Výroční zpráva
o činnosti školy
za školní rok
2015/2016

Výroční zprávu za školní rok 2015/2016 zpracoval Mgr. Milan Šafařík, ředitel školy.
Do zprávy jsou zahrnuty veškeré informace a údaje hodnoceného školního roku od 1. 9. 2015
do 31. 8. 2016.
Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou Základní školy a
mateřské školy Radonice, okres Chomutov, dne 14. října 2016.

V Radonicích dne 14. října 2016

Mgr. Milan Šafařík
ředitel školy

Mgr. Tibor Regitko
předseda Školské rady
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
1.1. 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 se čtyřmi třídami, II. stupně také 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.
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 2015/2016 byla zřizovatelem povolena výjimka z počtu žáků v obou třídách
MŠ na 28 dětí.
Základní škola
Pro školní rok 2015/2016 byla zřizovatelem povolena výjimka z minimálního počtu žáků.
1.3. 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.
1.4. 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.
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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. 2016

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.) Kle

16

9

7

1

II/V. (2.) Ra

17

7

10

0

III. (3.) Na

20

11

9

0

IV. (4.) Hi

16

7

9

0

V/II. (5.) Ra

10

8

2

0

I. stupeň

79

42

37

0

VI. 6.Va

16

7

9

1

VII. 7. Sta

14

8

6

0

VIII. 8. Cha

10

8

2

0

IX. 9. Re

9

5

4

0

II. stupeň

49

28

21

0

Celkem ZŠ

128

70

58

0

I. (4.) Ada

1

0

1

0

II. (5.) Ada

1

0

1

0

II. (6.) Ada

2

2

0

0

II. (8.) Ada

3

2

1

0

I. (9.) Ada

5

0

5

0

Celkem spec.

12

4

8

0

Celkem škola

140

76

64

2
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Školní jídelna
Kapacita
Počet strávníků
ZŠ
MŠ
Dospělí
250
107
50
27
* 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. 2016)
Základní škola Radonice je školou spádovou a navštěvují ji děti nejen z Radonic a jejich
částí, ale i ze 7 okolních obcí a jejich osad, 10 dětí dojíždělo z Dětského domova v Mašťově.
Obecní úřad
Mašťov
Nepomyšl
Radonice

Počet žáků (OÚ)
15
3

110

Račetice
Vilémov
Veliká Ves

5
5
2

Celkem

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

140

1.7.2 Mateřská škola (stav k 22. 6. 2016)
Obecní úřad
Počet dětí (OÚ)
Část obce
Libědice
Nepomyšl

Radonice

0
1

36

Veliká Ves

3

Vilémov
Kadaň
Rokle
Chomutov

5
2
1
1

Libědice
Chmelištná
Radonice
Kadaňský Rohozec
Kojetín
Miřetice u Vintířova
Radechov
Vintířov
Nové Třebčice
Podlesice
Vitčice
Blov
Kadaň
Rokle
Chomutov
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Počet žáků (části)
15
3
85
5
2
2
2
13
0
1
5
4
0
2
0
140

Počet žáků (části)
0
1
28
2
1
2
2
1
1
1
1
5
2
1
1

Podbořany
Celkem

1
50

Podbořany

1
50

1.8. Údaje o školské radě
Školská rada školy se v uplynulém školním roce sešla jednou 17. 12. Na svém jednání
byla seznámena se současnou situací ve škole – odstoupení ředitelky z osobních důvodů. Byl
vyhlášen konkurz na místo ředitele, a proto bylo nutné nominovat jednoho člena školské rady
do konkurzní komise. Nominována byla Kateřina Ondrejková.
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
V celé budově byla položena nová podlahová krytina - linoleum. Byly zakoupeny
moderní šatní skříně pro zlepšení komfortu a obslužnosti žáků při převlékání. V celé budově
byly opraveny umyvatelné sokly a nakoupeny židle do specializované učebny pro výuku
přírodovědných předmětů.
• Dále je potřeba:
- vybavit zbývající učebny novým nábytkem,
- obměnit výpočetní techniku,
- zabezpečit lepší konektivitu celé budovy školy
- dokončit projekt školní zahrady pro místo odpočinku
- opravit a natřít fasádu,
- provést zateplení a odizolování celé budovy.
Budova čp. 243 – mateřská škola, školní jídelna, speciální třídy a školní družina
Byly zakoupeny skříně na ložní prádlo a matrace. Byly zrekonstruovány toalety v
prostorách školní jídelny a opraveno zázemí pro personál školní kuchyně. Byly vymalovány
prostory školní jídelny pro lepší estetický dojem. Byly zakoupeny nerezové stoly do školní
kuchyně. Byly pořízeny nápojové vířiče. Byl částečně opraven plot před budovou školy.
• Mezi další úpravy a opravy bude patřit:
- oprava zbytku plotu,
- nákup moderních kuchyňských přístrojů
- zateplení celé budovy.
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 nevyhovující.
Součástí vybavení učebny je řada výukových programů (český jazyk, angličtina,
prvouka, vlastivěda, matematika, přírodověda, dějepis, matematika, fyzika, chemie,
informatika).
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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 13x tablet (pro učitele), které
je možno připojit ke stávajícím interaktivním tabulím.

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
Učební dokumenty
Ve školním roce 2015/2016 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
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 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 spot
Chomutov. Výuky se účastnilo 32 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 šestém a prvním 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
pro třídy s upraveným vzdělávacím programem určené žákům s LMP. Od 7. ročníku probíhá
výuka druhého cizího jazyka – ruského.
2.8.
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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 2015/2016 s počtem 25 zapsaných dětí na obou
třídách. Celkem bylo tedy v MŠ zapsáno 50 dětí. Během roku se ještě 2 děti zapsaly.
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.
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
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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
V letech 2014-2016 pracovala MŠ „U Krtečka“ podle školního vzdělávacího
programu s názvem Krtek a svět kolem nás. Náplň, cíle, záměry byly rozvrženy do 4
integrovaných bloků, zaměřených na jednotlivé oblasti vzdělávání. Krtek a kamarádi – naše
tělo, rodina, zdravý životní styl. Krtek ve městě – bezpečnost na silnici, možnosti města proti
vesnici. Krtek zahradníkem – základní poznatky o přírodě a recyklaci. Krtek a létající koberec
– seznámení s ostatními kulturami a národnostmi. Na vytváření školního vzdělávacího
programu (dále ŠVP) se podílely všechny pracovnice 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 2015/2016 probíhal v termínu 13. 4. a 16. 4.
2015, 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
dítěte do MŠ „U Krtečka“. Po přečtení a vysvětlení případných nejasností, rodiče stvrdili
souhlas podpisem.
Přijato bylo všech 13 dětí.
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3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ČINNOSTI ŠKOLY
3.1.

Personální obsazení

Ředitelka (do 31. 1. 2016)
Ředitel (od 1. 2. 2016)
Zástupce ředitele (do 31. 1. 2016)
Zástupce ředitele (od 1. 2. 2016)
Výchovný poradce

Mgr. Vladimíra Veselá
Mgr. Milan Šafařík
Mgr. Marcela Staňková
Mgr. Vladimíra Veselá
Mgr. Marcela Staňková

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

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

Lenka Uhrová
Tereza Hieková

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

Eva Bilcová
Jitka Wagnerová
Hana Samková
Václav Dolejší *

Další funkce
Metodik prevence
Mgr. Vladimíra Veselá *
Preventista CO
Eva Bilcová
* ke dni 1. 2. 2016 nastoupil na pozici Mgr. Milan Šafařík

11

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
Ludmila Jandová
Lenka Šamonilová
Lucie Příhodová
Marcela Čurdová
Marcela Čurdová
Markéta Porscheová
Lenka Linková

3.1.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 22. 6. 2016
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
1
1
0
0
2
7,69

celkem

0
1
9
8
4
2
24
92,31

%

0
1
10
9
4
2
26
100,0

0
3,85
38,46
34,62
15,38
7,69
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. 2015
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
2
5
3
1
20

nesplňuje
kvalifikaci

3
2
1
0
0
1
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,
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- 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. 2015 do 30. 6. 2016 nastoupila jako učitelka ruského jazyka paní Ludmila
Hniličková
s úvazkem 0,18.
• od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016 nastoupila jako vychovatelka úv. 0,56 Tereza Hieková a
s úvazkem 0,18 jako učitelka.
• 1. 8. 2015 nastoupila jako asistent pedagoga MŠ Ludmila Jandová; byla přijata dle smlouvy
s úřadem práce.
• po lednovém konkurzu 1. 2. 2016 nastoupil jako nový ředitel Mgr. Milan Šafařík,
zástupkyní ředitele byla jmenována Mgr. Vladimíra Veselá.
• 31. 7. 2016 ukončila pracovní poměr dohodou Mgr. Lada Adamová
- provozní
• Od 1. 9. 2015 do 9. 11. 2015 pracovala jako pomocná kuchařka Martina Krátká.
• Od 1. 10. 2015 do 11. 5. 2016 pracoval jako topič Václav Dolejší.
 Od 8. 9. 2015 do 30. 4. 2016 nastoupila jako uklízečka veřejných prostranství Nikola
Danielová; přijata byla dle smlouvy s úřadem práce na veřejně prospěšné práce.
• 1. 12. 2015 nastoupila jako pomocná kuchařka Lenka Linková, byla přijata dle smlouvy
s úřadem práce.
• 31. 12. 2016 odešla do důchodu paní Věra Brejchová – uklízečka.
• 4. 1. 2016 nastoupila Václava Samková, jako uklízečka, nahradila Věru Brejchovou.
• 4. 5. 2016 nastoupila Bedřiška Spáčilová (nahradila Nikolu Danielovou), jako uklízečka
veřejných prostranství, přijata byla dle smlouvy s úřadem práce.
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4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A
PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ
Zápis dětí do 1. ročníku základní školy
Zápis dětí do 1. ročníku proběhl 29. 1. 2015. K zápisu se dostavilo 24 dětí. 7 dětem byl
na základě žádosti rodičů a vyjádření poradenského zařízení povolen odklad povinné školní
docházky, 1. 9. 2015 do 1. třídy nastoupilo 16 žáků.
4.1.

Zápis do mateřské školy
Zápis do mateřské školy na školní rok 2015/2016 probíhal v termínu 13. 4. a 16. 4.
2015, 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
dítěte do MŠ „U Krtečka“. Po přečtení a vysvětlení případných nejasností, rodiče stvrdili
souhlas podpisem.
Přijato bylo všech 13 dětí.
4.2.

Změny ve stavu žáků v průběhu školního roku - ZŠ
30. 9. 2015 bylo ve stavu 144 žáků. Školní docházku na zdejší škole k 31. 8. 2016
ukončilo 16 žáků. K 1. 9. 2015 nastoupilo 16 žáků do 1. třídy. K 24. 6. 2016 činil stav 140
žáků.
4.3.

4.4.

Změny ve stavu žáků v průběhu školního roku - MŠ
Přijato bylo všech 15 dětí, během školního roku přibyly 3 děti.
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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 140 žáků v 8 třídách základní školy 85 žáků prospělo
s vyznamenáním, 53 prospělo a 2 neprospěli, v 1 třídě s upraveným vzdělávacím programem
z 11 žáků 4 prospěli s vyznamenáním, 7 prospělo.
II. pololetí
Za II. pololetí z celkového počtu 140 žáků v 8 třídách základní školy 80 žáků prospělo
s vyznamenáním, 57 prospělo, 3 neprospěli, z toho 2 opakují. V 1 třídě s upraveným
vzdělávacím programem z 12 žáků 5 prospělo s vyznamenáním a 7 prospělo.
5.12 Přehled o klasifikaci chování
I. pololetí
Za I. pololetí z celkového počtu 140 žáků v 8 třídách základní školy byla 8 žákům
snížena známka z chování na 2, v 1 třídě s upraveným vzdělávacím programem s 11 žáky
byla 2 žákům snížena známka z chování na 2.
II. pololetí
Za II. pololetí z celkového počtu 140 žáků v 8 třídách základní školy byla 8 žákům
snížena známka z chování na 2, v 1 třídě s upraveným vzdělávacím programem se 12 žáky
byla 2 žákům snížena známka z chování na 2.
5.2.

Přehled o docházce žáků
I. pololetí

ZŠ
UVP
Celkem

OH
4349
448

II. pololetí
průměr
34
41

4797
34,5
OH – omluvené hodiny
NH – neomluvené hodiny

NH
5

průměr
0,04

51

4,64

56

0,4

OH
6293
713

průměr
49
59,4

NH
1

průměr
0,008

111

9,25

7006
50
112
ZŠ – 8 tříd základní školy
UVP – 1 třída s UVP

0,8

Celkem bylo za celý školní rok zameškáno hodin, z toho neomluvených (111 neomluvených
hodin je z předchozí školní docházky dvou žáček, které přestoupili do školy v květnu roku
2016).
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6.

