Výroční zpráva
o činnosti školy
za školní rok
2017/2018

Výroční zprávu za školní rok 2017/2018 zpracoval Mgr. Milan Šafařík, ředitel školy.
Do zprávy jsou zahrnuty veškeré informace a údaje hodnoceného školního roku od 1. 9. 2017
do 31. 8. 2018.
Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou Základní školy a
mateřské školy Radonice, okres Chomutov, dne 10. října 2018.

V Radonicích dne

Hana Paarová
předsedkyně Školské rady

Mgr. Milan Šafařík
ředitel školy
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Stručná charakteristika školy
Základní škola a mateřská škola Radonice, okres Chomutov je příspěvková organizace
zřizovaná obcí Radonice, patří mezi vesnické plně organizované školy s malotřídním
způsobem výuky. Skládá se z I. stupně s pěti třídami, II. stupně se čtyřmi třídami a s jednou
třídou s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s lehkým mentálním postižením. Dále
je její součástí mateřská škola se dvěma třídami, školní družina, školní klub a školní jídelna.
1.1.

Adresa školy: Radonice 165, Radonice 431 55
E-mail: zs.radonice@seznam.cz
www stránky: www.zsradonice.cz
Telefon:
ZŠ – Ředitelna
474 397 057
Hospodářka (včetně faxu)
474 397 225
MŠ a ŠJ
474 397 216
1.2. Udělení výjimky ke zřízení školy
Mateřská škola
Pro školní rok 2017/2018 nemusela být vzhledem k menšímu počtu dětí na obou
třídách MŠ zřizovatelem povolena výjimka z většího počtu žáků tak, jako v minulých letech.
Základní škola
Pro školní rok 2017/2018 byla zřizovatelem povolena výjimka z minimálního počtu
žáků.
Založení a stručná historie školy
Budova školy čp. 165 byla postavena roku 1889 a do roku 1945 se zde vyučovalo jen
německy. Poté zde byla zřízena česká škola obecná a měšťanská.
Budova čp. 243 byla otevřena v roce 1983 a od té doby se zde nacházejí třídy
mateřské školy, školní jídelna, od šk. r. 2001/2002 třídy speciální, dnes třídy s upraveným
vzdělávacím programem (dříve Zvláštní škola Radonice 243) a od školního roku 2003/2004
sem byla přestěhována školní družina.
1. 1. 2001 byla k ZŠ Radonice připojena Zvláštní škola Radonice 243 (která dříve sídlila
na Kojetíně) a 1. 1. 2004 Mateřská škola Radonice 243 spolu se školní jídelnou.
1.3.

Popis areálu školy
Základní škola Radonice využívá ke své výchovné a vzdělávací činnosti dvě budovy
(čp. 165 a čp. 243), areál obou budov, sportovní halu a hřiště TJ Sparta Radonice.
Budova čp. 165 je stavba se dvěma podlažími, kde se nachází dvanáct učeben včetně čtyř
odborných (fyziky a chemie, výpočetní techniky, školní dílny a školní knihovny). V areálu
této budovy se rozkládá školní zahrada, skleník a dvě školní hřiště – na košíkovou a
kopanou).
Budova čp. 243 je jednopodlažní stavba pavilonového typu skládající se ze tří
navzájem propojených budov. V levé části se nachází školní jídelna, třídy s UVP, cvičná
kuchyňka a dvě oddělení školní družiny, v prostřední budově kuchyně a kotelna a v části
pravé jsou dvě třídy mateřské školy. Součástí areálu je také pískoviště, dětské hřiště a přírodní
centrum MŠ.
1.4.
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1.5. Organizace provozní doby
Základní škola
Provozní doba školy vychází z potřeb zaměstnaných rodičů, kvůli dojíždění rodičů za
prací začíná provoz již v 7:00 hod. (ranní ŠD od 6:30 hod.) a končí nejpozději v 15:50 hod.
Z důvodu dojíždění značné části žáků z okolních osad a obcí byla posunuta výuka na začátek
vyučování v 7:45 hod.
Mateřská škola
Provoz mateřské školy byl stanoven na dobu od 6:00 hod. do 16:00 hod.
1.6.

Počty dětí, žáků, tříd a strávníků k 22. 6. 2018

Mateřská škola
Třídy/ročník

Celkem

Chlapci

Děvčata

IZPŽ

1. Myšáci

22

12

10

1

2. Ježčata

23

11

12

2

Celkem MŠ

45

23

22

3

Celkem

Chlapci

Děvčata

IZPŽ

I. (1.) Hie

16

12

4

1

II. (2.) Ra

16

8

8

0

III. (3.) Kle

17

9

8

3

IV. (4.) Ve

18

5

13

0

V. (5.) Na

19

11

8

0

I. stupeň

86

45

41

4

VI. 6. Ti

17

8

9

1

VII. 7. Re

13

9

4

1

VIII. 8. Va

16

6

10

1

IX. 9. Sta/Pe

11

8

3

0

II. stupeň

46

29

17

3

Celkem ZŠ

143

76

67

7

I. (5.) Pe

1

0

1

0

II. (6.) Pe

1

1

0

0

II. (7.) Pe

1

0

1

0

II. (8.) Pe

0

0

0

0

I. (9.) Pe

2

2

0

0

Celkem spec.

5

3

2

0

Celkem škola

148

79

69

7

Základní škola
Třídy/ročník

4

Školní jídelna
Kapacita

Počet strávníků
ZŠ
MŠ
Dospělí
250
113
45
22
* V závorce je uveden stav pracovníků přepočtený na úvazky.
1.7.

Počet
pracovníků
4 (3,5)*

Žáci podle bydliště

1.7.1 Základní škola (stav k 22. 6. 2018)
Základní škola Radonice je školou spádovou a navštěvují ji děti nejen z Radonic a
jejich částí, ale i z 8 okolních obcí a jejich osad, 8 dětí dojíždělo z Dětského domova
v Mašťově.
Obecní úřad
Mašťov
Nepomyšl
Radonice

Počet žáků (OÚ)
8
3

114

Račetice
Kadaň
Vilémov

7
2
9

Veliká Ves
5
Celkem

Část obce
Mašťov
Chmelištná
Radonice
Kadaňský Rohozec
Kojetín
Miřetice u Vintířova
Radechov
Vintířov
Vojnín
Ždov
Račetice
Kadaň
Blov
Vilémov
Nové Třebčice
Podlesice
Veliká Ves
Vitčice

148

1.7.2 Mateřská škola (stav k 22. 6. 2018)
Obecní úřad
Počet dětí (OÚ)
Část obce
Libědice
Nepomyšl

Radonice

Veliká Ves

0
1

36

3

Libědice
Chmelištná
Radonice
Kadaňský Rohozec
Kojetín
Miřetice u Vintířova
Radechov
Vintířov
Nové Třebčice
Podlesice
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Počet žáků (části)
8
3
91
6
2
4
3
7
0
1
7
2
7
2
1
1
2
1
148

Počet žáků (části)
0
1
28
2
1
2
2
1
1
1

Vilémov
Kadaň
Rokle
Chomutov
Podbořany
Celkem

5
2
1
1
1
50

Vitčice
Blov
Kadaň
Rokle
Chomutov
Podbořany

1
5
2
1
1
1
50

1.8. Údaje o školské radě
V uplynulém školním roce proběhly volby do Školské rady školy. Volby se konaly dne
3. 10. 2017, kdy byli vybráni 2 zástupci ze strany rodičů a 2 zástupci ze strany pedagogických
pracovníků, zástupci ze strany zřizovatele zůstali ve stejném složení jako v předešlém období.
Ve školním roce 2017/2018 se sešla rada jednou, a to 3. 10. 2017. Na svém jednání byla
seznámena se současnou situací ve škole a výroční zprávou. Vše bez připomínek a podnětů
k práci školy.
1.9. Materiálně technické vybavení
Stavební úpravy
I v uplynulém školním roce probíhaly změny a úpravy, které napomohly zlepšit
materiální podmínky ve škole.
Budova čp. 165 - základní škola
Ve školním roce 2017/2018 se podařilo získat jako sponzorský dar zánovní počítače
do výuky výpočetních technologií a došlo též k nákupu nových archivačních a šatních skříní.
V rámci projektů jsme dostali notebook, projekční monitor, tiskárnu a další technické
vybavení.
• Dále je potřeba:
- dokončit projekt školní zahrady pro místo odpočinku
- opravit a natřít fasádu školy
- provést odizolování celé budovy
- provést opravu schodů za budovou školy
Budova čp. 243 – mateřská škola, školní jídelna, speciální třídy a školní družina
Na základě výběrového řízení bylo zakoupeno vybavení a nábytek do kuchyně a
jídelny. Byla instalována nová stínidla v budově MŠ a v rámci sponzorského daru mateřská
škola dostala zánovní počítače a server pro zasíťování celé budovy. Nově bylo z bývalé třídy
s UVP zbudováno 2. oddělení školní družiny.
• Mezi další úpravy a opravy bude patřit:
- zateplení celé budovy
Výpočetní technika
Počítačová učebna, zrekonstruovaná na jaře roku 2005 a přestěhovaná v létě 2011 do
učebny č. 28, byla v tomto školním roce vybavena 19 zánovními počítači ze sponzorského
daru, v dnešní době již vyhovujícími stroji pro práci s náročnějšími softwarovými aplikacemi.
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Součástí vybavení učebny je řada výukových programů (český jazyk, angličtina,
prvouka, vlastivěda, matematika, přírodověda, dějepis, matematika, fyzika, chemie,
informatika).
V 10 třídách je nainstalován interaktivní výukový systém (dataprojektor, notebook,
tabule, ozvučení) a 1 třída s UVP je vybavena notebookem určeným pro výuku ve spojených
třídách.
V rámci projetu "Dotyková zařízení do škol" jsme v minulosti získali (pro učitele) 13
tabletů, které je možno připojit ke stávajícím interaktivním tabulím.

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
Učební dokumenty
Ve školním roce 2017/2018 se vyučovalo ve všech ročnících podle školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro každého“ a ve všech ročnících
tříd s upraveným vzdělávacím programem podle školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání – pro žáky s lehkým mentálním postižením „Škola pro každého“.
2.1.

2.2. Učební plány
Běžné třídy
- vychází ze ŠVP ZV „Škola pro každého“, platného od 1. 9. 2016 s úpravami nařízenými ze
strany MŠMT pro minimální výstupy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
vzdělávaných na ZŠ
Předmět
Český jazyk
Anglický
Ruský jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Chemie
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Občanská výchova
Rodinná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní výchova
Tělesná výchova
Informatika
Týdenní časová dotace

1.
9

2.
9

3.
9
3

4
2

4
2

5
2

Ročník
4.
5.
6.
8
7
5
3
3
3
4

5

2
2

2
2

5

2
2
2
3

1
2
1
2

1
2
1
2

1
2
1
2

1
2
1
2

21

21

25

25

7

1
2
1
2
1
26

7.
5
3
2
5

8.
4
3
2
4

9.
4
3
2
5

2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
1
3
1

1
2
1
3

1
2
1
3

29

30

1
1
1
1
2
1
31

1
1
1
2
2
32

Třídy s upraveným vzdělávacím programem
- vychází ze ŠVP ZV - LMP „Škola pro každého“, platného od 1. 9. 2016
Předmět
Český jazyk
Anglický jazyk
Informatika
Prvouka
Občanská výchova
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Přírodopis
Fyzika
Chemie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní výchova
Rodinná výchova
Tělesná výchova
Týdenní časová dotace

Ročník
1.
2.
7
7

2

2

3.
8

4.
8

5.
8

2

1
3

1
3

6.
7
1
1

7.
6
1
1

8.
6
1
2

9.
5
1
2

1
1

1
1
1
5
2
1

1
1
1
5
2
1
1
1
6
1
3
32

1
1
1
6
1
1
1
1
1
6
1
3
32

4

5

5

5

5

5
1

1
1
3

1
1
3

1
1
3

1
1
4

1
1
4

1
1
6

1
1
6

3
21

3
22

3
23

3
26

3
26

3
28

3
29

Plnění učebních plánů
Učební plán a učební osnovy byly rozpracovány do tematických plánů pro jednotlivé
předměty.
2.3.

Plavání
Výuky plavání v chomutovském Aquasvětě, pod záštitou instituce Kultura a sport
Chomutov, se účastnilo 37 žáků z 3. a 4. ročníku.
2.4.

2.5.

Příprava žáků k přijímacím zkouškám
K přijímacím zkouškám byli připravováni žáci z českého jazyka a z matematiky.

2.6.

Individuální vzdělávací program
V prvním, třetím, šestém a sedmém a osmém ročníku pracovali žáci dle IVP.

2.7.

Učebnice a učební texty
K výuce byly používány učebnice a učební texty schválené MŠMT.

