Výroční zpráva
o činnosti školy
za školní rok
2016/2017

Výroční zprávu za školní rok 2016/2017 zpracoval Mgr. Milan Šafařík, ředitel školy.
Do zprávy jsou zahrnuty veškeré informace a údaje hodnoceného školního roku od 1. 9. 2016
do 31. 8. 2017.
Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou Základní školy a
mateřské školy Radonice, okres Chomutov, dne 3. října 2017.

V Radonicích dne

Mgr. Milan Šafařík
ředitel školy

Mgr. Tibor Regitko
předseda Školské rady
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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 2016/2017 byla zřizovatelem povolena výjimka z počtu žáků v obou
třídách MŠ na 28 dětí.
Základní škola
Pro školní rok 2016/2017 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. 2017

Mateřská škola
Třídy/ročník

Celkem

Děvčata

Chlapci

IZPŽ

1. Myšáci

25

12

13

1

2. Ježčata

25

15

10

0

Celkem MŠ

50

27

23

1

Základní škola
Třídy/ročník

Celkem

Děvčata

Chlapci

IZPŽ

I. (1.) Ra

16

8

8

1

II/V. (2.) Kle

18

9

9

2

III. (3.) Ve

18

5

13

0

IV. (4.) Na

19

11

8

0

V/II. (5.) Hi

16

7

9

0

I. stupeň

87

40

47

3

VI. 6. Re

12

9

3

1

VII. 7. Va

15

6

9

1

VIII. 8. Sta

11

8

3

0

IX. 9. Cha

8

6

2

0

II. stupeň

46

29

17

0

Celkem ZŠ

133

69

64

2

I. (5.) Pet

1

0

1

0

II. (6.) Pet

1

0

1

0

II. (7.) Pet

1

1

0

0

II. (8.) Pet

2

1

1

0

I. (9.) Pet

1

0

1

0

Celkem spec.

6

2

4

0

Celkem škola

139

71

68

5

4

Školní jídelna
Kapacita
Počet strávníků
ZŠ
MŠ
Dospělí
250
104
48
29
* 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. 2017)
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)
10
3

109

Račetice
Chomutov
Vilémov

6
1
7

Veliká Ves
3
Celkem

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

139

1.7.2 Mateřská škola (stav k 22. 6. 2017)
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
Vitčice

5

Počet žáků (části)
10
3
85
5
1
3
3
11
0
1
6
1
4
3
1
1
1
139

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

Vilémov
Kadaň
Rokle
Chomutov
Podbořany
Celkem

5
2
1
1
1
50

Blov
Kadaň
Rokle
Chomutov
Podbořany

5
2
1
1
1
50

1.8. Údaje o školské radě
Školská rada školy se v uplynulém školním roce sešla jednou a to 14. 10. 2016. Na
svém jednání byla seznámena se současnou situací ve škole – byl schválen upravený školní
řád za školní rok 2016/2017 a výroční zpráva. Ostatní bez připomínek a podnětů k práci
školy. Ve školním roce 2016/2017 skončil mandát zástupců do školské rady. Volby budou
probíhat při prvních třídních schůzkách školního roku 2017/2018.
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
Do budovy byl zakoupen nový jednotný nábytek, byly zrekonstruovány lavičky na
pozemku školy, dále byla provedena investice do lepší internetové konektivity školy. Byl
změněn zprostředkovatel telekomunikace a došlo k výměně některých zastaralých počítačů.
V rámci projektu bylo zbudováno workoutové hřiště na pozemku školy a bylo zakoupeno
vybavení na kruhový trénink. Do kabinetu tělesné výchovy byly zakoupeny šatní skříně pro
pedagogy a v nářaďovně tělocvičny byla zhotovena klec na uložení vybavení.
• Dále je potřeba:
- obměnit výpočetní techniku,
- dokončit projekt školní zahrady pro místo odpočinku
- opravit a natřít fasádu školy,
- provést odizolování celé budovy.
Budova čp. 243 – mateřská škola, školní jídelna, speciální třídy a školní družina
Byly vymalovány prostory školní kuchyně. Byly zakoupeny umělohmotné bedny pro
skladování hraček v prostorách zahrady, byl opraven plot před budovou školy a
z bezpečnostních důvodů byl zbudován plot ve svahu mezi budovami mateřské školy a
zázemí kuchyně.
• Mezi další úpravy a opravy bude patřit:
- nákup moderních kuchyňských přístrojů
- nákup počítačové techniky do tříd
- zateplení celé budovy.
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Výpočetní technika
Počítačová učebna, zrekonstruovaná na jaře roku 2005 a přestěhovaná v létě 2011 do
učebny č. 28, byla vybavena 18 staršími počítači, v dnešní době již pro náročnější softwarové
aplikace nevyhovujícími.
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 získali (pro učitele)13 tabletů, které
je možno připojit ke stávajícím interaktivním tabulím.

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
Učební dokumenty
Ve školním roce 2016/2017 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 2. 9. 2013 s úpravami k 1. 9.
2016 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

Ročník
5.
6.
7
5
3
3

1.
9

2.
9

3.
9
3

4.
8
3

4
2

4
2

5
2

4

5

2
2

2
2

5

2
2
2
3

1
2

1
2

1
2

7

1
2

1
2

1
2

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
1
1

1
1

Pracovní výchova
Tělesná výchova
Informatika
Týdenní časová dotace

1
2

1
2

1
2

1
2

21

21

25

25

1
2
1
26

1
3

1
3

29

30

1
2
1
31

1
2
2
32

Třídy s upraveným vzdělávacím programem
vychází ze ŠVP ZV - LMP „Škola pro každého“, platného od 2. 9. 2013
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 34 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, druhém, šestém a sedmém ročníku pracovali žáci dle IVP.

2.7.

Učebnice a učební texty
K výuce byly používány učebnice a učební texty schválené MŠMT.
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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
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.
2.8.

2.9

Mateřská škola

Organizace vzdělávání
Mateřská škola je dvoutřídní, v přízemí je 2. třída s názvem: „Ježčata“ a v patře 1.
třída „Myšáci“.
Třídy jsou heterogenní, ve školním roce 2016/2017 s počtem 22 a 23 zapsaných dětí na obou
třídách. Celkem bylo tedy v MŠ zapsáno 45 dětí. Během roku se ještě 6 děti zapsalo, takže
se celkový počet vyšplhal na 51 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 a na každé třídě pracovala jedna
asistentka pedagoga.
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
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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, které stimulují děti ke hře i práci.
Mají tak možnost pracovat s různými materiály, předměty, učit se nápodobou a pozorováním
okolí.
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 MŠ „U Krtečka“ podle nového školního vzdělávacího
programu s názvem Krteček a přátelé projdou rokem vesele. Ten byl k 1. 2. 2017 doplněn o
nové informace podle RVP PV z ledna 2017. Náplň, cíle, záměry byly rozvrženy do 5
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 18. 4. a 21. 4.
2017, dostavilo se 13 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
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dítěte do MŠ „U Krtečka“. Po přečtení a vysvětlení případných nejasností, rodiče stvrdili
souhlas podpisem.
Přijato bylo 12 dětí. Jedno dítě bude na žádost rodičů přijato v únoru 2017.
28. 8. 2017 jsme obdrželi ještě jednu žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. A tak
bylo k 1. 9. 2016 přijato ještě jedno dítě.
Celkem tedy k 1. 9. 2017 do MŠ nastoupilo 13 nových dětí. Na školní rok 2017/2018
bylo do MŠ zapsáno celkem 45 dětí.

3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ČINNOSTI ŠKOLY
3.1.

Personální obsazení

Ředitel
Zástupce ředitele
Výchovný poradce

Mgr. Milan Šafařík
Mgr. Vladimíra Veselá
Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Ivana Klečková

Přidělení tříd
Mgr. Monika Raulová
Mgr. Ivana Klečková
Mgr. Vladimíra Veselá
Mgr. Lucie Nagyová
Mgr. Ivana Hieková
Mgr. Tibor Regitko
Mgr. Vladimír Vasilenko
Mgr. Marcela Staňková
Klára Charvátová
Mgr. Lucie Petrovová
Mgr. Ludmila Hniličková, Hana Paarová,
Lenka Uhrová,
Hana Paarová

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

Lenka Uhrová
Gabriela Vasilenková

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

Eva Bilcová
Jitka Wagnerová
Václava Samková
Václav Dolejší *
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Další funkce
Mgr. Milan Šafařík
Eva Bilcová

Metodik prevence
Preventista CO
Mateřská škola
Vedoucí učitelka MŠ
Učitelky MŠ: I. třída Myšáci
II. třída Ježčata
Asistentka pedagoga
Uklízečka MŠ
Školní jídelna
Hlavní kuchařka
Provozářka
Pomocné kuchařky

Barbora Lalíková
Mgr. Soňa Macolová, Petra Povolná
Barbora Lalíková, Bc. Heidi Šímová
Dominika Salačová
Lenka Šamonilová
Lucie Příhodová
Marcela Čurdová
Marcela Čurdová
Markéta Porscheová
Lenka Linková

3.1.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 22. 6. 2017
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
10,71

celkem

0
1
9
10
4
1
25
89,29

%

0
1
11
11
4
1
28
100,0

0
3,57
39.29
39,29
14,29
3,57
100,0
x

*Jde o faktický stav k danému dni, nebyl započítán topič, jehož pracovní smlouva je sezónní, ani tři
učitelky na rodičovské dovolené.

