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Charakteristika školy
DOBRÁ Montessori základní škola a mateřská škola s.r.o. je ucelený vzdělávací systém pro
dětí od 3 let, založený na montessori metodě. V přízemí budovy sídlí dětská skupina
pracující Montessori pedagogikou. V prvním patře sídlí mateřská škola, kde nalezneme dvě
třídy (označené jako zelená a modrá třída) a celé třetí patro zaujímá základní škola. Princip
vychází z konceptu růstu, kdy nejmenší děti začínají navštěvovat budovu v přízemí a
následně rostou do mateřské školy a základní školy. Vizí je poskytování vzdělávání dětem
od 1,5 roku do 15 let.

Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo mateřskou školu celkem 40 dětí, ve dvou třídách.
Obě třídy nalezneme v 1. patře společné budovy. Celkem 18 dětí plnilo povinnou předškolní
docházku - z toho 2 žáci byli s odkladem povinné školní docházky (jedno dítě přišlo do třídy
až v průběhu roku - přijetí žáka z Ukrajiny). V rámci individuálního vzdělávání plnily
předškolní docházku 4 žáci.

Základní školu navštěvovalo celkem 39 žáků. V letošním školním roce neproběhly žádné
přestupy v průběhu školního roku.

V tomto školním roce tvořily základní školu tři třídy.
1. trojročí navštěvovali žáci 1.,2. a 3, třídy. Celkem bylo 22 žáků, z toho 10 chlapců a 12
dívek.
2. trojročí navštěvovali žáci 4.,5. třídy. Celkem bylo 10 žáků, z toho 4 chlapci a 6 dívek.
Se 2. trojročím úzce spolupracovali žáci v 6. ročníku, kde bylo 7 žáků, z toho 1 dívka a 6
chlapců.

V rámci individuálního vzdělávání bylo na základní škole vedeno celkem 26 žáků - 9 chlapců
a 17 dívek.

Personální obsazení školy

Ředitelkou základní a mateřské školy je PhDr. Petra Sakáčová. Její hlavní náplní je oblast
organizační, finanční a také funguje zejména jako podpora všem pedagogům a
zaměstnancům školy. Zástupkyní ředitelky školy je Mgr. Hana Fusková, jejíž hlavní náplní
práce je organizace chodu mateřské a základní školy, dokumentace školy, komunikace s
rodiči aj.
V rámci mateřské školy zabezpečovaly chod tříd Jana Lukovská, Bc. Lenka Pavlová, Mgr.
Dana Válková a Bc. Marie Bačůvková. Každodenní výuku anglického jazyka ve třídách
zabezpečovaly Mgr. Bronislava Zatloukalová a Mgr. Marcela Adamíková. V rámci jedné ze
tříd působila asistentka pedagoga Dis. Jana Jedruchová.
V rámci školy jako hlavní pedagog prvního trojročí působila Mgr. Martina Vaculíková a
pedagog druhého trojročí a 6. ročníku Mgr. Kateřina Kabešová. V každé ze tříd působil v
rámci podpůrných opatření také asistent pedagoga - Ing. Hana Ivanová a Mgr. Jiří
Velčovský, který byl také školním metodikem prevence. Jiří Velčovský také zabezpečoval
společně s Mgr. Martinou Kavulovou chod školní družiny.



Výuku angličtiny prvního trojročí zajišťovala Mgr. Marcela Adamíková, u druhého trojročí
Mgr. Taťána Ondrašíková. Součástí školy byl také rodilý mluvčí Ethan Joseph Crabtree,
který se věnuje dětem v rámci anglické konverzace. V prvním trojročí tuto funkci zajišťuje
Bc. David Forgáč, který má bohaté zkušenosti ze studia a zaměstnání v zahraničí. Kromě
konverzace zajišťuje společně s Mgr. Barborou Krejčířovou výuku tělesné výchovy. Externí
pedagog pro hudební výchovu byl Mgr. Adam Caha. Dalším velmi důležitým členem našeho
týmu byla i nadále externí psycholožka Mgr. Vendula Bendaříková, která tak doplnila školské
poradenské pracoviště. Poradenské pracoviště také doplňovala Mgr. Jana Kasáčková -
speciální pedagožka.

Ve školním roce 2021/2022 jsme dle plánu z předchozího roku posílili vybavení a výuku ICT.
K tomuto účelu jsme díky Šablonám III pořídili 10 notebooků pro výuku ZŠ a také 10 tabletů
pro spolupráci s MŠ. Škola také obdržela darem k užívání 3D tiskárnu od společnosti
Prusha. Digitálním světem žáky provázel v průběhu roku odborník z praxe a starší žáci také
absolvovali návštěvu ICT tracku, kde se více seznámili s robotikou, programováním a prací s
3D tiskárnou. Díky našemu vybavení ve škole, mohli žáci hned nově nabyté znalosti
využívat. ICT vybavení se tak stalo běžnou součástí pro vyhledávání informací a prací s nimi
např. při zadaných projektech.

Ve školním roce 2022/2023 připravujeme otevření třídy 3. trojročí, která bude sloužit jako
zázemí pro studijní skupiny tvořené nejprve pouze 7. ročníkem a v následujících letech
postupně také pro 8. a 9. ročník. S tímto krokem je nutné vybavit novou třídu, připravit novou
třídu pro výuku angličtiny a při té příležitosti přestěhovat zázemí pro školní družinu, tak aby
byla třída dopoledne využita pro výuku jazyků a odpoledne pro provoz družiny.