Tvorba ŠVP
Od školního roku 2013/2014 začal platit změněný školní vzdělávací program pro
základní vzdělávání „Škola pro každého“, jehož součástí jsou učební plány pro běžné třídy i
2.8.
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pro třídy s upraveným vzdělávacím programem určené žákům s LMP. Od 7. ročníku probíhá
výuka druhého cizího jazyka – ruského. Dne 1. 9. 2016 došlo ke změně ve výstupech ŠVP, do
těchto výstupů byly zakomponovány minimální výstupy pro žáky se speciálními potřebami.
2.9

Mateřská škola

Organizace vzdělávání
Mateřská škola je dvoutřídní, v přízemí se nachází 2. třída „Ježčata“, v patře 1. třída
„Myšáci“. Třídy jsou heterogenní, ve školním roce 2017/2018 s počtem 21 a 21 zapsaných
dětí na jednotlivých třídách. Celkem bylo tedy k 30. 9. 2017 v MŠ zapsáno 42 dětí. Během
roku začaly mateřskou školu navštěvovat další 3 děti, takže se celkový počet vyšplhal na 45
dětí.
Na základě vyřízení písemné žádosti rodičů jsou do mateřské školy zpravidla
přijímány děti od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let a děti s odloženou školní docházkou.
Kritéria a postup při přijímání dětí jsou obsahem Školního řádu MŠ „U Krtečka“. Dětem
nabízíme individuální adaptační režim, vždy po dohodě s rodiči.
Denní řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální potřeby a
možnosti dětí. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Snažíme se o vyváženost
spontánních a organizovaných činností. Nepřetěžujeme děti nadměrně mimoškolními
činnostmi. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. Ve třídách nejsou překračovány
počty dětí stanovené hygienickými předpisy.
Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla dětem zajištěna optimální
pedagogická péče v rámci možností provozních podmínek.
Charakteristika vzdělávacího programu MŠ „U KRTEČKA“
Vzdělávací program naší MŠ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání v České republice. Zároveň využívá i některých prvků vzdělávacího
programu, „Začít spolu".
Naplňování cílů a kompetencí ŠVP se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích,
které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou. Využíváme prožitkového a situačního
učení, rozložení spontánních a řízených aktivit je v poměru, který odpovídá potřebám dětí.
Naším cílem je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dětí a individuálního získávání
kompetencí, které budou schopné uplatňovat v dalším životě a vzdělávání. K dosažení tohoto
cíle se využívá různých forem a metod práce. Jednou z organizačních forem je podnětné
prostředí, které tvoří pracovní koutky. Zde mají děti k dispozici materiály a pomůcky, které
jim jsou dostupné a mohou je samy použít. Tyto pracovní koutky poskytují dostatek možností
pro individuální i skupinovou práci.
Důležitou součástí vzdělávacího programu je environmentální výchova. Chceme vést
děti k citlivému a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí, lidem, společnosti a planetě Zemi.
Prvky ekologické výchovy v naší mateřské škole prolínají celým výchovným působením.
Tyto prvky rozvíjí a upevňují mezilidské a citové vztahy k přírodě, estetické vnímaní,
vyjadřovací schopnosti a dovednosti ve vztahu k prostředí, pomáhají utvářet hygienické
návyky. Chceme vést děti k zodpovědnosti za chování a vztah k prostředí, ve kterém žijí, aby
věděly, že se mohou podílet na tom, jak bude naše příroda vypadat, a jak ji mohou chránit a
pomáhat jí.
Dnes máme možnost dětem nabídnout činnosti nejen ve třídách, ale i na zahradě v přírodních
pracovních koutcích, která stimulují děti ke hře i práci. Mají tak možnost pracovat s různými
materiály, předměty, učit se nápodobou a pozorováním okolí.
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Jedním z našich hlavních principů je spolupráce s rodinou. Uvědomujeme si, že při
výchově má rodina primární a nezastupitelnou roli. Proto rodinám nabízíme možnost
spoluúčasti při výchově v mateřské škole. Jednou z forem spolupráce je ranní úkol, který je
umístěn u vstupu do třídy. Je jednoduchý a vždy zaměřený k danému tématu. Rodiče přečtou
dětem, jaké zadání mají splnit, případně jim s úkolem pomohou. Rodiče tak mají každý den
možnost hned ráno nahlédnout do dění ve třídě.
Snažíme se s rodiči pravidelně mluvit o pokrocích dítěte. K tomu slouží setkání
učitelky s rodiči, tzv. individuální schůzky. Důležité je, aby při těchto schůzkách došlo k
výměně informací oběma směry (tzn., že nejen rodiče dostávají informace o svém dítěti, ale
také učitelka se ptá např. na oblíbené činnosti dítěte doma, na vztahy k sourozencům, na
celkovou situaci v rodině).
Učitelka si vede o každém jednotlivém dítěti záznamy, kde pravidelně zapisuje veškeré
pokroky, změny v chování, ale i případné neúspěchy. Tyto záznamy (tzv. portfolia) jsou
kdykoliv dostupné k nahlédnutí rodičům.
Každá třída má zpracovaný svůj třídní vzdělávací program, kde jsou zaznamenány
konkrétní cíle vzdělávání. Všech pět oblastí se ve vzdělávací nabídce neustále prolíná.
Naplnění záměrů a výstupů zhodnotí paní učitelky vždy po ukončení integrovaného bloku
(dle evaluačního systému). Třídní vzdělávací program obsahuje i veškeré informace z režimu
dne, kde se střídají řízené a volné činnosti, akce MŠ a jednotlivé aktivity v rámci třídy.
Plánování výchovné práce
Od 1. 2. 2017 pracuje naše mateřská škola podle nového školního vzdělávacího
programu s názvem Krteček a přátelé projdou rokem vesele. Náplň, cíle, záměry byly
rozvrženy do 5- ti integrovaných bloků, zaměřených na jednotlivé oblasti vzdělávání. Krteček
nás vítá ve školce – seznámit nově nastupující děti s prostředím MŠ, režimem a kamarády.
Podzimní dobrodružství s ježkem – seznámit děti s charakteristickými znaky podzimu,
osvojovat si poznatky o lidském těle a vytvářet zdravé životní návyky. Zimní hrátky s myškou
– uvést děti do společenství ostatních lidí, jejich profesí, seznámit je s tradicemi. Vítání jara
se zajíčkem – vnímat změny na jaře, oslava Velikonoc, funkce rodiny lidské i zvířecí. Letní
cestování s žabičkou - seznámit děti s letním obdobím, s cestováním a pravidly bezpečnosti
doma i na ulici. Na vytváření školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) se podílely
všechny učitelky zařízení. V návaznosti na ŠVP je na každé třídě vytvořen vlastní třídní
vzdělávací program, který je přizpůsoben konkrétním podmínkám a charakteristice jednotlivé
třídy. Jednotlivé integrované bloky si učitelky přizpůsobují podle individuálních potřeb a
aktuálních podmínek.
Údaje o přijímacím řízení
Zápis do mateřské školy na školní rok 2017/2018 probíhal v termínu 02. 05. a 05. 05.
2017, dostavilo se 6 rodičů s dětmi. Všichni byli seznámeni se základním ustanovením
(zpracováno v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb.) a kritérii přijetí
dítěte do MŠ „U Krtečka“. Po přečtení a vysvětlení případných nejasností rodiče stvrdili
souhlas podpisem. Přijaty byly všechny děti.
V září 2017 jsme obdrželi ještě jednu žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání. A tak bylo k 1. 9. 2017 přijato ještě jedno dítě.
Celkem tedy k 30. 9. 2016 do MŠ nastoupilo 7 nových dětí. Na školní rok 2017 -2018
bylo do MŠ zapsáno celkem 42 dětí.
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3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ČINNOSTI ŠKOLY
3.1. Personální obsazení
Ředitel
Zástupkyně ředitele
Výchovná poradkyně

Mgr. Milan Šafařík
Mgr. Vladimíra Veselá
Mgr. Ivana Klečková

Přidělení tříd
I. (1.)
II. (2)
III. (3.)
IV. (4.)
V. (5.)
VI.
VII.
VIII.
IX.
II. (5., 6., 7., 8., 9.) UVP
bez třídnictví
Asistentka pedagoga

Mgr. Ivana Hieková
Mgr. Monika Raulová
Mgr. Ivana Klečková
Mgr. Vladimíra Veselá
Mgr. Lucie Nagyová
Mgr. Tibor Regitko
Mgr. Tibor Regitko
Mgr. Vladimír Vasilenko
Mgr. Marcela Staňková do 1. 2. 2018
Mgr. Lucie Petrovová
Mgr. Romana Trnková do 1. 2. 2018
Hana Paarová

Školní družina
Vychovatelky

Lenka Uhrová
Mgr. Lada Adamová

Provozní zaměstnanci ZŠ
Hospodářka
Školnice
Uklízečka
Topič
*Místo topiče je obsazeno jen po dobu sezóny.

Eva Bilcová
Jitka Wagnerová
Václava Samková
Václav Dolejší *

Další funkce
Metodik prevence
Preventista CO

Mgr. Vladimíra Veselá
Eva Bilcová

Mateřská škola
Vedoucí učitelka MŠ
Učitelky MŠ: I. třída Myšáci
II. třída Ježčata
Asistentka pedagoga
Uklízečka MŠ

Barbora Lalíková
Mgr. Soňa Macolová, Petra Povolná
Barbora Lalíková, Bc. Heidi Šímová
Dominika Salačová, Martina Krátká
Lenka Šamonilová

Školní jídelna
Hlavní kuchařka
Provozářka

Lucie Příhodová
Marcela Čurdová
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Pomocné kuchařky

Marcela Čurdová
Markéta Porscheová
Lenka Linková

3.1.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 22. 6. 2018
Věk

ženy

Muži

do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
Celkem
%

0
0
2
1
0
0
3
10

celkem

0
1
9
10
5
2
27
90

%

0
1
11
11
5
2
30
100,0

0
3,33
36,66
36,66
16,66
6,66
100,0
x

*Jde o faktický stav k danému dni, nebyl započítán topič, jehož pracovní smlouva je sezónní.

3.1.2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace (v závorkách jsou
uvedeny přepočtené úvazky) k 22. 6. 2018
Odborná kvalifikace

splňuje kvalifikaci

učitel prvního stupně základní školy
učitel druhého stupně základní školy
učitel ve třídách s UVP
vychovatel ŠD
vychovatel ŠK
učitelka MŠ
asistent pedagoga MŠ
Celkem fyz. osob (úvazky)

nesplňuje
kvalifikaci

6
6
3
2
5
4
3
22

3
1
0
0
0
0
0
3

celkem

9 (6)
7 (5,18)
3 (1,4)
2 (1,16)
5
4
3 (2)

*jde o celkový součet fyzických osob, které na škole pracují, nesouhlasí se sloupci o kvalifikaci,
protože zaměstnanci se sníženými či rozdělenými úvazky jsou započítáni do každé kolonky, kde
pracují:
- pracovnice, která je zaměstnána na 0,73 úvazku jako vychovatelka ŠD a 0,27 úvazku jako učitelka
ZŠ
- pracovnice, která je zaměstnána na část úvazku 0,43 jako vychovatelka ŠD a část jako učitelka ZŠ
0,14
- pracovnice zaměstnaná na 0,73 úvazku jako asistentka pedagoga v MŠ a na 0,36 úvazku jako
učitelka ZŠ
- vychovateli školního klubu bylo 5 učitelů ZŠ

3.1.3 Provozní zaměstnanci
Součásti
ZŠ
Počty
4
Úvazky
3,5

MŠ

ŠJ
1
1

Celkem
4
3,5

9
8

3.1.4 Změny ve stavu pracovníků
- pedagogové
• od 1. 9. 2017 nastoupila jako vychovatelka do školní družiny Mgr. Lada Adamová
s úvazkem 0,43
12

• od 1. 9. 2017 nastoupila jako učitelka do ZŠ Mgr. Romana Trnková
• od 1. 10. 2017 nastoupila jako asistent pedagoga do MŠ Věra Částková, která je hrazena
z projektu „Radonice hrou“
- provozní
• od 1. 10. 2017 do 11. 5. 2018 pracoval jako topič Václav Dolejší

4. ÚDAJE K ZÁPISU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A
PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ
Zápis dětí do 1. ročníku základní školy
Zápis dětí do 1. ročníku proběhl 4. 4. 2018. K zápisu se dostavilo 12 dětí. 3 dětem byl
na základě žádosti rodičů a vyjádření poradenského zařízení povolen odklad povinné školní
docházky, 1. 9. 2017 do 1. třídy nastoupilo 16 žáků.
4.1.

Zápis do mateřské školy
Zápis do mateřské školy na školní rok 2017/2018 probíhal v termínu 02. 05. a 05. 05.
2017, dostavilo se 6 rodičů s dětmi. Všichni byli seznámeni se základním ustanovením
(zpracováno v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb.) a kritérii přijetí
dítěte do MŠ „U Krtečka“. Po přečtení a vysvětlení případných nejasností rodiče stvrdili
souhlas podpisem. Přijaty byly všechny děti.
V září 2017 jsme obdrželi ještě jednu žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání. A tak bylo k 1. 9. 2017 přijato ještě jedno dítě.
Celkem tedy k 30. 9. 2017 do MŠ nastoupilo 7 nových dětí. Na školní rok 2017-2018
bylo do MŠ zapsáno celkem 42 dětí.
4.2.

Změny ve stavu žáků v průběhu školního roku - ZŠ
Na začátku školního roku k datu 1. 9. 2016 nastoupilo 16 žáků do 1. třídy. K datu 30.
9. 2016 určenému pro uvádění statistik bylo ve stavu na ZŠ 141 žáků. Na konci školního roku
k datu 22. 6. 2017 činil stav 139 žáků. Školní docházku na zdejší škole k 31. 8. 2017 ukončilo
8 žáků vycházejících z 9. ročníku.
4.3.