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Prevence sociálně patologických jevů vycházela z Minimálního preventivního
programu na školní rok 2015/2016.
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 či odbornými externisty.
V uplynulém školním roce proběhla řada mimoškolních aktivit a celoškolních akcí a
projektů (viz níže), zároveň se žáci zúčastnili přednášek externích:
- dvoudenní branný den (ochrana člověka za mimořádných situací, dopravní výchova,
zdravověda atd.)
- výtvarná a literární soutěž Požární ochrana očima dětí

16

7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Vzdělávání pedagogů v základní škole
Někteří pedagogové se účastnili akreditovaných kurzů a seminářů, a to následovně:
- 28 pedagogů se účastnilo jednodenních seminářů
- 2 pedagogové 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,
- 5 pedagogů se účastnilo 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 2015/2016 byla zřízena 2 oddělení školní družiny. 1. oddělení vedla
vychovatelka p. Lenka Uhrová a 2. oddělení vedla p. vychovatelka Tereza Hieková a celkový
počet zapsaných žáků byl 50. Činnost školní družiny probíhala v budově čp. 243, ve třídách k
tomuto účelu vybavených stolky, kobercem a hrami.
8.1.

Téma školního roku 2015/2016 bylo „Svět pohádek“ a všechny akce z něho vycházely.
ZÁŘÍ
Září jsme věnovali dramatické výchově. Obě oddělení si nacvičila představení a vyrobila
loutky a kulisy.
ŘÍJEN
V říjnu se akce „Kouzelný les “zúčastnilo 31 dětí. Byl to večerní pobyt v přírodě se
zaměřením na vnímání tajemna ve spojení s krásami podzimu.
LISTOPAD
„Čertí rojení“ byl večerní průvod 37 dětí v čertích
kostýmech, prezentovaly se rodičům tanečkem a písní za
doprovodu kytary.
Před vánočními svátky jsme ve škole uspořádali výstavku
vánočních dekorací.

PROSINEC
V prosinci se uskutečnil tradiční „Odpolední
dýchánek“, tentokrát na téma staročeských
tradic. Ve dvou dnech se zde vystřídalo 20
dětí. Dýchánky jsou motivací k plnění úkolů
v průběhu školního roku.
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LEDEN
V lednu proběhla „Pohádková merenda“ s
přespáním ve školní družině. Akce plná zábavy
a soutěží, na kterou jsme se dlouhodobě
připravovali.

BŘEZEN
Začátkem března se konal „Čokoládový
dýchánek“ pro 30 dětí.

Na konci měsíce jsme pro zájemce uspořádali „Odpolední
společné vaření“, kde si děti připravily své vlastní menu.
Zúčastnilo se 25 dětí z obou oddělení.
DUBEN
Každoroční dubnový ekologický projekt „Odpadky“ byl
zaměřen na využívání odpadového materiálu ke tvoření a na
ochranu životního prostředí.

V dubnu také proběhla zábavná akce „Jak rozesmát princeznu“. Přišlo 32 dětí.
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KVĚTEN
V květnu
jsme
přivítali
praktikantku
z pedagogického lycea, která si u nás pobyla 14
dní.
„Bublinkovou diskotékou“jsme oslavili jaro.
Zúčastnilo se 34 dětí.
ČERVEN
Naši společnou práci jsme uzavřeli na školní
akademii prodejem drobných dárečků.
Vlastní hodnocení činnosti školní družiny za školní rok 2015 – 16
Letošní školní rok můžeme shrnout jako úspěšný. Obě oddělení školní družiny jsou
kvalitně a dostatečně vybavena. Doplnili jsme knihovnu o několik pěkných knih a chceme
nabídku pro děti ještě rozšířit. Získali jsme další místnost, kterou využíváme pro relaxační a
dramatické činnosti. Chystáme se ji ještě dovybavit relaxačními vaky. Myslím si, že využití
všech prostor je maximální. V tomto školním roce jsme mnohem více využívali i školní
kuchyňku. Například jsme s kolegyní nabídly dětem odpolední společné vaření, tradiční
odpolední dýchánky, zaměřené na staročeské tradice a zdobení perníčků.
Aktivně se snažíme o spolupráci s rodiči, kteří nám již automaticky pomáhají s přípravou
našich akcí tím, že připravují dětem občerstvení a kostýmy, zapojují se do plnění úkolů
společně s dětmi. Během roku mají také rodiče možnost přijít se na naši práci podívat. Po celé
září mají rodiče prvňáčků volný přístup do třídy. Poměrně dobře se nám daří informovat
rodiče o aktuálním dění ve školní družině pomocí webových stránek. Mají možnost si
prohlédnout čerstvé fotografie z akcí a přečíst si aktuality.
Ve spolupráci se studentkou pedagogické školy jsme rozdali rodičům dětí dotazníky
zaměřené na kvalitu naší práce. Dotazníky byly anonymní, ale i tak je většina rodičů
podepsala. Z dotazníků vyplynulo, že všichni jsou s naší prací spokojeni, pouze dvě
připomínky se týkaly organizačních věcí, které nejdou změnit (ranní provoz školní družiny od
5.30h, špinavé boty z vycházek). Obdobné dotazníky dostaly i děti. Měly v nich vyjádřit své
pocity z pobytu v družině. I děti reagovaly vesměs kladně. Většina z nich by si odpoledne
vybrala pobyt v družině, než šla domů po obědě.
V letošním školním roce jsme zde měli studentku – tentokrát to byla praktikantka
z karlovarského pedagogického lycea. Podle jejích slov se jí u nás moc líbilo a tak nás přišla
ještě ke konci roku znova pozdravit.
Po celý rok jsme s kolegyní připravovaly různé odpolední a večerní akce pro děti. Jedna
z nich byla s přespáním přes noc. Vždy se můžeme spolehnout na pomoc učitelek z 1. stupně.
Letos nám pomáhaly při čtyřech akcích. Funguje mezi námi výborná spolupráce. Využíváme
i pomoc děvčat z 8. a 9. třídy (Kouzelný les).
V naší ŠD se snažíme vytvářet pro děti bezpečné prostředí, což se nám letos - až na pár
drobných odřenin – povedlo.
Celkově hodnotím školní rok 2015 – 2016 kladně.
Vypracovala Lenka Uhrová, vedoucí vychovatelka ŠD
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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
Mgr. Lada Adamová

Keramika

Ke

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

Mgr. Lucie Nagyová

Florbal

Flo

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
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. Věnujíce 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.
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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.

Kalendář školních a mimoškolních akcí
V hodnoceném školním roce se škola zapojila do řady soutěží, pro děti bylo
připraveno mnoho akcí, které nejen navazovaly na výuku a rozvíjely ji, ale zároveň přispěly
ke zlepšení vztahu dětí, a tím i veřejnosti ke škole.
8.3.

ZÁŘÍ
Protančené září
První týden školy byl za námi.
Kroužky ještě nezačaly a některá děvčata již
musela začít trénovat. 19. září 2015
vystupovala děvčata v Račeticích na
Slavnostech cibule. Tančily hned dvě
sestavy po sobě.
V sobotu 26. září 2015 proběhly
v Radonicích Svatováclavské oslavy a
součástí
programu
byla
dvě
taneční vystoupení. První vystupovaly
tanečnice z RDN Dance a po nich následoval
Radon. Jelikož některá děvčata navštěvují
oba dva kroužky, musely se v rekordním
čase převléknout do dalších kostýmů.
Zvládly to na profesionální úrovni.
Byly to příjemně strávené dny. Počasí
nám přálo, program byl bohatý a děvčata
byla spokojená, že se vystoupení povedla.
Organizátorům obou slavností velmi
děkujeme za příležitost ukázat náš taneční
um a za sladkou dobrůtku od OÚ Radonice.
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Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Radonice
V sobotu 26. září se v rámci
Svatováclavských oslav otevřely dveře naší
školy všem dětem, rodičům, bývalým žákům
a přátelům školy. Každý návštěvník si mohl
prohlédnout školu, zavzpomínat na dávná i
nedávná školní léta, zjistit, co se změnilo,
jaké vybavení mají k dispozici naši žáci a
co nás v dohledné době čeká. Nakonec
každý návštěvník poseděl ve školní kavárně,
která vznikla ve třídě. Podávali jsme nápoje,
kávu, čaj a domácí dobroty, které upekly
paní učitelky pro tuto příležitost a které
neskutečně provoněly celou školu. Obsluhu kavárny i služby průvodkyň se ujaly paní
učitelky. Všichni hosté, včetně početné zahraniční delegace z německého Crottendorfu, si
odpoledne v naší škole velmi pochvalovali. Poděkování patří všem paním učitelkám.
ŘÍJEN
Taneční workshop 2015
Letos paní učitelka Mgr. Ivana
Klečková taneční kroužek oficiálně
zahájila v sobotu 3. října 2015. Již po
několikáté pozvala taneční lektory,
aby předali své zkušenosti a děti se
tak mohly zdokonalovat v tancování.
Pozvání přijal Lukáš Fric z HD
ZLOUNI (Louny) a naše patronka

z Prahy Iva Petrová.
Program byl nabitý. První lekce začala už
v 9,00. Lukáš Fric seznámil tanečníky se základy break
dance. Po malé svačince následovala streetová vazba
od Ivy Petrové. Po vytrávení sytého oběda začala
hiphopová lekce od Lukáše a romantický tanec od Ivy.
Mysleli jsme si, že děti budou z celého dne
unavené a půjdou brzy spát. Ale to jsme se spletli.
Některé si opakovaly nově naučené kroky, kluci
z Flavy (Kadaň) učili pár horlivců jednoduché triky
z breaku a zbytek utvořil kroužek kolem Lukáše a
povídaly si o historii tance. Než jsme se nadáli, bylo
deset večer. Všichni se večer uložili do spacáku a
pustili si taneční film. Děti postupně usínaly a do
půlnoci spali všichni.
Druhý den čekaly děti ještě tři lekce. House,
ladys a improvizace. Po obědě předali přítomní Ivě a
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Lukášovi malé dárky se slovy, aby k nám zase někdy přijeli.
Byl to nádherně prožitý víkend. Lukáš dětem vryl hudbu až pod kůži. Shodil z nich
masku strachu tak, že se při improvizaci úplně odvázaly. Iva to doladila ladností a
stoprocentním prožitkem z každé její taneční vazby.
Malá kopaná
Ve středu 7. října 2015 získali naši chlapci na turnaji v Podbořanech (jako jediný tým
z chomutovského okresu) 1. místo. Organizátoři byli jistě rádi, že naši školu na tento turnaj
pozvali.
Naši vítězní hráči:
Matěj Adámek, Kryštof Lacko, Filip Hřava, Jakub
Seidl, Matěj Trapp, David Zigmund, Jiří Palma,
Patrik Prager a Jaroslav Ševčík