3.1.2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace (v závorkách jsou
uvedeny přepočtené úvazky) k 22. 6. 2017
Odborná kvalifikace

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)

splňuje kvalifikaci

4
5
1
1
5
4
2
20

12

nesplňuje
kvalifikaci

3
2
1
1
0
0
1
8

celkem

7 (4,09)
7 (6,18)
2 (1,25)
2 (1,29)
5
4
2 (1,75)

*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 0,73úvazku jako vychovatelka ŠD a 0,27 úvazku jako učitelka
ZŠ,
- pracovnice, která je zaměstnána na část úvazku 0,56 jako vychovatelka ŠD a část jako učitelka ZŠ
0,18
- pracovnice zaměstnaná na 0,75 úvazku jako asistentka pedagoga v MŠ a na 0,25 úvazku jako
učitelka ZŠ,
- vychovateli školního klubu bylo 5 učitelů ZŠ

3.1.3 Provozní zaměstnanci
Součásti
Počty
Úvazky

ZŠ

MŠ
5
4,5

ŠJ
1
1

Celkem
4
3,5

10
9

3.1.4 Změny ve stavu pracovníků
- pedagogové
• od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017 nastoupila jako učitelka ruského jazyka paní Ludmila
Hniličková s úvazkem 0,18.
• 30. 6. 2017 ukončila pracovní poměr Klára Charvátová
• od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017 nastoupila jako vychovatelka Gabriela Vasilenková s úvazkem
0,56.
• 1. 9. 2016 nastoupila jako asistent pedagoga MŠ Ludmila Jandová; byla přijata dle smlouvy
s úřadem práce.
• 1. 9. 2016 nastoupila jako asistent pedagoga MŠ Dominika Salačová; byla přijata dle
smlouvy s úřadem práce.
- provozní
• od 1. 10. 2016 do 11. 5. 2017 pracoval jako topič Václav Dolejší.
• od 2. 3. 2017 nastoupila p. Helena Bílková jako uklízečka veřejných prostranství, byla
přijata dle smlouvy s úřadem práce

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 5. 4. 2017. K zápisu se dostavilo 23 dětí. 7 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 18. 4. a 21. 4.
2017, dostavilo se 13 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
4.2.
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dítěte do MŠ „U Krtečka“. Po přečtení a vysvětlení případných nejasností rodiče stvrdili
souhlas podpisem.
Přijato bylo všech 13 dětí.
Změny ve stavu žáků v průběhu školního roku - ZŠ
30. 9. 2016 bylo ve stavu 141 žáků. Školní docházku na zdejší škole k 31. 8. 2017
ukončilo 8 žáků. K 1. 9. 2016 nastoupilo 16 žáků do 1. třídy. K 22. 6. 2017 činil stav 139
žáků.
4.3.

4.4.

Změny ve stavu žáků v průběhu školního roku - MŠ
Přijato bylo 13 dětí, během školního roku přibylo 6 dětí.

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 139 žáků v 10 třídách základní školy 87 žáků prospělo
s vyznamenáním, 51 prospělo a 2 neprospěli.
II. pololetí
Za II. pololetí z celkového počtu 139 žáků v 10 třídách základní školy 89 žáků
prospělo s vyznamenáním, 49 prospělo, 1 neprospěl.
5.12 Přehled o klasifikaci chování
I. pololetí
Za I. pololetí z celkového počtu 139 žáků v 10 třídách základní školy byla 1 žačce
snížena známka z chování na 3.
II. pololetí
Za II. pololetí z celkového počtu 139 žáků v 10 třídách základní školy nebyla žákům
snížena známka z chování.
5.2.

Přehled o docházce žáků
II. pololetí

I. pololetí
ZŠ

OH
5197

průměr
34,4

NH
151

průměr
1,09

OH
7132

průměr
51,3

NH
0

průměr
0

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.
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6.

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Prevence sociálně patologických jevů vycházela z Minimálního preventivního
programu na školní rok 2016/2017.
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:
- konec úrazům (přednáška lidí na vozíčku, jak předcházet úrazům končících na kolečkovém
křesle)
- Matilda (přednáška nevidomé paní doktorky a ukázka služeb vodícího psa Matildy)
- dvoudenní branný den (ochrana člověka za mimořádných situací, dopravní výchova,
zdravověda atd.)
- výtvarná a literární soutěž Požární ochrana očima dětí

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

7.2. Vzdělávání pedagogů v mateřské škole
- 2 učitelky se účastnily jednodenních seminářů,
- 3 pedagožky se účastnily seminářů vícedenních.
Každý je započítán tolikrát, kolika akcí se účastnil.
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8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY
Školní družina
Ve školním roce 2016/2017 byla zřízena 2 oddělení školní družiny. 1. oddělení vedla
vychovatelka p. Lenka Uhrová a 2. oddělení vedla p. vychovatelka Gabriela Vasilenková,
celkový počet zapsaných žáků byl 46. Činnost školní družiny probíhala v budově čp. 243, ve
třídách k tomuto účelu vybavených stolky, kobercem a hrami.
8.1.

Téma školního roku 2016/2017 bylo „Družinová olympiáda“.
Celý rok probíhaly ve školní družině tradiční i netradiční soutěžní
disciplíny. Děti dostávaly průběžně diplomy a na konci roku
proběhlo velké vyhodnocení s medailemi a odměnami.
ŘÍJEN
Muffinování
Této akce se zúčastnilo 30 dětí ve dvou skupinách. Bylo to
odpolední pečení a zdobení muffinů se závěrečnou výstavou a
soutěží.
LISTOPAD
Odpolední dýchánek
V listopadu se uskutečnilo tradiční relaxační odpoledne, tentokrát na téma „Andělé“. Ve dvou
dnech se zde vystřídalo 20 dětí. Dýchánky jsou motivací k plnění úkolů v průběhu školního
roku.
Čertí rojení
Večerní průvod dětí v čertích kostýmech, které se prezentovaly rodičům tanečkem, písní a
básní za doprovodu kytary, obdarovávaly všechny přítomné drobnými dárečky.
LEDEN
Ples v kouzelné zahradě
V lednu proběhl ples s přespáním ve školní družině. Akce plná zábavy a
soutěží, na kterou jsme se všichni dlouhodobě připravovali.
BŘEZEN
Pizza párty
V březnu se konala naše družinová párty ve stylu vaření pizzy a její různé variace. Výroby své
vlastní pizzy se zúčastnilo 20 dětí.
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DUBEN
Odpadky
Každoroční dubnový ekologický projekt byl zaměřen na tvořivou recyklaci, ochranu
životního prostředí a třídění odpadu.
Hledání duhové víly
V dubnu také proběhla zábavná akce plná malých víl. Přišlo 27 dětí.
Klobouková diskotéka
Tak jako každý rok jsme oslavili Mezinárodní
den dětí. Zúčastnilo se 27 dětí.

Příběh vody
Letos jsme se zúčastnili výtvarné soutěže vypsanou společností (SčVK ).
ČERVEN
Opékáním buřtů
Školní rok jsme ukončili jako již tradičně opékáním buřtů před školní
družinou.
Prodej drobných výrobků
Na školní akademii byla naše letošní poslední akce, kde jsme rozprodali naše rukodělné
výrobky.
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 např. 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

3. – 9. r.

Mgr. Lucie Nagyová

Florbal

Flo

3. – 9. r.

Mgr. Monika Raulová
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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
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, Lock´.... 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 dáváme 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 jsme si vyzkoušeli, jak se např. míchají barvy, jak
vzniká portrét, nebo jsme si ukázali, 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.
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8.3.

Kalendář školních a mimoškolních akcí

V hodnoceném školním roce 2016/2017 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.

ŘÍJEN
Branný den v Radonicích
V pondělí 24. 10. 2016 měli žáci možnost dozvědět se zajímavé informace a vyzkoušet si
výzbroj, výstroj a techniku všech složek integrovaného záchranného systému v České
republice. Následující den, tj. 25. 10. 2016, byli žáci rozděleni do skupin a veškeré informace
z předešlého dne mohli použít v soutěži, kde se hodnotila spolupráce mezi jednotlivými žáky
ve skupinách a vědomosti v oblastech dopravní výuky, zdravovědy, mimořádných situacích
atd. Celá akce byla hodnocena jak žáky, tak vyučujícími velice pozitivně s tím, že jsme byli
překvapení připraveností a umem našich žáků v těchto oblastech.
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Divadlo Řimbaba
Tentokrát k nám Divadlo Řimbaba z Jihlavy
přijelo s pohádkou Paní Nuda. Představení se
konalo v místním kině pro všechny žáky
prvního stupně. Herci vtáhli děti do děje,
několik jich mohlo v pohádce dokonce
účinkovat, ostatní se zapojili tancem, zpěvem
či radou. Hodně jsme se nasmáli, neboť
jejich představení jsou opravdu vtipná. Jistě
u nás nebyli naposledy.
Ochutnávka selského rozumu
Ve středu 9. listopadu se v naší škole konala
přednáška předního českého psychologa PhDr.
Marka Hermana „Ochutnávka selského rozumu“.
Přednáška byla určena rodičům, pedagogům naší
školy a nabídli jsme tuto možnost i školám v
okolí. Příjemný podvečer jsme zakončili
autogramiádou – kniha Najděte si svého
marťana už má spoustu nových majitelů. Krásně
se čte, vřele doporučujeme.
Taneční workshop
V červnu bývá pravidlem, že ukončujeme taneční sezónu spaním v tělocvičně, kde se učíme
nové taneční kroky a pomalu startujeme novou etapu. Setkání bylo v klidném rodinném
duchu. Učila nás opět naše patronka Iva Petrová.
Oproti tomu zahájení nové sezóny proběhlo ve velkém stylu. Sešli jsme se o podzimních
prázdninách 26. a 27. října 2016. Pozvali jsme si Evičku Hurtovou. Učila nás latinskoamerické tance jako jive, cha-chu a salsu. Hip hop a house dance učila Ivča Petrová z Prahy,
přičichli jsme stylu break dance, který vyučoval Petr Jordán, a to vše jsme proložili
dramatickou výchovou, kterou vedla úžasná Terezka Bergmannová. Program byl nabitý a za
ty dva dny jsme udělali spoustu práce. Sešlo se nás na 50 účastníků z Radonic, Vilémova a
Kadaně.
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LISTOPAD
Halloween
Hned první listopadový den se sešlo téměř sedmdesát dětí a rodičů před strašidelným
halloweenským domem, kterým se již tradičně stala školní družina. Děti i rodiče museli plnit
neobvyklé úkoly – sáhnout do kabelky oběšenci a vzít si kartičku, hledat v tmavém křoví
cedulky s kódy, sáhnout do zakrytých nádob s neznámým obsahem a najít další symbol, na
pavoučích příšerách hledat další informace, protáhnout klíč po šňůrové cestě, potkat se s
oživlými mrtvolami, které řvaly a vydávaly příšerné zvuky. Celý dům byl ponořen do tmy,
osvícen jen světlem svíček a ozvučen strašidelnou halloweenskou hudbou, při které se nám
ježily vlasy. Hodně se bála i sama strašidla, která jsou mimo Halloween žáky osmé či deváté
třídy. Děti, rodiče, strašidla i paní učitelky, které akci připravily, si podvečer opravdu užili.