4.4.

Změny ve stavu žáků v průběhu školního roku - MŠ
Přijato bylo 7 dětí, během školního roku přibylo 6 dětí a 3 odešly.

5. PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ
ŽÁKŮ
5.1.

Výsledky výchovy a vzdělávání

5.11 Celkový přehled prospěchu žáků za obě pololetí
I. pololetí
Za I. pololetí z celkového počtu 147 žáků v 10 třídách základní školy 81 žáků prospělo
s vyznamenáním, 63 prospělo a 3 neprospěli.
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II. pololetí
Za II. pololetí z celkového počtu 148 žáků v 10 třídách základní školy 81 žáků
prospělo s vyznamenáním, 51 prospělo, 3 neprospěli.
5.12 Přehled o klasifikaci chování
I. pololetí
Za I. pololetí z celkového počtu 147 žáků v 10 třídách základní školy byla 2 žákům
snížena známka z chování na 2.
II. pololetí
Za II. pololetí z celkového počtu 148 žáků v 10 třídách základní školy byla 1 žákovi
snížena známka z chování na 2.
5.2.

ZŠ

Přehled o docházce žáků
I. pololetí
OH
4857

průměr
33,04

NH
73

II. pololetí
průměr
0,5

OH
5884

průměr
39,76

NH
45

průměr
0,3

OH – omluvené hodiny
ZŠ – 9 tříd základní školy + 1 třída s UVP
NH – neomluvené hodiny
Celkem bylo za celý školní rok zameškáno 12329 hodin, z toho neomluvených 151 hodin.

6.

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Prevence sociálně patologických jevů vycházela z Minimálního preventivního
programu na školní rok 2017/2018.
Plán vychází z několika pilířů:
- široká nabídka volnočasových aktivit
- celoškolní akce za účasti žáků 1., 2. stupně a tříd s UVP
- účast na soutěžích a olympiádách regionálního významu
- osvěta mezi dětmi na téma šikana, osvěta mezi dětmi v třídnických hodinách či odbornými
externisty
V uplynulém školním roce proběhla řada mimoškolních aktivit a celoškolních akcí a
projektů (viz níže), zároveň se žáci zúčastnili externích přednášek.
Prevence sociálně patologických jevů vycházela ze Školního preventivního programu na
školní rok 2017/2018.
Plán vychází z několika pilířů:
- široká nabídka volnočasových aktivit
- celoškolní akce za účasti žáků 1., 2. stupně a tříd s UVP
- účast na soutěžích a olympiádách regionálního významu
- osvěta mezi dětmi na téma šikana v třídnických hodinách
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Pro informaci uvádíme přehled preventivních akcí, o kterých se můžete dovědět více
ve zprávách o škole:
Radek Banga
Pomoc čtyřnohým kamarádům
Srdce s láskou darované
Cesta za snem
Veselé zoubky
Ukliďme svět – ukliďme Česko
Český den proti rakovině (prodej žlutých kytiček)
Škola v přírodě
Cvičný poplach
Na konci září jsme pro žáky připravili branný den, kterému předcházel cvičný požární
poplach. Tentokrát jsme poplach trochu oživili příjezdem hasičů a předstíranou absencí
několika žáků na seřadišti, kdy to opravdu vypadalo, že zůstali v hořící budově. Vše bylo
natolik autentické, že děti téměř všemu věřily. Za dobu, kdy se těmto aktivitám pravidelně
věnujeme, se náš rychlý přesun z budovy velmi zlepšil – žáci jsou rychlí a disciplinovaní.
Schránka důvěry
Během roku jsme řešili různé stesky a trable dětí, které psaly do schránky důvěry. Píší
anonymně, pod svojí značkou, pod kterou získávají odpovědi. Tento systém všem
vyhovuje a nabízí dětem možnost se svěřit bez přímého kontaktu s učitelem.
Několikrát proběhla výchovná komise a jednání s rodiči problémových žáků či z důvodu
neomluvené absence. Rovněž jsme vyřešili smyšlenou šikanu žáka prvního stupně.

7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Vzdělávání pedagogů v základní škole
Někteří pedagogové se účastnili akreditovaných kurzů a seminářů, a to následovně:
- 13 pedagogů se účastnilo jednodenních seminářů
- 5 pedagogů se zúčastnilo seminářů vícedenních
Každý je započítán tolikrát, kolika akcí se účastnil.
7.1.

7.2. Vzdělávání pedagogů v mateřské škole
- 1 pedagožka se účastnila jednodenních seminářů
- 1 pedagožka se účastnila seminářů vícedenních
Každý je započítán tolikrát, kolika akcí se účastnil.

8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY
Školní družina
Ve školním roce 2017/2018 byla zřízena 2 oddělení školní družiny. 1. oddělení vedla
vychovatelka p. Lenka Uhrová a 2. oddělení vedla vychovatelka Mgr. Lada Adamová,
8.1.
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celkový počet zapsaných žáků byl 50. Činnost školní družiny probíhala v budově čp. 243, ve
třídách k tomuto účelu vybavených stolky, kobercem a hrami.
Téma letošního školního roku bylo „Bylinky jsou pomocníci“. Celý rok probíhaly ve
školní družině akce, které byly zaměřeny na vše, co s bylinami souvisí. Děti sbíraly body do
bylinkových zahrádek a na konci roku proběhlo velké vyhodnocení s odměnami.
LISTOPAD
V listopadu se uskutečnil tradiční „Odpolední
dýchánek“, relaxační odpoledne, tentokrát na téma
„Bylinky“. Zúčastnilo se 15 dětí z 2. -5. třídy. Dýchánky
jsou motivací k plnění úkolů v průběhu školního roku.
„Pekelné hrátky“ bylo odpoledne plné čertích soutěží
v kostýmech.
ÚNOR
V únoru proběhla „Čarovná noc“ s přespáním ve školní
družině. Výprava do čarovného lesa, plného kouzelných
bylin a hodných čarodějů a čarodějnic, akce plná zábavy
a soutěží, na kterou se všichni dlouhodobě připravovali.
Zúčastnilo se 25 dětí.

BŘEZEN
V březnu byla uspořádána „Beseda se spisovatelkou
Petrou Martiškovou“. Cílem bylo přiblížit dětem
známou osobnost naší obce a seznámit je s prací
spisovatele.
Další březnovou akcí byl další z odpoledních dýchánků,
tentokrát „Velikonoční“. 20 dětí si užilo Velikonoce
nanečisto.
DUBEN
Každoroční dubnový ekologický projekt „Odpadky“ si dal za cíl naučit děti dívat se na svět
otevřenýma očima, vychovávat je k ekologickému myšlení a umění tvořivě recyklovat. V
rámci dubnového „Pampeliškového týdne“ proběhla beseda „Tajemné bylinky“ s p. uč.
Adamovou a „Medové odpoledne“, kdy se děti seznámily s tím, jak se vaří pampeliškový
med. Vydali jsme se také hledat „Poklad babky bylinkářky“ do Vintířova.
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KVĚTEN
V květnu byla na praxi ve školní družině studentka
SPgŠ. Společně byla uspořádána akce nazvaná
„Věneček pro Evelínku“, kdy si děti mohly prověřit
získané znalosti o léčivých bylinách. Praktikantka
odjela i do Švp, kde pro děti vymýšlela nejrůznější
přírodovědné hádanky.
ČERVEN
Školní rok byl zakončen akcí s přespáním pro děti 3. -5.
třídy „Svatojánská noc“, kdy si děti opekly buřty a
vyrazily společně do třešňovky hledat tajemství magické
noci.
Prodej drobných výrobků na školní akademii proběhl
jako každý rok.

Školní klub
Ve školním klubu pracovaly tyto zájmové útvary: pohybové a sportovní aktivity,
sborový zpěv, taneční kroužek, které vedli pedagogové ZŠ. Celkem bylo ve školním klubu
zapsáno 57 dětí.
8.2.

Zájmové útvary
Keramika

Ke

3. – 9. r.

Mgr. Lada Adamová

Příprava na př. zk. z ČJ

ČJ

9. r.

Mgr. Marcela Staňková

Cvičení z M

M

9. r.

Mgr. Tibor Regitko

Sborový zpěv

SZ

2. - 9. r.

Mgr. Ivana Hieková

Taneční kroužek

Tan

3. – 9. r.

Mgr. Ivana Klečková

Výtvarný kroužek

Výt

1. – 5. r.

Mgr. Lucie Nagyová

Florbal

Flo

3. – 9. r.

Mgr. Monika Raulová

Keramický kroužek
Keramický kroužek pokračoval v činnosti ve školní dílně. Do kroužku se přihlásilo kolem
dvaceti pěti dětí a scházely se po dvou skupinách, vždy jednou do měsíce.
Sborový zpěv - Pěvecký sbor ProRadost
Pěvecký sbor ProRadost pracuje ve škole dvanáctým rokem a navštěvují ho žáci od 2. do 9.
třídy. Schází se každé pondělí odpoledne s dětmi, páteční podvečery patří mládeži (bývalým
žákům) a dospělým. V repertoáru jsou písně různých žánrů a různých jazyků, písně
muzikálové, moderní i lidové. Zpívají sobě i druhým pro radost. Podzim bývá ve znamení
příprav programu na Vánoční turné, během něhož se v čase adventu pořádají vánoční
koncerty v kostele v Kadani, Mašťově a v Radonicích. Koncem školního roku vystupuje sbor
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pravidelně na školní akademii a první neděli v červenci patří tradičně Letnímu koncertu v
Poutní kapli Marie Pomocné na Vintířovském vrchu. Se sólisty se pravidelně účastní
pěveckých soutěží. V soutěži Vejprtský drozd si po několik let přivážíme ty nejcennější
trofeje a jsme rádi, že se o našich šikovných dětech ví.
Taneční kroužek Radon
Taneční kroužek Radon funguje pod vedením Ivany Klečkové již 7 let. Scházejí se dvakrát
týdně – začátečníci a pokročilí. Věnují se různým tanečním stylům - Street dance, Rn´B,
Wackin, Hype, House dance, Show Dance, atd. Po dobu působení tanečního kroužku se
účastní mnoha tanečních přehlídek (Kadaňský Šuplík Dance, Májové slavnosti, Slavnosti
cibule, Svatováclavské slavnosti), soutěží, workshopů i předtančení. Rok co rok si dávají
vyšší laťku, aby se všichni členové co nejvíce zdokonalovali. Místo je tu pro každého. I pro
toho, kdo nebyl zrovna tanečním talentem obdařen. Důležité je, že tanec děti baví a radují se z
něho.
Výtvarný kroužek
Na kroužku VV si děti zkoušely různé výtvarné techniky - např. kresbu, malbu, perokresbu,
koláž, origami. Někdy si děti své výtvarné práce odnesly s sebou domů, jindy jimi vyzdobily
třídu nebo školní chodbu. Během roku si děti vyzkoušely, jak se např. míchají barvy, jak
vzniká portrét, nebo si ukázaly, jak se skládají zvířátka i jiné věci z papíru.
Florbal
Žáci si na kroužku pohybových aktivit nejvíce oblíbili florbal, tudíž se mu nejvíce věnují. Tak
se z kroužku pohybových aktivit stal kroužek florbalu. Odměnou pro chlapce je potom účast
na některých sportovních soutěžích, odkud jezdí s výtečnými výsledky. V tomto roce dokonce
postoupili do dalšího kola jako nejlepší z vesnických škol.
8.3.

Kalendář školních a mimoškolních akcí

V hodnoceném školním roce 2017/2018 se škola opět zapojila do řady soutěží, pro děti
bylo připraveno velké množství akcí, které rozvíjely nejen tělo, ale i ducha a zároveň přispěly
ke zlepšení vztahu veřejnosti ke škole.
ZÁŘÍ
Zahájení nového školního roku
Tradičně jsme zahájili nový školní rok společně v
kulturním domě. Přivítali jsme nové prvňáčky, kteří se
na svůj první den jistě moc těšili. Všechny žáky i rodiče
jsme seznámili s tím, jak bude letošní rok zajištěn
personálně. Každá třída odcházela do školy již se svým
třídním učitelem. A začalo nám náročných deset měsíců
– žákům i učitelům.
Slavnosti cibule 2017
Prázdniny skončily a tanečníci z Radonu měli „napilno“.
16. září děti vystoupily na Slavnostech cibule v Račeticích.
Některé tanečníky zdolala chřipka a hrozilo, že se bude
vystoupení rušit. Tanečníci se nedali a výsledek stál za to!
Obě vystoupení (malých i velkých) byla velmi zdařilá.

