Č.j.: ZŠ/5/2019

Výroční zpráva Základní školy Montessori Plzeň za školní rok
2018/2019

1
1.1

Základní údaje o škole
Název (podle zřizovací listiny):
sídlo:
IČ:
zřizovatel školy:
vedení školy:
telefonní spojení:
e-mailové spojení:
webové stránky školy:

1.2

Poslední změna v Rejstříku škol a školských zařízení

Základní škola Montessori Plzeň
nám. Odboje 550/18, Bolevec, 32300 Plzeň
02551217
Montessori Plzeň, spolek., Trnová 304, 330 13 Trnová
Mgr. Gabriela Vicendová
603 871 571
info@montessori-plzen.cz
www.montessori-plzen.cz

(č. j. Rozhodnutí ze dne … s účinností od …)

Č.j.: MSMT-21924/2016-2
Rozhodnutím ze dne 28.6.2016 se vymazává ředitel Mgr. Dagmar Rubášová a sídlo
náměstí Odboje 550/18, 32300 Plzeň a zapisuje se ředitel Mgr. Gabriela Vicendová a
sídlo náměstí Odboje 550/18, Bolevec, 32300 Plzeň
Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení v Rejstříku škol a školských zařízení)
Adresa
Počet tříd
Hlavní budova, ředitelství
nám. Odboje 550/18, Bolevec,
32300 Plzeň
Místa poskytovaného vzdělání nám. Odboje 550/18, Bolevec,
3
nebo školských služeb
32300 Plzeň

1.3

Počet žáků

41

Obory vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem v Rejstříku škol a školských
zařízení
Popis oboru
Kód oboru
Kapacita oboru
Základní škola
79-01-C/01
80

1.4

Název ŠVP
Ve škole bez obav

Č. j.
ZŠ/22/2017

1

V ročníku
1.-5.

1.5 Součásti školy
Název součásti

Počet žáků
2018/2019
0
41
41
0

MŠ
ZŠ
ŠD
ŠK
1.6

Počet tříd, oddělení, skupin
2018/2019
0
3
2
0

Zařízení školního stravování

Žáci a zaměstnanci školy se stravují v rámci školního stravování Bolevecké základní školy
Plzeň, nám. Odboje 550/18, Bolevec, 32300 na základě sjednané smlouvy o stravování.
Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých Celkový počet
Přepočtený počet
jídelny
strávníků
strávníků *
zaměstnanců
zaměstnanců
41
1
* uvádějte bez cizích strávníků

1.7

Zajištění dalšího stravování
ano

Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta) *
Projekt Mléko do škol
Projekt Ovoce a zelenina do škol

ano
ano

* podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

1.8

1.9

Typ školy
úplná

(spojené ročníky ve třech třídách:

ano – které:

1., 2., 3., 4. 5.)

Spádový školský obvod školy: všichni zájemci o výuku podle pedagogiky Marie
Montessori

1.10 Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení
Vady
Počet žáků
Mentálně postižení
1
Sluchově postižení
Zrakově postižení
S vadami řeči
Tělesně postižení
S více vadami
S vývojovou poruchou učení
3/-/2/1/2
S vývojovou poruchou chování
Celkem
9

2

Ročník
3.
1./-/3./4./5.

ne

1.11 Materiálně technické zajištění školy
Škola sídlí v pronajatých prostorách Bolevecké základní školy s vlastním vchodem. Má
k dispozici jeden kabinet k zázemí pedagogických pracovníků a tři třídy určené k výuce a
z toho jedna sloužící k odpolední škole. Třídy jsou vybaveny nadstandardními speciálními
učebními pomůckami. Učitelé a žáci mají k dispozici pět osobních počítačů, kopírku
s tiskárnou a dataprojektor. Škola využívá tělocvičny, venkovní areál a školní jídelnu, která
zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců školy.

1.12

Rada školské právnické osoby Základní školy Montessori Plzeň
datum zřízení: 20.9.2013
počet členů: 3
poslední volba:12.9.2017

Personální zabezpečení činnosti školy
Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Přepočtený / fyz.
Celkový počet pedagogických pracovníků
6,97/9
Z toho odborně kvalifikovaných
6,97/9
2
2.1