Naším cílem v příštím roce je také posílit návštěvy pozemku a práci na něm s cílem
vybudovat postupně na pozemku zázemí, které by nejstarším ročníkům umožnilo na
pozemku trávit více času i pro výuku.

Rádi bychom také pokračovali v návštěvách škol podobného typu a proškolení nových
zaměstnanců, kteří postupně s otevřením třetího trojročí budou třeba.

K posílení komunikace napříč školou plánujeme rozšíření komunikační platformy Slack i pro
komunikaci s rodiči mateřské školy a také mezi pedagogy samotnými.

Pedagogičtí pracovníci MŠ 8

Nepedagogičtí pracovníci MŠ 2

Externí pracovníci MŠ 0

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 6

Nepedagogičtí pracovníci ZŠ 2

Externí pracovníci ZŠ 6



Přijímací řízení
Mateřská škola
Do DOBRÉ montessori mateřské školy bylo možné se k zápisu přihlásit na základě
elektronické přihlášky. V DOBRÉ školce nám jde o vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce
odpovídá běžnému sociálnímu prostředí života. Do mateřské školy byly přijímány děti, které
k datu 31.8.2020 dosáhly věku tří let.

Pro přijetí dětí do MŠ byly posuzovány následující kritéria:
● posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů

– přijímání sourozenců, přednostně jsou přijímány děti, které mají v mateřské škole
sourozence –  v rámci posilování sourozeneckých vazeb

● podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na rodinný vzdělávací systém - rodiče
sdílejí alternativní pedagogický přístup, jako mateřská škola

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost
se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V rámci přijímacího řízení bylo přihlášeno celkem 21 dětí. Celkem bylo přímo přijato 16 dětí,
5 dětí nebylo přijato.

Základní škola

Také v DOBRÉ škole nám jde o kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá běžnému sociálnímu
prostředí. V rámci přijímání děti vycházíme z doporučení veřejné ochránkyně práv –
ombudsmanky. Maximální kapacita prvního ročníku byla stanovena na 10 žáků v souladu se
strategickým záměrem školy, která má finální kapacitu 84 míst (na základě rozhodnutí od
1.9. 2021) v 1. – 9. třídě. Také na základní škole podávali zákonní zástupci dětí
elektronickou přihlášku. Na základě jejího přijetí bylo pozvání k osobní účastní při zápisu.

Při zápisu byla předem stanovena kritéria, dle kterých se postupovalo:
1. posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů –
přijímání sourozenců
2. podpora kontinuity vzdělávání - absolvování mateřské školy či přípravné třídy při dané
základní škole
3. zákonní zástupci sdílejí pedagogické principy školy

K zápisu se přihlásilo celkem 20 dětí. Celkem 9 dětí bylo přijato k dennímu vzdělávání v naší
škole, 3 děti byly přijaty k individuálnímu vzdělávání. Dále byli dva žáci přijati s odkladem
školní docházky. Zbytek dětí byl nepřijat. Vzhledem k většímu počtu přihlášených dětí, nežli
je kapacita školy, přistoupili jsme k losování.



Vyhodnocení naplňování cílů vzdělávacího
programu
Školní vzdělávací program pro PV je sestaven v souladu s Rámcovým vzdělávacím
program pro předškolní vzdělávání - tj. aby byly naplněny rámcové vzdělávací cíle, a
aby bylo dosaženo nabytí všech klíčových kompetencí. Naše mateřská škola pracuje
se vzdělávacím programem, který jsme nazvali: “Montessori s nadšením a
radostí”.

Cílem mateřské školy je, aby děti vnímaly svět jako přirozené prostředí a místo, kde
se cítí dobře a umí se v něm bezpečně pohybovat. Děti učíme nápodobou,
prostřednictvím správně předkládaných vzorů. Snažíme se, aby co nejvíce věcí
viděly v reálném prostředí, aby se naučily chápat souvislosti. Snažíme se naučit děti
uvažovat ekologicky (např. třídění odpadu, šetření vodou atp.). Děti také hodně
zapojujeme do praktických činností.

Na základě pravidelného hodnocení ředitelky školy, průvodkyň a dalších lze potvrdit,
že výše uvedené cíle se díky montessori filozofii daří naplňovat.

Školní vzdělávací program je sestaven v souladu s Rámcovým vzdělávacím program
pro základní vzdělávání vzdělávání - tj. aby byly naplněny rámcové vzdělávací cíle, a
aby bylo dosaženo nabytí všech klíčových kompetencí. Naše základní škola pracuje
se vzdělávacím programem, který jsme nazvali: “Montessori s nadšením a
radostí”.

Průběžně kontrolujeme naplňování cílů - tj. plnění výstupů aj., podle čehož můžeme
konstatovat, že cíle vzdělávacího programu jsou naplňovány.

Ve školním roce 2020/2021 byla naše škola zahrnuta do Výběrového zjišťování
výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků. Naši žáci dosáhli ve všech srovnávaných
oblastech (český jazyk, matematika a dovednosti usnadňující učení) nadprůměrných
výsledků.



Výsledky výchovy a vzdělávání
V rámci základní školy jsou žáci hodnocení slovně. Postup slovní hodnocení je přílohou
školního řádu a dle tohoto postupujeme při převoditelnosti na známky.