18

Cvičný požární poplach 2017
Týden před branným dnem jsme se rozhodli uskutečnit cvičný požární poplach, který má
naučit žáky i učitele, jak se správně chovat v případě požáru ve škole. Je nutné, abychom
všichni věděli, jak postupovat, aby nedošlo k panice. Naši žáci vědí, že se musí na signál
okamžitě seřadit u dveří, organizovaně odcházet z budovy na seřadiště za školou. Tam se
všichni spočítáme, aby nikdo nechyběl. Letos jsme dětem cvičný poplach trochu ztížili. Před
budovou už byli připraveni hasiči z místní jednotky, kteří přijeli se sirénou, kouřily tam
dýmovnice, aby vše vypadalo reálně. Při konečném sčítání nám ještě chyběly tři děti, které se
(dle naší domluvy) při odchodu schovaly do kanceláře paní hospodářky a čekaly na další
pokyny. Všechno jsme zorganizovali tak, aby si děti i učitelé vyzkoušeli, jak postupovat. Při
zjištění chybějících žáků došlo i na slzičky, ale vše jsme zvládli na výbornou. Poplach byl
vyhlášen v 8:17 hodin, hasiči přijeli v 8:19 hodin, ven jsme se dostali za 1:17 min, kontrola
počtů žáků a dospělých trvala 1:12 min. Akce byla ukončena v 8:22 hodin – tedy za pouhých
5 minut od vyhlášení poplachu včetně záchrany nevinných obětí.
Branný den 2017
Dne 27. září se od 8:15 konal v Radonicích Branný den naší
školy. Při této příležitosti jsme uzavřeli na několik hodin
náměstí a vyžili tak prostoru pro ukázku všech složek
integrovaného záchranného sboru. Děti a návštěvníci z
blízkého okolí se mohli seznámit s prací jednotlivých oddělení
u PČR, Hasičského záchranného sboru ČR a Armády ČR.
Dále mohli spatřit vybavení a výstroj všech zmiňovaných složek a lépe si tak vytvořit
povědomí o namáhavé práci všech, kteří nám každodenně pomáhají. Jsme rádi, že se celá
akce vydařila a setkali jsme se s kladnými odezvami ze stran žáků i dospělých.
ŘÍJEN
Crottendorfský fotbalový turnaj mezi spřátelenými
školami
Dne 25. října jsme byli pozváni spřátelenou vesnicí v
německém Crottendorfu k návštěvě školy. Ta ke svému
10. výročí uspořádala fotbalový turnaj a dle celé
soupisky pozvaných škol se jednalo o velký turnaj, ve
kterém by mohli naši chlapci porovnat síly. Dle
počátečních instrukcí jsme měli vytvořit jeden tým. Na
výběr našich reprezentantů se vrhnul pan učitel Regitko
a sestavil tým z našich nejlepších hráčů. Ti museli ještě navíc oprášit pasy, aby mohli
vycestovat do zahraničí a utkat se v litém boji. Po příjezdu na místo všechny přivítalo
sychravé počasí a mírné nevlídno. Pan ředitel Crottendorfské školy si nechal naše žáky
nastoupit na trávníku a prozradil, že ostatní školy odřekly na poslední chvíli svou účast.
Nakonec skončily na hřišti pouze dvě školy. Z jednoho týmu plného fotbalových
reprezentantů nafrčených útočnou a obrannou strategií pana učitele Regitka se jako mávnutím
kouzelného proutku staly dva týmy s roztříštěnými silami a fotbalový brankář Filip Staněk byl
rázem na roztrhání. Díky rychlé improvizaci naštěstí všechno zvládli. Na závěr byli všichni
pozváni na školní oběd a díky poznání zdejšího stylu a kultury stravování si odnášeli z
Crottendorfu ten hřejivý pocit, že si máme u nás v Radonicích čeho vážit.
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Halloween
V úterý 31. října se všichni sešli v 18 hodin před školou,
aby za úplné tmy, šíleného kvílení a vytí prošli
Radonicemi v halloweenském průvodu. Strašidel, duchů
a jiných příšer bylo více než 40, další účastníci průvodu
byli v civilu, celkem bylo účastníků kolem sedmdesáti.
Vyhlédli si cestou několik obětí, které navštívili. Museli
se vykoupit dobrůtkami, jinak by si je odnesli. Za
odměnu jim předali malého lízátkového ducha a
zaříkávadlo pro lepší den, které opravdu funguje. Celými Radonicemi se neslo vytí a kvílení,
které nahánělo strach. Svítili si na cestu lampiony, baterkami či lucerničkami, protože
Radonice byly opravdu temné (právě se předělávalo veřejné osvětlení). Když prošli celou
trasu, měli tolik dobrot, že to paní učitelka nemohla ani unést. Poděkování patřilovšem
obětem halloweenského řádění. Stačili ještě odměnit všechny masky, bez kterých by průvod
nebyl opravdu halloweenský. Poté následovala stezka
odvahy kolem školy, která byla v úplné tmě, jen se
ozývalo vytí vlků, broušení kosy, děsivý smích, výkřiky
či jiné příšerné zvuky. Kolem školy se proháněli děsiví
klauni (z 8. a 9. třídy). Vypadali opravdu strašidelně!
Každý z odvážlivců dostal od jednoho z klaunů sušenku
za odvahu, někteří radši utekli i bez sušenky. Byl to
povedený Halloween a poděkování patří všem, kteří se
na něm podíleli.
LISTOPAD
Florbalové období začíná
Začátek naší „florbalové sezóny“ otevřely starší dívky
florbalovým turnajem v Kadani. Na okresní kolo
starších žákyň (osmých a devátých tříd) odjely žákyně
ze sedmé a osmé třídy. Místo v brance obsadila poprvé
Natálka Seidlová. I přes zranění ruky svou premiéru
zvládla na jedničku. Do Kadaně se sjelo osm dívčích
družstev. Ty byly rozděleny na dvě skupiny. Naše dívky
ve své skončily třetí. Vyhrály nad „gymplem“. V další
skupině hrály o páté až osmé místo. Tam už se nám tak
nedařilo. Vše jsme prohrály. Ale dívky si turnaj užily, dostaly diplom i sladkou
odměnu. Samozřejmě došlo i na oblíbená „selfíčka“. Fotilo se všude a všechno. Zpátky do
Radonic odjely spokojené.
Florbal v Chomutově
Na další turnaj ve florbale se vypravili chlapci prvního
stupně dva dny po starších dívkách – ve čtvrtek 9.
listopadu. Tentokrát to byl turnaj v Chomutově (okresní
kolo ČEPS CUP). Do Chomutova přijely týmy z
Radonic, Března a Chomutova. Naši RADONIČTÍ
ŽRALOCI bojovali výborně. Od postupu je dělilo deset
sekund, kdy dostali od hokejového týmu jejich vítězný
gól. Ale nevadí. Pro školu vybojovali šest krásných florbalových hokejek, které poslal
sponzor turnaje ČEPS. Chlapcům patří poděkování za jejich bojovnost.
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Záložka do knihy spojuje školy
V tomto školním roce jsme se již potřetí zapojili do zajímavého projektu: Záložka do knihy
spojuje školy. Byla nám vybrána podobně velká škola ze Slovenska a vzájemně jsme si
vyměnili záložky a dopisy. Zní to obyčejně, ale bylo to zase neobyčejné. Naše děti vytvořily
moc pěkné záložky a v hodinách slohu napsaly dopis - každá třída sama za sebe, přidali jsme
zajímavosti o naší obci, pohlednice, samolepky, fotky atp. Na začátku listopadu jsme dostali
ze Slovenska balík, který obsahoval záložky pro naše děti, dopisy, brožurky, pohlednice. Děti
si s radostí četly dopisy a zjišťovaly, že všemu rozumí a jak je slovenština krásný jazyk. Našli
jsme si webové stránky partnerské školy ze Skalice a zajímali jsme se o to, co se u nich děje.
Při výměně dopisů jsme zjistili, že slovenští kamarádi nás sledovali úplně stejně. Navíc jsme
zjistili, že v roce 1987 byli ve Skalici někteří zaměstnanci naší školy ve škole v přírodě! Jaká
náhoda – totéž se nám stalo před dvěma lety, kdy jsme byli přiděleni škole ze Zákopčie
nedaleko Husáriku, kde jsme byli ve škole v přírodě v roce 1986. Možná si někdo vzpomněl, i
když je to opravdu hodně dávno.
Když chceš, tak to dokážeš
Ve středu 22. listopadu nás již potřetí navštívil se svým
preventivním programem Radek Banga, známý zpěvák.
Během programu Když chceš, tak to dokážeš se žáci
dozvěděli spoustu informací o jeho životě – o otci
alkoholikovi, týrané matce, jeho životě na ulici, touze
zpívat a něco dokázat, o jeho snu mít jednou krásný dům
a šťastnou rodinu. Děti znají písničky Radka Bangy,
viděly ho tančit v televizi v soutěži Stardance, pouštějí si jeho videoklipy, jen netušily, co
jeho úspěchům předcházelo. Je fajn, když děti slyší informace od někoho, kdo byl na ulici,
strádal, neučil se. Našel v sobě sílu odrazit se ode dna a jít za svým snem, i když neměl oporu
v rodině. Lze to dokázat, jen musíte chtít. Své vyprávění prokládal písničkami a všem se
program moc líbil – dětem i učitelům. Nakonec samozřejmě nechyběla autogramiáda a
nezbytné fotografování.
Pomoc čtyřnohým kamarádům
Tento školní rok jsme se rozhodli, že bychom rádi pomohli
zvířátkům v nouzi, která žijí v útulcích. Pro tentokrát jsme
vybrali kočičí útulek blízko města Písku, který se specializuje
na péči o staré a nemocné kočičky, které nejsou k adopci. O to
větší finanční náklady útulek má, jelikož kočičky zde zůstávají
do konce života. Útulek pečuje v současné době o 48 svěřenců
a jeho měsíční náklady se pohybují kolem 50 000,- Kč. Pod
vedením paní učitelky Tichotové děti společně vybraly 60 kg
dobrot pro kočičky v podobě granulek, konzerv a kapsiček.
Nechyběly ani staré deky na výrobu pelíšků a čisticí
prostředky na úklid útulku. V polovině listopadu jsme vše poslali paní Agátě Grey, která
útulek spravuje. Paní Agáta a její svěřenci měli z našeho daru obrovskou radost a všem, kteří
se na sbírce podíleli, moc děkovali.
Podzimní diskotéka
Ve čtvrtek 30. listopadu se děti sešly v podvečer ve
škole. Neměly jsme žádné doučování, ani jiné podobné
aktivity. Čekaly je dvě hodiny v rytmu disko a malá
lekce společenského chování. Naše děti už vědí, jak
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požádat při dámské či pánské volence o tanec, při korzování zásadně konverzují s tanečním
partnerem a po tanci pán dámu odvede na místo. Takhle to znají děti z „příroďáckých“
diskoték, a tak si to zopakovaly. Nechyběly samozřejmě malé taneční soutěže a jejich
vyhodnocení. Všichni prožili veselý a pohodový podvečer. Téměř čtyřicet dětí tančilo až do
konce, kdy se v půl sedmé rozcházeli unaveni domů. Poděkování patří paním učitelkám, které
diskotéku s láskou připravily.
Taneční workshop
Už se stalo tradicí, že podzimní prázdniny tráví děti z
tanečního kroužku v tělocvičně. Letos je v tanci
zdokonalovali Miguel, Ivča a Aluša. Ivča během jedné
lekce provedla děti různými styly – jazzbalet, hip hop,
latina,…. Druhý den se s ní věnovaly muzikálovému
tanci. Miguel se zaměřil na house dance a jednoduchou
akrobacii (break dance). Aluša je rozdrtila velice
rychlým hip hopem a něžným rńb stylem. Tento workshop nebyl pouze o tanci. Stihli
relaxovat, hrát míčové hry, trénovat skok přes švihadlo. A protože je v tanci potřeba fyzické
zdatnosti, neopomněli posilování. Před usnutím nechybělo kulturní vyžití. Poté, co děti
zalezly do spacáků,si pustily film s parkurovou tématikou. Všech 36 účastníků by si
dvoudenní taneční maraton neužilo nebýt nezištné podpory našich kuchařek, které výborně
uvařily i během podzimních prázdnin. Dále děkujeme obci za zajištění prostoru a tepla v
tělocvičně. A v neposlední řadě Josefu Ryšavému za technické vybavení. Opět lze říci: „To si
zase užili světa!“
Kadaňský švihák 2017
Poslední listopadový den byl v naší škole doslova
sportovní. Jedna parta jela na florbalový zápas do
Chomutova a s druhá se vydala do Kadaně na 7. ročník
KADAŇSKÉHO ŠVIHÁKA. Letos se sešlo málo
soutěžících a díky tomu jsme měli větší šance na
umístění. Což se později potvrdilo, protože děvčata stála
na stupních vítězů.
PROSINEC
Mikulášská nadílka
Pátý prosinec bývá v naší škole opravdu divoký. Učitelé si
přejí už od rána, aby tento den rychle skončil. Děti se naopak
moc těší, deváťáci se nemůžou dočkat už od začátku školního
roku. V celé škole probíhá mikulášská nadílka – nechybí
Mikuláš, andílci a hlavně hrozní čerti. Od rána řinčí svými
řetězy a zvony, jsou špinaví, chlupatí a mají zlostné obličeje. Bojí se jich děti i paní učitelky.
Stejné to bylo i tentokrát. V každé třídě přečetl Mikuláš listinu hříšníků, kterou sepisoval sám
Lucifer. Děti dostaly většinou od andílků dobrotu, někteří zlobivci dostali dokonce uhlí nebo
brambory. Některé děti musely slíbit, že se hodně polepší. Peklo si to už ohlídá! Poděkování
patřilo celé deváté třídě a jejich třídní paní učitelce za přípravu pěkné mikulášské nadílky.
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Harmonie cup
Ve čtvrtek 30. listopadu odjeli naši žáci do Chomutova
na oblíbený turnaj HARMONIE CUP, který již potřetí
pořádala BŘEZENECKÁ ŠKOLA
s florbalovým
klubem PIRÁTI pod záštitou města Chomutov.
Družstva byla rozdělena do dvou skupin, každý hrál s
každým. Po odehrání základní skupiny hrála o první a
druhé místo družstva, která se umístila v základní
skupině na prvním místě. O třetí a čtvrté místo hrála družstva z druhých míst. My jsme v
základní skupině skončili na třetím (nepostupovém) místě. I tak si chlapci turnaj užili.
Odměnou všem byla perfektní organizace a medaile, kterou dostal každý účastník.
Březno 2017
Ve čtvrtek 7. prosince odjeli naši žáci do Března na
turnaj vesnických škol. Tentokrát jsme měli zastoupení v
obou kategoriích – mladší žáci (6. a 7. ročník), starší
žáci (8. a 9. ročník). Turnaje se zúčastnila družstva z
Radonic, Perštejna, Strupčic a Března. Všechna družstva
ve svých kategoriích hrála každý s každým. Do
okresního kola do Kadaně postupovalo družstvo z
prvního místa. Nakonec se naši chlapci umístili na krásném druhém místě.
Crottendorf - vánoční vystoupení
Před několika lety jsme navázali na spolupráci s partnerskou
obcí Crottendorf. Součástí přátelských setkávání se stalo
tradiční vystoupení našeho sboru ProRadost v předvánočním
čase. I tentokrát vyrazil do hor jednu prosincovou sobotu