Projekt Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš,
čteme
S partnerskou slovenskou školou jsme se včas
zkontaktovali, abychom o sobě věděli. Naši žáci
vytvářeli záložky už v loňském roce v projektu.
Záložka do knihy spojuje školy, a proto věděli, co je
čeká. Paní učitelky nabídly dětem vhodné techniky,
pomohly žákům s jejich nápady. V hodinách vládla
příjemná atmosféra, neboť děti chtěly vytvořit
záložky pro slovenské děti co nejlepší. Ze záložek,
které jsme obdrželi z Kamenné Poruby na
Slovensku, měly děti obrovskou radost. Musím
zkonstatovat, že byly povedenější než loňské. Dali si
s tím stejnou práci jako naše děti. Myšlenka je moc pěkná a rádi se zúčastníme i v příštím
roce.
VZPoura úrazům
Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny
VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci
úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Program
realizují hendikepovaní pracovníci VZP ČR s
vlastními zkušenostmi, kteří vědí, jaké je to žít
s následky po úrazu. Velmi příjemné
vystupování paní Jarmily i pana Zbyňka bylo
první, co zaujalo děti i dospělé. Dokázali
všechny zaujmout svým osudovým příběhem,
povídáním o sportování hendikepovaných, o životě po úrazu, o radostech i o nebezpečí, která
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na nás číhají. Pro děti je taková beseda
samozřejmě daleko větším přínosem, než když
jim zdravý člověk vypráví, co všechno by se
mohlo stát. Na závěr besedy si děti i dospělí
mohli vyzkoušet, jak se jezdí na invalidním
vozíku. Přejet práh ve třídě se nám nepodařilo
bez pomoci, a to byl jen nepatrný problém.
Vozíčkáři se do situací, které nám přijdou běžné,
dostávají denně.
Florbal Chomutov - mladší chlapci
V pondělí 21. 11. jsme s chlapci 2., 3., 4. a 5. ročníku odjeli na okresní kolo do Chomutova.
Probíhal zde turnaj – „O pohár českého florbalu“. Chlapci urputně bojovali. Ještě minutu před
koncem jsme vedli 6:5. Potom jsme dostali nešťastný gól a v nájezdech při nás také štěstí
nestálo. Dali jsme dvakrát tyčku.

Florbal Podbořany - starší chlapci
Ve středu 23. 11. 16 jsme s chlapci druhého
stupně odjeli již podruhé na florbal do Podbořan.
Tento turnaj byl velmi dobře od pořadatelů
připraven. Probojovali jsme se skrz skupiny a
zahráli si o třetí místo. Tento rok máme
začarované čtvrté – bramborové místo.

Kadaňský švihák
Již podruhé jsme se zúčastnili soutěže v
přeskoku přes švihadlo za 1 minutu
(snožmo), které se konalo ve středu 23. 11.
2016 v tělocvičně Střední školy TGA v
Kadani.
Letos
jelo
naši
školu
reprezentovat 11 dívek z 1. i 2. stupně –
byly vybrány na základě výsledků
školního kola, kterého se zúčastnilo 23
dětí. Do soutěže se přihlásilo šest škol a

22

hodnoceny byly 3 kategorie – žáci a žákyně z I. stupně ZŠ, z II. stupně ZŠ a středních škol.
Každý skokan měl tři pokusy, ze kterých se vybral nejlepší výkon. My jsme bodovali v 1.
kategorii a přivezli domů tři krásná umístění!
Florbal Kadaň dívky
Velmi příjemná premiéra pro nás byla zúčastnit se turnaje
v Kadani. Turnaje se zúčastnilo devět týmů. Nakonec jsme
bojovali o páté až šesté místo. Skončili na šestém místě.
Dívky byly úžasné. Bojovaly, běhaly a střílely góly. Není
důležité, že jsme skončili na šestém místě, vždyť jsme vyjeli
poprvé. Důležitější je, že si dívky turnaj užily.
ProRadost: Adventní dárek z Radonic
Obyvatelé kadaňského Domova „rozbalovali“ první letošní vánoční dárek. Nebyl to dárek
ledajaký, nic, co by se dalo pořídit v obchodě či si objednat přes zásilkovou službu na
internetu. Naši senioři dostali dar dnes tolik moderní, zážitkový, koncertní. Potěšit srdce
všech a připravit svým posluchačům nádherný zážitek přijel do Domova radonický pěvecký
sbor ProRadost. Mladí zpěváci a zpěvačky sklidili úspěch. Plným právem, stejně jako
adventní čas a Vánoce samotné, jsou dokonale kouzelní. A protože dle slov sbormistryně
Ivany Hiekové byly sympatie vzájemné, je velmi pravděpodobné, že jsme se společně
neviděli naposledy.

Restaurování obrazů
Rozhodli jsme se pořídit našim školním nástěnným obrazům nový kabát. Některé z nich
vznikly přesně před čtyřiceti lety, i proto se nám zdálo "restaurování" víc než symbolické. A
tak se v září vrhli žáci 5. třídy pod taktovkou třídní Ivany Hiekové do práce. Všichni se s
obrovskou chutí a pracovním nasazením vrhali každé úterý v hodinách výtvarné výchovy do
práce a skutečně, nové barvy daly obrazům svěží náboj. Některé z nich už visí v nových
kabátech na chodbách, některé na ty své čekají po Vánocích. No, posuďte sami. Není to
krása?
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PROSINEC
Mikulášská nadílka
Tradiční prosincovou akcí v naší škole je mikulášská nadílka v podání žáků 9. třídy. Každý
rok se deváťáci těší, že se z nich na jedno dopoledne stanou čerti, andělé a Mikuláš. Chodí do
školky i do jednotlivých tříd ve škole, kde přečtou listinu hříšníků, kterou připravují třídní
učitelé, děti obdarují sladkou dobrotou a ty zlobivé postraší. Děti, i když se bojí, se na čerty
ve škole moc těší. Sem tam ukápne slzička, kterou vzápětí vystřídá dobrý pocit ze
zvládnutého strachu a radost z toho, že už jsou čerti pryč. A všichni učitelé si oddychnou, že
čerti přijdou zase až za rok.

Florbal Chomutov – mladší žáci
Chlapci z prvního stupně se zúčastnili florbalového utkání v Chomutově, který byl
organizován Základní školou Březenecká. Musíme pochválit všechny naše chlapce za
bojovnost a smysl pro fair-play, kterou projevili ve hře. Chlapci předváděli neuvěřitelné
výkony, které se odrazily i na vyhraném utkání. V dalších dvou zápasech jsme pocítili
přicházející únavu a technickou zdatnost našich soupeřů. Výkony chlapců již ale nestačily na
soupeře a oba zápasy jsme prohráli. Skončili jsme tak na nepostupovém místě ve skupině.
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Advent ve škole
V letošním roce jsme se rozhodli, že místo stromečku budeme mít ve škole ozdobnou
girlandu. Byl to výtečný nápad naší paní školnice a paní učitelka Klečková tuto girlandu
vyrobila. Vypadá to nádherně! Stromeček se nám totiž nikam nevejde, protože na místě
stromečku stojí šatní skříňky. Adventní čas jsme zahájili společným zpěvem koled u
„stromečku“. Celý měsíc zní chodbou od rána vánoční koledy. Každé pondělí zacinká
zvonek a my se scházíme u školního adventního kalendáře – má jen čtyři okénka a v nich je
každé pondělí přání od Ježíška – že se nesmí zkoušet, nebo že nebude domácí úkol. Přání se
učitelé snaží dětem splnit. Advent je krásné období i v naší škole.

Vánoční turnaj
Pro žáky druhého stupně byl připraven
Vánoční turnaj v sálové kopané. Žáci si
vytvořili šestičlenná družstva – mohli jsme
tedy vidět při hře tyto týmy: FC STARS
RADONICE
RADONICKÝ
BAGŘI,
SEKAČKY, FC ZIPY, FC a MRŠINY.
Kromě jednotlivých fotbalových zápasů se
družstva utkala v zábavných soutěžích –
Ronaldo s kocovinou, Předvánoční úklid,
Mašér a jeho vedoucí pes smečky
První sníh
Jak už to bývá, skončily prázdniny a počasí
začalo být pro děti teprve zajímavé. Po
šíleném vichru (ve středu 3. ledna)
soustavně sněžilo, a tak si děti i v době
vyučování TV (a hlavně po něm) mohly užít
zimní radovánky. Bez ohledu na věk se
všichni váleli ve sněhu, stavěli sněhuláky,
bobovali, sáňkovali. Jsme tu jako v pohádce,
je to nádhera! Snad dětem taková zima ještě
chvilku vydrží.
Spartan School race
V radonické sportovní hale se konal Sparťan
School race pod záštitou Spartan street
challenge Radonice, kde se sešli žáci druhého
stupně z více škol. Žáci překonávali různé
překážky zaměřené na silově-vytrvalostní
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disciplíny. Celý závod byl dětmi velice pozitivně hodnocen a škola bude ve spolupráci s nově
vzniklým sportovním klubem pod vedením pana Jaroslava Koise i nadále spolupracovat.
Tímto děkuji kolektivu rodičů a přátel školy za pomoc při organizaci.
LEDEN
O Lesíčkovi
Pro žáky 1. stupně byla zdarma připravena karlovarským divadlem hudební pohádka O
Lesíčkovi, kterému uletěly včely. Děti si zábavnou formou zopakovaly pravidla třídění
odpadu a informace o přírodě. Potěšilo nás, že děti všechno věděly, ve škole totiž třídíme
odpad každý den. Herci si velmi pochvalovali, jak máme šikovné, hodné a vychované žáky, a
to nás moc potěšilo.
Divadlo VeTři
Letos jsme po delší odmlce pozvali do naší školy opět Divadlo VeTři s preventivním
programem. Herci tohoto divadla, Míša Marková a Vlasta Vébr, umí zábavnou a vtipnou
formou přiblížit dětem nebezpečí, která na ně mohou číhat. Pro žáky prvního stupně jsme
vybrali téma Kontakt s cizím člověkem, starší žáky čekala scénka na téma Internetová
kriminalita. Během představení jsou žákům kladeny dotazy a děti odpovídají či se zapojují do
představení. Herci vysvětlují, jak by se mělo v dané situaci postupovat. Přestože se jednalo o
vážná témata, hodně jsme se nasmáli a zároveň poučili.
ÚNOR
Společenský ples ZŠ a MŠ
S potěšením můžeme konstatovat, že máme ples úspěšně za
sebou a povedl se. Jistě se najdou chybičky, které se při
organizaci takové události vloudily, ale ty nám hosté plesu
určitě prominou. Všichni se skvěle bavili, tančili do roztrhání
těla, bylo veselo, jak tomu na plese má být. Na začátku večera
vystoupila taneční skupina RDN Dance pod vedením Zuzky
Lalíkové. Jejich vystoupení je každý rok pěkné a nápadité –
letos byly dívky černobílé jako nebe a peklo, moc jim to slušelo.
Během večera jsme nabízeli lístky do tomboly a perníkové
vločky tzv. „Kousek zimy pro děti“. Perníčky nám upekly paní
kuchařky ze školní jídelny a moc se jim povedly, byly výtečné.

