krmelec ),  
− Divadelní a filmová představení, Městské divadlo  K. Vary  divadelní představení v 

MŠ 
− Mikulášská nadílka 
− Zpívání u stromečku  1.Adventní neděle,sejdeme se u rozsvicení vánočního stromu  
− Zapojení do akce  sběr víček z PET lahví 
− Fotografování dětí-květen 
− Účast na akcích pořádaných ZŠ –  vánoční ples, Perninský talent, Elektrowin 
− Pálení čarodějnic – vítání jara, čarodějné čarování 
− Návštěva 1.třídy s předškoláky 
− Celodenní výlet – ZOO Plzeň 
− Strašidelné pásmo pro rodiče 
− Loučení s předškoláky – noc v MŠ, celodenní hra s hledáním pokladu 
− Vytvoření tabla pro předškoláky 
 
 

Zpracovala: Iloha Höhnlová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