autobus plný zpěváků a přátel. Za vydatného sněžení
zazpívali koledy, zahřáli se vánočním punčem, pojedli
německého vuřta, dostali dárečky a pořádně vymrzli. Cestou
tam i zpátky se kochali zasněženou krajinou a tak byl advent
opravdu pohádkový.
Vánoční turné ProRadost 2017
Celý podzim se malí i velcí zpěváci připravují na
tradiční turné. Noví členové a hlavně ti nejmenší se
musejí naučit množství textu, staví se postupně program
tak, aby vše klaplo. V tento čas se všichni bez rozdílu
věku stávají součástí něčeho, co má smysl. Sdílejí
společný prožitek, rozdávají radost, protože hudba
otevírá srdce a o Vánocích to platí dvojnásob. Letos
jsme vystoupili ve třech krásných prostředích kostelů. V
Račeticích jsme sklidili standing ovation, v Kadani byla
nádherná atmosféra a v Radonicích? Tam jsme doma. Všem, malým i velkým, patří velký dík.
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LEDEN
ČEPS cup – krajské finále dívky
Ve čtvrtek 11. ledna vyjely dívky třetího až pátého
ročníku do Chomutova, kde se setkala družstva, která
postoupila do krajského finále. Pro nás to byla velká
premiéra. Co jsme od účasti na tomto turnaji očekávaly?
Zúčastnit se, užít si zápasy, nezranit se, sportovat pro
radost. To vše se nám splnilo. Dokonce i něco navíc.
Jeden zápas jsme vyhrály. I samotné hráčky jejich góly
překvapily. Všechny bojovaly, fandily si navzájem. Samozřejmě došlo i na fotky a „selfies“.
Dopisy známým osobnostem
Při hodině slohu se děti měly učit psát správně dopis a adresu. Tento
úkol pojaly trochu netradičně. Každý žák si vybral známou osobnost,
kterou obdivuje, té napsal dopis a už jen čekal. Nebudete věřit, kam
naše dopisy putovaly.
Anička – Lucie Bílá, Kája – Dominika Mirgová, Míša – Richard
Krajčo, Matyáš – Jan Protheus Macků, Adélka V. – Tomáš Klus,
Janička – Karel Gott, Lenka – Gabriela Koukalová, Štefka – Tereza
Kerndlová, Natálka – Petr Lexa, Matěj – Ben Cristovao, Šárka – Ewa
Farna, Honza – Michal Kadlec, Péťa – Martin Dejdar, Viky – Sebastian
Navrátil, Adélka N. – Michal Malátný, Anetka – Jakub Vágner, Lukáš –
Johny Machette a Štěpka zrovna chyběla.
Jak to dopadlo? Jako první obdržela odpověď Janička, se kterou to
málem seklo. Napsal jí osobní věnování sám Karel Gott! A pak už to pokračovalo, průběžně
to vlastně pokračovalo už od října. Na přiložených fotografiích jsou dopisy i podepsané fotky
s věnováním. Děti přidaly i fotku Radka Bangy, který měl u nás svůj preventivní pořad (byl
tady už potřetí). Anetka sice ještě od Jakuba Vágnera v tu
dobu neobdržela odpověď na svůj dopis, ale s rodiči
navštívila jeho pořad v Kadani, takže fotku taky má. Stejně
tak Matyáš – v Kadani byl koncert skupiny DYMYTRY,
Matyáš psal Honzovi z této skupiny. Má fotku s podpisy
celé skupiny. Někteří dostali osobní dopis, Michal Malátný
i Gabriela Koukalová přiložili kromě dopisu i dárek.
Všechny fotografie i dopisy jsou v kopii vystavené ve třídě
a dělají všem velkou radost.
Srdce s láskou darované
V září se děti ve 4. třídě rozhodly, že se zapojí
do soutěže Srdce s láskou darované. Děti to ale
jako soutěž nebraly, byl to tajný projekt.
Soutěžní byla jedna fotografie vyrobeného
srdce (nebo srdcí) a jeden text libovolného
žánru, z něhož bylo zřejmé, komu je srdce
určeno a proč. Soutěžící měli možnost dále
nahrát do přihlášky až tři fotografie a video
dokumentující proces tvorby i předání. Porota
hodnotila celý tento proces a videoprezentace
vítala. Před výrobou srdce se měly děti v
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kolektivu zamyslet nad tím, komu by je chtěly darovat a proč. Děti mohly vyrábět srdíčka pro
maminku, dědečka, pro seniory v domově důchodců, mohly vybrat jednoho člověka ve svém
blízkém i vzdáleném okolí, který by si srdce zasloužil za nějaký mimořádný čin apod.
Pracovaly v utajení tři měsíce a nikomu nic neřekly, nemohly. Všichni to opravdu vydrželi, a
to bylo ve třídě 13 upovídaných dívek a jen 5 chlapců. Rozhodli se svoje srdce darovat paní
učitelce, která má velkou starost o svou nemocnou dceru. Přesto se na děti ve škole i na lidi
kolem sebe usmívá a rozdává radost. Chtěli jí také udělat radost a podpořit ji. Vyrobili jí
polštářové srdce s devatenácti malými srdíčky s jejich jmény. Srdce může objímat - je měkké,
hebké, s obrázky celé rodiny, plněné kuličkami, přesně takové, jaké potřebuje. Poděkování
patřilo všem žákům ze 4. třídy!
Volby prezidenta
V pátek 26. ledna se dospěláci rozhodovali, koho budou
volit za svého prezidenta. My jsme samozřejmě nemohli
zůstat pozadu. Naši čtvrťáci si připravili volby prezidenta se
vším, co k tomu patří. Nachystali třídu jako volební
místnost, zkontrolovali volební urnu, kterou uzamkli,
připravili volební lístky, obálky a losováním vybrali volební
komisi, ve které chtěli být samozřejmě všichni. Všechny
členky komise kontrolovaly občanské průkazy našich voličů
(dospěláci museli mít svůj OP, děti si jej vyrobily),
zapisovaly jména voličů, podávaly dva volební lístky a obálku. Přitom dávaly instrukce –
obálku nezalepovat a vložit pouze jeden volební lístek, jinak bude hlas neplatný. Poté je
volební komisařka jednotlivě poučila, aby za paravánem lístek vložili do obálky a následně
vhodili do volební urny. Tam úkol voličů končil, ale nás čekala ještě veliká práce. Nejprve
jsme si mysleli, že to bude jenom akce pro naši třídu, ale přišli všichni učitelé, žáci ze všech
tříd (někteří jen koukali, neboť neměli OP), paní hospodářka, paní uklízečky, paní kuchařky a
dokonce i pan starosta.
Vyhodnocení voleb se účastnili všichni ve 4. třídě – ve dvojicích děvčata kontrolovala, zda
mají shodný počet voličů. Ten počet se musel shodovat s počtem obálek, které jsme vysypali
z volební urny – počítali jsme několikrát všichni, sčítali
hlasy, dělali jsme čárky za každý hlas, bylo to náročné, ale
všechno nám souhlasilo. Jak to u nás ve škole při volbách
dopadlo? Jako v celé naší zemi. Vyhrál Miloš Zeman (43
hlasů), druhý byl Jiří Drahoš (28 hlasů). Voličů bylo 72 –
platných volebních lístků bylo 71. Nejmladší volič byl Vojta
z 1. třídy, který sice neměl vyrobený OP, ale vzpomněl si, že
má průkazku, a tak se mohl u komise prokázat. Byl to velmi
náročný den, ale hodně poučný.
Cesta za snem
V úterý 23. ledna se v rámci prevence rizikového chování zúčastnili žáci I. a II. stupně besedy
„Cesta za snem“. Vyslechli si životní příběhy Heřmana Volfa a Petry Veselé, kteří jsou
upoutáni na invalidním vozíku. Kladli mladému publiku na srdce, aby se na vteřinu zastavili a
popřemýšleli, než se vrhnou do rizikové akce. Např.: selfie na nebezpečných místech,
dokazování si „chlapáctví“ v partě nebo tzv. nebezpečné natáčení chellenge (výzvy) videí. A
pokud se něco stane, není to konec. Spolu s dalším představitelem Tomášem Pchálkem
ukázali dětem, že sportovat můžou i handicapovaní a díky sportu se tak integrovat do běžného
života. Představili spoustu zajímavých osobností, které dokázaly nemožné.
Rozloučili se se slovy: „Je pěkné mít své sny, ale hezčí je si své sny plnit!“
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Divadlo Řimbaba
V den pololetního vysvědčení k nám zavítalo opět
Divadlo Řimbaba z Plzně, jezdí k nám pravidelně s
pohádkou. V plánu tentokrát měli Čertovskou pohádku,
ale onemocněla jedna z hereček, a tak nám nabídli pořad
Doba ledová. Sešli jsme se v tělocvičně a společně si v
tento významný den zcela bez zábran zaskotačili. Děti
soutěžily i tančily, a tak čas do vydávání vysvědčení
rychle utekl. Čertovská pohádka nás čeká v listopadu!
ÚNOR
Královský bál
Ve středu 14. února, na Valentýna, se děti sešly
ve škole pozdě odpoledne, aby přivítaly delegace
z hradů a zámků ze všech koutů světa. Přijela
totiž spousta princezen, princů či rytířů na náš
Královský bál. Celý podvečer všichni protančili
při královských tancích, soutěžích či hrách. Za
dvě hodiny plesu toho více nestihli, ale báječně si
to užili. Sešlo se více než třicet dětí. Nejvýstižněji
vše dokumentují fotografie – všichni byli nádherní. Maminky si daly práci s účesy princezen
a kostýmy všech dětí, moc jim to slušelo. V půl sedmé bál skončil. Poděkování patří paním
učitelkám, které Královský bál pro děti připravily.
Veselé zoubky
V polovině února se prvňáčci zúčastnili
preventivního programu v rámci prvouky s
názvem Veselé zoubky. Povídali si o zubech,
zhlédli program s Hurvínkem, četli na
pokračování knihu Veselé zoubky a všechny děti
si domů odnášely taštičky s výbavou - kartáček,
pastu, přesýpací hodiny, žvýkačky a nějaké
povídání pro rodiče.
Staň se naší SuperStar
V pondělí 26. února bylo ve škole cítit napětí už
od rána. Byl to pro děti dlouho očekáváný den,
moc se těšily. Sešli jsme se v hojném počtu v
našem krásném místním kině, abychom již
počtrnácté prožili hudební odpoledne s názvem
„Staň se naší SuperStar“. I tentokrát se přihlásilo
téměř 40 účinkujících, a proto jsme se rozhodli
poprvé uskutečnit tuto akci v kině, kde je více
prostoru, všichni diváci pohodlně sedí, vidí i slyší každého zpěváčka. Trochu jsme se báli, jak
půjde tento prostor ozvučit, ale obavy byly zbytečné. Ve 13:15 hod. bylo kino plné k
prasknutí (asi 130 lidí), některé divačky z osmé třídy si posedaly na schody, odborná porota
zasedla ve stejném složení jako každý rok, mohlo se začít. Paní učitelka Hieková, která
všechny žáky na soutěž připravila a na klávesy je doprovázela, prováděla přítomné celým
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hudebním programem. Žáci soutěžili v pěti kategoriích a někteří svým výkonem rozplakali
nejen porotu, ale i rodiče a některé soutěžící. Písničky zazněly v češtině, slovenštině,
angličtině i španělštině. Všichni soutěžící podali výtečné výkony. Není vůbec jednoduché
zpívat pro tolik lidí a navíc do mikrofonu. Při kratičkých poradách poroty si dokonce zazpíval
sbor všech 130 diváků, pro které jsme měli připraveny texty písní. Bylo to krásné. Užili jsme
si po roce opět báječné hudební tři hodinky v příjemném prostředí, s milými lidmi a
nádhernými výkony.
BŘEZEN
Matematický Klokan
V pátek 16. března se zúčastnili všichni žáci od 2. do 9. třídy každoroční matematické
soutěže. Otázky nebyly vůbec jednoduché, děti se při jejich řešení pěkně zapotily.
Vejprtský Drozd
Ve čtvrtek 22. března se vydali vítězové školního kola pěvecké soutěže na výběrové předkolo
do Vejprt. Vejprtský drozd je regionální soutěž v sólovém zpěvu a zpěváci z Radonic mají na
této soutěži své místo, protože se úspěšně účastní již 15 let. Odpoledne bylo pro všechny
dlouhé, náročné, plné dojmů a emocí a domů se všichni vrátili za tmy až večer před devátou.
Všichni naši zpěváci podali výborné výkony a ve velké konkurenci se jich do finále
prozpívalo pět.
Jarní přehlídka v Klášterci
V pátek 23. března jsme byli pozvání do Klášterce nad Ohří
na Jarní přehlídku. Jely dvě žákyně z UVP. Měly dvě hodiny
na vyrábění jarních dekorací. Připravily si větvičku, na
kterou navěsily vyrobená vajíčka. Z plastových lžiček
vyrobily zajíčky, slepičky a ovečky. Práce se jim podařily a
na přehlídce se jim moc líbilo. Děkujeme obecnímu úřadu,
že nám poskytl pomoc a na přehlídku nás dopravil obecním
vozem.
Pasování na čtenáře
Pasování prvňáků na čtenáře připadlo symbolicky na
28. březen - Den učitelů. Děti se malé slavnosti
nemohly dočkat. A když do třídy vstoupila "komise"
složená z paní učitelek a dvou deváťáků, kteří se ve
škole starají o knihovnu, dětem se zatajil dech.
Postupně všichni četli z knihy za učitelským stolem,
byli pasováni mečem, dostali slavnostní šerpu,
pamětní list a složili čtenářský slib. Celá ceremonie
probíhala v naprostém tichu provázena potleskem.
Nutno říci, že máme šikovné žáky, protože všichni
se zařadili mezi čtenáře. Přejeme všem, aby se v budoucnu knihy staly jejich průvodci a
kamarády.
Návštěva předškoláků
Zápisu do 1. třídy vždy předchází návštěva předškoláků z mateřské
školy. I letos se se svými p. učitelkami přišly do 1. třídy podívat
dvě skupinky budoucích prvňáčků, v úterý 27. 3. Ježčata a ve
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středu 28. 3. Myšáci. Prvňáci ukázali, že dovedou číst a počítat, společně s těmi malými řešili
slovní úlohy a nakonec si všichni zazpívali. Byla to příjemná hodinka a děti dětem ukázaly, že
i ve škole to může být prima.
DUBEN
Zápis do 1. třídy
4. dubna a 26. dubna v odpoledních hodinách proběhl na
naší škole zápis budoucích prvňáčků pro školní rok
2018/2019 a zúčastnilo se ho 12 dětí. Letošní zápis se konal
ve dvou dnech - z důvodu onemocnění neštovicemi. Děti,
které od září usednou do školních lavic, svým novým p.
učitelkám ukázaly, jaké znají barvy, tvary, kreslily, povídaly
o pohádkách a s nadšením vyprávěly o všem, co už znají a
co se naučily v mateřské školce. Byla to velmi milá a
příjemná odpoledne.
Vejprtský Drozd finále 2018
V pátek třináctého odpoledne čekal všechny postupující
zpěváky finálový galavečer 20. ročníku Vejprtský drozd.
Do Vejprt jezdíme rádi. Bývá tu pěkná atmosféra, krásné
zvučení a neméně krásné přijetí. V každé kategorii jsme
měli své zástupce a ve velké konkurenci naši zpěváci opět
obstáli „navýbornou“. Lubošek Petrov a Janička Ševčíková
3. místa, Adélka Neubaureová, Alenka Kyšková a Martínka