LISTOPAD
Jazykově-vzdělávací pobyt
v anglickém BRIGHTONU pro 10 žáků naší školy
1. až 7. listopadu 2015
1. den - odjezd kolem 16. hodiny z Radonic. Cesta přes
SRN a Belgii trvala cca 13 hodin.
2. den - ranní přejezd z přístavu Calais do Anglie. Do
Londýna přijeli kolem 9. hodiny. Poté následovala
procházka
Greenwichským
parkem,
královská
observatoř, překročení nultého poledníku. Počasí bylo
typicky anglické, s trochou deště. Děti během tohoto dne
ušly hodně kilometrů. Absolvovaly jízdu lodí po Temži k
mostu Tower Bridge, přechod mostu a návštěvu expozic.
Dále si prohlédly hrad The Tower Bridge (korunovační
klenoty, zbrojnici i popraviště). Po prohlídce hradu
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absolvovaly procházku kolem St.Paul's Cathedral. V podvečerních hodinách přešly Lávku
Milénia. Závěrem dne bylo krásné London Eye ve své plné kráse, červeně osvícené. Po
London Eye odjížděly unavení do hostitelských rodin, kam dorazily kolem 21. hodiny.
Následovala večeře a všichni unaveni padli do postele.
3. den - každé ráno měly přesně zadáno, v kolik a kde se sejdou, a tak i dnes v 8:00 při ranním
setkání děti plné dojmu vyprávěly, co měly k večeři a jak se setkaly se svou hostitelskou
rodinou. Poté odchod na výuku v místní škole (chůze cca 10 min). Výuka probíhala od 8:3011:45 (děti měly 1,5 hod výuku, 15 min přestávku a 1,5 výuku). Děti dostaly od hostitelských
rodin obědový balíček.
Po výuce následoval překrásný výlet po křídových útesech Beachy Head s výhledem
na moře a nádherné pobřeží. Poté přesun autobusem na romantický hrad Bodiam Castle, který
byl postaven během stoleté války. A opět návrat kolem 19:00 do hostitelských rodin.
Následovala večeře, večerní hygiena a krásné sny na další den.
4. den - opět výuka od 8:30-11:45 v místní
škole. Odpoledne jely do města Brighton,
který byl vzdálen cca30 minut autobusem.
Zde zavítaly do Sea Life Centre (Mořský
svět) a zábavného mola Brighton Pier. Po
prohlídce mola šly kolem královského
paláce Royal Pavilion. A závěr dne děti
využily k nákupům suvenýrů. Po nákupech
odjížděly opět do hostitelských rodin.
5. den - poslední dopolední výuka v místní
škole, kde všichni obdrželi certifikáty o
absolvování kurzu. Odpoledni výlet do
Portsmouthu, návštěva přístavu, historických doků a lodi HMS Victory. V podvečerních
hodinách vyhlídka ze Spinnaker Tower. A opět návrat do hostitelských rodin.
6. den - Londýn – Westminster, rozloučení s hostitelskými rodinami a odjezd do centra
Londýna. Hned na úvod absolvovaly návštěvu muzea voskových figurín Madame Tussauds.
Během dopoledních hodin si děti zasoutěžily cca 2,5 hod v Londýně. Děti byly rozděleny do
10 skupin po 5 členech, měly k dispozici mapku Londýna, kde byly označeny 4 zóny, ve
kterých děti musely hledat odpovědi na otázky. Velmi krásně propracované a velmi poučné.
Poté následoval přesun metrem a pěší procházka - Buckingham palace, Westminster Abbey,
Whitehall, Trafalgar Square, Piccadily Circus, Leicester Square a čínská čtvrt Soho. Opět děti
měly možnost utratit své poslední penízky a v podvečerních hodinách okolo 20. hodiny odjezd z Londýna do Doveru na trajekt. Domů dorazily v pořádku. Výlet byl krásný a velmi
poučný.
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Branný den
Před podzimními prázdninami jsme
prožili společně spoustu akčních situací při
branném dnu.
První den ráno se rozezněl zvonek
jako signál požárního poplachu a všichni žáci
a vyučující museli urychleně (a přesto
disciplinovaně) prchat před hrozícím požárem
školní budovy. Prchat už umíme skvěle, stačí
nám necelé tři minuty. Poté na seřadišti
jednotlivých tříd musí každý třídní učitel
oznámit počet žáků přítomných a chybějících,
při úprku ze školy nesmí hlavně zapomenout
třídní knihu! Jsou v ní totiž zapsáni chybějící žáci. Zdá se nám to úsměvné, ale kdyby hořelo
doopravdy, asi bychom to teprve uměli docenit.
Následně jsme měli možnost vidět práci našich dobrovolných Radonických hasičů.
Předvedli nám opravdový zásah při požáru na kopci za školkou, ukázali všem ochotně
techniku, nechali děti nastoupit do hasičského auta nebo zkusit jejich výzbroj a různé
pomůcky.
Dalšími pomocníky při prvním dnu byli příslušníci z místní Policie ČR, kteří rovněž
seznámili děti se svou prací, děti si mohly vyzkoušet například alkohol tester a jiné pomůcky
při práci policie.
Moc rádi jsme byli i za odbornou pomoc Lenky Hniličkové, maminky Lucinky z 1.
třídy, která je zdravotní sestrou. Ukázala velmi fundovaně a zajímavě dětem nezbytnou první
pomoc, kterou jsou schopné poskytnout či poradit ostatním.
Na dalších stanovištích seznámili učitelé žáky s nebezpečím živelních pohrom a
společně si zopakovali, jak má vypadat evakuační zavazadlo. Že to sami nevíte? Zeptejte se
našich dětí.
Druhý den už žáci museli prokázat, jak dávali pozor. Byli rozděleni do deseti družstev,
kapitánem byl vždy žák devátého ročníku a členové týmu byli od 1. do 8. třídy. Během
dopoledne museli projít a prokázat znalosti na deseti stanovištích, kde si pro ně paní učitelky
a páni učitelé připravili testy, praktické ukázky a jiné záludnosti.
Hodnotily se nejen znalosti, ale také týmová práce.
Na závěr jsme branný den vyhodnotili, ocenili jsme vítěze a pochválili jsme všechny
děti. Dopadlo to dobře, žáci i učitelé byli spokojeni a na podzimní prázdniny jsme odcházeli
s pocitem dobře vykonané práce – jak děti, tak učitelé.
Poděkování patří všem našim pomocníkům – hasičům, policistům, zdravotnici a
samozřejmě pedagogům školy za dobře připravenou náročnou akci pro žáky.
Cvičený pes z Věznice Nové Sedlo přijel mezi nás
Děti prvního i druhého stupně měly možnost seznámit se
s prací psovoda p. Kettnera z Vězeňské služby Nové Sedlo. Poznali
šikovnou fenku Nelinku, která je vycvičena pro hledání drog, což
nám také předvedla. Pan Kettner vysvětlil dětem, jaké jsou dobré
postupy při cvičení psa a Nelinka ukázala, jak umí najít např.
gramový sáček marihuany, který byl předem schován do batohu či
dětského kufříku. Na závěr nemohlo chybět pohlazení a pomazlení
s Nelinkou.
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Jako každý rok vyrazili žáci UVP na oblíbenou akci
do Vejprt
Nebyli jen na výletě, ale konala se tu opět
výtvarná přehlídka. Protože ve třídě máme šikovné
výtvarníky, přihlásila jsme Lucii Klimplovou, Elišku
Dulavovou a Kamila Baláže.
Téma
letošní
výtvarné přehlídky bylo „Máme rádi zvířata“. Lucka,
Eliška a Kamil vyráběli každý něco jiného. Lucka
pracovala s přírodními materiály a vyrobila krásného
ježka. Eliška umí háčkovat, a tak uháčkovala několik
zvířátek. Kamil dobře vybarvuje, vytvořil podzimní les
plný zvířátek. Žáci obdivovali také práce ostatních škol z Vejprt, Chomutova, Kadaně, Místa. Na závěr dne
proběhla i procházka po městě Vejprty. Naše výrobky a
obrázky byly zajímavé, proto byli všichni odměněni
dobrotami a drobnými dárečky. Těšíme se na příští rok,
jsme zvědaví, jaké téma si pro nás ve Vejprtech připraví.

"THINK BLUE CUP" v Kadani
V pátek 27. listopadu 2015 se v
Kadani zúčastnili naši žáci florbalového
turnaje "THINK BLUE CUP". Do sportovní
haly SH Kadaň přijeli jako družstvo, které
dostalo název RADONIČTÍ ŽRALOCI. V
tomto družstvu čestně bojovali:
2. ročník – Matyáš Povolný, Jan Příhoda
3. ročník - Václav Linka, Alex Dolejší
4. ročník - Richard Foh, Martin Příhoda
5. ročník - Přemysl Prager, Evžen Makuňa,
Miroslav Hrych.
Na turnaji sehráli tři zápasy. S "nadupaným a profesionálním" týmem z Chomutova
čestně prohráli a byli jim důstojným soupeřem. Březňáky porazili, ale byl to vyrovnaný boj.
Poslední zápas hráli s Podlesáky z Kadaně. Když už vedli 4:0, tak se asi vítězství zalekli.
Nakonec se štěstí usmálo na sportovce z Kadaně. Ale to vůbec nevadilo. Nakonec získali
krásné třetí místo. Kluci si zápasy užili, zúčastnili se střelecké soutěže. Mezi tři nejlepší
střelce (vstřelit míček do otvoru plachty, která byla natažena v brance) se prostřílel i Evžen
Makuňa.
Všichni chlapci výborně reprezentovali naši školu a zaslouží si od nás všech velkou pochvalu.
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PROSINEC
FLORBAL CUP v Březně
Ve středu 2. prosince 2015 se v Březně zúčastnili žáci ZŠ florbalového turnaje
"FLORBAL CUP". Minulý rok na turnaj přijeli žáci pouze s mladší kategorie - 6. a 7. ročník.
Ten vyhráli a postupovali dál. Tento rok již přijeli i se staršími - 8. a 9. ročníkem. Celkem za
Radonice bojovalo 15 chlapců:
V družstvu mladší kategorie:
Petr Kochlefl, Matěj Trapp, Jaroslav Novák, Lukáš Raul, Aleš Kulich, Marek Macola, Filip
Staněk, a skvělý brankář Míra Hrych.
V družstvu starší kategorie:
Patrik Prager, Kuba Seidl, Matěj Adámek, Jirka Palma, Dan Makoli, Patrik Kirchmayr, Jára
Ševčík - navzdory bolavým kolenům chytal výborně.
Na turnaji sehráli chlapci zápasy s BŘEZNEM, PERŠTEJNEM, STRUPČICEMI a
VILÉMOVEM. Všechna družstva sehrála zápasy jak s mladšími, tak i se staršími žáky.
Souboje byly velmi vyrovnané. První zápas hráli naši s Březnem. Sportovní štěstíčko
nebylo na naší straně a mladší i starší prohráli těsně 2:1. Ale to bylo poprvé a naposledy.
Všechny ostatní zápasy vyhráli.
Nejkrásnější
na
celém
turnaji
bylo,
když
si
VÍLÉMOVŠTÍ
s
RADONICKÝMI navzájem fandili. Všechna ostatní družstva nevěřícně sledovala naši
vzájemnou podporu. Bylo to velmi dojemné. S učitelkami z Vilémova jsme byly na naše děti
velmi hrdé. Nakonec díky výhře VILÉMOVA nad Březnem naši starší žáci vyhráli a
postoupili dále.
Mladší žáci ale nezaostali za staršími a zkušenějšími. Získali úžasné druhé místo (od
prvního nás dělil pouze jeden bod). Mladší žáci ve své kategorii nastříleli nejvíce gólů ve
všech.
Všichni naši žáci příkladně reprezentovali naši školu, která se i díky těmto sportovním
akcím dostává do povědomí okolních škol - jak vesnických, tak i městských.
Mikulášská nadílka
V pátek 4. prosince 2015 u nás byla tlupa chlupatých čertů a čertic, Mikuláš a krásní
andělé. Všichni letos končí povinnou školní docházku, a tak si to opravdu užili. Potěšili malé
děti ve školce i velké školáky ve škole. Každý dostal, co si zasloužil. Někdo dobrotu, jiný
koštětem po zádech. Byla to opět vyvedená mikulášská nadílka.
FLORBAL CUP v Podbořanech
V úterý 8. prosince 2015 se v Podbořanech naši florbalisté zúčastnili turnaje
"FLORBAL CUP". Pozvání na tento turnaj domluvil pan učitel Regitko, který se svým
fotbalovým týmem v Podbořanech vyhrál. Motivace byla veliká. Do Podbořan odjížděli tito
chlapci:
6. ročník: Marek Macola, Aleš Kulich, Filip Staněk
7. ročník: Jára Novák, Lukáš Raul, Matěj Trapp, Petr Kochlefl
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8. ročník: Patrik Prager, Jakub Seidl, Matěj Adámek
9. ročník: výborný brankář Jára Ševčík.
Na turnaji sehráli zápasy se školou TGM PODBOŘANY, GYMNÁZIUM
PODBOŘANY, KRÁSNÝ DVŮR. Vzhledem k tomu, že byla pouze čtyři družstva. Žáci s
každým týmem sehráli dvě utkání po deseti minutách.
V turnaji získali krásných deset bodů a skončili na zaslouženém druhém místě. První
bylo GYMNÁZIUM PODBOŘANY.
Po celou dobu turnaje si žáci velmi hlasitě, ale krásně fandili. Dokonce nechyběla ani
mexická vlna. Sice byli chlapci nejmladší, nejmenší, ale za to velmi šikovní. Celému
florbalovému týmu patří velké poděkování.
Kadaňský švihák
Žáci z naší školy se
hojně účastní různých soutěží
– ve zpěvu, tanci, florbalu i
fotbalu a často přivezou moc
pěkná ocenění. Protože máme
soutěže rádi, přihlásili jsme se
letos do pátého ročníku
závodu
v přeskoku
přes
švihadlo „Kadaňský švihák“,
který pořádá Střední škola
TGA Chomutov.
Děti, které měly o soutěž
zájem, musely nejprve absolvovat
školní kolo. Ti, kteří za minutu
naskákali nad 100 přeskoků
snožmo, se vydali 25. listopadu do
Kadaně.
Každý
závodník
absolvoval tři pokusy. Do
vyhodnocení závodu se počítal
nejlepší výkon z těchto tří pokusů.
Všichni si ten den vylepšili osobní
skóre.
Za 1. stupeň soutěžili:
Alice Tauerová (122 přeskoků), Alenka Kyšková (146 přeskoků), Eliška Příhodová (125
přeskoků)
a za II. stupeň skákali:
Nikola Kóňová (148 p.), Evelínka Adamová (151 p.), Hanča Klečková (152 p.), Lukáš Raul
(149 p.), Filip Pavlíček (150 p.), Jára Novák (156 p.).
Alenka Kyšková se svým výsledkem 146 přeskoků získala 2. místo a 3. místonáleželo Elišce
Příhodové za 125 přeskoků.
Užili jsme si moc pěkné dopoledne. Bylo příjemné setkat se i s bývalými žáky naší
školy, kteří také soutěžili za svou střední školu. Vzájemně jsme si fandili a drželi palce.
Panovala zde sportovně-přátelská atmosféra.
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Předvánoční turnaj v sálové kopané ve
Vilémově
Naši chlapci se velmi rádi každý rok
účastní předvánočního turnaje v sálové
kopané ve Vilémově. Tentokrát opět vyjeli
chlapci mladší i starší kategorie a utkali se
s hráči z Vilémova a z Krásného Dvora. Za
posledních pět let jsme si čtyřikrát odnášeli
putovní pohár za vítězství (mladší i starší).
Jak jsme hráli letos? Opět 1. místo pro
mladší i starší hráče!
Mladší žáci(6. a 7. tř.): Radonice : Vilémov
5:0
Radonice : Krásný Dvůr 4 : 1
Vojta Krebner, Aleš Kulich (2 góly), Dominik Laktos (1 gól), Marek macíka (2 góly), Filip
Staněk, Petr Kochlefl (gólman), Jára Novák (3 góly) a Lukáš Raul (1 gól)
Starší žáci (8. a 9. tř.) :