Ročník Počet žáků Prospěli Prospěli s
vyznamenáním

Neprospěli Nebyli
hodnoceni

1. 9 0 0

2. 6 0 0

3. 7 1 0

4. 7 3 4 0 0

5. 3 0 3 0 0

6. 7 3 4 0 0



Prevence rizikového chování, zajištění podpory
dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami
V rámci prevence dobře funguje školské poradenské pracoviště, které je řízeno PhDr. Petrou
Sakáčovou, jakožto výchovným poradcem. Školního metodika prevence zastává Mgr. Jiří
Velčovský. který velmi intenzivně spolupracuje s krajským metodikem prevence Mgr.
Ondřejem Plačkem. Ve škole dále působí externí školní psycholožka Mgr. Vendula
Bednaříková, která se v letošním roce zaměřovala nejen na práci s dětmi a pedagogy, ale
také rodiči, kteří k ní docházeli. Dále školské poradenské pracoviště doplňovala Mgr. Jana
Kasáčková Ph.D., která docházela do školy dvakrát týdně a věnovala se zejména speciální
pedagogické péči.
V rámci řešení jakýchkoliv problémů v kolektivu, s docházkou atd.,považujeme za důležité
spolupráce všech článků poradenského pracoviště. Celé toto pracoviště ve spolupráci s
třídními učiteli pečují také o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Co se týká prevence, zaměřujeme se na primární, konkrétně na nespecifickou primární
prevenci. Jde nám obecně o vedení žáků ke zdravému životnímu stylu, podpora pozitivního
sociálního chování apod. Obecně vycházíme z dokumentu Národní strategie primární
prevence rizikového chování (2019 - 2027).

I nadále se zaměřujeme na následující oblasti:
- prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem
- posilování sebevědomí, sebeúcty, vzájemné úcty, kamarádství a tolerance
- řešení konfliktů komunikační cestou
- upevňování empatie
- pojmenování emocí
- smysluplné využívání volného času
- přebírání odpovědnosti za své chování

Tento koncept je stejný, jako v předešlém školním roce.

Na podzim jsme pro žáky uspořádali workshop ohledně bezpečnosti internetu, na který dále
navazovala přednáška také pro rodiče těchto dětí (viz. popis níže).
Žáci se také zúčastnili preventivních programů. V lednu se zúčastnili žáci 1. třídy programu s
názvem On-line Zoo. Tato přednáška hravou formou podávala informace ohledně nástrah
internetu, zveřejňování fotografií atd. Žáci 2. a 3. třídy se věnovali na přednášce zdravému
životnímu stylu. Tuto přednášku v obměněné formě absolvovali také žáci 4. a 5. třídy.
Šesťáci se pak věnovali světu drog. Pro podporu zdravých vztahů ve třídě pak byla
uspořádána v květnu akce s názvem Naše třída.



Další vzdělávání pedagogických pracovníků a
odborný rozvoj nepadagogických pracovníků

V rámci dalšího vzdělávání se snažíme rozvíjet všemi směry. Jen tak můžeme jít dětem
příkladem, že vzdělání je potřeba brát jako celoživotní proces.

KURZ, SEMINÁŘ, WORKSHOP ÚČASTNÍCI

Rozvíjející hry s dětmi: inspirace ze zahraničí Bc. Jitka Fialová

Problémové chování: předejděte lhaní a agresivitě u dětí
do 4 let

Bc. Jitka Fialová

A survival Guide: How to start a Montessori class (Karen
Pearce), září 2021

Bc Lenka Pavlová

Koncept třetího trojročí
- vývojové potřeby dětí 12-16 let, připravené prostředí,
připravený pedagog, plán práce studia + třístupňový pracovní
cyklus a třetí trojročí ve škole městské typu

PhDr. Petra Sakáčová
Mgr. Hana Fusková
Mgr. Kateřina Kabešová

Růst společně všichni zaměstnanci

Publicita na sociálních sítích, Marketing škol PhDr. Petra Sakáčová
Mgr. Hana Fusková

Školení hygienického minima Věra Nesrstová, Radka
Střelcová

Kurz neuro-vývojové stimulace (dokončení) Ing. Hana Ivanová
DiS. Jana Jedruchová

Duhovka Montessori Teacher Education Program pro věk
6-12 let (dokončení rok 2022)

Mgr. Kateřina Kabešová

Zážitkový kurz první pomoci (6h)
- se zaměřením na úrazy dětí
- dne: 3.11. 2021

PhDr. Petra Sakáčová,
Mgr. Hana Fusková,
Mgr. Martina
Vaculíková, Ing. Hana
Ivanová, Mgr. Jiří
Velčovský, Ing. Jana
Jedruchová, Mgr.
Bronislava
Zatloukalová, Jana
Lukovská, Mgr. Marcela
Adamíková, Bc. Lenka
Pavlová, Bc. Marie
Bačůvková, Mgr. Dana
Válková, Mgr. Barbora
Krejčířová



Žít s respektem (Respektovat a být respektován),
akreditace MŠMT

Mgr. Hana Fusková

Studium pro asistenty pedagoga - kvalifikační studium Bc. David Forgáč

Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním
prostředí I -  Andrej Drbohlav (9.12. 2021)

PhDr. Petra Sakáčová,
Mgr. Kateřina
Kabešová, Mgr. Martina
Vaculíková, Dis. Jana
Jedruchová, Mgr.
Bronislava Zatloukalová

Karen Pears - Montessori sdílení, Montessori unwrapped Mgr. Marcela
Adamíková

Montessori matemetika - víkendový kurz, Praha Mgr. Martina Vaculíková

Konference montessori adolescenti, malé a velké kroky
vedoucí k adolescentnímu programu (leden 2022)

PhDr. Petra Sakáčová

Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky - akreditace
MŠMT, 8 hodin (šablony)