Bilcová 2. místa. Jako host zazpíval Jirka Hieke, sběratel
mnoha vítězných drozdů z let minulých a i paní učitelka
Ivana Hieková byla na závěr oceněna za dlouholetý přínos
soutěže. Na závěr zazpívala členka poroty, Kamila
Nývltová, muzikálová zpěvačka z Prahy. Všichni strávili
společně krásný podvečer plný písniček a úžasných
výkonů. Všem patří velký dík za skvělou reprezentaci naší
školy a obce. Ve Vejprtech zkrátka vědí, že v Radonicích
máme šikovné děti.
Spartan cross country - neboli přespolní běh
Ve středu 18. dubna se žáci druhého stupně vydali na
radonický kopeček, kde na ně čekala velice náročná trať
sparťanského závodu. V minulém roce si žáci přáli o stupeň
obtížnější trať tohoto oblíbeného závodu a po krátké rozvaze
všech, kteří se na přípravách podíleli, bylo dětem vyhověno.
Překážky a vytyčení okruhu si vzali na starosti opět členové
SK SPARTAN Radonice a musím konstatovat, že se naši
závodníci zapotili a překážky hodnotili jako zdařilé. Stejně
jako v minulém roce se zúčastnili žáci Základní školy a
mateřské školy Vilémov a klání s vidinou lítého boje mezi
školami mohlo začít. Pan Kois se zhostil startovního
odpočtu. Po výstřelu bylo vidět v očích velké odhodlání a
zdravou bojovnost. Při této akci musím zmínit i okamžiky,
které nás vzaly za srdce. Již unavení závodníci, kteří měli
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obtíže při překonávání jedné ze záludných překážek, začali spolupracovat a se vzájemnou
dopomocí překonali všechny překážky. V duchu hesla „ZÚČASTNIT SE, NIKOLI
VYHRÁT“ dokončili závod. To bylo nejsilnějším okamžikem celého závodu a krásným
poselstvím. Děkujeme za skvěle odvedenou práci s přípravou této akce všem členům SK
Spartan.
Legiovlak
Ve čtvrtek 19. dubna se vydal II. stupeň naší školy
na prohlídku historického vlaku, který je výsledkem
projektu Legie 100 Československé obce
legionářské. Tento projekt se věnuje historicky
opomíjeným zásluhám našich československých
legionářů působících na území Ruska. Legiovlak se
skládal z 13 zrekonstruovaných vagonů, ve kterých
si návštěvník mohl projít jednotlivá stanoviště
sloužících pro podporu legionářů v každodenním
životě.
Sázení stromů na dětském hřišti
V úterý 10. dubna se žáci 8. a 9. ročníku naší školy setkali v
prostoru nově opraveného dětského hřiště u školní jídelny a
s panem starostou Jaroslavem Santnerem zasadili živý plot,
který zakoupila obec pro zkrásnění dětského hřiště. Starý
plot byl za pomocí pracovníku obce odstraněn vzhledem k
nevyhovujícímu stavu. Žákům byly předány veškeré
informace o sázení stromů a pod dohledem pana starosty a
vyučujících žáci zasadili a důkladně zalili živý plot.
Noc s Andersenem 2018
20. dubna v podvečer se v naší škole sešli všichni, kdo
mají rádi knihy, čtení a povídání o knihách. Noc s
Andersenem se nesla v duchu pohádky Povídání o
pejskovi a kočičce od Josefa Čapka a zúčastnilo se jí
téměř 40 dětí. Během celého podvečera, večera a noci,
kterou děti společně se svými p. učitelkami ve škole
strávily, děti plnily nejrůznější úkoly - hledaly indicie,
luštily křížovky, samy vymýšlely možná pokračování
pohádkového příběhu, hledaly v mapách, povídaly si o
knihách a také poslouchaly, jelikož součástí večera byla beseda se současnou autorkou knih
nejen pro děti - Petrou Martiškovou, která si pro účastníky připravila poutavé povídání nejen
o knihách samotných, ale i o své práci. Stejně jako ty předešlé, i tato Noc s Andersenem byla
opravdu vydařená a poděkování patří všem dětem, které rády čtou, maminkám, které se
postaraly o výborné občerstvení, a p. učitelkám, které celou akci připravily.
Den Země 2018
V tomto školním roce se naše škola opět zapojila do
celorepublikové akce pod názvem „UKLIĎME SVĚT –
UKLIĎME ČESKO“. V pátek 20. dubna 2018 šli žáci naší
školy se svými třídními učiteli do Radonic a blízkého okolí, aby
pomohli naší Zemi tím, že ji trochu uklidí a uleví jí od
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zbytečných odpadků. Při úklidu poznali, že práce vyžaduje námahu a vytrvalost, aby se
dostavil zamýšlený výsledek. Žáci také na vlastní kůži zjistili, že je lepší čistotu udržovat, než
pak po sobě a po druhých uklízet. Zde je na místě říci: „Jak se budeme chovat my k naší
Zemi, tak nám to bude naše Země vracet“. Je nutné říci, že musíme naše žáky pochválit za
dobře odvedený kus práce a zkrásnění našeho blízkého okolí. Nejmenší děti uklízely
Radonice, starší žáci uklidili koryto potoka Liboce a naši malebnou „Kapličku“. Počasí nám
přálo a tento den jsme si všichni společně, žáci i učitelé, moc užili.
KVĚTEN
Sportovní den ve Vilémově
V pondělí 21. května žáci druhého a třetího
ročníku odjeli připraveným autobusem do
Vilémova, kde probíhal na fotbalovém hřišti
sportovní den. Sluníčko krásně hřálo a s dětmi z
Mašťova a Vilémova si ho naše děti užily. Na
hřišti byla připravena stanoviště, která postupně
procházely. Na závěr dostaly medaile, náramky a
nějaké sladkosti. Celé dopoledne rychle uteklo a
děti se spokojeně vrátily zpět do školy na oběd.
ČERVEN
Mezinárodní den dětí
V pátek 1. června oslavily děti svůj svátek tradičním
malováním barevnými křídami na asfalt před obecním
úřadem. Žáci 1. stupně kreslili nejrůznější známá i neznámá
zvířata, se kterými se můžeme setkat v ZOO. 2. stupeň se při
kresbě inspiroval školním výletem a návštěvou Národního
technického muzea v Praze. Zvířaty a vynálezy se to všude
jen hemžilo.
Škola v přírodě 2018 – opět na Lesance
Po roce se naše děti opět vrátily na Lesanku, kde jim bylo dobře.
Vloni nám počasí nepřálo, ale letos nám to vynahradilo. Zatímco
se v Radonicích všichni pařili v dusnu a tropických teplotách, na
Lesance bylo nádherně. Trávili většinu času venku a užívali si
pobytu na čerstvém vzduchu. Hráli si na hřišti, prolézačkách,
houpačkách, chodili po slackline (po lajně), stavěli bunkry v
lesích, odpočívali na dece. Prostě si užívali báječné teplé počasí.
Během pobytu nacvičovali na Divadelní festival, když ve Varech
mají ten filmový. Děti si utvořily své divadelní společnosti a
nacvičovaly pohádku, kterou sehrály jeden večer, kdy si z
klubovny utvořily divadlo. Den předtím hrály pohádku O zlaté
rybce všechny paní učitelky a dost se u toho vydováděly.
Nechyběla tradiční diskotéka, opékání buřtů při táboráku a závěrečné vyhodnocení na
galavečeru. Denně byli rodiče informováni o dění na Lesance, posílaly se jim maily i
fotografie. Rodiče na společný mail psali svým dětem. Všechna psaníčka si vždy četli
společně, když otevřeli „poštovní přepážku“. Během pobytu nebyl nikdo nemocný, jen paní
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primářka (paní učitelka Uhrová) neustále tahala nějaká klíšťata. Celkem jich bylo 25 za celou
dobu. Děti byly hodné a spokojené. Paní učitelky byly unavené, ale krásně. Vždycky si školu
v přírodě užijí společně s dětmi – od toho škola v přírodě je. Poznají se jinak, nejsou ve třídě,
ve škole, a tak mají šanci vidět děti i z jiné stránky. A naopak.
Letní koncerty ProRadost
V pátek 18. května se v Radonicích konala sekční akce
Světla Kadaň, což je organizace, která se zabývá
prevencí drogových závislostí, terénních prací v sociálně
vyloučených lokalitách a poskytováním služeb v rámci
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Ústeckém a
Karlovarském kraji. Proč v Radonicích? Protože v lednu
2017 vzniklo nízkoprahové zařízení i u nás, které
všichni známe jako Klub Na Náměstí. Pro všechny
zúčastněné bylo připraveno odpolední překvapení, které čekalo v kinosále na radnici Koncert pěveckého sboru ProRadost. Krásné odpoledne, dojatí posluchači, standing ovation,
přídavek a velká poklona. Co si přát víc? :-)
S letním koncertem vystoupil pěvecký sbor v neděli 17. června v překrásném kostele sv. Víta
v Libědicích. Koncert se konal v rámci tradiční Vítské pouti a nutno říct, že se moc povedl a
shledal se s velmi pěknou odezvou posluchačů. Poslední
koncert sboru ProRadost se konal 1. července v Poutní
kapli Marie Pomocné na Vintířovském vrchu. Bývá to
tradiční tečka za hudební sezónou. I když už se dost dětí
rozjede na prázdniny, nebudeme v plném počtu, přesto
koncerty v kapli patří mezi nejkrásnější. Všem malým i
velkým zpěvákům patří velký dík. Za spolupráci,
zodpovědnost, píli, úsilí a nadšení, které do naší
společné práce vnášejí.
Sparťan - workout challenge
Ve středu 6. června proběhl další závod Sparťanského klání pod
názvem WORKOUT CHALLENGE. Žáci z naší školy vyzvali ty
Vilémovské a vše mohlo zažít. Zadýchaní a zpocení z těžkých
disciplín, jako byly sprinty, kliky, lehy-sedy, shyby na hrazdě, skoky
z místa a hody medicimbalem se všichni úspěšně prokousali až do
konce. Bylo pěkné pozorovat zdravé soupeření mezi našimi žáky a
hlavně podporu při jednotlivých disciplínách. Za mě musím říci, že
se mi tento závod velice líbil a organizace byla bezchybná. Velké
díky patří všem lidem okolo pana Jaroslava Koise, kteří nám
propůjčili materiální vybavení a pomohli s organizací této akce.
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ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ
Rodiče vítáni
Splnili jsme závazná kritéria a opět jsme získali pro naši školu značku: Rodiče vítáni, neboť u
nás mají rodiče dveře otevřené ke spolupráci a ke společnému řešení případných problémů. U
nás jsou rodiče opravdu vítáni.
Děti na startu
Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního
věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a
síly.
Sport a pohyb dětem
Je to komplexní tréninkový systém, založený na principech funkčního tréninku pro děti a
mládež. Cílem projektu je zapojení velkého počtu sportujících dětí a vytvoření pozitivního
vztahu dětí ke sportu a rozvoj jejich pohybové všestrannosti na území celé České republiky.
Projekt je realizován za podpory Nadace ČEZ, ČEPS, a.s., Ústeckého kraje a pod záštitou
Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje.
8.4. Mateřská škola
ZÁŘÍ
Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018
V pondělí 4. září se všichni sešli ve školce, kde se přivítali s novými dětmi. Ve školním roce
se budou učit zpívat, tancovat, malovat, tvořit a užijí si spoustu legrace.
Logopedie
Každých 14 dní dojíždí do naší školky logopedka z Měcholup a pomáhá dětem se špatnou
výslovností. Pravidelné cvičení rodičů s dětmi pomáhá tyto nedostatky rychleji odstranit.
Divadlo letadlo v MŠ
Ve čtvrtek 7. září přijelo do MŠ Divadlo Letadlo s pohádkou „V korunách stromů“. Bylo to
krásné seznámení s podzimní přírodou a zvířátky.
Setkání s rodiči a dětmi v MŠ
Na konci září se p. učitelky potřebovaly sejít s rodiči
našich dětí, aby je seznámily s dokumenty a s
plánovanými akcemi naší školky na školní rok
2017/2018. Bylo krásné počasí, a tak toto setkání
uspořádaly na zahradě u mateřské školy. Společně
s rodiči byly pozvané i jejich děti. Zatímco děti, za
dohledu asistentek, dováděly na průlezce, dospěláci
vyřídili vše potřebné. Krásné odpoledne všichni završili
opékáním buřtů, při kterém si ještě příjemně popovídali. Úsměvy na tvářích dětí i dospělých
byly známkou toho, že si to všichni moc užili.
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Vítání občánků
Děti z naší školky pravidelně vítají nejmenší občánky naší obce a okolí. Přednesou jim
básničku a rozdají malé dárečky. Tento rok vítaly dětičky v září, v únoru a v červnu.
ŘÍJEN
Klub Krteček
Od října do června každé úterý od 9:00 – 11.00 hodin začíná opět fungovat náš „Klub
Krteček“. Vždy srdečně zveme maminky na mateřské dovolené k nám na návštěvu, aby se
seznámily s prostory naší mateřské školy, zapojily se do činností a usnadnily tak svým dětem
pozdější vstup do školičky.
Podzimní krmítka
Nepsaným zvykem v naší mateřské školce je to, že vždy na podzim děti společně se svými
rodiči tvoří výrobky na vybrané téma. Tentokrát se vyráběla krmítka pro zvířátka. P. učitelky
vždy s obavami očekávají, zda se do této dobrovolné a tradiční akce zapojí alespoň někteří
rodiče. Jsme rádi, že i tento rok si v tak uspěchané době
našli trošku času a pomohli dětem s výrobky. Překvapili
nás nejen maminky a babičky, ale především tatínkové a
dědečkové, kteří s dětmi vyrobili neskutečná a velmi
propracovaná krmítka i budky pro ptáčky. Nevěřili jsme
vlastním očím, jaká nádherná dílka se ve školce sešla, a
nebylo jich málo. Děti z nich měly velikou radost a p.
učitelky příjemnou starost, kam je všechna umístit.
Naštěstí máme dostatečně velkou zahradu a společně s
pomocí pana J. Šímy a J. Novotného jsme našli vhodná místa pro každé z nich. Někteří rodiče
přinesli i krmení a pan Ježek z Račetic daroval naší školce dokonce plný pytel slunečnice.
Děti dostaly za odměnu dřevěného ptáčka a s potěšením pak sledovaly návštěvu každého
hladového opeřence, který se poblíž školky objevil. Moc děkujeme rodičům za pomoc i všem,
kterým není lhostejný život zvířátek kolem nás.
Divadlo v MŠ
Divadlo Krabice Teplice přijelo s pohádkou „O nejasné princezně“. Děti se pobavily a viděly,
jak se nemá chovat princezna.
Třídní akce
Kromě akcí, které pořádá celá MŠ, si každá třída organizuje akce
své. V říjnu to bylo „Podzimní kouzlení“ u Ježčat a „Chutě a vůně
zahrádky“ a „Drakiáda“ u Myšáků.