Radonice : Vilémov
Radonice Krásný Dvůr

3:3
7:0

Jára Ševčík (vyhlášen nejlepším brankářem turnaje), Matěj Adámek, Filip Hřava (2 góly),
Kryštof Lacko (5 gólů), Patrik Prager, Kuba Seidl (1 gól), Dan Makoli (2 góly)
Už teď se těšíme na další ročník. Chválíme chlapce za krásné sportovní výkony i jejich
chování a děkujeme. Svůj úspěšný den zakončili pěším přesunem do Radonic (autobus
nepřijel z důvodu nehody na silnici u Kadaně.
Beseda o Evropě s názvem „PESTRÝ KONTINENT EVROPA“
Cestovatel a fotograf Tomáš Kubeš je našim žákům dobře známý, protože naši školu
navštívil již několikrát. V pátek 11. prosince 2015 k nám zavítal s besedou, ve které nám
ukázal, že Evropa není vůbec nudná, naopak i na našem kontinentu je spousta zajímavého.
Společně s jeho vyprávěním, fotografiemi a krátkými reportážemi jsme se toulali po
14 zemích, kde se odehrálo 20 netradičních příběhů. Od Norska, přes Anglii, Francii,
Nizozemí, Španělsko, Švýcarsko, Itálii, Německo, Polsko, Litvu, Slovensko, Maďarsko,
Bulharsko až do Řecka. Poznali jsme tyto země, jak je mnozí neznáme a odnesli jsme si velmi
zajímavé informace.
Soutěž v řečnickém umění – Mladý Demosthenes
V letošním školním roce se konal již 5. ročník
tohoto klání. Z předchozích ročníků dobře víme, že do této
soutěže se mohou zapojit i ti nejmenší řečníci naší školy.
Vloni byli nejmladší účastníci ze druhé a letos ze třetí
třídy. Řečnické umění a soutěžení v něm mají naši žáci
moc rádi. Prožili jsme díky nim krásné čtvrteční prosincové odpoledne plné zajímavých
vystoupení, která nás pobavila, poučila a také dojala k slzám. Z 22 soutěžících si jich 8
odneslo čestné uznání poroty a 14 řečníků zaslouženě obsadilo medailové pozice.
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„HARMONIE FLORBAL CUP"ve Spořicích
V pátek 18. prosince 2015 jsme
se zúčastnili florbalového turnaje "HARMONIE
FLORBAL CUP" ve Spořicích. ZŠ Spořice
pořádala tento turnaj s florbalovým oddílem
PIRÁTI CHOMUTOV. Celého turnaje se
zúčastnilo 10 základních škol s dětmi z prvního
stupně.
Za naši školu bojovali:
2. ročník: Matyáš Povolný
3 ročník: Pavel Ondrejka, Alex Dolejší
5. ročník: Přemysl Prager, Lukáš Pavlíček, Evžen Makuňa, Míra Hrych
Školy byly rozděleny do dvou skupin. My jsme sehráli zápas se ZŠ
HORNICKOU (hokejová škola), ZŠ KRUŠNOHORSKOU, ZŠ STUDENTSKOU, ZŠ
MEZIBOŘÍ. Hrálo se 2x9 minut. Turnaj byl velmi náročný a dlouhý.
Byli jsme rádi, že nám obec půjčila auto a pan Šmíd nás odvezl tam i zpět. Z deseti
týmů jsme se umístnili na pěkném pátém místě. Každý žák dostal maličký pohár za účast, celé
družstvo diplom a krásnou medaili z perníku.
Oceněn byl Alex Dolejší jako nejlepší útočník turnaje a Míra Hrych jako nejlepší
brankář turnaje.
Nechyběli zde ligový hráči PIRÁTŮ, kteří se všem podepsali na hokejky, míčky i
fotky. Také si mohli mladí florbalisté zastřílet na ligového brankáře, s kterým se celá naše
skupina vyfotila. Užili jsme si krásný sportovní den.
LEDEN
Okresní kolo "FLORBAL CUP" v Chomutově - pro kategorii starší chlapci
V pátek 7. ledna 2016 jsme se v Chomutově zúčastnili okresního kola florbalového
turnaje "FLORBAL CUP" pro kategorii - starší chlapci (8. a 9. roč.). Do Chomutova jsme
postoupili z okrskového kola, které se konalo v Březně.
Za naši školu hráli:
Jaroslav Ševčík - náš výborný brankář
Dan Makoli
Jiří Palma
Patrik Kirchmayr
Patrik Prager
Matěj Adámek
Jakub Seidl
Na turnaji jsme byli rozděleni do dvou skupin. Základní skupinu jsme s přehledem
vyhráli. Pak se hrálo systémem - PAVOUK. V posledním zápase jsme hráli o třetí místo. Do
poslední minuty to bylo nerozhodně, ale kus sportovního štěstí měli naši protihráči.
Skončili jsme na krásném 4. místě. Je to pro nás opravdu velký úspěch, když z 21
základních škol (i gymnázií) Kadaňska a Chomutovska, které se turnaje zúčastnily, jsme mezi
nejlepšími čtyřmi školami.
Všem našim sportovcům patří velká gratulace a poděkování za příkladnou reprezentaci.
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Radek Banga přijel do Radonic
Už podruhé jsme zažili na vlastní kůži preventivní program Radka Bangy
(GIPSY.CZ), tentokrát s názvem "Nenech se ovládnout". Známý zpěvák a účastník letošní
Stardance na ČT1, Radek Banga, nejprve vyprávěl dětem o svém životě – jaký byl život
s otcem alkoholikem a matkou, kterou otec často bil. Jak vypadal jeho život, kdy žil pár let
přímo na ulici. Tehdy myslel na svůj sen – jednou dělat muziku.
Co potřeboval k tomu, aby se odrazil ode dna, kde se nacházel, jak dopadli kamarádi,
kteří podlehli kouzlu snadno vydělaných peněz apod. Mluvil o okouzlení lidí financemi, o
falešném pozlátku, o skutečných hodnotách, o nebezpečí půjček či nástrahách internetu. Stihl
toho za hodinu a půl hodně, vše prokládal svým zpěvem a dokázal děti přimět k přemýšlení i
ke smíchu. V jeho podání mají informace pro žáky daleko jinou hodnotu, než když totéž slyší
od rodičů či učitelů ve škole.
Doufáme, že u nás nebyl naposled.
Zápis do 1. třídy
Zápis do první třídy naší školy se konal tradičně v den
vysvědčení – 28. ledna 2016. Letos přišlo k zápisu celkem 16 dětí.
Snažíme se, aby se dětem i rodičům tento slavnostní den líbil.
Rodiče sice musí vyplnit spoustu různých písemností, ale pro děti
jsou připravena čtyři stanoviště s různými úkoly – matematické
představy, hádanky, zavazování tkaničky, kreslení, povídání, barvy,
opisování, orientace v prostoru, řečnický úkol a další zajímavosti.
Děti se mohly seznámit s každou paní učitelkou z prvního
stupně naší školy a navštívit několik tříd, aby viděly, kdo a co je
čeká od nového školního roku.
ÚNOR
Divadlo ŘIMBABA z Jihlavy – O 12 měsíčkách
Ve středu 3. února 2016 k nám již poněkolikáté přijelo Divadlo ŘIMBABA
z Jihlavy. Opět jsme mohli toto představení uspořádat v kině na radnici. Tentokrát divadlo
přivezlo tradiční pohádku "O 12 měsíčkách" v docela netradičním hábitu. Ženich, který přijel
z Mexika, hledal nevěstu. Za ženu si vybere tu krásnou dívku, která splní tři úkoly: 1. donese fialky, 2. - natrhá jahody, 3. - přinese větvičku broskví.
Do pohádky byly zapojeny děti, které hrály jednotlivé Měsíčky, ostatní děti zpívaly,
tančily a hlavně se všichni moc nasmáli. Paní učitelky dostaly od Marušky za odměnu
drahokamy, které si Maruška vysloužila od Měsíčků. Herci byli odměněni bouřlivým
potleskem. Už se všichni těšíme na další představení.
Zahájení spolupráce s nadačním fondem RAUCH!
Prostřednictvím naší školy jsme se zapojili do charitativního projektu,
který pomáhá dětem zvládat tíživé životní situace.
Výrobky dětí:
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Soutěž v recitaci
Poslední únorový čtvrtek patřil na naší škole všem milovníkům poezie. Do recitační
soutěže se letos zapsalo 45 soutěžících. Porota měla z čeho vybírat.
Některé soutěžící přišli podpořit i členové rodiny. Střídaly se básničky veselé i vážnější,
krátké i dlouhé a bylo krásné pozorovat, kolik šikovných recitátorů máme na naší malé škole.
Zlatým hřebem celého odpoledne byla kategorie těch nejstarších. Žáci 8. a 9. ročníku
předvedli výkon, ve kterém ukázali svou dlouholetou zkušenost s recitací poezie a ohromili
nejen porotu.
Vyhodnocení Školního kola recitační soutěže se zúčastnili žáci napříč všemi ročníky.
Začínali ti nejmladší ve své nesoutěžní kategorii, porota všechny soutěžící prvňáčky moc
pochválila a každý obdržel čestné uznání. Další kategorie jsou již soutěžní a vítězové
postoupili do okresního kola v březnu na Den poezie v Chomutově.
Ples Základní a mateřské školy v Radonicích
V pátek dne 12. února 2016 se konal v kulturním domě Radonice
ples Základní a mateřské školy v Radonicích. K tanci a poslechu zahrála
skupina Aquarius Žatec a dle ohlasů všech lidí v sále se ples velice líbil.
Rád bych touto cestou poděkoval všem lidem, kteří se podíleli na
přípravě a průběhu celé akce.
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Staň se naší SuperStar 2016
Pro 3. ročník pěvecké soutěže jsme si
letos vybrali neobvyklé datum – 29. únor.
Sešlo se téměř čtyřicet zpěváčků, od
nejmladších prvňáčků až po nejstarší
deváťáky. Na své děti se přišli podívat také
rodiče či prarodiče, takže třída byla plná
k prasknutí.
Výkony zpěváků hodnotila tradičně
odborná porota. V repertoáru dětí byly písně
z pohádek, z muzikálů, staré evergreeny, současné hity či anglické texty. Zpívat do mikrofonu
není žádná legrace, kdo to zkusil, ví, o čem byla řeč. Děti to i s trémou zvládly výtečně a
mohli tak prožít další pěkné odpoledne ve škole. Vybraní zpěváci postoupili do Vejprt – 17.
března.
BŘEZEN
Beseda O DOUPOVSKÝCH HORÁCH
V pátek 11. března navštívil naši školu náš bývalý kolega, pan učitel Josef Kořenský,
který se nabídl, že by pro radonické děti připravil několik zajímavých besed o našem kraji. Ve
svém poutavém vyprávění nás seznámil s místy, která jsme ještě nikdy nenavštívili, protože
jsou součástí vojenského prostoru. Děti se divily, že nedaleko nás jsou tak krásná místa a moc
je překvapilo, jak veliké město bylo okresní městečko Doupov.
Protože je pan Kořenský vášnivý fotograf, celá beseda byla proložena zajímavými
fotografiemi Doupovských hor.
Všichni žáci byli nadšeni úvodním povídáním o tom, jak to zde vypadalo v dávných
dobách, před mnoha miliony lety. S panem učitelem Kořenským jsme se po zaslouženém
potlesku domluvili na další besedě, tentokrát na téma Radonicko.
Výtvarná přehlídka v Klášterci nad Ohří
Letos se naši žáci z tříd s upraveným vzdělávacím programem
(UVP) opět zúčastnili výtvarné přehlídky v Klášterci nad Ohří. Každý rok
je soutěž motivována velikonočními svátky.
Na soutěž odjeli a naši školu reprezentovali: Eliška Dulavová,
Adélka Facunová a Ivan Berta.