Mgr. Dana Válková

Respirační onemocnění u dětí předškolního věku - webinář Mgr. Hana Fusková

Základní znalost logopedie pro pedagogické pracovníky -
webinář

Mgr. Hana Fusková

Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním
prostředí II. -  Andrej Drbohlav (18.5. 2022)

Mgr. Kateřina Kabešová

Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním
prostředí I. -  Andrej Drbohlav (19.5. 2022)

Mgr. Jiří Velčovský
Mgr. Martina Kavulová
Mgr. Hana Fusková

Ředitel jako lídr (květen 2022), webinář PhDr. Petra Sakáčová

“Přibližme se dětem” - beseda s Peterem Živým, květen
2022

PhDr. Petra Sakáčová,
Mgr. Hana Fusková,
Jana Lukovská

Profesní průprava zástupců ředitele, Národní pedagogický
institut, MŠMT-8282/2019-1-355, květen 2022, 30 hodin

Mgr. Hana Fusková

Problémové chování ve třídě - online workshop, AMI
Prague, červenec 2022

PhDr. Petra Sakáčová

Průvodce pro přežití: Jak v září rozjet montessori třídu s
Karen Pearce, AMI Prague, 4 denní worhshop

PhDr. Petra Sakáčová

Aktivity každodenního života a rozvoj smyslů (18 hodin,
akreditace MŠMT), červenec 2022

Mgr. Jiří Velčovský, Ing.
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V rámci mateřské školy absolvovali pedagogové dvě online konference Růst společně - Jak
pracovat s dětmi se speciálními potřebami (září 2021) a Jak podpořit potenciál dětí (říjen
2021, 5ti denní konference s odborníky z oblasti výchovy a vzdělávání zaměřených nejen na
montessori pedagogiku).

Ředitelka školy PhDr. Petra Sakáčová si v rámci celoživotního vzdělávání doplnila vzdělání
pro ředitele škol, které začala studovat v září 2021 a dokončila v dubnu 2022. Rozvíjela si
zde znalosti z oblasti řízení, práva, personalistky, finančnictví apod.



Aktivity školy a prezentace na veřejnosti
Letošní školní rok díky menším omezením týkající se Covidu byl na akce velmi bohatý,
zejména na základní škole.

V letošním školním roce škola měla možnost organizovat několik kurzů, jak pro pedagogy,
tak pro širokou veřejnost.
Pouze pro naše pedagogy jsem zorganizovali kurz první pomoci, který byl vedený
zážitkovou formou. Jednalo se o skutečně intenzivních několik hodin. Kurz máme v plánu
zopakovat opět na začátku školního roku 2023/2024, tedy ve frekvenci co dva roky.

Dalším kurzem byl pak kurz s etopedem a terapeutem PhDr. Andrejem Drbohlavem, který
se věnoval poruchám chování a sociálně patologickým jevům. Kurz má svůj úvod a další
pokračování. Obě části probíhaly ve škole dvakrát a účastnilo se ho několik pedagogů školy.

Dále jsme pořádali řezbářský kurz Marka Vodičky, který často připravuje program také pro
naše děti. Tentokrát se rozhodl uspořádat kurz také pro veřejnost.

Dalším kurz byl dvoudenní, prázdninový a věnoval se montessori pedagogice. Pod vedením
MVDr. Evy Štarkové, která se kurzům věnuje již 25 let, bylo možné projít Aktivitami
každodenního života a rozvíjením smyslů.



Škola byla zapojena do přeshraničního projektu “Společně montessori cestou” z fondu
Malých projektů. Našim partnerem byla anglická montessori školka a škola English kids club
z Žiliny. Společně jsme měli možnost realizovat několik aktivit, které věříme přinesli nové
poznatky a zkušenosti oběma školám. Mezi realizované aktivity patří např. srpnové setkání
pedagogů, společný adaptační pobyt dětí ze školy, vzájemné hospitace ve školách,
společné vzdělávání aj.



AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Farmářský den
Projektový den, kde byly předveda místní řemesla, děti objevovaly cestu jídla apod. Vše bylo
zaměřeno prakticky, takže děti si mohli vše osahat a vyzkoušet. Tato akce byla organizována
ve spolupráci s partnerskou školou v Žilině. Děti si odnesly spoustu infromací, zkušeností,
zážitků a také výrobku. Konkrétně si mohly vyzkoušet mletí mouky a vloček, dojení krávy
(trenažéru), paličkování, vyřezávání z překližky, pletení košíků, výrobu vlny atd.

Bruslení
Také v letošním školním roce bylo organizováno bruslení na stadionu pod vedením
zkušených lektorů. Bruslení se zúčastnili zejména všichni předškoláci. Jednalo se o 6 lekcí,
které si děti užily skutečně naplno. Vzhledem k velkému nadšení dětí a naší snaze
podporovat sportování děti se mateřská škola v příštím školním roce bude účastnit projektu
Sportování v mateřské škole, díky kterému si děti budou moci vyzkoušet 9 různých sportů
(např. fotbal, atletiku, tenis, gymnastiku aj.)



Uspávání broučků
Po roční pauze se nám podařilo zorganizovat akci uspávání broučků opět i ve spolupráci s
rodiči. Tato již tradiční akce proběhla na konci října. Strávili jsme společně příjemné
odpoledne, kdy si dítě společně s rodiči vytvořilo svého “broučka” z přírodnin a pak, jakmile
se setmělo jsme šli společně za doprovodu kytary a zpěvu naší zahradou až k vzrostlému
kaštanu, pod kterým byla hromada listí a zde si děti broučky uložili. Jedná se o symbolickou
akci, kdy se loučíme s podzimem.