FLORBAL OPEN KIDS
Zúčastnili jsme se otevřeného turnaje FLORBAL
OPEN KIDS. Chlapci i dívky si svoji premiéru dosti
užili. Celé dopoledne bylo prima. Musím pochválit
naše žáky za vzorné chování v autobuse i na turnaji.
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BŘEZEN
Staň se naší SuperStar 2017
V březnu se konal již 14. ročník naší pěvecké soutěže Staň se naší SuperStar. Pátá třída se
proměnila v hudební salónek, účinkující si vylosovali pořadí v jednotlivých kategoriích,
odborná porota se usadila na svých místech, hosté se namačkali, kam to šlo, neboť jich
tentokrát přišlo zase více než vloni, paní učitelka Hieková usedla za piáno. Krásné odpoledne
mohlo začít.
Během soutěže jsme slyšeli písně v pěti jazycích – češtině, romštině, slovenštině, angličtině a
ruštině. Zpívalo 40 dětí od první do deváté třídy, sedm chlapců a 33 dívek, každá třída měla
své zastoupení. Jak se zvyšoval věk soutěžících, stoupala i náročnost písní. Při některých nám
vstoupily do očí slzy, jiné nás pobavily. Bylo to opět krásně prožité odpoledne, plné emocí z
nádherných vystoupení dětí. Poděkování patří paní učitelce za výtečný klavírní doprovod
všech interpretů a za nespočet hodin, které společně strávili při zkouškách. Těšíme se na další
ročník!

Vynášení Morany 2017
Už máme dost zimy, stejně jako každý
březen! Je třeba vynést Moranu a přivolat
jaro! A proto jsme se vydali ve čtvrtek
16. března s naší školní Moranou po
vesnici za mohutné sborové recitace dvou
básní. Moraně jsme u potoka Liboce
zazpívali na cestu písničku, pan učitel
Vasilenko ji zapálil a hodil do potoka.
Stejně jako jiné roky se i tentokrát
zarazila o kámen ve vodě.
Pasování prvňáčků na čtenáře
V Březnu navštívili členové našeho knihovnického kroužku první třídu.
Nepřišli s prázdnou. Přinesli s sebou velký pasovací meč, růžové a modré
šerpy s velkým nápisem „Malý čtenář“ a pamětní listy. Všech 16 prvňáčků
postupně přečetlo krátký článek, který jim vybrala jejich paní učitelka. Jedni
četli rozvážně, jiní rychle, ale všichni měli trochu trému, jestli se jim to
podaří. A podařilo! Všichni prvňáčci ukázali, že už umí číst. Proto je naši
šikovní starší kamarádi – čtenáři postupně jednoho po druhém pasovali na
čtenáře a vyznamenali šerpou, kterou si odnesli prvňáčci domů. Na závěr
pasování ještě museli noví čtenáři složit slib, ve kterém se zavázali knihy ctít
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a ochraňovat. A slíbili, že o všech přečtených knihách budou vyprávět svým kamarádům, aby
si je také mohli přečíst.
Hodnocení pobytu ve škole v přírodě – Mariánská, chata Lesanka
Do školy v přírodě odjíždělo 45 dětí od 2. do 5. třídy a šest dospělých. Počasí nám nepřálo,
cestou tam začalo vydatně pršet, ve vyšších polohách byl dokonce sníh. Celý týden bylo
sychravo, větrno, chladno, ale nám to na chuti školu v přírodě si opravdu užít nic neubralo.
Pokoje byly útulné, na každém bylo WC a koupelna. K dispozici byla prostorná klubovna s
ping-pongovým stolem i audiovizuální technikou. Snídaně byly podávány formou švédského
stolu, děti mohly jíst do sytosti – cereálie, mléko, jogurt, džemy, pečivo, uzeniny, sýry,
zelenina, ovoce, Oběd i večeře byly s obsluhou. Vše bylo pěkně zorganizováno a velmi
chutně připraveno. Denně jsme byli venku a poznávali okolí, soutěžili jsme, hráli jsme hry či
ping-pong, hledali ukryté indicie, uspořádali jsme Cirkus Lesanka, tančili jsme na diskotéce či
tanečním mejdanu, bádali jsme po stopách Mariánské. Na závěr jsme vše zhodnotili na všemi
očekávaném Galavečeru, jak to už léta nazýváme. Denně jsme komunikovali s rodiči
prostřednictvím mailu, který vždy založíme k příležitosti školy v přírodě – rodiče píší dětem,
my zase píšeme zprávy o tom, co děláme. Velmi se nám to osvědčilo, rodiče si tento způsob
informování pochvalují. Z dětí i dospělých se vytvořila bezvadná parta, byli jsme sice všichni
dost unaveni, ale stálo to za to. Celkově lze školu v přírodě hodnotit jako velmi povedenou.
Velká pochvala patří všem dospělým, kteří bez ohledu na svou pracovní dobu, vymýšleli a
připravovali akce pro děti. Bez dobrého týmu by to nešlo.

Noc s Andersenem 2017
V pátek 31. března (přesně týden po návratu ze školy v přírodě) se sešlo 40 dětí a sedm
dospělých v půl sedmé večer ve škole. Proč chodíme večer do školy? Uspořádali jsme totiž
tradiční Noc s Andersenem, už ani nevíme po kolikáté. Ve škole se sešlo 40 dětí od 1. do 8.
třídy (tentokrát se zúčastnili i žáci UVP třídy). Děti přišly v půl sedmé do školy, s sebou
spacáky, karimatky, polštáře, knihy a plné ruce dobrot od maminek (na švédský stůl). Na
začátku večera děti představily svoje oblíbené knihy, o kterých velmi nadšeně mluvily. Poté
se rozdělily do týmů a luštily náročnou tajenku, aby se dozvěděly, jaké je téma letošní Noci s
Andersenem.
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DUBEN
Zápis do 1. třídy
Ve středu 5. dubna 2017 proběhl v naší škole
Zápis do 1. třídy. Je to velmi důležitý den pro
budoucí školáčky a my se snažíme, aby se dětem
ve škole líbilo. Děti nám ukázaly, co už se
naučily, jak znají barvy či tvary, umí nakreslit
postavu, vyprávět pohádku či recitovat básničku a
jiné dovednosti, které budou potřebovat od září.
Letos přišlo k zápisu 15 dětí.
Florbal open kids - dívky
Zúčastnili jsme se posledního otevřeného turnaje - FLORBAL OPEN KIDS. Do Chomutova
odjeli chlapci a dívky z prvního stupně. Proti nám hráli žáci z Chomutova a Meziboří. Hrály
se zápasy každý s každým ve své skupině. Mladší žáci dva zápasy prohráli a dva vyhráli.
Příští rok se určitě znovu zúčastníme.

Mezinárodní den tance 2017
Již po třetí jsme se zaregistrovali do taneční mapy Vize tance, abychom
společně oslavili Mezinárodní den tance, který se datuje na 29. dubna.
Společným zážitkem je každoročně taneční flashmob. Přední český tanečník
a choreograf Jan Kodet společně se sólistou Baletu Národního divadla
Mathiasem Deneux připravili energií nabitou choreografii letošního
flashmobu na písničku Just Dance české elektro-swingové kapely MyDy
Rabycad. Trénovali jsme poctivě celý duben. Těší mě, že se s velkou chutí
zapojil i klub NaNáměstí a hrstka dospělých. Výsledkem je video natočené
na radonickém náměstí, kde se nás sešlo 43 tanečníků.
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KVĚTEN
Karel IV. Ve středu 3. 5. 2017 jsme se
„vrátili“ do dob Karla IV. Ráno jsme
se sešli ve škole. První a druhou
hodinu jsme pracovali každý ve své
třídě. Ale téma bylo pro všechny stejné
– KAREL IV. Někteří Karla IV.
malovali, jiní vyhledávali o něm
zajímavosti. Poznávali jsme jeho život a dílo, co všechno pro další
generace vytvořil. Po druhé vyučovací hodině jsme nasedli do autobusů
a odjeli na Červený Hrádek, který se nachází u Chomutova. Když jsme
dojeli na místo, rozdělili jsme do dvou skupin – jedna skupina si odešla
prohlédnout nedalekou oboru. My „menší“ jsme začali prohlídkou
Červeného Hrádku. Měli jsme úžasnou průvodkyni. Dozvěděli jsme se, proč se HRÁDEK
nazývá „ČERVENÝ“.
Mezi prvními jsme se zaposlouchali do tónů klavíru v
rekonstruovaném rytířském sále a my si na tomto kouzelném místě zazpívali. Děti se přes
pověsti, pohádky a další vyprávění dozvěděli mnoho zajímavého o Červeném Hrádku (i nám
Ríša našel tajnou skrýš v historické skříni). Naše prohlídka skončila v kapli, kde nám zahráli
na varhany. Po svačince pokračoval program pod hrádkem. Byl pro nás připraven tak, aby nás
zajímavým vyprávěním a hereckým vystoupením seznámil se životem Karla IV. Něco jsme
už věděli a spousty dalších zajímavostí jsme se dozvěděli. Výlet se nám moc líbil. Počasí nám
přálo (bylo pro nás paní učitelkou Veselou objednáno). Po čtvrté odpolední hodině jsme dojeli
zpátky do Radonic.
DEN ZEMĚ 2017
V letošním školním roce se naše škola zapojila do velké akce nazvané „UKLIĎME SVĚT –
UKLIĎME ČESKO“, čímž jsme zároveň oslavili již tradiční Den Země. Ve čtvrtek 11.
května žáci naší školy neusedli do školních lavic, ale šli se svými třídními učiteli do Radonic
a okolí, aby pomohli naší Zemi tím, že ji trochu zkrášlí. Zkrátka, jak by někteří řekli, tento
den se neučili. Ale ona to není tak úplně pravda. Učili se dokonce několik věcí najednou.
Učili se, že mohou udělat něco pro sebe a své okolí jen tak, pro radost. Poznali, že práce
vyžaduje námahu a vytrvalost, aby se dostavil výsledek. Zjistili, že je lepší čistotu udržovat a
nedělat nepořádek, než pak po sobě a po druhých uklízet. A zcela prakticky si ověřili přísloví:
„Jaký si to uděláš, takový to máš!“. Jak se budeme chovat my k naší Zemi, takovou ji budeme
mít. Máme na výběr. Žáci naší školy dali touto akcí najevo, že si už vybrali, že jim není
jedno, jak naše okolí vypadá a že se umí přičinit o to, aby naše Země byla krásnější.
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Májové oslavy v Radonicích 2017
Rok s rokem se sešel a začíná být tradicí, že jsme opět mohli být součástí programu Májových
oslav. Náš taneční vstup začal v půl čtvrté. Na parket ladně usedlo šest elegantních děvčat
oděných do kabaretních kostýmů a nad ně si přísně stouply neméně krásné hiphoperky.
Tanečnice ukázaly různé styly. V první části choreografie tančily HIP HOP, poté následoval
lehký DANCEHALL, třetí ukázkou byla vzpomínka na Mezinárodní den tance FLASHMOB
Jana Kodeta a závěr sestavy vtáhl obecenstvo do malého kabaretu. I přes velkou trému se
vystoupení povedlo.