Předtančení v Mašťově
V sobotu 19. března 2016 pořádal v Mašťově
Radek Hasenöhrl a jeho přátelé Ples chovatelů
barvářů. Byl to již 4. ročník a tanečníci z Radonu byli
pozváni, aby zde vystoupili. Děti si připravily
předtančení s mysliveckou tématikou "Už troubějí".
Ples zahájili trubači loveckými fanfárami, poté
proběhla promenáda s plemeny barvářů a pak šli
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na řadu naši tanečníci (tančilo jich šestnáct). Sál praskal ve švech a děti začaly
pociťovat nepříjemnou nervozitu. Aby toho nebylo málo, pan zvukař nepustil píseň úplně od
začátku.
Panika z dětí však rychle vyprchala a při povzbudivém potlesku všech přítomných se
druhý pokus vydařil. Každý tanečník dostal krásný dáreček.
Panu Hasenöhrlovi děkujeme za pozvání, výtečnou pohostinnost a nemalou finanční podporu.
Velice si toho vážíme!
Veselé zoubky v 1. třídě
Ve čtvtek 17. března 2016 proběhl v hodině prvouky
preventivní program Veselé zoubky, jehož patronem je Drogerie dm.
Celou výukou nás prováděly známé loutkové postavičky Hurvínka,
Máničky, Spejbla a psa Žeryka.
Na úvod děti zhlédly vtipný příběh Jak se dostat Hurvínkovi
na zoubek, kde získaly důležité informace o prevenci zubního kazu.
Informace jsme si společně ještě jednou zopakovali v pracovním listě
a poté jsme plnili úkoly na interaktivní tabuli.
Dětem se hodina moc líbila. Zábavnou formou se naučily, jak
správně provádět ústní hygienu, jaký používat kartáček, kdy často
chodit
na
preventivní
prohlídku, kolik mají zubů a k čemu je
důležitá stolička, špičák nebo řezák.
Nechyběla také zmínka o
správné životosprávě. Na závěr dostal
každý žáček krásný dárek, kde byla
zubní pasta, kartáček, přesýpací hodiny
k měření času při čištění zubů,
žvýkačky (samozřejmě bez cukru) a
nálepky.
MATEMATICKÝ KLOKAN 2016
V pátek 18. března 2016 se zúčastnili všichni žáci naší školy od 2. do 9. třídy
každoroční matematické soutěže. Otázky nebyly vůbec jednoduché a děti se při jejich řešení
pěkně zapotily.
Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve středu 16. března 2016 navštívili
vítězové recitační soutěže první třídu. A
nepřišli s prázdnou. Přinesli s sebou velký
pasovací meč a modré šerpy se žlutým
nápisem „Malý čtenář“. Všech 16 prvňáčků
postupně přečetlo krátký článek, který jim
vybrala jejich paní učitelka. Jedni četli
rozvážně, druzí rychle a byli i tací, kteří četli
lépe, než někteří starší žáci. Všichni měli
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trochu trému, ale všichni ukázali, že už umí číst.
Proto je naši šikovní recitátoři 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 a
ochraňovat. A slíbili, že o všech přečtených
knihách budou vyprávět svým kamarádům, aby
si je také mohli přečíst.
Velikonoční vlak
V neděli
27.
března
2016
projížděl
Radonicemi "VELIKONOČNÍ VLAK". Jak už bývá zvykem,
zastaví až v Kadaňském Rohozci, kde dobrovolníci mají
připravené různé aktivity.
Každý si tu přišel na své:
pohoštění od Hasenöhrlových, prodej krásných výrobků
z keramické dílny paní Danišíkové, výtvarný koutek Lucky
Nagyové a jízda na čtyřkolkách.
Do programu přispěli i
žáci naší školy. Děvčata z tanečního kroužku Radon (Klárka
Bláhová, Anička Pecháčková a Verča Švejdová) si
připravila „velikonoční trasu“, která byla určena těm
nejmenším. Po splnění úkolů – hod vajíčkem, slalom
s kraslicí a velikonoční lup – dostal každý sladkou odměnu.
Malé návštěvníky po celou dobu provázely dvě
pohádkové postavy - vodník a kohout (Vilda Wilkner a Jára
Ševčík). Počasí bylo jako malované a panovala pohodová
nálada.

Morana
Zdálo se nám, že jaro stále nepřichází,
a tak jsme se rozhodli opět po roce zimu
vyprovodit z naší vesnice. Skupina asi 150
lidí se vydala přes celou vesnici s několika
Moranami za mohutného hlasitého recitování
básničky na rozloučenou se zimou. Ti
nejsilnější používali dokonce megafon, aby
nás jaro opravdu vyslyšelo. Došli jsme
k potoku Liboci, kde jsme Moranám na jejich
poslední cestě zazpívali, poté jsme je zapálili
a hodili do potoka. Cestou zpátky jsme
recitovali básničku jarní a hle – začalo svítit
sluníčko a udělalo se teplo.
Jaro jsme přivolali k nám.
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DUBEN
Noc s Andersenem v Radonicích
V pátek 1. dubna se sešlo v naší škole
39 dětí, aby strávily příjemný čas s těmi, kteří
mají rádi knížky a četbu. Zapojili jsme se tak
již
poněkolikáté
do
projektu
Noc
s Andersenem, který má dětskému čtenáři
přiblížit čtení, má pomoci dětem zamilovat si
knihy a četbu. Letošní Noc s Andersenem jsme věnovali Zdeňku Svěrákovi a jeho nejnovější
pohádce Tři bratři. Během večera děti představily ostatním svou oblíbenou knihu, ilustrovaly
pohádky, luštily podle daných indicií, pracovaly se zajímavými tabulkami na čtenářské dílny,
dramatizovaly pohádky a samozřejmě zpívaly písničky Jaroslava Uhlíře.
Za všechny své výkony dostávaly groše, kterých musely společně sesbírat do půlnoci
devadesát devět, aby mohli tři bratři vyrazit do světa. Tři bratry musely děti vybrat mezi
sebou, poté si bratři za groše nakoupili pomůcky na cestu do světa. Před půlnocí jsme tři
bratry (Ríšu, Marka a Alenku) pustili do světa s krásnými přáníčky na rozloučenou, která jim
napsaly děti.
Tak moc to všichni prožívali, až nás dojímali. Bratři dostali dlouhý seznam, co mají
venku najít a přinést, což se jim nakonec
podařilo. Těsně před půlnocí jsme pomalu
odcházeli do tříd, ze kterých jsme si vytvořili
útulné ložnice. Během večera jsme
samozřejmě nezapomínali na jídlo – maminky
nám napekly tolik dobrot, že ještě při snídani
se prohýbaly stoly.
Poděkování patří všem paním učitelkám,
které akci s láskou připravily.
Finálový galavečer Vejprtského drozda
V pátek 15. dubna se v kulturním středisku ve Vejprtech konal finálový galavečer 18.
ročníku Vejprtského drozda. Je to písničková soutěž v sólovém zpěvu, na kterou jezdíváme
již 13 let. Radonické děti v ní mají své místo.
Nejstarší naše zpěvačky už mají ve Vejprtech dokonce svůj fanklub a při příjezdu
dostaly od fanoušků namalované obrázky. Tentokrát jsme ve finále měli zastoupené téměř
všechny věkové kategorie, ve kterých se naše slečny zpěvačky velmi pěkně umístily. Letošní
konkurence byla opravdu velká, laťka hodně vysoká, jedno vystoupení bylo lepší než druhé a
porota to neměla vůbec jednoduché.
Celý večer moderovala zpěvačka Míša Nosková a vytvořila krásnou atmosféru, při
které na závěr zpíval a tančil celý sál.
Beseda o Radonicích a okolí
Poslední dubnový pátek byl na naší škole opět ve znamení besed. Tentokrát jsme
mohli prostřednictvím fotografií pana učitele Kořenského prověřit, jak dobrý máme
pozorovací talent. Ve svém poutavém vyprávění nás pan Kořenský zavedl na známá místa
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v naší obci a okolí. Besedu proložil fotohádankami, které děti ve většině případů rozluštily,
ale někdy jim to trochu trvalo. Je vidět, že věci, které vídáme denně, často příliš dobře
nevnímáme. Bereme je jako samozřejmou součást našeho života a neuvědomujeme si jejich
krásu. Viděli jsme naši obec z ptačí perspektivy i pod drobnohledem fotografa a všechno
dohromady tvořilo zajímavou skládanku o našem domově – o Radonicích.
Štafetový pohár
V úterý 26. dubna 2016 jsme se
zúčastnili v Chomutově okresního kola
soutěže "ŠTAFETOVÝ POHÁR". S žáky
naší školy úspěšně bodujeme v pěveckých,
tanečních a míčových soutěžích., a tak jsme
to zkusili i na poli atletickém. Do okresní
soutěže se zapojili školy z Chomutova,
Jirkova, Strupčic a Radonic.
Do Chomutova odjeli tito žáci prvního
stupně:
2. ročník: Anička Fohová, Anetka Bláhová,
Honza Příhoda
3. ročník: Eliška Hodycová, Zuzana Holceplová, Pavel Ondrejka, Alex Dolejší, Martin
Vyboch
4. ročník: Eliška Příhodová, Alice Tauerová, Vanesa Douchová, Martin Příhoda
5. ročník: Petra Müllerová, Michal Dufek, Míra Hrych, Přemysl Prager.
Chomutov nás přivítal nepříznivým počasím. Vystoupili jsme na autobusovém nádraží
do deště. Před námi byly čtyři kilometry chůze na atletický stadion. Ale protože máme mezi
rodiči naší školy moc hodné maminky, jedna z nich se nám ozvala. Paní Juta Příhodová nám
přijela na pomoc a zajistila nám odvoz na atletický stadion. Moc jí za tuto nezištnou pomoc
děkujeme, přispěla také k naší úspěšné cestě za medailemi.
Na atletickém závodišti již čekali pořadatelé. Každý žák dostal náramek s logem štafetového
poháru, vybrali jsme si šťastný štafetový kolík a dráhu číslo jedna. Mnozí viděli takový
atletický areál poprvé a poprvé většina z dětí běžela v atletické dráze.
První se postavili na start mladší žáci (4 dívky a 4 chlapci), kteří běželi štafetu
8x100m. Počasí nám nepřálo - pršelo. Ale děti byly statečné. Bojovaly ze všech svých sil a
ZVÍTĚZILY. Naše děti překvapily nejen ostatní školy, ale asi nejvíc samy sebe. Radost byla
obrovská.
Potom přišli na běžecké dráhy starší
žáci. Bojovali nejen s časem, ale hlavně s
lijákem a zimou. Skončili na čtvrtém místě.
Chvíli jsme si odpočinuli a už se šlo na štafetu
8x200m. Běželo se dvakrát. Nejdřív A tým,
potom B tým. V této štafetě běželi 4 žáci (2
dívky a 2 hoši) mladších ročníků a 4 žáci
starších ročníků. První tým skončil na třetím
místě a druhý tým na čtvrtém místě. Po této
štafetě se sečetli časy mladších žáků, starších
žáků a lepší čas ze štafety 8x200m, a
vyhodnotilo se celkové umístění škol.
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Z Chomutova jsme si odvezli zlaté medaile pro mladší žáky, bronzové medaile pro
smíšenou štafetu a pohár za celkové druhé místo mezi školami. Děti byly tak nadšené, že i
sluníčko vykouklo z mraků!
Mezinárodní den tance
V roce 1982 poprvé vyhlásil Taneční komitét ITI (International Theatre Institut –
Mezinárodní divadelní ústav) 29. duben Mezinárodním dnem tance. Od té doby je tento den
každoročně slaven na celém světě v připomínku narození velkého tanečního reformátora
Jeana-Georgese Noverrea.
My jsme se již podruhé do těchto oslav zapojili. Přihlásili jsme se do taneční mapy na
stránkách www.vizetance.cz a po dobu 14 dnů před oslavou pilně trénovali v africkém rytmu
v radonické tělocvičně. Scházeli jsme se každé úterý a čtvrtek. Těší mě, že se k nám přidali i
dospělí a spousta chlapců, kterým není tanec zrovna sympatický.
V pátek 29. dubna 2016 kolem čtvrté hodiny odpoledne jsme se sešli na radonickém
náměstí. Letos byl parket naplněn 48 tanečníky, tzn. o jednoho více než loni. Byl to malý
Jiřík Petrov, díky němuž jsme splnili vytyčený cíl, aby nás v tomto roce tančilo více než loni.
Choreografie nebyla těžká a všichni tanečníci zvládli vystoupení na jedničku s hvězdičkou!
Děkuji všem účastníkům a divákům, kteří nás přišli podpořit.
KVĚTEN
Běh do schodů
Ve středu 4. května se u nás ve škole konal Běh do školních schodů. Tato akce se
konala naposledy před osmi lety, a proto jsme se rozhodli my, deváťáci, že ji obnovíme.
Soutěžilo 46 dětí ve čtyřech kategoriích. Všichni museli vyběhnout schody od šatny až
k ředitelně v prvním patře. Děti při běhu čekal i jeden úkol (složit obrázek z několika dílů).
Tento úkol dělal dětem největší problém.
Na závěr akce proběhlo vyhodnocení, při kterém byli tři nejrychlejší žáci z každé
kategorie odměněni sladkou odměnou. Děti tato sportovní soutěž bavila, a tak doufáme, že
ostatní třídy, až budou končit v naší škole, ji zorganizují také.
KAMILA DANCE
Letos jsme se prvně přihlásili do taneční soutěže
KAMILA DANCE, kterou pořádal DDM Sluníčko Duchcov.
V dětské kategorii OSTATNÍ TANCE jsme s choreografií Afro
dance získali 3. místo (porota ohodnotila 43 body) a
v juniorské kategorii ve stylu STREET DANCE Power city (65
bodů) a Há há hypeek (57 bodů). V této kategorii nám štěstí
přálo, neboť se konkurující taneční skupiny nedostavily.
Přivezli jsme si tak ještě 1. a 2. místo. Alenka Kyšková
a Nikola Kóňová sebraly odvahu a zúčastnily se tanečního
beattlu. Byla to jejich premiéra a zhostily se jí na jedničku
s hvězdičkou. Nikola se protancovala až do finále, kde
skončila jako třetí. Byl to krásně prožitý den!
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Všem tanečnicím děkuji za skvělou reprezentaci školy a paní uč. Nagyové za pomocnou ruku
po celý den.
Radonické májové oslavy 2016
Těší mě, že jsme i letos byli součástí
pestrého programu Radonických májových
oslav. Děvčata si připravila taneční
vystoupení zvané POWER CITY, které
vyjadřuje nálady „tvrdého“ města –
nesnášenlivost, vyzývavost, citlivost a
rozjařenost.