%
100%
100%

2.2

Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0

2.3

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 3

2.4

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 0

2.5

Nepedagogičtí pracovníci – počet: 0

2.6
Věk

Věkové složení učitelů
Učitelé
Muži
2
2
1

do 35 let
36 – 50 let
51 – 60 let
60 – více let
Celkem
Rodičovská dovolená

5

3

Ženy
0
2
1
1
4
0

2.7
Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy
Název kurzu

Počet zúčastněných
pracovníků
1
1
1
3/1

Výchovný poradce – Celoživotní vzdělávání ZČU Plzeň
NTC- Certficate
Montessori Institute – Introductory Adolescent
Celkem
2.8

3

Asistenti pedagoga
Počet celkem (přepočtený/fyzický): 2,00 / 3
 pro žáky se zdravotním znevýhodněním (přepočtený/fyzický): 2,00 / 3
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol

3.1
Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2018/2019
Počet dětí u zápisu
Počet odkladů PŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd
13

0

7

0

3.2
Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Počet
Z toho přijatých na
celkem Gymnázia Gymnázia Gymnázia
SOŠ
4 letá
6 letá
8 letá

Jiné

SOU

0
Počet žáků
- přihlášených na víceletá gymnázia
- přijatých na víceletá gymnázia

0
0
0

3.3
Počet žáků – absolventů ZŠ dle 4.2. *
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání

---------------0
0

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 4.2.

3.4
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2016/2017
Počet kurzů
Počet absolventů
0
0

4

4

Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

4.1
Prospěch žáků (stav k 31. 8.)
Počet žáků
Prospělo s
celkem
vyznamenáním
(s pochvalou)

Prospělo

Neprospělo

Opravné
zkoušky

Hodnoceno
slovně

41
22
19
0
0
41
- počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38, § 41, § 42)
4.2
Chování žáků
Snížený stupeň z chování
- z toho 2. stupeň
- z toho 3. stupeň

Počet žáků
1. pololetí
0
0

4.3
Docházka žáků (celkem za školní rok)
Zameškané hodiny celkem
- z toho neomluvené

2. pololetí
0
0

2601
4

4.4
Přestupy žáků mezi ZŠ
4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 1
Důvody: stěhování
4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 1
Důvody: Žák přestoupili do Základní školy Montessori Plzeň z důvodu zájmu o tento
způsob alternativního vzdělávání.
5

Prevence sociálně patologických jevů

Byly uspořádány pravidelné vzdělávací semináře pro rodiče žáků školy.
Rodiče i veřejnost mají možnost se kdykoliv účastnit výuky nebo akcí školy.
Před začátkem školního roku se konala informativní schůzka rodičů s pedagogy školy.
V září jsme uspořádali pro žáky adaptační kurz. Ve čtvrtek uspořádali turistický výlet –
výstup na Krkavec. Druhý den jsme se autobusem vydali do okolí Koněpruských jeskyň, které
jsme také navštívili. Společně strávený čas přispěl k vzájemnému poznání, sblížení a navázání
pěkných vztahů.
V březnu se konaly dny otevřených dveří pro veřejnost i rodiče žáků školy. Zájemci o
Montessori pedagogiku se mohli podívat na vyučování, práci dětí a zažít si na vlastní kůži
atmosféru ve třídě Montessori školy.
Předškoláci navštěvující Mateřskou školu Montessori Plzeň se pravidelně zúčastňovali výuky
v jeden den v týdnu v Základní škole Montessori Plzeň, kdy měli možnost vyzkoušet a prožít
začlenění do vyučování.

5

Od února jsme každý měsíc pořádali pro rodiče i veřejnost workshopy, které představily
zájemcům metody práce v naší škole a umožnili rodičům zažít si ve zkratce výuku
v Montessori systému.
Únor: I. a II. Velký příběh O vzniku vesmíru a O vzniku života na Zemi
Březen: Zlatý perlový materiál - matematika
Duben: Zahrada slovních druhů – příběh
Květen: Fotosyntéza – příběh rostlin
Červen: Indiáni – sportovně rekreační pobyt
V červnu jsme zorganizovali informativní schůzku rodičů včetně budoucích prvňáčků.
Zhodnotili jsme probíhající rok a seznámili rodiče s plány a organizací příštího školního roku
2019/2020.
Tyto akce poskytly vhled a porozumění metod práce s Montessori pomůckami a zároveň
pomohly rodičům přiblížit práci a postupy pedagogů. Akce hodnotíme jako velmi úspěšné,
kdy zúčastnění měli možnost hlubšího seznámení s Montessori pedagogikou a vlastní prožití
práce, objevování s pomůckami a nutnost vzájemného respektujícího chování při práci
v Montessori systému.