Spartan cross country
Na radonickém kopečku se konala další soutěž ze seriálu Spartan school games a to Sparťan
cross country run - přespolní běh. Překážky a vytyčení okruhu si vzali na starosti opět členové
SK SPARTAN Radonice. Této akce se zúčastnilo mnoho žáků z druhého stupně vesnických
škol. Žáci absolvovali několik okruhů a překonávali různé typy překážek. Díky skvělé kondici
a zaujetí pro věc si naši žáci ukousli ze stupně vítězů

ČERVEN
Spartan square run - běh náměstím v
Radonicích
Ve středu 7. 6. 2017 se konala na náměstí v
Radonicích závěrečná soutěž ze seriálu
Spartan school games pod názvem sguare run
– běh na náměstí. Žáci opět zápolili v běhu a
překonávání překážek. Tato soutěž byla
pořádaná pro žáky druhého stupně vesnických
základních škol a naši žáci se umístili na
stupni vítězů ve dvou kategoriích. Díky
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kvalitní přípravě jak žáků, tak pořadatelů proběhlo vše v pořádku a závěrečné vyhodnocení
celého seriálu her bylo velice pozitivní. Díky spokojenosti všech přítomných žáků bude škola
nadále spolupracovat s organizátory akce a připraví v příštím školním roce dva závody.
Knihobudky v Radonicích
Na začátku školního roku se žáci 8. třídy dohodli, že by
chtěli udělat něco pro ostatní, a proto se zapojili do
celorepublikového projektu Extra třída. Nebyli na to
sami, celou dobu jim pomáhaly jejich patronky, paní
učitelka Staňková a paní učitelka Veselá. Nejprve museli
vymyslet, co pro naši obec udělají. Nápadů bylo několik,
a tak se muselo hlasovat. Vyhrála myšlenka postavit v
Radonicích tři knihobudky, aby si lidé mohli kdykoli
bezplatně půjčit knihu a číst. Dalším krokem bylo
vymyslet, jak se náš projekt bude jmenovat. Opět se
hlasovalo a zvítězil název „ Zabav se hned!“ Dalším
krokem bylo sestavit podrobný plán prací, které musíme
vykonat, aby knihobudky do konce školního roku stály v
naší obci. Rozdělili jsme si funkce, každý měl něco na
starosti a za něco zodpovídal. Domluvili jsme se, jak
budou naše knihobudky vypadat, že budou červené, jaké
budou mít rozměry, oslovili jsme pana truhláře Šodka,
který pro naši školu často něco vyrábí. Vymysleli jsme
společně pravidla knihobudky, která jsme nechali vytisknout na umělohmotné tabulky. Chtěli
jsme je přišroubovat na boční strany knihobudek, aby se jimi mohli všichni řídit. Uspořádali
jsme velkou prezentaci projektu, na které jsme museli náš záměr představit před panem
starostou a našimi zastupiteli, před panem ředitelem a zástupcem Extra třídy z Prahy. Obstáli
jsme na jedničku, projekt jsme obhájili a byla nám od obecního úřadu přislíbena pomoc i
finanční podpora, bez které bychom to určitě nezvládli.
Přeshraniční olympijské hry
Ve čtvrtek 1. června jsme slavili Mezinárodní den dětí. Letos jsme nemalovali na asfalt, ale
uspořádali jsme na naší škole přeshraniční olympijské hry. Ráno a kolem deváté hodiny
zastavil před školou autobus plný dětí a učitelů z partnerského městečka Crottendorfu. Po
krátkém přivítání jsme se pod školní vlajkou pozdravili a zahájili ve třech jazycích (v češtině,
němčině a angličtině) naše malé olympijské hry. Zazněla i hymna těchto her, Včelka Mája.
Utvořili jsme velký česko-německý útvar a pod vedením vlajkonošů, kteří nesli českou a
německou vlajku, jsme se průvodem přes radonické náměstí přesunuli na naše místní
fotbalové hřiště. Tam následovalo rozdělení všech účastníků do smíšených česko-německých
skupin. Jednotlivé týmy se vydaly na hřiště a soutěžily. Nešlo vůbec o nějaké velké sportovní
výkony, ale spíš o zábavné disciplíny, kde bylo důležité pochopit, co se na stanovišti bude dít,
domluvit se mezi členy týmu, jakkoliv, a spolupracovat mezi sebou. To byl základ úspěchu.
Někteří to zvládali s drobnými obtížemi, jiní perfektně. Dokonce tak skvěle, že mezi
některými vznikla nová česko-německá přátelství. Všichni soutěžící se proto moc rádi
posadili v naší hudební třídě, kde jsme si společně zazpívali tři písničky. Pod vedením paní
učitelky Ivany Hiekové, která nakopírovala texty a doprovodila nás hudebně, zaznělo celou
naší školou v angličtině krásné Hallelujah ze Shreka, španělský hit Sofia a jedna veselá
rytmická vytleskávačka. Zpívali všichni, i páni ředitelé obou škol a pan starosta z
Crottendorfu. Pak už přišlo jen rozloučení, vzájemné poděkování za příjemně strávený den a
pozvání pana ředitele k nim do crottendorfské školy někdy v příštím školním roce. Měli jsme
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připravené dárkové taštičky a balíčky pro malé i velké německé kamarády, aby jim od nás
kromě krásných zážitků zůstalo i něco na památku.

Akademie 2017 – Jsme Evropané
V úterý 27. června jsme mohli přivítat v sále radonického kulturního domu opět více než 300
diváků, kteří se přišli podívat na naši tradiční akademii. Tentokrát byla na téma Jsme
Evropané. Pro učitele i žáky to znamenalo vybrat si stát, který budou při svém vystoupení
prezentovat. Akademii vždy zahajuje pěvecký sbor ProRadost, který sklízí úspěchy na svých
koncertech v širokém okolí. Zpěváčci potěšili publikum veselými písničkami a naladili
každého na báječný podvečer. Každý to pojal originálně, a tak jsme mohli vidět prvňáčky s
tanečním vystoupením „Ať žijí duchové“ v krásných kostýmech (Česko), druháci celé
představení, kde nechyběl Jánošík, tanec ani pořad Partička, odehráli bezchybně ve
slovenštině (Slovensko). Třeťáci si vybrali Řecko a potěšili diváky znalostmi Pythagorovy
věty, řecké mytologie, řecké abecedy či Archimédova zákona, na závěr zatančili řecký tanec.
Žáci čtvrté třídy předvedli téměř dvacet ruských sportovců a s báječným přízvukem recitovali
ruskou básničku. Rakouská lyžařská výprava v podání páté třídy byla skvělou podívanou. Do
sálu totiž všichni napochodovali v zimních bundách, brýlích, šálách a s hůlkami, na závěr
přidali tanec a jódlování. Šestá třída se velmi originálně zhostila prezentace Španělska –
vystoupení zahájil šikovný cestovatel Pavel s padákem na zádech, poté tanečnice, toreador,
rozzuřený býk, fotbalisté i s rozhodčím. Byla to krásná podívaná! Sedmáci si vybrali Finsko,
a tak jsme se během zpráv televize Nova dozvěděli spoustu informací o prezidentovi, o
Microsoftu, vodce či chovu sobů (přítomna byla březí samice Bohunka). S osmáky jsme letěli
do Francie se společností Air France. Letadlo řídil pilot Pierre a celé vystoupení byla
nádherná přehlídka půvabu a elegance. Sedm krásných letušek (3 dívky a 4 chlapci) dávalo
instruktáž cestujícím, podávalo francouzské speciality a seznamovalo diváky s krásami Paříže
z pohledu shora. Skotské tance nám předvedly dívky z tanečního kroužku RDN Dance a další
dvě vystoupení zatančili tanečníci a tanečnice z kroužku RADON. Žáci z třídy s upraveným
vzdělávacím programem si vybrali Itálii – mafie, pizza, tanečnice i šikmá věž v Pise.
Pěveckého sóla se ujala Janička Ševčíková, žákyně třetí třídy. Zpívala tak krásně, až se lidem
tajil dech a někteří zamáčkli slzu. Bylo třeba diváky připravit na dojemné chvíle, které nastaly
hned po zpěvu – loučila se letošní devátá třída. Dáváme si záležet, aby to byla opravdu
slavnostní chvíle pro děti i jejich rodiče. Tato chvíle už se nikdy opakovat nebude. Žáci se
představili krátkým vystoupením, poděkovali učitelům a rodičům ve svém proslovu a na
závěr je třídní učitelky ošerpovaly. Akademie se opět velmi vydařila. Velká pochvala patří
všem dětem, které s chutí nacvičovaly svůj program. Obrovské poděkování patří všem
učitelům, kteří s velkou trpělivostí připravili vkusná, vtipná, originální a poučná vystoupení
svých žáků. To vše zvládli v nejnáročnějším období školního roku. Děkujeme!
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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
Školní rok 2016/2017 v mateřské škole
Ve čtvrtek 1. září proběhlo na obou třídách slavnostní zahájení nového školního roku.
Přivítali jsme se s novými dětmi a už se moc těšíme na to, jak budeme společně zpívat,
tancovat, malovat, učit se, tvořit a užívat si spousty legrace. Budeme rádi, když navštívíte
akce, které chystáme pro veřejnost. V prosinci se sejdeme na tradičním Vánočním posezení v
kulturním domě, v březnu nebude chybět Dětský maškarní ples, v květnu besídky pro
maminky a v červnu Putování s žabičkou. Připravujeme i spoustu akcí v rámci jednotlivých
tříd i těch, které pořádáme v naší školce. O všem Vás budeme průběžně informovat
prostřednictvím článků v Radonických novinách.
Hudební pořad v MŠ
Ve čtvrtek 15. 9. 2016 přijel do školky Krejčík Honza
se svým písničkovým pořadem. Děti soutěžily, zpívaly,
tančily a hlavně se skvěle bavily. Na závěr Honza
Krejčík pohladil děti velkými kouzelnými rukavicemi.
Teď už prý budou naši broučci celý rok hodní. A tak
mohou být učitelky i rodiče v klidu. Případné
reklamace zasílejte přímo Honzovi Krejčíkovi do
Nymburku.