Sportovní vyžití v Sokolovně
V říjnu jsme opět začali pravidelně navštěvovat přilehlou Sokolovnu, kde mají děti dostatek
prostoru a možností si pořádně zaběhat, zacvičit apod.

Mikuláš v MŠ
Tak jako v ostatních mateřských a základních školách i k nám na začátku prosince zavítal
Mikuláš. V našem případě byl doprovázený pouze anděly, kteří dětem rozdali balíček dobrot.
S celou organizací této mikulášské akce pomáhaly děti ze druhého trojročí.



Zpívání pod Vánočním stromem
Letošní rok jsme Vánoční besídku, vzhledem ke covidové situaci, pojali jinak. Uspořádali
jsme akci venku - a nazvali ji Zpívání pod Vánočním stromem. Děti ze školy připravily
vynikající punč a postaraly se o jeho prodej. Domů jsme se rozcházeli s Betlémským
světlem symbolem míru a přátelství. Takto pojatá akce se nám velmi líbila a nejspíš ji o
příštích Vánocích uspořádáme stejným způsobem.



Tři králové
V lednu zavítali do mateřské školy tři králové. Celý den se nesl v tomto duchu, děti se mohly
dozvědět fakta z historie, vyrábět apod.

Galeřiště
Již tradičně měly možnost obě třídy navštívit Galeřiště. Zelená třída absolvovala připravený
program na téma Sochařství. Společně pak obě třídy absolvovaly program Portrét a
autoportrét.

Karneval
V mateřské škole se uskutečnil také karneval, jehož program probíhal od rána (místo
dopoledního montessori bloku) až do pozdního odpoledne. Děti mohly strávit celý den v
maskách, zahrály si spoustu her.



Velikonoční tvoření
Přípravy na Velikonoce již tradičně probíhaly společně s rodiči dětí. Nachystáno bylo několik
stanovišť - např. sázení osení, malování vajíček, pletení pomlázek a další. V letošním roce
nám krásné vyšlo počasí, takže se akce mohla uskutečnit venku na sluníčku.



Dílničky v ZUŠ Harmonie pro předškoláky
Jak zní příčná flétna? Kolik strun má viola? Zpěv na mikrofon? To a ještě mnohem více
mohli poznat naši předškoláci a starší děti, když jsme navštívili ZUŠ Harmonie.

700 let Zlína
V rámci 700. let výročí Zlína jsme společně podnikli několik návštěv města. Děti postupně
poznávali významné osobnosti, architekturu, a také třeba sportovní zázemí Zlína.

Filmové ateliéry
Děti z obou tříd absolvoval výlet na Filmové ateliéry Zlín, kde měly přichystaný program
přímo od autorů prasátka Lojzy, manželů Ondrašíkových. Díky tomu, že vše od počátku
tvořili a navíc naše děti znají, děti byly nadšené.



Výlet do ZOO
V budově školky nešla elektřina a tak jsme pro děti potřebovali vymyslet náhradní program.
Děti přišly s nápadem navštívit Zlínskou zoologickou zahradu. Počasí nemělo být příliš
přívětivé, ale i vzhledem k programu, který probíhal uvnitř, jsme akci realizovali. Nakonec
nebyla ani zima ani nepršelo, takže se výlet velmi vyvedl.

Koncert ZUŠ
Děti se zúčastnili každoročního koncertu na Malé scéně ve Zlíně, který připravila Základní
umělecká škola. Dříve jsme tento koncert navštěvovali pravidelně, pouze poslední rok byl
online formou a to jsme se neúčastnili.



Den pro maminky
Letošní Velikonoční tvoření nás inspirovala k zorganizování další akce. Tuto akci jsme
nazvali Den pro maminky a konal se při příležitosti jejich svátku. Na školní zahradě jsme pro
všechny maminky - ze školičky, mateřské školy i základní školy zorganizovali tvoření plné
mandal. Děti běhaly po zahradě a maminky si mohly vybarvit nebo vymalovat mandaly,
vytvořit si vlastní nebo zkusit různé další techniky. Na zahradě měli naši školáci kavárnu, děti
nachystaly během dopoledne občerstvení. Akce se vyvedla skvěle a určitě nebyla naposled.

Výstava cestovatelů Zikmunda a Hanzelky
V průběhu května navštívily obě třída mateřské školy Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
konkrétně expozici cestovatelů Zikmunda a Hanzelky. Program navazoval na putování
Zlínem při příležitosti 700 let založení města Zlína.

Návštěva hasičské stanice
V květnu jsme měli možnost navštívit hasičskou stanici přímo u nás v Prštném. Bylo skvělé,
že děti měly možnost vše si osahat, vyzkoušet. Věříme, že se nám podařilo navázat
spolupráci pro další akce.



Den dětí
Den dětí jsme strávili na naší zahradě. Vytvořili jsme si bylinkovou limonádu, opekli buřty
nebo marshmallow a zakončili jsme to melounovým překvapením. Děti měly možnost také
např. malování na obličej a další aktivity.

Filmový festival
Také letos jsme se účastnili filmového festivalu. Děti z mateřské školy, narozdíl od dětí ze
školy, neabsolvovaly promítání filmu, ale pouze doprovodný program, který byl ovšem velmi
pestrý a bohatý.

Ekocentrum Na Pasece
V letošním školním roce jsme se rozhodli jako školní výlet absolvovat edukační program v
Ekocentru na Velíkové. Bylo na výběr z několika programů a my jsme zvolili program s
názvem Co se děje v trávě. Děti měly velký zážitek a už nyní víme, že další programy
budeme chtít navštívit na podzim.