Fotograf v MŠ
Každý rok před Vánoci navštíví naši školku fotograf. Tentokrát přijel už v říjnu. Fotografie si
mohou pořídit nejen děti z naší školky, ale i tuto možnost nabízíme i dětem z Radonic.
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LISTOPAD
Podzimní tvoření
Každý rok na přelomu října a listopadu pořádaji v MŠ
akce spojené s podzimem. Tento rok ji nazvali
jednoduše „Podzimní tvoření“. Rodiče s dětmi tvořili
vše, co k podzimu patří. Od podzimních stromů, věnců,
jablíček až po možnost rodičů si pomalovat své děti
barvami na obličej. Jednou z oblíbených částí tohoto
odpoledne je stezka odvahy. Tentokráte odvážné děti musely dojít k „Listopadkám“ (děvčata
ze ZŠ, Nina Ondrejková a Lucie Machowetzová) a najít mezi listím odměnu. Velmi je
potěšilo, že za nimi přišly tvořit i některé děti ze základní školy.
„Koukají na nás správně“
Již popáté se MŠ zapojila do projektu preventivního screeningového vyšetření zraku
předškolních dětí. 29. listopadu přijela pracovnice z firmy Prima vizus, která vyšetřila zrak
dětí diagnostickým přístrojem PlusoptiX. Je to rychlé, bezbolestné vyšetření, které dokáže
zachytit vady zraku u dětí od šesti měsíců do osmi let.
Rytmická šou
S tímto hudebním pořadem k nám zavítal jeden mladý muž. Předvedl dětem hru na klávesy a
zapojil je do různých hudebních činností.
Burza
Pro velký úspěch i tento školní rok uspořádali 1. až 10. listopadu burzu dětského oblečení.
Své zboží nabídlo 14 maminek a prodalo se více jak 160 kusů oblečení. Vydělané peníze
použili opět na nákup pomůcek pro děti z naší školky.
Třídní akce
U Ježčat „Podzimní strašení“ u Myšáků „Barvy podzimu“, to byly názvy třídních akcí, při
kterých se děti seznámily s ročním obdobím podzim.
PROSINEC
Mikuláš a čerti v MŠ
Je to černé, má to dva rohy a ocas… Kdo to je? No přece
čert. Celý týden se všichni na příchod čerta a Mikuláše
připravovali. Děti se učily básničky, tvořily z papíru
čerty, Mikuláše s anděly, kterými si vyzdobily třídy. V
úterý byly děti plné očekávání. Některé se trochu bály,
jiné byly velmi statečné. Nejdříve čert přečetl knihu
hříchů, potom zase andílek knihu pochval. Děti byly
překvapeny, jak mohou čerti vědět o jejich prohřešcích a
všechny slíbily, že se budou pěkně chovat ke svým
kamarádům a dělat svým rodičům radost. Mikuláš si poslechl básničky a každý si odnesl
adventní kalendář. Mezitím čert hledal někoho hodně zlobivého, koho by si do pekla odnesl,
ale nikoho nenašel, a tak musel s prázdným pytlem zase odejít. Ty nejodvážnější mohly čerty
pohladit a vyfotit se s nimi.
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Zdobení stromku na náměstí
I tento rok se všichni z MŠ vypravili na náměstí. Jako ozdobičky vyráběli rybičky a vločky ze
starých cédéček.
Vánoční posezení s MŠ
Betlémský příběh, který neodmyslitelně patří k vánočním
svátkům, byl tento rok pro všechny v MŠ velkou inspirací.
Chtěli jednoduchou formou přiblížit historii a význam
Vánoc a to nejen dětem, ale také i nám dospělým. Vánoční
besídku pod názvem Půjdem spolu do Betléma zahájily
žákyně základní školy v rolích tří králů, kteří přicházejí k
Ježíškovi se svými dary. Poté následovalo taneční vystoupení dětí, které připomnělo všechny
známé postavy tohoto příběhu i samotné prostředí a místo, kde se Ježíšek narodil. A tak děti
tančily v kostýmech oslíků, oveček i kraviček, také vystupovaly v rolích pastýřů a andělů,
Marie i Josefa. Jednoduchou dramatizací i zpěvem si všichni připomněli nejen tento biblický
příběh, ale i vánoční koledy, které každoročně patří k závěru tohoto vystoupení v kulturním
domě. Děti tradičně předaly dárečky a přáníčka svým rodičům a společně s nimi odcházely
domů. Dětem se vystoupení povedlo. Poděkování za pomoc patří paní Lence Šamonilové a
žákyním Tereze Lalíkové, Nině Ondrejkové, Leoně Šímové a Lucii Machowetzové, které
celou besídku doprovázely hudbou a slovem.
Vánoční nadílka MŠ
Každá třída mívá svůj ozdobený stromeček, a tak vždy po
Vánočním posezení přichází do školky Ježíšek a přináší dětem
hry, hračky a různé pomůcky. Nechybí koledy, zacinkání
zvonečku a šťastné úsměvy dětiček.
LEDEN
Třídní akce
Postavit sněhuláka a přitom se dobře bavit, to bylo hlavní motto
„Sněhulákového dne“, který se mohl uskutečnit díky chvilkové
sněhové nadílce v lednu. Na kopečku děti ze třídy Ježčat postavily
společně několik sněhuláků, se kterými se nechaly vyfotit. Byly na
sebe patřičně hrdí. Pro příští rok přeji dětem více dnů spojených s
hrátkami na sněhu.
Letošní zimu si děti sněhu moc neužily a tak si ve třídě Myšáků
udělaly Eskymácký den. Celý den si povídaly o tom, kdo jsou
Eskymáci, jak vypadají, kde žijí a čím se živí. Hrály pohybové hry,
naučily se básničku, zazpívaly písničku a zatancovaly eskymácký
taneček. Děti tvořily iglú, z papíru vyrobily Eskymáky, ryby a
zamrzlý oceán s ledovými kry.
Klaun TÚ TÚ
Na konci ledna dorazil do MŠ Klaun TúTú, který učil děti, jak se
chovat na silnici, co je nebezpečné a co správné.
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ÚNOR
Třídní alce
V únoru si zpestřili Myšáci dopoledne malým
karnevalem. Děti už od rána přicházely v různých
kostýmech (navštívili je víly, princezny, piráti a spousta
jiných postaviček). Karneval začal hned po svačince.
Pustili si hudbu a začali dovádět, tancovali, zpívali a
skotačili v balonkách, prostě si užili hodně legrace. Na
závěr si trochu zasoutěžili o malou sladkou odměnu,
kterou nakonec získal každý. Ježčata si zase v únoru v
rámci „Barevného týdne“ zopakovali s dětmi barvy. Jeden z nejzajímavějších úkolů bylo
kreslení do mouky, kdy děti hádaly, co nakreslily. Mimo jiné měly každý den přijít v určitých
barvách oblečení. A věřte, že pro některé rodiče to byl úkol nelehký, proto jim děkuji za
spolupráci.
Jarní fotografování
Posledního února vyfotografoval děti pan fotograf s jarním plátnem. Jaro už klepe na dveře.
BŘEZEN
Safari karneval
Po roce se opět všichni sešli v Kulturním domě v
Radonicích, aby si užili dětský maškarní karneval. Letos
se učitelky převlékly za zebry a zebřím tanečkem
přivítaly všechny přítomné. A už se tančilo a soutěžilo.
Přeskákat překážky zvládla i děvčátka v dlouhých
šatech. Pak přišlo házení míčků do velké tygří tlamy a
stavění komínů. Najít místo na zmenšujícím se ostrově
byla legrace a představit svou masku na pódiu zvládli i ti
nejmenší. Příjemným zpestřením bylo taneční
vystoupení skupiny RDN Dance Baby. Jejich Tančení v dešti se jim moc povedlo. Velký
potlesk byl toho důkazem. Tři vylosovaní šťastlivci si domů odnesli zebří dortíky, které
upekla naše hodná asistentka Martina Krátká. Nechyběly ani sladké kremrole od milých
kuchařek. Pitný režim zajistil Radek Hasenöhrl. Za spolupráci a pomoc s organizací moc
děkujeme OÚ Radonice. Na památku dostaly děti zvířecí škrabošku. Bylo to prima
odpoledne, kde si všichni přišli na své.
Muzikoterapie
Seznámení s netradičními nástroji děti velmi zaujalo. Paní
učitelka pracovala s menší skupinou dětí, takže si každý mohl
vyzkoušet i hru na tyto nástroje. Bylo zajímavé sledovat, jak
se děti zklidnily a soustředěně sledovaly toto příjemné setkání.
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Návštěva 1. třídy
Předškoláci z naší mateřské školky každoročně
navštěvují 1. třídu ZŠ. I tentokrát tomu nebylo jinak.
Nejen, že se setkali se svými kamarády, ale hlavně měli
možnost vidět a také si vyzkoušet to, co je ve škole
zanedlouho čeká. Paní učitelka zapojila budoucí školáky
do výuky. Děti společně počítaly, zazpívaly si s
klavírem a dokonce mohly usednout do lavic, vedle
svých kamarádů. Do školky se vracely velmi nadšené,
moc se jim ve škole líbilo.
DUBEN
Třídní akce
Myšáci věnovali jeden den Hudební dílničce, kdy děti
zpívaly, seznamovaly se s různými hudebními nástroji,
některé si i vyzkoušely nebo je poznávaly sluchem. Děti
si vyrobily hudební nástroje, které si mohly odnést domů.
A Ježčata se vydala „Za zvířátky do pohádky“.
O dramatizaci v kostýmech byl zájem největší. Vznikly i
krásné ilustrace, loutky a zároveň si děti přiblížily život
některých zvířat.
Předplavecký výcvik
Podruhé jsme se s pětiletými a staršími dětmi zúčastnili předplaveckého výcviku. Výuka
probíhala v bazénu 1. ZŠ v Kadani. Děti se učily mnohým dovednostem. Letošní výuku,
mírně naboural výskyt neštovic. Přihlásilo se celkem osmnáct dětí a nakonec všechny
překonaly strach a plavání pro ně bylo bezva zážitkem.
Čarodějnický rej v MŠ
Tak se konečně mohli do školky všichni vyparádit. Přílet
čarodějů a čarodějnic v MŠ oslavili ukázkou kouzel. Každý
účastník sletu předvedl svou magickou moc a po té zatancoval
čarodějný tanec. Jako oběť, bohužel, museli jednu čarodějnici
upálit, a tím zahnat zimu nadobro. Letu zdar!
Jóga v MŠ
Každou středu odpoledne se scházeli ve školce všichni, kdo cvičili jógu. Kroužek
navštěvovalo dvanáct dětí ve věku od čtyř do šesti let. Při cvičení zpívali, běhali a skotačili.
Hodina probíhala hravou formou. Společně se v kruhu přivítali a pozdravili sluníčko. Pro
zahřátí tančili, nebo si zahráli pohybové hry. Děti se naučily některé jógové pozice (kočka,
pes, hora, strom…), které si dobře zapamatovaly. Ke správnému cvičení je důležité správné
dýchání a k tomu používali různé pomůcky (míčky, peříčka, brčka…). Na závěr se rozloučili
pohádkou nebo relaxační hudbou. Hodiny jógy byly příjemné.
KVĚTEN
Zápis dětí do mateřské školy
Zápis dětí do mateřské školy v Radonicích na školní rok 2018/2019 proběhl ve dvou dnech.
Ve středu 2. května si rodiče mohli vyzvednout nutné formuláře a ve čtvrtek 10. května
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vyplněné formuláře přinést zpět do mateřské školy. Na příští školní rok bylo zapsáno deset
dětí.
Besídky pro maminky
Letošní besídka ke dni matek se opozdila, ale i tak
udělala maminkám radost. Tématem byl život u rybníka.
Přiskákaly žabky se svým vyvedeným hudebně
pohybovým vystoupením. Některým žabkám byly pouze
dva roky a za to jim patří obdiv. Přišli i vodníci v
krásných fráčcích, které ušila paní Věra Částková, a
holčičky zatančily v převlecích čápů malé baletní
představení. Na závěr děti zarecitovaly a zazpívaly pro maminky a předaly dárečky.
Třída Myšáků zvolila téma STROMY. Příroda je jim
blízká a písničky Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře, které si
pro toto vystoupení vybrali, se všem také moc líbily. V
tělocvičně vytvořili veliký strom z látky, na kterém se
vše odehrávalo. Děti vystupovaly v maskách kaštánků,
lístečků, strak a datlů a společně obývaly korunu tohoto
známého stromu. Tančily, zpívaly, recitovaly básničky a
hlavně si to krásně užily. Na závěr besídky děti tradičně
zazpívaly písničku pro maminky a rozdaly jim dárečky,
které samy vytvářely.
Vyrábění s důchodci
Oslavu Dne matek v MŠ pojali netradičně. Nejprve děti důchodcům zahrály pohádku. Potom
si všichni společně vytvořili výrobky s jarní tematikou a nakonec se všichni zapojili do
závěrečného tance.
Krtečkovo sparťanské běhání
Když se jedná o pohyb, využívají v MŠ každou
příležitost, proto s radostí opět přijali nabídku pana
Jaroslava Koise a zúčastnili se akce sportovního klubu
Spartan. Díky ochotě a zápalu rodiny Koisových mohli
všichni společně s dětmi strávit jedno květnové pondělí
v místní tělocvičně a pořádně si dát do těla. Po krátké
rozcvičce děti přeskakovaly překážky, přelézaly přes
obrovské pneumatiky, skákaly přes švédskou bednu,
zkoušely svou rovnováhu a prolézaly různě dlouhé tunely. Bavilo je to a zvládali to dokonce i
ti nejmenší, i když z některých doslova lilo. Moc tímto za všechny děkujeme i za odměny,
které děti dostaly, a doufáme, že toto již druhé společné setkání opět nebylo poslední.
ČERVEN
Jak jsme slavili mezinárodní den dětí MŠ
Co je pro děti nejlepší zábava? Skotačení, skákání,
běhání, klouzání, prolézání a vůbec všelijaké řádění. A
to jim v MŠ splnili na sto procent. Zorganizovali pro ně
výlet autobusem do Dětského světa v Kadani. Na 600
m2 zde najdete prolézačky a skluzavky všeho druhu.
Všude jsou žíněnky, aby se dětem nic nestalo, a lézt
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můžete nahoru, dolů, do strany, vysoko i nízko. Pro méně odvážné je tu koutek s malými
překážkami a skluzavkami. Ale ten si děti vyzkoušely jen ze zvědavosti, aby o nic nepřišly.
Většina totiž vlezla úplně všude. Bylo slyšet jen dětský smích a výskot, který svědčil o tom,
že si to tu všichni náramně užili. Druhý den všichni již tradičně malovali na asfalt před
školkou. Poděkování patří paní Jarušce Maierové, že pro naše i pro děti z vilémovské školky
tuto akci pořádá. Škoda jen, že přišla velká bouřka a všechny krásné obrázky umyla
Den dětí ve vojenském újezdu Hradiště
Ve čtvrtek 14. června jsme byli pozváni na dětský den pořádaný
střediskem ve vojenském újezdu Hradiště. Čekala na nás jak ukázka
současné výzbroje a techniky AČR, tak lesníci, policisté a hasiči.
Děti si prohlédly novou vojenskou „tatrovku“ i zevnitř, některé si
potěžkaly různé druhy zbraní, shlédly vystoupení psa cvičeného na
vyhledávání drog a telefonů ve věznici a prolezly si vojenskou
sanitku. U hasičů si mohly děti vyzkoušet helmu a vyslechly si
přednášku o výjezdech hasičů. Lesnící dětem připravili úkoly, při
kterých měly přiřazovat listy a jehličí ke stromům, uhodnout komu
patří srst a paroží a prohlédly si dřevorubeckou výbavu. Zpestřením
byla možnost se vyřádit na skákacím hradě.
Třídní akce
Bublinkový den u Ježčat.
Návodů na to, jak vyrobit bublifuk, je na internetu
spousta. A tak naše školka dva z nich vyzkoušela. A
světe, div se, bubliny se dařily. Děti použily k výrobě
bublin kroužky různých velikostí, trychtýře i
stavebnicové díly. Foukaly a běhaly, jak nejrychleji
dovedly, a radost, kterou z bublin měly, byla nejen vidět
na jejich tvářích, ale také slyšet široko daleko. Venku
bylo teplo, všude kolem kvetly květiny, a tak se Myšáci
rozhodli udělat si „Květinový den“. Nejdříve uvili
věneček, pak si zazpívali písničku „Pod naším okýnkem“ a děti vytvořily krásné květiny,
kterými si vyzdobily třídu.
14. Pohádkové putování se zajíčkem
Bez této akce si už ani červen nedokážeme představit.
Do konkurzu na pohádkové bytosti přišlo letos dvacet
žáků ZŠ v Radonicích. Připravili si masky šašků, čertic,
vodníků, Křemílka a Vochomůrky, Jeníčka, Mařenky a
čarodějnice, Pipi dlouhé punčochy nebo krásných víl.
Děti plnily cestou různé úkoly a sbíraly razítka do
tajenky. Na konci dostaly zajíčka z kartonu, občerstvily
se a s plným bříškem a zážitky naplněným dopolednem
se vracely domů.
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Slavnostní rozloučení s předškoláky
Letos se ve školce loučili s 11 – ti kamarády, kteří měli
v září zasednout do lavic základní školy. Natažené
koberce, dojemná hudba, přítomnost pana ředitele, pana
starosty, paní matrikářky, všech učitelek, rodičů i
prarodičů umocnily tento slavnostní okamžik.
Veršované vysvědčení a šerpa, kterou každý dostal,
bude dětem připomínat chvíle strávené v naší mateřské
škole. Oficiální část uzavřeli přípitkem dětského
šampaňského a už se všichni těšili na Noc s Krtečkem. A tak 10 odvážlivců společně se svými
učitelkami přespalo ve školce. Všechny odcházející dětičky připomínalo pirátské tablo, které
se všem moc líbilo.