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.
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Neformální posezení v MŠ
Každoročně probíhá koncem září v naší mateřské škole informativní třídní schůzka s rodiči
našich dětí. Na začátku školního roku seznamujeme rodiče se školním řádem, provozním
řádem, i s tím, jaké plánujeme akce. Letos přišel náš pan
ředitel Mgr. Milan Šafařík s nápadem, uspořádat tuto
schůzku formou neformálního posezení. Chtěl se seznámit
s rodiči a zároveň spojit příjemné s užitečným. Setkání
probíhalo na zahradě MŠ, a proto jsme pozvali spolu s
rodiči i jejich dětí. To rodiče velmi přivítali, protože by si
jinak museli zajistit hlídání. My dospělí jsme diskutovali a
kolem pobíhaly děti, na které dohlížely naše milé
asistentky. Na závěr jsme si opekli buřty, a tak si přišly na své i dětičky. Kladné ohlasy rodičů
na tuto akci nás velmi potěšily. Schůzky se zúčastnila polovina rodičů se svými dětmi, a proto
můžeme konstatovat, že to byla akce zdařilá.
ŘÍJEN
Klub krteček
Od října do června každé úterý od 9:00 – 11.00 hodin začíná opět fungovat náš „Klub
Krteček“. Srdečně zveme maminky na mateřské dovolené k nám na návštěvu. Milé maminky,
přijďte se svými dětmi mezi nás. Seznamte se s prostory naší mateřské školy, zapojte se s
námi do činností a usnadněte tak svým dětem pozdější vstup do školičky.
Jóga pro děti
Každou středu odpoledne se scházíme ve školce, kde s dětmi cvičíme jógu. Cvičíme krátké,
jednoduché sestavy inspirované zvířátky, hrajeme jógové hry, zdravíme sluníčko, učíme se
správně dýchat a relaxujeme. Zařazujeme také prstovou a zrakovou jógu. Jóga zlepšuje
pružnost, pohyblivost, podporuje správné držení těla, koordinaci a rovnováhu. Rozvíjí
soustředěnost, představivost a tvořivost. Při józe využíváme různých pomůcek jako například
míčky, peříčka, pěnové kostky, karty aj. Chceme, aby se jóga stala oblíbenou pohybovou
aktivitou dětí v naší školce, proto jsou cviky doprovázeny pohádkami, říkankami i
písničkami.
Děti na startu
Tak se jmenuje celorepublikový projekt pohybové
přípravy dětí předškolního a mladšího školního
věku. Je zaměřený na rozvoj základní pohybové
motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly.
Od října se do tohoto projektu aktivně zapojily i děti
z naší mateřské školy. Všemu předcházel 20 - ti
hodinový kurz pro pedagogické pracovníky, kterého
se dvě naše učitelky zúčastnily. Získaly jsme tak
potřebné znalosti a skripta, podle kterých
postupujeme při přípravě hodin. Hodiny probíhají
v místní sportovní hale, kde je dostatek prostoru i
potřebné náčiní. Děti jsou nadšené, cvičení je baví a nás, učitelky, také. Průběh tréninků je
daný tak, aby se děti zdokonalovaly, ale také užily legrace a tak získaly kladný vztah
k pohybu, který dětem v dnešní „počítačové“ době, bohužel, chybí. Děkujeme paní Jarmile
Maierové, babičce Agnesky, která nám každý pátek chodí do tělocvičny pomáhat. Koncem
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března připravujeme ukázkovou hodinu pro rodiče, aby i oni viděli, že pohyb je skvělá
zábava.
Podzimní lucerničky
S přicházejícím podzimem vždy začínají děti z naší školky
společně s rodiči vytvářet zajímavé výrobky, především
z přírodních materiálů. Tentokrát děti mohly vyrábět
lucerničky podle svých představ a musím říci, že všechny
byly velmi povedené a nápadité. Je potěšující, že i v této
uspěchané době si rodiče, či jiní členové rodiny, najdou
chvilku a pomohou svým dětem vyrobit něco hezkého a
udělat jim tím radost. Děti byly za své výtvory odměněny.
Divadlo v MŠ
Po několikáté k nám zavítalo divadlo Krabice Teplice, které nám tentokrát přivezlo
představení o Strašákovi Fešákovi, kterého hlídal velmi svérázný pejsek. Divadelní kousky
této dvojice jsou pro děti, ale i pro dospělé, velmi zábavné. Kromě interakce mezi
účinkujícími a dětmi, se děti za hudebního doprovodu, kdy hrál „Fešák“ na kytaru a pejsek na
housle, naučily i písničku. A proto se těšíme na další návštěvu u nás ve školce v Radonicích.
Burza dětského odívání
Již čtvrtým rokem probíhá v naší školce burza dětského odívání a jsme moc rádi, že vždy
úspěšně. Jedni výhodně a levně nakoupí a druzí dobře prodají. Vždy se najdou maminky,
které rády nabídnou zachovalé kousky oblečení po dětech a ještě si přitom něco vydělají. A
nejenom ony, výtěžek z burzy totiž slouží k nákupu dárků a pomůcek pro děti z naší školky.
Moc nás těší, že je stále o tuto akci zájem a doufáme, že i díky Vašemu zájmu prodávat i
nakupovat budeme moci burzu opět v brzké době uskutečnit.
LISTOPAD
Podzimní dýňohraní
Jednoho podzimního odpoledne jsme se sešli ve
školce. Venku bylo nevlídné deštivé počasí, ale
nám to nevadilo. Děti tvořily se svými rodiči
dýně z papíru, strašidelné lucerničky, ježečky,
pavoučky, strašidýlka z jablíček. Poté se děti
vydaly se svými světýlky na strašidelnou cestu.
Na konci cesty na ně čekaly tři dýně
s lucerničkami, které jim pomohly najít
schované překvapení. Všechny děti byly
odvážné i ti nejmenší se nebáli. Každý si odnesl
domů výrobky a strašidelný zážitek. Druhý den
si děti nadšeně o Podzimním dýňohraní vyprávěly. Děkujeme žákyním ze základní školy,
které nám s touto akcí pomáhaly.
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Koukají na nás správně
Již počtvrté jsme se zapojili do projektu preventivního screeningového vyšetření zraku
předškolních dětí. 29. 11. 2016 k nám 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.
Fotograf v MŠ
Každý rok před Vánoci navštíví naši školku fotograf. Fotografie si mohou pořídit nejen děti
z naší školky, ale i tuto možnost nabízíme i dětem z Radonic.
Zdobení vánočního stromečku na náměstí
V pondělí 28. 11. 2016, i přes mírný mrazík, děti navěsily ručně
vyrobené ozdoby na vánoční stromek před obecním úřadem. Děti se na
tuto tradici vždy těší. Pro ně je to hmatatelná předzvěst blížících se
Vánoc.
PROSINEC
Povídání o chování v MŠ
Při tomto preventivním programu si děti upevňovaly
modely chování v situacích v mateřské škole, ale i mimo
ni. Povídaly si o půjčování hraček, úklidu po hraní,
vysmívání se vzhledu a oblečení. Hledaly společné řešení,
jak se nehádat a být kamarádi. O používání slovíčka
prosím, ale také jak se chovat, když jim cizí člověk něco
nabízí nebo je někam láká.
Mikuláši a čerti v MŠ
Celý týden jsme se na příchod čerta, anděla a
Mikuláše, připravovali. Učili jsme se básničky a
písničky. Děti stříhaly, lepily, tvořily a společně
s Mikulášem jsme si vyzdobili třídy. V pondělí
nás čekala Mikulášská nadílka a děti přicházely
do školky s obavami, aby si je některý z čertů
neodnesl. Všechny děti byly překvapené, když
andílek začal číst z knihy hříchů. Po očku po
sobě pokukovaly a divily se, jak to anděl může
vědět. Naštěstí máme ve školce hodné děti, takže
si čerti nikoho neodnesli a malé prohřešky nám
odpustili. Děti statečně odříkávaly básničky a ti
nejodvážnější mohli dokonce podrbat čerta na kožichu, nebo se s ním nechat vyfotit. Všechno
dobře dopadlo a děti měly z nadílky radost.
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Vánoční posezení s mateřskou školou
Jaro, léto, podzim, zima, to jsou čtyři roční období,
která prolínají školním vzdělávacím programem naší
mateřské školy „U Krtečka“. A tak jsme se rozhodli,
že Vám je letos představíme i na našem vánočním
vystoupení v Kulturním domě v Radonicích.
Pohádka O dvanácti měsíčkách byla k tomuto účelu
jako stvořená. Jarní atmosféru navodila roztomilá
děvčátka v sukýnkách, letní den představili zase kluci. Podzimní rozjímání tančících dvojic
v pestrobarevných kostýmech vystřídala bílá hravá zima. Na baletky si zahrála děvčátka
s písničkou o jablíčku, a když zazněla píseň Jahody mražený, tak to rozjeli zase kluci.
Vystoupilo zde 40 dětí, a to šesti z nich nebyly ještě tři roky. Všichni byli úžasní a úsměv na
jejich tvářích prozrazoval, že si to náramně užívají. V hlavních rolích jste měli možnost vidět
Sašenku Jelínkovou, Alenku Trnkovou a Jonáška Hiekeho. Zvládli mluvit i bez mikrofonu.
Děkujeme také žákyním základní školy Alici Garayové, Leoně Šímové a Tereze Lalíkové,
které nám moc pomohly. Závěrečný nástup s příchodem Marie a Josefa ukončil letošní
vystoupení a my budeme rádi, když se na nás přijdete podívat zase za rok.
Vánoční nadílka v MŠ
Každá třída má svůj ozdobený stromeček, a tak vždy po Vánočním posezení přichází do
školky Ježíšek a přinese dětem hry, hračky a různé pomůcky. Nechybí koledy, zacinkání
zvonečku a šťastné úsměvy našich dětiček.
Vánoční pohádka
Tak se jmenoval dojemný příběh, který nám přijelo zahrát divadlo Letadlo v tento
předvánoční čas.
Na cestu s andílkem
Děti od Myšáků se vydaly na cestu s andílkem a ukázaly svou pravou tvář. Tolik andílků na
jednom místě. Prostě zázrak. Křídla měli i ti největší lumpíci. A kupodivu se z nich stali
nejhodnější dětičky.
LEDEN
Den s puzzle u myšáků
Protože mají děti v naší školce puzzle moc
rády, rozhodli jsme se věnovat těmto
skládankám celý jeden den. Nejenom, že děti
seděly a skládaly, z kartonu si takové jedno
velké puzzle i vyrobily. Nejdříve si na karton
namalovaly
obrázek,
vybarvily
ho
temperovými barvami a potom ho s pomocí
paní učitelky rozstříhaly. Největší úspěch ale
sklidila potištěná trička razítky různých
puzzle tvarů, která si děti tiskaly samy. Moc
se jim trička povedla a samozřejmě jim i slušela. Skládání puzzle není zrovna jednoduchá věc,
my se ale můžeme pochlubit hned několika přeborníky, kteří to zvládají hravě.
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Sněhulákový den u jezčat
Sněhulákový den u Ježčat plánujeme každý rok. Bohužel se nám na
stavbu bílých mužů s hrncem na hlavě nedostávalo patřičného
množství sněhu. A tak jsme vždy tvořili sněhuláky z papíru a jiného
materiálu uvnitř mateřské školy. Ale letos, začátkem ledna,
„netradičně“ napadla sněhová nadílka a my jsme mohli konečně
jednou postavit sněhuláky před mateřskou školou. Starší děti se vrhly
do stavění a mladší děti chvílemi udiveně sledovaly, co z toho bude.
Dílo se povedlo.
Pyžamový den u ježčat
Jednou z oblíbených akcí u Ježčat je Pyžamový den a ještě
oblíbenější pyžamová polštářová bitva. Musíme ale konstatovat,
že bylo znát, že na tuto disciplínu děti moc doma netrénují.
Proto bychom touto cestou apelovali na rodiče, aby aspoň
jednou měsíčně doma uspořádali spolu s dětmi tuto bitvu.
Muzikoterapie
Dne 30. ledna jsme se v naší mateřské škole zúčastnili
muzikoterapie. Děti měly možnost seznámit se a
vyzkoušet si netradiční hudební nástroje. V písničkách
poznávaly barvy nebo některá zvířátka.
Společně
bubnovaly, poslouchaly zvuky tibetských misek,
zazpívaly si a zatancovaly. Po ukončení byly všechny
děti příjemně naladěny. Muzikoterapie je prožitková
aktivita, která přináší dětem uvolnění a zklidnění.
Těšíme se na další návštěvu.
ÚNOR
Společenský ples ZŠ a MŠ
Již počtvrté pořádala společně ZŠ a MŠ společenský ples. Pekli jsme perníčky, chystali
výzdobu, děvčata z tanečního kroužku RDN Dance zatančila. Dle ohlasů byl i tentokrát ples
vydařený.
Sférické kino
Podruhé k nám do Radonic dorazilo toto mobilní
planetárium tentokrát s pohádkou Polaris. Náledí, které
tento den pokrylo většinu území, málem způsobilo, že
se představení nekonalo. Ale paní, která projekci
obsluhuje, byla statečná. Postupně se doklouzala až
k nám do Radonic. Cestou potkala desítky aut
v příkopech, ale ona se nevzdávala. Dorazila sice
s dvouhodinovým zpožděním, ale nakonec vše dobře
dopadlo. Stan postavila přímo v mateřské škole, kam se
vešel na milimetr. Tolik návštěvníků naší školkou dlouho neprošlo. Žáci prvního stupně se
k nám zase na chvíli vrátili a my jsme nemohli uvěřit tomu, jak za těch pár let vyrostli.
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Fotograf v MŠ
Fotografování dětí z MŠ tentokrát pod názvem „Cestovatel“
BŘEZEN
Cesta do pravěku u Myšáků
Začátkem března jsme na třídě Myšáků
podnikli cestu do minulosti a jako mávnutím
kouzelného proutku jsme se ocitli v pravěku.
Děti se nám ze dne na den proměnily
v pračlovíčky držící v ruce kyj či dokonce
ohlodanou kost. Někteří z nich si z domova
přinesly dinosaury, knížky, ve kterých se o nich
píše, a pak to ve školce všechno studovaly, jako
kdyby uměly číst a všemu rozuměly. Stavěli jsme pravěká obydlí, udržovali oheň a tančili.
Také jsme vyráběli mamuty, dinosaury i přesličky a plavuně z kartonů a papíru, děti tvořily
dokonalé jeskynní malby, malovaly na betonové plochy před školkou pravěké ještěry, v písku
vytvářeli kostru dinosaura, prostě si to všichni náramně užili. Byly to moc příjemné a pro děti
tak trochu netradiční dva dny. Ráda bych ještě poděkovala rodičům, kteří nás mile překvapili,
protože svým dětem vyrobili úžasné masky!
Kouzelnický karneval
Neděle 19. března patřila dětem v maskách. A
tak jsme měli možnost vidět piráty, upírky,
princezny Elsy, bratry trestance, krysu, myšku
Minne, ježečka, kovboje, baletky, indiány,
nádherné víly, spongeboba, malého dřevorubce
i s motorovou pilou, berušky nebo třeba
baletky a želvu Ninja. Letos jsme pro ně
pozvali do Kulturního domu v Radonicích
kouzelníka Hopsíka, který svými legráckami
bavil přítomné první polovinu programu. Ve
druhé polovině děti své masky představily a
společně se svými učitelkami, které byly letos převlečené za kouzelníky, tančily. Tři
vylosovaní šťastlivci získali kouzelnické dortíky, které nám upekla a krásně nazdobila
Martina Krátká. A za to jí patří velké poděkování. Nechyběly sladké koláčky ke kafíčku od
našich hodných kuchařek. Jako obvykle neodešel nikdo s prázdnou. Kouzelnické certifikáty a
klaunovské nosy budou dětem připomínat tuto prima březnovou neděli.
Návštěva první třídy
Na návštěvu 1. třídy základní školy v Radonicích se naši
předškoláci těšili. A bylo také na co. Paní učitelka Monika
Raulová a děti z první třídy společně ukázali předškolákům
i to, jak a kde se ve škole svléká a přezouvá. Prvňáčci se na
hodinu stali asistenty dětí z mateřské školy a mohlo se začít
učit. Děti hledaly rozdíly v obrázcích, spojovaly body podle
čísel a dokonce pracovaly v sešitu Prvouky. Nechyběla ani
hra „ťukaná“, kterou si rádi zopakujeme ve školce.
Nakonec prvňáčci obdarovali předškoláky vlastnoručně vyrobenými pejsky a kočičkami na
špejli. Děkujeme dětem a paní učitelce Monice Raulové za krásně připravenou hodinu.
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Barevné čtvrtky u ježčat
A protože nám začalo jaro a všechno bude zase barevnější, tak
jsme si udělali u Ježčat „Barevné čtvrtky“. Každý čtvrtek si
povídáme o dvou barvách, které jsou kolem nás.