Den tatínků
Vzhledem k tomu, že nejen maminky, ale také tatínci mají svůj svátek, uspořádali jsme také
jim jejich den. Museli jsme ho ale pojmout jinak - akčněji. Tatínci mají rádi velké úkoly a tak
jsme jim je zadali. Postavit dílnu a roztopit pec. Ujali se toho s vervou a vše se vydařilo.

Zahradní slavnost
Na konci června se uskutečnila každoroční zahradní slavnost, která je společná pro
mateřskou i základní školu. Všechny děti si připravily vystoupení, mateřská škola pod
vedením svých průvodkyň, základní škola pod vedením učitele hudební výchovy. Program
byl ještě rozšířen o vystoupení dětí z hudebních kroužků, které probíhají v naší škole ve
spolupráci s Yamahou Zlín. Proběhlo také tradiční rozloučení s našimi předškoláky. O
občerstvení se letos postaraly děti z druhého trojročí se svojí kavárnou Kafe došlo - měli
napečeno spoustu dobrot - slaných i sladkých a podávaly výtečnou kávu. Děti z prvního
trojročí pak nachystali nejrůznější nápoje ve formě limonád, sirupů apod. Počasí nám přálo a
tak jsme měli možnost si slavnost všichni opravdu užít. Bohužel akci maličko kazila vysoká
nemocnost dětí v tomto období.



Rozlučkový piknik
30.6., tedy poslední oficiální den školního roku jsme s dětmi strávili na zahradě a udělali si
společný piknik. Děti měly možnost přinést si pro sebe a pro kamarády nejrůznější dobroty.
Oběd jsme si společně uvařili.

AKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zlínský filmový festival
Děti základní školy navštívili v rámci svých pátečních výprav
doprovodný program Zlínského filmového festivalu.
Děti měly možnost vyzkoušet si spoustu činností - např. si
nazdobily a snědly vlastní donut. Byla to skvělá akce pro
stmelení kolektivu na začátku školního roku (na září byl
přesunut předešlý ročník).

Výprava do zubní ordinace
V září měli možnost žáci prvního trojročí navštívit zubní ordinaci, díky tomu, že jedna z
maminek naší žačky, která ji provozuje. Dětí měly možnost si vše z blízka prohédnout, na
vše se zeptat, spoustu věcí i sami vyzkoušet. Dostali také informace ohledně dentální
hygieny apod. Moc nás těší, že se děti mají možnost vidět svět prakticky. Tato spolupráce s
rodiči je pro nás k nezaplacení.



Výlet do Prahy
Žáci druhého trojročí 27. září navštívili Prahu. Konkrétně měli možnost vidět orloj na
Staroměstském náměstí, Karlův most a Národní muzeum, kde prošli expozici Sluneční
bohové a Zázraky evoluce. Praha děti nadchla a určitě tam s nimi příště zavítáme - ideálně
na delší čas.

Seminář Bezpečnost internetu pro žáky
V říjnu žáci absolvovali online seminář s google certifikovanou lektorkou Soňou
Petruželovou online seminář ohledně bezpečnosti internetu. Program probíhal během
dopoledne a byl vytvořen na míru přímo dané věkové skupině.

Seminář Bezpečnost internetu pro rodiče
V návaznosti na seminář dětí jsme uspořádali jeden v podvečerních hodinách také pro
rodiče. Vedený byl stejnou lektorkou a jeho hlavní náplní bylo, na co se mají rodiče dát pozor
v případě, kdy jejich děti využívají internet. Velkým tématem byla tedy rodičovská kontrola.

Třídenní adaptační kurz Revika
Začátkem října všechny děti ze základní školy (1.-6. ročník) absolvovaly adaptační pobyt v
rekreačním středisku Revika ve Vizovicích. Přítomny byly také děti z partnerské školy v
Žilině. Pro děti byl připravený bohatý program - např. seznamovací hry, které vedla školní
psycholožka, intuitivní hry, túra po místních kopcích, táborák a další. Také naše děti
představovaly svůj projekt o Zlínském kraji žákům z Žiliny o oni představili jejich kraj zase
ném. Společně také nacvičili společnou hymnu. Tento pobyt byl pro děti velkým zážitkem.
Velkým pozitivem bylo, že se zúčastnili všichni naši žáci.



Čajovna
Začátkem listopadu proběhla již tradiční čajovna pro rodiče. Děti vždy věnují přípravě této
akce velkou péči, jelikož je skutečně celá jejich. Nejen, že vše sami připraví - od bylinek,
přes občerstvení, ale také mají možnost své rodiče obsloužit apod. Tuto akci pořádá s
oblibou každý rok. Děti učí také hospodaření s penězi, jelikož vybrané peníze mohou použít
tak, jak se sami rozhodnout a domluví.



Scénické čtení
V měsíci listopadu proběhlo scénické čtení herců ze Slováckého divadla z Uherského
Hradiště. Jednalo se o náhradu za zrušené představení Malý princ, které se neuskutečnilo z
důvodu epidemiologické situace.

Projektový den v kamionu
Celé dopoledne děti strávili s technikou v kamioni společnosti VISC. Vše bylo zaměřeno na
3D tisk a pneumatiky. Program a výuka zaujala naprosto každého. Jednalo se o položení
základu, vzhledem k faktu, že v naší škole se nachází 3D tiskárna.

Mikuláš ve škole
Také děti z prvního trojročí si měli možnost užít v prvním prosincovém týdnu návštěvu
Mikuláše.Děti z druhého trojročí již byli v roli organizátoru - podílely se na balení balíčků pro
děti i samotných “obchůzkách”.