DEN ZEMĚ 2016
Ve středu 11. května se žáci naší školy
vydali se svými třídními učiteli do Radonic a
okolí, aby pomohli naší Zemi tím, že ji trochu
zkrášlí.
Nejmenší děti prošly Radonice, sbíraly
papírky a nepořádek, který po sobě zanechali
nepořádníci nebo vítr. Starší žáci se rozdělili
na dvě party. První skupinka uklidila koryto
potoka Liboce, a to už nebyly jen papírky, ale
také plechovky, lahve a pneumatiky – zimní!
Druhá partička, ta početnější, se přemístila do
Vintířova a vyčistila velice důkladně obě přístupové cestičky na naši krásnou „Kapličku“, kde
si za odměnu na konci roku převezmou naši vycházející žáci vysvědčení.
Počasí nám opravu přálo, nářadí nám dovezli zaměstnanci OÚ a práce nás všechny
moc bavila. Měli jsme radost z toho, že za námi byly vidět výsledky.
Hodnocení školy v přírodě Libá u Chebu, 8.
– 14. května 2016
Do školy v přírodě bylo přihlášeno 44
žáků a s nimi 6 dospělých (4 učitelky a 2
noční vychovatelky). Tentokrát jsme se
rozhodli, že pojedeme vlakem, abychom
připravili dětem i sobě trochu dobrodružství.
Rodiče byli předem podrobně informováni,
jakým způsobem bude cesta tam i zpět
organizována. V den odjezdu (neděle 8. 5.)
jsme se sešli na Prunéřovském nádraží a
vlakem jsme společně vyrazili do Chebu, kde na nás již čekal objednaný autobus do Libé.
Objekt se nacházel v bývalé rotě Dubina, asi 3 km za obcí Libá. Kolem objektu byl
plot, tudíž se žádné dítě nemohlo ztratit, pozemek byl upravený, lavičky, hřiště, průlezky,
ohniště, trávník, houpačky. Pokoje, sociální zařízení, jídelna, herny, společenský sál i ostatní
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vnitřní prostory byly čisté, vkusně vybavené, prosluněné a denně se uklízelo. Denně jsme
mohli rovněž využívat solnou jeskyni či tělocvičnu. Všech nabídek jsme se snažili využít.
Děti několikrát pobyly v solné jeskyni, která má blahodárné účinky na zdraví. Pitný režim byl
zajištěn po celý den, jídlo bylo vydatné a velmi chutné. Svačinky byly pestré. Se všemi
službami a ochotou personálu a hlavně pana provozního jsme byli nadmíru spokojeni.
Denně jsme pro děti připravovali pestrý program a vzhledem k tomu, že bylo celý
týden krásné počasí, trávili jsme téměř každou volnou chvíli venku. V areálu objektu jsme na
hřišti hráli často vybíjenou, závodili jsme denně v jedné disciplíně hradní olympiády, děti si
hrály se švihadly, míči, krmily kozy a ovce, užívaly se společné chvíle venku. Navštívili jsme
hrad Hohenberg v Německu (asi 3 km) a domluvili jsme si také s kastelánem hradu Libá (4
km) návštěvu. Tento hrad je vlastnictvím soukromé osoby, a proto jsme byli rádi, že jsme jej
mohli navštívit. Prohlídka byla velmi zajímavá, děti mohly vystoupat dokonce na věž.
Každý den byl pro děti připraven program – soutěže, diskotéka s výukou etikety, kino,
hradní olympiáda, crazy olympiáda, hledání indicií k vysvobození princezny, hledání tajemné
komnaty podle získaných indicií – děti pracovaly v týmech v časovém limitu. Tato soutěž se
všem velmi líbila.
Každý den jsme si společně četli maily, které rodiče psali na společnou mailovou
adresu. Je to výtečný způsob komunikace s rodiči, který se nám již v minulosti velmi
osvědčil. Denně jsem rodičům psala vyčerpávající zprávy, co jsme dělali, jaké bylo jídlo, kdo
byl jak úspěšný a podobně. K mailům jsme vždy připojili fotografie dětí při různých
činnostech.
Cesta domů (autobusem a poté vlakem) probíhala bez problémů, vše jsme organizačně
velmi dobře zvládli. Na nádraží v Kadani-Prunéřově si rodiče převzali své děti.
Během pobytu museli dva žáci předčasně odjet ze zdravotních důvodů domů (horečka,
kašel). Rodiče byli včas informováni a pro děti si přijeli. Zdravotní službu výborně
vykonávala zdravotnice p. Lenka Uhrová,
v případě
potřeby
konzultovala
stav
nemocných s druhou zdravotnicí. U několika
dětí se objevila mírně zvýšená teplota, bolest
hlavy, bolest břicha či klíště. Po návratu domů
paní zdravotnice osobně informovala rodiče.
Pobyt ve škole v přírodě se všem líbil,
byli jsme velmi spokojeni. Poděkování patří
všem pracovnicím, které pracovaly nad rámec
svým povinností.
Po příjezdu jsme se setkali s kladným
ohlasem ze strany rodičů i dětí.
Sférické kino v Radonicích
Ve středu 25. května navštívili žáci prvního stupně neobvyklé promítání ve sférickém
kině. Nevíte, jak vypadá? Je to taková bublina, kam se vejde asi 40 dětí a při promítání
můžete ležet nebo sedět na karimatkách. Promítací plátno je velká kopule a navozuje tak
atmosféru 3D. Do děje jste vtáhnuti, jako byste to byli právě vy, kdo ve filmu hraje. Kino
bylo nainstalováno v naší tělocvičně.
Viděli jsme pohádku AMIGOS (Přátelé), kde čtyři kamarádi objevili pokoj virtuální
reality a s ním i způsob, jak se podívat do lidského těla, kam se také dostal i nebezpečný vir,
který je potřeba zlikvidovat, aby se tělo zase uzdravilo. Přátelé se proměnili na bílé krvinky a
začal napínavý boj.
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Po promítání se paní uvaděčka dětí ptala např.: Co jsou bílé a červené krvinky? Co
znamená slovo imunita? Co dělá virus? … Za správnou odpověď dostal vyvolaný žák dáreček
(kalendář - záložka do knížky).
Všichni jsme odcházeli s úžasným zážitkem.
TITANIC – velký školní projekt
Každým rokem pořádáme školní výlet
pro žáky naší školy. Navštívili jsme už
spoustu krásných míst, i když musíme
vždycky hodně počítat, aby byl výlet
finančně dostupný pro všechny žáky.
V uplynulých letech jsme již navštívili
Koněpruské jeskyně, skanzen Březno u Loun,
hrad Loket, porcelánku Dubí, Mariánské
Lázně a Bohemia park, Komáří vížku,
Planetárium Most, Lesopark Chomutov, ZOO
Plzeň či Ústí nad Labem, Karlovy Vary,
Krásný Dvůr, Křivoklátsko, Cheb, chodili jsme po historických památkách Prahy, prošli jsme
Adršpašsko-teplické skály a Safari ve Dvoře Králové během školy v přírodě, pluli jsme
parníkem po Labi a v loňském roce výročí konce druhé světové války jsme tematicky zvolili
návštěvu Pevnosti Terezín. Dětem se snažíme přiblížit nejen krásy naší vlasti, ale také
důležité historické události, které nesmějí být zapomenuty.
Letos jsme si řekli, že bychom mohli vzít děti na jedinečnou akci, kam by se třeba
jinak nedostaly. Rozhodli jsme se, pro Výstavu TITANIC v Praze a motivaci dětí na tento
výlet jsme věnovali opravdu čas. Je potřeba, aby žáci věděli, na jakou výstavu jedou, co se
tehdy stalo a podobně.
O Titanicu jsme si v hodinách četli,
děti viděly spoustu fotografií, dokumentů,
zajímavostí, ukázek z filmu. V hodinách
výtvarné výchovy malovaly neskutečně
reálné obrázky Titanicu, při hudební výchově
se školou rozléhala v angličtině píseň z filmu
Titanic, sledovali jsme na internetových
stránkách seznamy lidí, kteří tehdy pluli.
Zkrátka – naše děti vědí, co se tehdy stalo, na
jakou výstavu jedou a moc se těší.
Nás naopak těší, že mají radost děti i rodiče.
Den dětí a vlak Maxipsa Fíka
V sobotu 28. května proběhla oslava
Mezinárodního dne dětí, kde pomáhalo mnoho
dobrovolníků. Je pěkné, že se na této akci
nepodíleli pouze dospělí, ale i starší žáci naší
školy. Pro děti bylo připraveno 24 stanovišť,
kde plnily zajímavé úkoly, za které ti nejlepší
získali dáreček. K obědu byl připraven výtečný
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gulášek. Po obědě zatančily děti z Radonu ve stylu Afriky a Hip Hopu a na závěr se největší
odvážlivci vymáchali v moři pěny. Po celý den si malí návštěvníci nechávali malovat nový
obličej, nebo se dokonce mohli nechat potetovat. Také se dovádělo v nafukovacím hradu a
kluci si především užívali zaparkovaný tank, který si mohli osobně prolézt v doprovodu
zkušených vojáků.
V tento den vyjel také z Kadaně dětmi oblíbený vlak Maxipsa Fíka. I tady přidali naši
žáci ruku k dílu a připravili si v Kadaňském Rohozci soutěžní stanoviště. Děvčata ze 4. třídy,
převlečená do pohádkových kostýmů,
dohlížela na to, aby děti splnily malý
úkol: hod kroužkem na cíl, slalom
s míčem, skok z obruče do obruče,
útěk s vajíčkem na lžíci. Přestože
nám trošku sprchlo, panovala dobrá
nálada.
V Kadaňském Rohozci to opět
ožilo. Jezdilo se na čtyřkolkách,
opékaly se špekáčky, harmonikář
krásně vyhrával, jídla a pití bylo
dostatek.
ČERVEN
Návštěva neměckého Crottendorfu
V sobotu 11. června po obědě jsme se s pěveckým sborem ProRadost vydali do
německého Crottendorfu. Čekal na nás Lichterfest der Freundschaft - Svátek světel a
přátelství, na který jsme jeli vystoupit s naším hudebním programem. V pestrém programu
jsme zazpívali v 16 hodin současně s podepsáním smlouvy o spolupráci obou starostů,
Radonic a Crottendorfu.
Německé publikum bylo velmi milé a přátelské, všechny rychlé skladby protleskali.
Po skončení vystoupení dostaly děti dárky a poukázky na občerstvení. To bylo radosti!
Pobíhaly po celém parku, stály frontu na buřta, steak nebo palačinku, mohly si koupit pití,
zmrzlinu, pražené mandle, namalovat obličej, pohrát si ve skákacím hradu a ještě jim zbylo na
hračky nebo perníkové srdce pro maminku.
K večeru jsme se všichni přemístili na louku, dostali jsme krabici plastových kelímků
a hřebíčků a společně jsme tvořili obrazec, který jsme před odjezdem zaplnili čtyřmi sty
svíčkami. Vytvořili jsme logo naší školy se jménem obce. To bylo krásné! Rozsvíceno jsme
měli po deváté hodině a museli jsme odjíždět. Cestou k autobusu se zrovna připravoval
karnevalový orchestr v překrásných kostýmech, a tak jsme si jejich příchod stačili
poslechnout.
Odjížděli jsme plni zážitků, ti nejmenší cestu prospali, a do Radonic jsme dorazili pět
minut před 23. hodinou. Strávili jsme společně krásný den a pro všechny účastníky zájezdu to
byla odměna za celoroční práci ve sboru.
Školní akademie
Radonický kulturní dům zase po roce praskal ve švech. V sále se shromáždilo více
než tři sta diváků, kteří netrpělivě očekávali vystoupení dětí na tradiční školní akademii.
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Celý podvečer zahájil pěvecký sbor ProRadost a poté už se střídalo jedno vystoupení
za druhým – prvňáčci s pásmem o Karlu IV., zpěvačky z deváté třídy, tanečníci od
nejmenších až po největší slečny, překrásné akvabely v pruhovaných plavkách v podání
sedmáků, dramatizace pohádky Sůl nad zlato od čtvrťáků, kteří nás pohádkou potěší každý
rok. I tentokrát nás dojali k slzám. Šestá třída si vybrala televizní pořad, Tvoje tvář má známý
hlas, a tak jsme mohli na Radonickém jevišti slyšet například Evu a Vaška či skupinu ABBA.
Letos máme spojený 2. a 5. ročník, kde je celkem 27 dětí, které se představily
divákům v dávných cvičebních úborech se spartakiádní skladbou Poupata. Třeťáci nás
pobavili básničkami o sobě, které jim složila paní učitelka.
Letošní deváťáci si na rozloučenou připravili stínové divadlo jako průřez devíti lety
v naší škole. Paní učitelky plakaly na každé zkoušce a při premiéře plakal téměř celý sál. Bylo
to velmi dojemné. Na závěr jsme se už jen rozloučili s našimi vycházejícími – všichni učitelé
předali žákům šerpy, zaznělo poděkování rodičům i učitelům.
Deváťákům došlo, že jejich povinná školní docházka opravdu končí a začíná jim další
krásná etapa jejich života.