Děti na startu – ukázková hodina
„My jsme děti na startu, máme tu prima partu!“ Tento pokřik se nesl radonickou sportovní
halou za přítomnosti rodičů a dalších příslušníků rodiny. Ti všichni se přišli podívat na
ukázkovou hodinu. Začali jsme během s novinami, poté jsme se rozcvičili a první část
zakončili dětským aerobikem s názvem „Myška“. Poté jsme všem předvedli, co už jsme za
půl roku zvládli. Překážková dráha s využitím různého náčiní, starty z různých pozic,
vějířovitý běh i obratnost s využitím laviček. Závěrečná hra Na ocásky byla vyvrcholením
celé hodinky. Rodičům se tento druh aktivity moc líbil a byli velmi překvapeni, jak děti v tak
velkém prostoru cvičí jako správní sportovci.
Den s knihou u Myšáků
Děti si přinesly do školky svou oblíbenou knihu z domova. Celý den jsme si knížky prohlíželi
a vyprávěli pohádky. Vyráběli jsme záložky a některé děti vytvořily i knihu vlastní.
DUBEN
Vítání občánků
V rámci spolupráce s Obecním úřadem v Radonicích chodí naše děti vítat básničkou nové
občánky.
Cesta kolem světa
Divadlo Letadlo, které k nám pravidelně přijíždí, přivezlo
nádherné představení. Děti se seznámily hravou formou
s několika státy, kam společně s cestovatelem doletěly
nafukovacím letadlem. Navštívili jsme Čínskou zeď,
moskevský chrám, Eiffelovu věž a dokonce jsme viděli i
sochu Svobody.
Den naruby u Ježčat
Oblečení naruby, cvičení na chodbě, polévka v hrnečku, čaj na talíři, stavění pod stolem,
kreslení v umývárně a spoustu dalších legrácek.
Předplavecký výcvik
Již druhým rokem se děti z mateřské školy účastnily předplaveckého kurzu, který probíhal na
1. ZŠ v Kadani od 27. dubna do 5. června. Děti se jednou týdně seznamovaly se základy
plavání, prokazovaly velkou odvahu při skocích do vody a také hrály spoustu her a soutěží
s různými plaveckými pomůckami. Podle instruktorek plavání jsou radonické děti velmi živé,
ale za to také velmi šikovné. Někdy se sice objevil strach a slzičky, ale nakonec úplně
všechny děti kurz dokončily a své obavy z vody překonaly. Za to jim patří velká pochvala a
obdiv.
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Sparťanské běhání s Krtečkem
TJ Sparťan Radonice pro naše děti připravili již podruhé
úžasnou překážkovou dráhu v radonické sportovní hale.
Úkolem bylo podlézání, přelézání překážek, průlez, přechod
pneumatik a prolézání tunelů. Za vysoké „sportovní
výkony“ byly děti odměněny medailemi a diplomy, které za
TJ Sparťan Radonice předával pan Jaroslav Kois. Tímto mu
chceme velmi poděkovat a těšíme se na další ročníky této
akce.
Čarodějnice
Tak jsme se konečně mohli do školky vyparádit. Přílet čarodějů a
čarodějnic jsme oslavili ukázkou kouzel. Každý účastník sletu předvedl
svou magickou moc a po té zatancoval čarodějný tanec. Jako oběť jsme
bohužel museli jednu z nás upálit a tím zahnat zimu nadobro. Letu zdar!
KVĚTEN
Zápis do mateřské školy
Zápis dětí do mateřské školy v Radonicích na školní rok 2017/2018 proběhl ve dvou dnech.
V úterý 2. května si rodiče vyzvedli nutné formuláře a v pátek 5. května vyplněné formuláře
přinesli zpět. Letos se přišlo zapsat šest dětí z Radonic a okolí.
Vystoupení na májových slavnostech
Již několik let má naše mateřská školka příležitost
představit se na prvomájových oslavách naší obce. I
tento rok tomu nebylo jinak. Loňské vystoupení
v pomalejším rytmu letos vystřídalo svižnější tempo
na známou směsici písní z filmu Pomáda. Už
samotné nacvičování naznačovalo, že si to děti i
tentokrát pořádně užijí. Při prvním poslechu písně to
s některými doslova cukalo a my, učitelky, jsme jen
nevěřícně koukaly, jaké výborné tanečníky i
tanečnice ve školce máme. Kluci se v roli amerických
„frajerů“ cítili velmi dobře a děvčata si užívala chlapců pozornost i tanečky s nimi. Děti byly
velmi šikovné, zvládly složité krokové sestavy i veřejné vystupování před tolika lidmi.
S velkým nasazením a chutí odtančily téměř pětiminutovou sestavu. Odměnou jim byl hlasitý
potlesk diváků a sladkost od pořadatelů.
Besídka pro maminky
Besídka nejen pro maminky se na třídě Myšáků konala 16. května. Rodiče i ostatní, kteří se
na děti přišli podívat, dostali při vstupu letenku a stali se tak
pasažéry letadla, které s nimi procestovalo zajímavá místa
naší planety. Navštívili jsme Asii, Afriku, Ameriku,
dokonce i Arktidu. V Asii nás přivítaly Číňanky popíjející
čaj, v Americe Indiáni tančící kolem ohně, v Africe nás
překvapily černošky vlnící se v bocích a v Arktidě omrzlí
Eskymáci. Dětem to moc slušelo a vystoupení s tanečky,
písničkami a básničkami se jim všem opravdu povedlo.
Doufáme, že tím potěšily nejen nás, učitelky, ale hlavně
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maminky a ostatní příbuzné. Touto besídkou děti z třídy Ježčata maminkám a ostatním
představily náš školní vzdělávací program, jehož název zní: Krteček a přátelé projdou rokem
vesele. Je rozdělen do 5 částí, tzv. integrovaných bloků. A tak nás nejprve přivítal krteček ve
školce, pak jsme zažili podzimní dobrodružství s ježkem, zimní hrátky s myškou, se zajíčkem
jsme přivítali jaro a teď nás čeká letní cestování s žabičkou. Ke každému bloku jsme vybrali
nějakou písničku, básničku nebo taneček, které děti zaujaly, a vše jsme poskládali do této
besídky. Nakonec děti zazpívaly písničku pro mámy a táty a rozdaly vlastnoručně vyrobené
dárečky a přáníčka.
Výtvarné soutěže
Zapojili jsme se do výtvarné soutěže na téma „Strom“. V rámci Mysliveckého dne byly dvě
děti vyhodnoceny a pozvány k převzetí ceny. Tradičně se zapojujeme do výtvarné soutěže
„ Požární ochrana očima dětí“.
ČERVEN
Jak jsme oslavili mezinárodní den dětí
Objednali jsme autobus, vzali batůžky s pitím a svačinkou a
vyrazili na výlet. Kam? Do zábavního parku v Kadani.
Spousta prolézaček a klouzaček v jedné místnosti, tomu
říkám dětský svět. Děti byly natěšené. Rychle sundaly
batohy a mikiny a hurá na to! Nadšené výkřiky a dětský
smích se ozýval celým prostorem této velké herny. Hodina
uběhla jako voda a kdyby na nás nečekal autobus, tak
bychom děti odtud asi nedostaly. Cestou zpátky si vyprávěly
zážitky, a jestli si myslíte, že byly unavené, tak to se mýlíte.
Druhý den nechybělo tradiční malování na asfalt, která pro
nás a děti z MŠ Vilémov, pravidelně pořádá paní Jaruška
Maierová. A tak na chvíli rozkvetla silnice u školky
barevnými obrázky dětiček. Sladkou tečkou na závěr byl
bonbón, který děti s chutí snědly.
Pohádková cesta
I letos se naše milé děti mohly těšit na 13. Putování
barevnou loukou s kamarádkou žabkou, které se konalo
v sobotu 10. června. Cestou je provázely pohádkové bytosti,
které představovali žáci ze základní školy. Ti se pro tento
den proměnili v princezny, víly, pirátky, mušketýrky, Jů a
Hele, Boba a Bobka s kouzelníkem, motýla Emanuela a
makovou panenku, Ferdu mravence s kamarády, Šípkovou
Růženku se sudičkami. Děti s pomocí svých rodičů plnily
úkoly, za to si odnesly malou odměnu a písmenko do jednoduché křížovky. Po uhodnutí
tajenky je v cíli čekalo překvapení. Byla to žabička, kterou nám i tento rok vyrobil pan J.
Paluska. Tímto mu děkujeme. Pohádkové postavičky i plnění úkolů se dětem líbilo. Nakonec
jsme si mohli upéct špekáčky nebo si dát sladké či slané dobroty, které nám připravily naše
kuchařky. Poděkování patří všem dětem ze základní školy, kuchařkám a paní Šamonilové.
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Den plný lásky u myšáků
Povídali jsme si na téma láska a přátelství. Tvořili jsme z papíru a různého materiálu srdíčka.
Na závěr si děti vyzdobily ateliér a fotily se tam se svým kamarádem.
Cestou necestou za pokladem u Myšáků
Na cestě jsme plnili různé úkoly, které nám připravili žáci ze tříd s UVP. Cesta končila
v zámeckém parku ve Vintířově, kde jsme našli ukrytý poklad.
Výlet na Vintířovskou kapli u Ježčat
Batůžek se svačinou a pitím, sportovní oblečení a obuv a hurá
na kapli. Cesta to byla dlouhá, kopec vysoký, ale naše děti ji
zvládly bez problému. Odměnou jim byla prohlídka kaple a
zazvonění na velký zvon. Naši návštěvu jsme zapsali do knihy
přímo v kapli, posilnili se svačinkou a plní dojmů jsme se zase
vraceli zpět.
Bublinkový den u Ježčat
Glycerin, vodu a jar smícháte v určitém poměru a vše nalijete do
velké nádoby. Obručemi různých velikostí vznikaly obrovské i
mrňavé bubliny. Všichni jsme byli mokří, ale spokojení. Sluníčko nás
rychle usušilo a nám zbyly krásné zážitky.
Slavnostní rozloučení s předškoláky
V pátek 23. června 2017 jsme se slavnostně rozloučili
s patnácti dětmi, které už v září usednou do školních
lavic. Slavnostní nástup po barevném koberci,
veršované vysvědčení a šerpa umocnily tento
slavnostní okamžik. Dětem přišel popřát hodně štěstí i
pan starosta a pan ředitel. Následoval přípitek pravým
krtečkovým šampaňským. Tradiční Noc s krtečkem se
také vydařila. Ve školce přespaly i děti s odkladem
školní docházky, takže jich tu nakonec spalo
sedmnáct. Moc jsme si to všichni užili.
Kouzelník se zvířátky
Sova pálená, papoušek, raroh, orel skalní. Všechny tyto ptáky
měly děti možnost vidět, dozvědět se o nich pár zajímavostí,
pohladit si i malého králíčka a obdivovat um tohoto kouzelníka.
ČERVENEC
Vystoupení dětí na Vintířovské pouti
Letos měly naše děti možnost vystoupit ještě jednou s taneční sestavou Pomáda. Znovu jsme
ji oprášili a bez chybičky předvedli tento slunečný den. Úspěch byl opět velký.
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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 – 2016