Prohlídka a divadelní představení ve Slováckém divadle
Naši žáci měli možnost navštívit divadelní představení Slováckého divadla v Uherském
Hradišti. Jednalo se o představení s názvem Lichožrouti. Kromě tohoto představení, byla
zařízená také prohlídka zákulisí, která všechny nadchla. Žáci měli plno dotazů, na které
dostali odpovědi, měli možnost si vyzkoušet kostýmy atd.



Vánoční zpívání
Letošní rok jsme Vánoční besídku, vzhledem ke covidové situaci, pojali jinak. Uspořádali
jsme akci venku - a nazvali ji Zpívání pod Vánočním stromem. Děti ze školy připravily
vynikající punč a postaraly se o jeho prodej. Domů jsme se rozcházeli s Betlémským
světlem symbolem míru a přátelství.

Masopustní karneval
V měsíci se únoru se uskutečnil tradiční masopustní karneval s průvodem. Děti měly
možnost strávit s maskách celý den. Připraven byl bohatý doprovodný program plný her a
zábavy.



Ekocentrum Na Pasece
Děti prvního trojročí měly možnost navštívit nové Ekocentrum na Velíkové, kde absolvovaly
program s názvem Ptáci kolem nás. Program je popisován takto: “Některé ptáky je těžké
vidět, zato ale bývají dobře slyšet. Proč tomu tak je? Jak ptáky rozeznat, i když se nám
schovávají? Podle čeho je můžeme poznat? Během programu se projdeme ptačí říší,
zjistíme, jak a kde ptáci žijí. Zaposloucháme se do jejich hlasů a pokusíme se porozumět
jejich řeči.” Program navazoval na téma ptactva, které se prolínalo v prvním trojročí celý
školní rok.

Experimentárium Otrokovice
V dubnu druhé trojročí navštívilo experimentárium v Otrokovicích. Rozhodně jsme tam nebyli
naposledy. Děti si odnesly spoustu zážitků aneb fyzika, chemie a ICT v jednom, a to skvěle
a zábavně.



Pálení čarodějnic
Ve školní družině se děti věnovaly tématu pálení čarodějnic.Vyráběly si svoje čarodějnice,
pekly strašidelné sušenky a další.

Kovozoo
V letošním školním roce jsme se několikrát potýkali s vypnutou elektřinou. V jednom případě
jsme to řešili celodenním výletem všech děti školy do Kovozoo ve Starém Městě. Děti byly
skutečně nadšené. Všechno si mohli vyzkoušet, osahat a celý den byl prožitkový. Děti byly
rozděleny do skupin a program byl uzpůsoben tak, aby si tam každý něco našel.



Děti pro děti
Neustále se snažíme o propojování mateřské a základní školy. V rámci kosmické výchovy si
děti nacvičili divadelní představení - příběh o Heráklovi, které zahráli také v mateřské škole.
Dále jim chodí pomáhat u některých činností - např. tvoření triček atd.

Den pro maminky
Letošní Velikonoční tvoření nás inspirovala k zorganizování další akce. Tuto akci jsme
nazvali Den pro maminky a konal se při příležitosti jejich svátku. Na školní zahradě jsme pro
všechny maminky - ze školičky, mateřské školy i základní školy zorganizovali tvoření plné
mandal. Děti běhaly po zahradě a maminky si mohly vybarvit nebo vymalovat mandaly,
vytvořit si vlastní nebo zkusit různé další techniky. Na zahradě měli naši školáci kavárnu, děti
nachystaly během dopoledne občerstvení. Akce se vyvedla skvěle a určitě nebyla naposled.



Návštěva hasičské stanice
V rámci dne otevřených dveří měli možnost děti navštívit Hasičský sbor Zlínského kraje,
který proběhl v květnu. Děti měly možnost se volně pohybovat po celém areálu, vše bylo
nachystáno na vyzkoušení atd. Navíc děti jako bonus měly možnost vidět a zažít skutečný
výjezd.

Noc s Andersenem a přespávačka druhého trojročí
Noc s Andersenem probíhala v 1. trojročí. Děti si vytvářely loutky, udělaly skvělou večeři -
pizzu a krupici (chutě byly různé). Věnovaly se aktivitám k výročí J.Lada,J.Foglara,J.Trnky a
psaly reportáž o přespávačce. Po večeři začala “pyžamová párty”. Čtení před spaním bylo z
knihy Zahrada od Jiřího Trnky. Každý se uvelebil a pomaličku usínal u Kaňky do pohádky o
knize J.Lady nebo u čtené pohádky.
Také druhé trojročí si naplánovalo a zrealizovalo přespávačku ve škole. Tyto akce jsou pro
děti vždy velkým zážitkem.



Výlet do ZOO
Děti měly před sebou nelehký úkol. V rámci vánočního jarmarku si vydělaly peníze, o
kterých měly samy rozhodnout, na co je použít. Návrhů bylo hned několik, ale nakonec se
převážná většina při hlasování rozhodla pro zoo. Kromě vstupného si děti zaplatily také
oběd - pizzu.

Filmový festival
Také v letošním roce jsme navštívili Zlínský filmový festival. Kromě filmu, který se dětem
velmi líbil, navštívili také doprovodný program v parku.