6

Nadstandardní aktivity

6.1
-

Zájmová činnost organizovaná školou:
V rámci školní družiny se žáci mohli účastnit kroužků:
Deskové hry
Přírodovědec
Tenis
Florbal
Plavání
Pohybovky
Drama

6.2

Mimoškolní aktivity:
Společné akce rodičů, dětí a učitelů
- Podzimní vyrábění
- Vánoční vyrábění
- Lyžařský víkend na Zadově
- Velikonoční vyrábění
- Splutí řeky Otavy
- Cyklistický víkend na Šumavě
- Oslava konce školního roku

6.3

Partnerství se školami

6.4

Partnerství se školami v zahraničí

6.5

Zapojení do projektů
6.5.1 V rámci akce Plzeň EHMK 2015:
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6.5.2 Ostatní:
Čtení pro větší – pravidelné návštěvy Knihovny města Plzně
Dopravní výchova – výuka teorie a praxe na dopravním hřišti
Bruslení
Prodáváme nevěstu – inscenace komorní opery DJKT
Co takhle svatba princi – muzikál DJKT
Malá mořská víla – balet DJKT
Návštěvy potmě – beseda s nevidomými
Arboretum Sofronka a dančí obora
Výstava betlémů v Přešticích
Autorské čtení – setkání se spisovatelkou Barbarou Vejsejtlovou
Beseda se spisovatelkou Míšou Vetýškovou
Aquatlon – Bolevecký rybník
Pětidenní sportovně rekreační pobyt na Churáňově – Indiáni
Škola kouzel – představení Pavla Kožíška
Vývoj miminka – výukový program a beseda s těhotnou maminkou
Cyklistický výlet – aplikace dopravní výchovy
Mirakulum - výlet
Beseda s hasiči
Parkourový seminář

6.6

Výchovné poradenství
6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů
Kontakt s PPP, SPC a Akademií nadání
6.6.2 Spolupráce s PPP
Vytvoření IVP pro žáka s Aspergerovým syndromem, pro žákyni
s předčasným nástupem školní docházky, pro žáka s ADHD a
vývojovou dysfázií
Konzultace s psycholožkou Mgr. Ivanou Smítkovou
6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO….:
Spolupráce s rodinou je jedním ze základních principů pedagogického systému Marie
Montessori a našeho školního vzdělávacího programu Ve škole bez obav. Pedagogové
navazují úzký kontakt s rodinou. S rodinami budoucích prvňáčků se setkávají ještě
před vstupem dítěte do první třídy a pokračují společnými akcemi. Rodiče se stále
častěji zapojují do chodu školy.
Hasiči Plzeň – beseda a návštěva hasičské stanice
Besip – výuka teorie dopravní výchovy, bezpečné chování v dopravě, aplikace znalostí
na dopravním hřišti a následný cyklistický výlet
ÚMO 1 a Magistrát města Plzně - projednávání a hledání možností přesídlení školy do
jiné budovy kvůli prostorové nedostatečnosti stávajícího nájmu v Bolevecké základní
škole.
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7

Údaje o zapojení školy do:
zapojení nebylo
a) rozvojových programů
b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+)

8

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Projekt – Dotační program Šablony pro MŠ a ZŠ ve zjednodušeném vykazování

9

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2018/2019
inspekční činnost nebyla provedena
a) termín inspekční činnosti:
b) závěry inspekční činnosti:

10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Vzdělávání je pro naši školu velmi důležitou prioritou. Finance na vzdělávání našich
pedagogických pracovníků získáváme ze soukromých zdrojů a od zřizovatele.
Viz bod 2.7.
11 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Vzhledem k tomu, že zatím vzděláváme děti od 6 do 11 let, žádnou smysluplnou spolupráci
v tomto směru jsme neobjevili. Rádi se však necháme inspirovat čtenáři naší výroční zprávy.
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Hospodaření školy za kalendářní rok 2018

a) příjmy
1. Celkové příjmy
2. Poplatky od rodičů nebo zákonných
zástupců
3. Příjmy z hospodářské činnosti
4. Ostatní příjmy - dotace
b) výdaje
1. investiční výdaje celkem
2. neinvestiční výdaje celkem a z toho:
- náklady na platy pracovníků školy
- ostatní osobní náklady
- zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění
- výdaje na učebnice, uč. texty a uč.
Pomůcky
- stipendia
- ostatní provozní náklady

4 330 595
1 564 748
0
2 765 847
4 027 321
0
4 027 321
2 218 740
6 269
643 435
16 458
0
1 142 419

Podpis ředitele školy

Datum: 12.9.2019

Razítko organizace
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