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
13277062,-

602

613036,-

662
649

164,23
189600,14079862,23

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

SA
042
521
524
527 - 528
501
502
511
512
513
518
542
549
551

Částka Kč
0,00
14090288,87
8524653,2883247,127969,1177105,22
620433,00
174633,75
12567,00
0,00
373955,90
0,00
95646,00
100079,00

Sponzoři v roce 2016/2017
Reframo Kadaň; PP Com Elektro Kadaň – Petr Hansl; SASME KADAŇ, Gastro Konrád
Chomutov; Aleš Kulich – výměna dispeje.cz; ČEZ; Severočeské doly; RUSHUND Service
Radonice-p. Dvořák a p. Nováková; p. Duchoň Mašťov; Kadeřnictví – Alena Čurdová; p.
Chvojka – Kadaň; Miloš Ježek – Račetice; NONAC Chomutov;
Pivovar Žatec;
Pneuservis Novák – Radonice; Pálenice Vinaře; Studený Tušimice; FTE Podbořany; EFEKT
STUDIO Jarmila Maierová; Jednota Podbořany; Firma Ježek Vilémov; VŠE PRO DÍTĚ
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Simona Brodská; Radek Kulich; RELAX PRO ŽENY - Lenka Nováková; Zábavné učení.cz;
Jana Praková; Květiny na náměstíčku Blanka Slivinská Šebková; Nomiland Czech s.r.o.,
Pavel Budák – hospoda U Buka; Marie Veselá; Ladislav Balko – Blov; Lékárna Radonice –
manželé Oswaldovi, Pavel Ondrejka Radonice; Helena Budáková; Jozefína a František
Novákovi; Levicový klub žen Radonice; zaměstnanci ZŠ a MŠ Radonice
9.1.3. Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení
Výsledek hospodaření za rok 2016 je ve výši -10426,64 Kč
Výsledek hospodaření za rok 2016
Fond rezervní

-10426,64 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 - Česko se hýbe a Sport a pohyb dětem. V rámci tohoto
projektu bylo zbudováno workoutové hřiště na pozemku školy a dále škola dostala hmotný
dar ve formě posilovacího vybavení do tělocvičny v hodnotě 90 000,- Kč.

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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