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI A
NÁSLEDNÝCH OPATŘENÍCH
V tomto školním roce nás navštívila Česká školní inspekce. Kontrola dokumentů školy, práce
jednotlivých součástí školy a hospitační činnosti probíhaly ve dnech 2. 6. 2017 až 6. 6. 2017.
ČSI hodnotila školu velice pozitivně a nalezené nedostatky byly školou okamžitě odstraněny.
Pro bližší přehled se doporučuji podívat na www.zsradonice.cz, kde je zpráva i protokol o
kontrole k nahlédnutí v oddělení dokumenty školy.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
9.1.

Rozbor hospodaření – 2017

9.2.

9.1.1. Příjmy

P.č.
1.1
1.2

Název příjmu
Celkové příjmy (provozní dotace)
Příjmy z hospodářské činnosti - tržby
z prodeje služeb
Úroky
Ostatní příjmy (ostatní výnosy)
Celkem

1.3
1.4

SA
672

Částka Kč
14406605,-

602

668901,-

662
649

168,45
182018,15257692,45

9.1.2. Výdaje
P. č.
2.1
2.2

Název výdaje
Investiční výdaje celkem
Neinvestiční výdaje celkem:
a) mzdové náklady
b) zákonné sociální pojištění
c) zákonné sociální náklady
d) ostatní provozní náklady:
- spotřeba materiálu
- spotřeba energie
- opravy a udržování
- cestovné

SA
042
521
524
527 - 528
501
502
511
512
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Částka Kč
0,00
15272898,94
9195707,3095023,177331,1293639,99
762455,00
103032,59
16841,00

- náklady na reprezentaci
- ostatní služby
- ostatní pokuty a penále
- jiné ostatní náklady
- odpisy majetku

513
518
542
549
551

0,00
471615,36
0,00
57175,00
100079,00

9.1.3. Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti za rok 2017 je ve výši -15206,49 Kč
Výsledek hospodaření za rok 2017
Fond rezervní

-15206,49 Kč

9.2. Informace o výsledcích kontrol
Obecní úřad Radonice provedl za rok 2016/2017 kontrolu účetnictví ZŠ a MŠ Radonice
k 9/2016.
OÚ Radonice nevznesl žádné výhrady k vedení podvojného účetnictví a provedené inventuře
za rok 2016.

10. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A
MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
V letošním školním roce jsme navázali na neformální spolupráci s německou školou
v Crottendorfu, se kterou budeme do budoucnosti více spolupracovat v rámci výměnných
pobytů jak jednodenních, tak vícedenních.

11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

12. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ
Škola se zapojila do projektu - Šablony - Radonice hrou. V rámci tohoto projektu jsou
financované čtenářské dílny, doučování, výměnné pobyty učitelů a kroužky na ZŠ. Dále
realizujeme projekt CKP – Centrum podpory pedagogů, ve kterém spolupracujeme
s pedagogy ostatních škol na tématu inkluze v ZŠ. Díky tomuto projektu jsme získali
projekční monitor, notebook, tiskárnu a další technické vybavení pro podporu
životaschopnosti centra.
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13. ÚDAJE
O
SPOLUPRÁCI
S
ODBOROVÝMI
ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A
DALŠÍMI PARTNERY
Na škole nepůsobí odborová organizace. Škola je členem Asociace škol a školských
zařízení okresu Chomutov, ředitel se účastní pravidelných setkání i výjezdních zasedání.
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