Cyklovýlet
Na začátku června absolvovaly oběd třídy školy čtyřdenní cyklovýlet. Po loňskem úspěchu
jsme se rozhodli jet opět na stejné místo - tedy do Rakouska, do penzionu Lobkowitz
(Hochkar). Dětí opět přibylo, proto bylo potřeba se trošku uskromnit s místem :) Opět bylo
potřeba, aby se děti postaraly o povlečení postelí, přichystání míst atd. Děti byly rozděleny



do tří skupin dle obtížnosti tras. Vždy jsme volili trasy tak, aby to odpovídalo možnostem dětí
a mohli si tak celý výlet užít. Kromě jízdy na kole měly děti dostatek prostoru na odpočinek,
hraní na hřišti, koupání atd. Strava byla zajištěna v přilehlé restauraci. Již teď je jasné, že
příští rok zvolíme stejnou destinaci a těšíme se.

Kovářský kurz
Děti se učí pracovat s různými materiály. Tentokrát dřevo nahradil kov a děti z druhého
trojročí měly možnost si vyzkoušet práci s kovářem. Vytvořily si vlastní svícny. Tento kurz
trval dva dny, jelikož se děti musely střídat po dvojicích a výroba měla několik kroků.



Výlet na stezku zdraví
V červnu školáci navštívili již po několikáté stezku zdraví, která se nachází v docházkové
vzdálenosti školy. Vnímáme to jako vhodnou doplňkovou sportovní aktivitu.

Den tatínků
Vzhledem k tomu, že nejen maminky, ale také tatínci mají svůj svátek, uspořádali jsme také
jim jejich den. Museli jsme ho ale pojmout jinak - akčněji. Tatínci mají rádi velké úkoly a tak
jsme jim je zadali. Postavit dílnu a roztopit pec. Ujali se toho s vervou a vše se vydařilo.

Společné posezení prvního trojročí
V červnu se uskutečnilo společné posezení dětí a rodičů z prvního trojročí. Konalo se až v
podvečerních hodinách tak, aby se skutečně mohli zúčastnit všichni rodiče a užít si společný
čas. Považujeme za velmi důležité trávit čas ve škole také s rodiči a to neformálně.
Společně s dětmi si rodiče prošli připravenou stezku, opekálo se, zpívalo aj. Některé z dětí
spaly na zahradě, což pro ně byl také velký zážitek.



Památník Tomáše Bati
Děti z druhého trojročí vyrazily na konci srpna na edukační program do památníku Tomáše
Bati do bývalého Domu umění. Děti měly možnost poznat, jaký byl osud této výjimečné
architektonické stavby, kdo byl Tomáš Baťa nebo František Lýdie Gahura, proč se
Památníku říká „zářící krystal“ a další zajímavosti.

Zahradní slavnost
Na konci června se uskutečnila každoroční zahradní slavnost, která je společná pro
mateřskou i základní školu. Všechny děti si připravily vystoupení, mateřská škola pod
vedením svých průvodkyň, základní škola pod vedením učitele hudební výchovy. Program
byl ještě rozšířen o vystoupení dětí z hudebních kroužků, které probíhají v naší škole ve
spolupráci s Yamahou Zlín. Proběhlo také tradiční rozloučení s našimi předškoláky. O
občerstvení se letos postaraly děti z druhého trojročí se svojí kavárnou Kafe došlo - měli
napečeno spoustu dobrot - slaných i sladkých a podávaly výtečnou kávu. Děti z prvního



trojročí pak nachystali nejrůznější nápoje ve formě limonád, sirupů apod. Počasí nám přálo a
tak jsme měli možnost si slavnost všichni opravdu užít. Bohužel akci maličko kazila vysoká
nemocnost dětí v tomto období.

Rozlučkový branch

Poslední den školní roku a předávání vysvědčení jsme se letos rozhodli pojmout netradičně.
Děti uspořádaly branch pro své rodiče. Věnovaly tomu mnoho energie a spoustu péče, aby
vše bylo pro rodiče nachystáno dle jejich představ. Proběhlo zde předání vysvědčení a
rozloučení se školním rokem. Svá vysvědčení si tentokrát převzaly také paní učitelky.
Příjemně jsme tak završili školní rok a začali se těšit na další zážitky, které společně
prožijeme.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla v mateřské ani základní škole inspekce. Školní
inspekce proběhla v červnu 2020 v základní škole a v květnu 2018 v mateřské škole.



Základní ukazatele hospodaření za rok 2021/2022

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VYBRANÉ UKAZATELE 2021/2022
Celkové výnosy: 12 618 456 Kč

Dotace celkem: 8 326 926 Kč

z toho ze státního rozpočtu:

MŠ 3 398 188 Kč

ZŠ 4 123 678 Kč

ŠJ 212 824 Kč

ŠD 592 236 Kč

Dotace obec

Dotace “Malého projektu” a Šablony III 693 180 Kč

Dary 20 075 Kč

Příjmy mimo dotace 3 578 275 Kč

Celkové náklady – vybrané ukazatele 11 697 216 Kč

Nákup materiálu (včetně učebních
pomůcek, ICT, energie) 990 473 Kč Kč

Mzdové náklady (včetně SP a ZP) 8 880 491 Kč

Služby 1 826 252 Kč

Příjmy – státní rozpočet 8 326 926 Kč

1. náklady na platy pracovníků školy,
dočasná PN 6 188 805 Kč

2. zákonné odvody ZP a SP 2 138 121 Kč

3. výdaje na učebnice a učební pomůcky

4. ostatní provozní výdaje

Výdaje – státní rozpočet 8 326 926 Kč

Ve Zlíně dne 20.9.2022

Ředitelka MŠ a ZŠ
PhDr. Petra Sakáčová

Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti mateřské a základní školy za školní
rok 2021/2022 dne 29.9. 2022