ČERVENEC
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.
Vztah člověka k přírodě
Po celý školní rok probíhá soutěž ve sběru plastových lahví a starého papíru. V dubnu se
účastní všichni žáci školy úklidu obce.
Výzva 56
Pod tímto názvem se ukrývá projekt z dotačního titulu na čtenářské dílny na nový školní rok a
zahraniční jazykově-vzdělávací kurz pro žáky školy. Získali jsme 308 698,- Kč. I když
zahraniční zájezd proběhne až v novém školním roce, bylo potřeba během hlavních prázdnin
zajistit vše potřebné a informovat rodiče vybraných žáků.

8.4. Mateřská škola
ZÁŘÍ
SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO
ROKU 2015/2016
V úterý 1. září jsme se
všichni sešli ve školce, kde
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jsme se přivítali s novými dětmi. Ve školním roce se budeme učit zpívat, tancovat, malovat,
tvořit a užijeme si spoustu legrace.

WEBOVÉ STRÁNKY
Během září 2015 nám Jan Pizúr zrenovoval webové stránky MŠ. Adresa zůstává stejná
www.mskrtecek.eu , ale obsahově jsou mnohem zajímavější. Dozvíte se zde nejen důležité
údaje o naší školce, ale i to, co se děje na jednotlivých třídách. Doufáme, že se budou líbit i
Vám.
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.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
26. září proběhl již podruhé v
mateřské škole Den otevřených
dveří. Každý tak mohl využít
možnost podívat se do naší
školičky, prohlédnout si třídy a
popovídat si o tom, co s dětmi celý
den děláme.

KOUZELNÍK V MŠ
Na konci září přijel „před“ školku
„Kouzelník se zvířátky“. Přivezl pro děti na ukázku živého stehlíka, kanárka, sovu pálenou,
raroha, papouška a také pár kouzel.
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ŘÍJEN
„KLUB KRTEČEK“
Od října do června každé úterý od 9:00 – 11.00 hodin začal opět fungovat náš „Klub
Krteček“. Srdečně jsme pozvali maminky na mateřské dovolené na návštěvu do školky, kde
mohli přijít se svými dětmi mezi nás. Seznámit se s prostory naší mateřské školy, zapojit se s
námi do činností a usnadnit tak svým dětem pozdější vstup do školičky.
DIVADLO V MŠ
Cestování vesmírem děti
zažily začátkem října,
kdy k nám zavítalo
divadlo Letadlo. Divadlo
plné nápaditých kulis,
kostýmů a „filmových“
triků dětem zábavnou
formou
představilo
vesmír s jeho planetami a
hvězdami.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Děti z naší školky pravidelně vítají nejmenší občánky naší obce a okolí. Přednesou jim
básničku a rozdají malé dárečky.

BURZA
Pro velký úspěch jsme i tento školní rok uspořádali 12. 10. až 27. 10.
burzu dětského oblečení. Své zboží nabídlo 14 maminek a prodalo se více
jak 160 kusů oblečení. Vydělané peníze použijeme opět na nákup
pomůcek pro děti z naší školky.
ZVONKOHRANÍ
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Děti společně se svými rodiči tvoří různé podzimní výrobky, tentokrát vytvářejí zvonkohry z
velmi netradičních materiálů.
KOUZLENÍ SE SKŘÍTKEM
PODZIMNÍČKEM
Odpoledne 27. října jsme se sešli ve školce na
akci nazvané „Kouzlení se skřítkem
Podzimníčkem“. Rodiče a děti tvořili
z přírodnin různé předměty a pomocí
jednoduchých pokusů zkoušeli kouzlit. Když
nastala tma, vydali se na tajuplnou cestu za
skřítkovými kamarády. Dětem se kouzlení
moc líbilo, ještě druhý den si o tom povídaly.
LISTOPAD
„KOUKAJÍ NA NÁS SPRÁVNĚ“
Již potřetí jsme se zapojili do projektu preventivního screeningového vyšetření zraku
předškolních dětí. 11. 11. 2015 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.
PYŽAMOVÝ DEN U JEŽČAT
V listopadu proběhl u Ježčat
„Pyžamový den“. Tato již tradiční
třídní akce je velmi oblíbená. A
není se čemu divit, když mohou
být děti celý den v pyžamu, cvičit
mezi postýlkami a z peřiny si
udělat houpačku pro plyšáka. Na
závěr takového dne vždy vypukne
polštářová bitva, kde na jedné
straně stojí děti a na druhé
učitelky. Jako pokaždé to byl lítý
boj.

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.
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KLOBOUKOVÝ DEN U
MYŠÁKŮ
Klobouky z papíru, ručně
vyrobené, kupované, tradiční i
netradiční. Byla to parádní
podívaná. Fantazie našich
rodičů nezná mezí. A dětem to
neskutečně slušelo.

PROSINEC
MIKULÁŠ A ČERTI V MŠ
Každý rok navštěvuje naše děti Mikuláš
s čerty. Pod maskami se neskrývá nikdo
jiný, než žáci deváté třídy. Jsou hodní a
předškoláčky zbytečně nestraší. A tak si
tento den užijí i ti nejmenší. Nesmí
chybět předčítání z Knihy čertovské a
andělské, básnička, písnička a pár dobrot
za odměnu.

ZDOBENÍ STROMKU NA NÁMĚSTÍ
I letos jsme se všichni z MŠ vypravili na náměstí.
Jako ozdobičky jsme vyráběli papírové perníčky.
Jak? To vezmete hnědý papír, bílou tuš na
zdobení a zdobíte. Škoda, že se nedají sníst. Ale
na stromečku vypadaly jako opravdové.
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VÁNOČNÍ POSEZENÍ S MŠ
S NÁZVEM „BÍLÉ VÁNOCE“
Každým rokem pořádá naše
Mateřská škola „U Krtečka“
v Radonicích vánoční posezení
pro rodiče a širokou veřejnost
v Kulturním domě v Radonicích.
A protože většina našich dětí
nikdy nezažila o Vánocích sníh,
rozhodli jsme se, že letošní
vystoupení bude právě v duchu
bílých Vánoc. Celým programem
nás provázely žákyně ZŠ Radonice Eve Adamová a Hanča Klečková. V rolích moderátorek
byly opět skvělé. O zvuk se postarala Alice Garayová. Zasněžený domeček s rampouchy, bílé
stromy i plot a nad tím vším kometa, tak vypadaly kulisy, které u příchozích do sálu navodily
tu správnou atmosféru. A pak už se představily naše dětičky. Bezmála padesát předškoláčků
ve věku dvou až šesti let netrpělivě čekalo, až na ně přijde řada. Nejprve přijeli Martinové na
svých bílých koních, aby přivolali sníh, potom se roztančily na jevišti roztomilé vločky, aby
bylo sněhu ještě víc. S písní Rolničky a s modrobílými pompony napochodovala děvčátka
v bílých sukýnkách. A protože už bylo sněhu dost, objevily se na pódiu krásné sněhové
královny v modrých pláštích se svými zrcadly. Sněhuláci s hrnci na hlavě rozesmáli svým
veselým tanečkem všechny přítomné a andělé s péřovými křídly navodili tu pravou vánoční
atmosféru. A když na konci zazvonilo všech padesát dětí na malý zvoneček, nezůstalo ani
jedno oko suché. Podle ohlasů rodičů to byl skutečně nádherný podvečer, který jsme si
všichni náramně užili.
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.
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HUDEBNÍ POŘADY V MŠ
Začátkem prosince k nám
zavítal příjemný pár, který
představil dětem netradiční
hudební nástroje a seznámil
nás s muzikoterapií. Děti i
učitelky
byly
nadšené.
Nejprve nám předvedli, jak se
na tyto nástroje hraje a pak
jsme si hru na nástroje mohli
všichni vyzkoušet. Bylo to
velmi zajímavé a určitě si toto
setkání budeme chtít někdy
zopakovat.
Toulavá kytara je název dalšího hudebního pořadu. Už název mluví, oč jde. Melodie známých
lidových písniček zněla celou mateřskou školkou. Děti si mohly vyzkoušet zpěv na mikrofon
a také si zatančily. Velkým překvapením byl velký bublifuk, který vyráběl sám bubliny.
Písničková hodina byla taky prima. Děti se seznámily s notičkami, písničkami i hudebními
nástroji. Vyzkoušely si, jak bude taková hodina hudební výchovy vypadat, až budou ve škole.

LEDEN
SNĚHULÁKOVÝ DEN U JEŽČAT
Po dvou teplých zimách, kdy nenapadlo moc sněhu,
jsme se letos konečně dočkali. Stavěli jsme
sněhuláky ze sněhu venku i ve třídě, kde jsme
pozorovali tání. Největší zábavou bylo kreslení do
sněhu potravinářskými barvami smíchanými s vodou.
Tak velké malířské plátno neměl ani Alfons Mucha.
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NÁVŠTĚVA 1. TŘÍDY ZŠ
Předškoláci z naší mateřské školky každoročně navštěvují
1. třídu ZŠ. I letos 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 psaly na
tabuli písmena, rozpoznávaly je, počítaly obrázky a
přiřazovaly k nim číslice a stejně jako prvňáci se hlásily
pokaždé, když něco věděly. Do školky se vracely velmi
nadšené, moc se jim ve škole líbilo a většina z nich se již
nemůže dočkat, až usedne v září do lavic.

VÝLET DO VESMÍRU U MYŠÁKŮ
Dne 20. ledna jsme se vydali s Myšáky na výlet do
vesmíru. Děti se seznámily s hvězdnou oblohou,
navštívily naše malé planetárium a pozorovaly
souhvězdí. Na vesmírnou cestu vyrobily velkou
barevnou raketu. Vytvořily hvězdné nebe
s planetami, kosmonauty a jako planetky obíhaly
Slunce. Všichni se s velkým nadšením zapojili do
poznávání nových a zajímavých věcí. Takový
pěkný výlet si můžeme zase někdy zopakovat.
ÚNOR
SPOLEČENSKÝ PLES ZŠ A MŠ
Již potřetí 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.
BŘEZEN
NÁMOŘNICKÝ BÁL
Každoročně pořádá naše Mateřská škola „U
Krtečka“ v Kulturním domě v Radonicích
dětský maškarní karneval. Letos v duchu
námořnickém. Úvodní písnička navodila tu
správnou atmosféru a pak se tančilo,
soutěžilo a dovádělo. Za sladkou odměnu
zkoušely děti chytit rybu, pověsit tričko na
šňůru, přejít suchou nohou po lávce nebo
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složit rozstříhaný obrázek lodi. Děvčata z RDN Dance Baby předvedla všem taneční
vystoupení s názvem Domorodci. Tři šťastlivci, kteří byli vylosování, si odnesli nádherné
dortíky, které nám věnovala paní Marie Farkašová. Paní kuchařky připravily zákusky ke
kafíčku, a tak si přišly na své nejen děti, ale i jejich doprovod. Dvě hodiny utekly jako voda a
my se budeme těšit na setkání příští rok.

JEŽČATA NAVŠTÍVILA
HASIČSKOU ZBROJNICI
V březnu se třída Ježčat vydala do
místní Hasičské zbrojnice. Prohlédli
si požárnické vozy, vyzkoušeli
stříkat s hadicí, sednout si za volant
s helmou na hlavě. Dozvěděli se, co
práce hasičů obnáší. Všichni prý
budou pracovat jako hasiči.

DEN ZDRAVÍ U MYŠÁKŮ
Jak se správně stravovat, proč cvičit a hodně pít. O tom jsme si vyprávěli tento den. Místo
bonbónů ochutnávka ovoce a zeleniny. Tak vypadal den zdraví u Myšáků.

BESEDA
SE
ZDRAVOTNÍ
SESTROU
Maminka Náti a Páti Danišíkových
pracuje jako zdravotní sestra. A tak
jsme se na ni obrátili s prosbou, zda
udělá pro naše děti přednášku.
Ochotně připravila pro děti poutavé
vyprávění o práci zdravotních sester.
Přinesla
spoustu
nástrojů
a
pomůcek. Nejlepší byly obvazy.
Zavázaní byli úplně všichni. Na
památku si děti odnesly omalovánky
se zdravotní tematikou.
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BAREVNÉ STŘEDY U JEŽČAT
Každou středu jsme procvičovali dvě barvy.
I oblečení dětí a učitelek prozrazovalo, jaké
že to barvy jsou.

DUBEN
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
Letos jsme poprvé zkusili dojíždět s pětiletými a staršími dětmi na předplavecký výcvik.
Výuka probíhala v bazénu 1. ZŠ v Kadani. Děti se učily mnohým dovednostem. Například:
proměnu v mořskou hvězdici a medúzu, skok z útesu do rozbouřeného moře, proměnu
v plavidlo s raketovým pohonem, proměnu v bublající ponorku nebo lovení lastur ze dna
mořského. Předpokládáme, že tyto dovednosti využijí na dovolené a výcvik bude probíhat i
příští školní rok.
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!
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KVĚTEN
VYSTOUPENÍ NA MÁJOVÝCH
SLAVNOSTECH
I tento rok nás potěšila nabídka vystoupit
s našimi předškoláky na Radonických
prvomájových slavnostech. Tentokrát
jsme připravovali taneční vystoupení pod
názvem Willy. Moc se nám písnička
z tohoto filmu i samotný příběh známé
kosatky líbí. Ať kluk, nebo holka, všichni
tančili v kostýmech Michaela Jacksona a
snad i svými pohyby tohoto skvělého
tanečníka připomínali. Pro většinu z nich
není vůbec lehké vystoupit před tolika lidmi, myslet přitom na kroky, poslouchat hudbu a
nevnímat okolí. Zvládli to ale všichni na jedničku. Jsme na ně moc pyšní a bezpochyby i
jejich rodiče.
BESÍDKY PRO MAMINKY
Polovina května patří v naší školce besídkám
pro maminky. Ani letos tomu nebylo jinak. Na
naší třídě Myšáků jsme s dětmi nacvičovaly
krátký program, kterým jsme chtěly přiblížit
život na statku. Celou besídkou provázeli
statkář a statkářka a představovali divákům svá
zvířátka. Děti byly převlečené za králíčky,
koníky, kuřátka a prasátka, tančily, zpívaly i
přednášely básničky, které se naučily nejen pro
své maminky. Vystoupení se jim moc
povedlo a rodiče opět odcházeli s úsměvem
a s dárečkem od svých dětiček, které jim
jistě udělaly velikou radost. Kdo nám
vypráví pohádku jako první? Přece
maminka. A proto jsme u Ježčat připravili
besídku s názvem „Z pohádky do pohádky“.
V šesti známých hudebně zpracovaných
pohádkách se děti představily v rolích herců
a byly skvělé. Nechyběly básničky,
přáníčka, dárečky a písnička na závěr, která nejednu maminku dojala.
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SFÉRICKÉ KINO
Sférické kino je mobilní
planetárium ve tvaru kopule, v
němž děti vleže sledují
promítaný film na stropě. Tento
v průměru pětimetrový stan
postavila během 20-ti minut
v tělocvičně jedna osoba. A už
se promítalo. Děti měly
možnost vidět pohádkový
příběh „Začarovaný korálový
útes“. Na tento nevšední
zážitek dlouho nezapomeneme.

ČERVEN
VÝLET KE DNI DĚTÍ DO
DĚTSKÉHO SVĚTA V
KADANI
Naše školička chtěla popřát
všem dětem k jejich svátku a
jako dárek jim zajistila výlet do
Dětského
světa
v Kadani.
Celkem 41 dětí a 6 dospělých
dovádělo na skluzavkách a
průlezkách v zábavném centru.
Děti, učitelky, asistentky i naše
paní Šamonilová se velmi bavily
a není vyloučeno, že si to zase
někdy zopakujeme.

PLES MYŠEK U MYŠÁKŮ
Kluci oblečení do společenských kalhot a kravaty a holčičky v šatičkách, tak přicházely děti
na třídě Myšáků jednoho březnového dne do školky. Vypadaly báječně, zvláště pak se
škraboškami na očích a s kníry pod nosem, které si samy vyráběly. Tančily s radostí a chovaly
se přitom jako dospělí, kluci žádali dívky o tanec, společně se s nimi procházeli po naší
prostorné tělocvičně, povídali si o počasí a lichotili jeden druhému. Byl to úžasný pohled, děti
byly jako vyměněné. Strávily jsme s nimi den plný usměvavých dam a laskavých gentlemanů.
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PUTOVÁNÍ LESEM
S KAMARÁDEM JEŽKEM
V sobotu 4. června 2016 se u mateřské
školy sešlo 32 školáků převlečených za
skřítky, víly, zvířátka, myslivce, živly,
houby, hejkaly i ježibabu s Jeníčkem a
Mařenkou. Všichni se „zabydleli“ na
svém stanovišti venku v okolí a
pohádková cesta, s úkoly zaměřenými na
téma – LES, mohla začít. A to už
přicházeli jejich mladší kamarádi s rodiči
či jinými příbuznými a společně se vydali
na cestu. Poznat přírodniny, složit obrázek, najít dva stejné perníčky, skákat jako zajíci,
připevnit puntíky mochomůrce, najít skřítkům čepičky. To byly některé z úkolů, za které děti
získaly sladkou odměnu, ale hlavně písmenko do tajenky, která zněla - „KOUZELNÝ LES“.
Po návratu z cesty si mohli všichni odpočinout před školkou. Naše hodné paní kuchařky
upekly sladké i slané pohoštění, a tak si tu mohli všichni dát i něco dobrého k snědku,
případně opéct buřtíka. Každý si odnesl i ježka z kartonu na památku, a protože nám i počasí
přálo, všichni jsme si to užili.

JEŽČATA, MYŠÁCI A
KRTEČKOVO
SPARTÁNSKÉ BĚHÁNÍ
V dubnu přišel pan Jaroslav
Kois, zástupce klubu Spartan
race Training group Radonice,
s návrhem na sportovní akci pro
děti předškolního věku. 20.
června připravili pro děti
sportovní hodinku ve sportovní
hale v Radonicích. Začali jsme
rozcvičkou, kterou vedl pan
ředitel Mgr. Milan Šafařík. Děti napodobovaly chůzi různých zvířátek, proběhly se a protáhly.
Poté následovala zajímavá překážková dráha vytvořená ze známého nářadí, ale i z velmi
netradičních pomůcek jako třeba obrovské pneumatiky. Děti přelézaly, prolézaly a podlézaly
různé překážky a velice se u toho bavily. Za odměnu si každý sportovec odnesl krásnou
dřevěnou medaili se znakem klubu a diplom za vítězství. Tímto bych chtěla ještě jednou
poděkovat všem nadšencům, kteří pro naši mateřskou školu tuto akci připravili. Bylo to prima
a těšíme se na další spolupráci.
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SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ
S PŘEDŠKOLÁKY
Letos jsme se loučili s 16 – ti
kamarády, kteří v září zasednou 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 jsme uzavřeli přípitkem dětského šampaňského a už jsme se
těšili na Noc s Krtečkem. A tak 11 odvážlivců společně se svými učitelkami přespalo ve
školce. Všem budoucím školáčkům přejeme samé jedničky a hodně štěstí.
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.

TÝDEN V PRAVĚKU U MYŠÁKŮ
Dinosauři, pravěké nástroje, přesličky, to jste měli možnost vidět celý týden ve třídě Myšáků.
Opekli jsme si mamuta a zkoušeli uvařit i další pravěké dobroty. Na závěr cesta za pokladem
a z pravěku jsme se vrátili zase do současnosti.
ČERVENEC
NÁVŠTĚVA Z CROTTENDORFU V MŠ
v rámci doprovodných akcí na Vintířovské pouti 2. 7. 2016 navštívili přátele z Crottendorfu
naši mateřskou školu. Prohlédli si interiér i exteriér, popovídali jsme si o způsobu
předškolního vzdělávání u nás i v Německu. Nečekaným, ale velmi milým překvapením pro
nás byl finanční dar, který němečtí přátelé naší školce věnovali. Zakoupíme za něj didaktické
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pomůcky, které využijeme pro práci s dětmi. Toto setkání bylo velmi příjemné, a proto jsme
se domluvili na další spolupráci.

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI A
NÁSLEDNÝCH OPATŘENÍCH
V uplynulém školním roce neproběhla na škole žádná inspekce.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
9.1.

Rozbor hospodaření - 2015

9.1.1. Příjmy
P.č.
1.1
1.2
1.3
1.4

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

SA
672

Částka Kč
13.378.523,--

602

581.092,--

662
649

187,-184.765,-14.144.567,--

SA
042

Částka Kč
0,00
14.178.376,63
8.110.996,-2.749.424,-72.557,-3.202.578,64
1.833.753,59
635.733,-147.624,38
16.063,-0,-468.904,67
421,-42.821,-100.079,--

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

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

Sponzoři v roce 2015
Poděkování patří všem, kteří přispěli naší škole jak finanční částkou, tak i věcnými dary:
Studený Tušimice, Sasme Tušimice, Květinka Kotrlíkovi Kadaň, Ryšavý Račetice, Adolf

58

Chvojka Kadaň, Kytice Dana Müllerová Kadaň, Pivovar Žatec, Pálenice Vinaře, Hospoda U
Dolejších Radonice, PHP Servis – p. Maják, František Janků Radonice, Aleš Kulich
Radonice, Levicový klub žen Radonice, p. Hausner Radechov, Uniqa Kadaň - Andrea
Hodycová, Pneuservis Novák Radonice, Rekl Žatec, Lenka Nováková Radonice, Josef Roub,
Radonice, Restaurace U Buka Radonice, Honitba Krásný Dvůr – Jan Bartoš, Sedlářství
Jaromír Paluska Radonice, Potraviny Trung Dung Le Radonice, Pneuservis Šimek Klášterec
nad Ohří, Autodíly Shop Kadaň -p. Danišíková, Studie 2 v 1 - Šárka Becková Kadaň, Josef
Bartoň – Hospůdka Račetice, Květiny Na náměstíčku – Blanka Slivinská Šebková, Zábavné
učení, United Bakeries Žatec, Jatky Žatec, Oriflame – Dagmar Svobodová, Miloš Ježek
Račetice, Jana Balková Blov, Leoš Šíma Radonice, Miroslav Došek Radonice, Helena
Budáková Radonice, Marie Veselá Radonice, Silva Praková Radonice, p. Pechač Kadaňský
Rohozec, Jiřina Samková Radonice, manželé Palmovi Radonice., manželé Fendrštátovi
Vintířov, Marie Farkašová Radonice a zaměstnanci ZŠ a MŠ Radonice
9.1.3. Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení
Výsledek hospodaření za rok 2015 je ve výši -33.809,63 Kč
Výsledek hospodaření za rok 2015
Fond rezervní

-33.809,63 Kč

9.2. Informace o výsledcích kontrol
Obecní úřad Radonice provedl za rok 2015 kontrolu inventarizace majetku ZŠ a MŠ Radonice
k 31. 12. 2015.
OÚ Radonice nevznesl žádné výhrady k vedení podvojného účetnictví a provedené inventuře
za rok 2015.

10.

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A
MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ

V letošním školním roce nepokračovala spolupráce v rámci programu eTwinning se základní
a mateřskou školou rumunském městečku Dumbraveni.

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 výzvy „EU peníze školám“ a zpracovala projekt „Škola pro každého“,
který probíhal od 1. 7. 2015 a skončil 30. 12. 2015. Díky tomuto projektu škola získala 308
698,- Kč.
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Na kompenzační pomůcky pro zrakově postižené dítě v MŠ jsme získali 20 000,- 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, ředitelka se účastní pravidelných setkání i výjezdních zasedání.
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