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Název právnické osoby
vykonávající činnost
š koty/škols kéh o zaíízení

základní škola Montessori plzeň

Sídto

náměstí Odboje 550/18, 323 00 Ptzeň

E-mail právnické osoby

info @montes s or i-plzen.cz

IČo

02 55t 217

Identifikátor
právní forma

691 006 351

Zastoupená

Mgr. Dagmar Rubášovou, editelkou školy

zílzovatel

MONTESSORI PLZEN občanskésdružení

Místo inspekčníčinnosti

náměstí Odboje 550/18o 323 00 PIzeň

Termín inspekčníčinnosti

5.

Štotst á právnická osoba

-

6, ledna 20t5.

Inspekční činnost byla zahájenap edloženímpově ení k inspekčníčinnosti.

P

edmět inspekčníčinnosti

Qlšťovánía hodnocení podmínek, pruběhu a vysledkri vzděl ávání poskytovaného Záklaďni
školou Montessori Plzeň podle 174 odst. 2 písm. b) školského zákona, ve znéníričinném
v hodnoceném období.
Zjíšťovánia hodnocení naplnění školníhovzdélávacího programu pro zák|adní vzdéIáváni
a jeho souladu s právními p edpisy atámcov mi vzdéIávacímiprogramy podle 174 odst.
2 písm. c) školskéhozákona.
Hodnocení souladu školního vzděIávacího programu pro zájmové vzdéIáváni se školsk}m
zákonen a hodnocení podmínek pro činnost školníďružíny.
Inspekční činnost byla vykonán a na základé žádosti právnické osoby dle 17 4 oďst. 6
zákona ě. 56112004 Sb., o p edškolním, základrltm, st edním, vyššímodborném a jiném
vzdělávéní (školsky zákon), ve znění ričinnémv hodnoceném období.

Česk školníinspekce

Inspekční zpráva
Cj.: CSIP-]9/I5-P

Plzeňsky inspektorát

charakteristika

ZŤizovatelem soukromého subjektu je občanskésdruženíMONTESSORI PLZEŇ.
Právnická osoba (dále,,školď') zaháqila svoji činnost dne 1.9.2014. V souladu se zápíserct
do školskéhorejst íku vykonává činnost základní školy (dále ,,ZŠ")s nejvyšším
povolen/m počtem 80 žáktl a školníďružiny (dále ,,ŠD")s nejvyššímpovolen}m počtem
80 žakr ve školskémza ízeni. Školaleži v okrajové části města PIzné a je dopravně
dostupná městskou hromadnou dopravou. Nachází se v pronaj atych prostorách Bolevecké
zi Jaďni školy Plzeň.
ZŠje určena žákt,rr-rr l. až.5. ročníku.V aktuálním školním roce se v jedné t ídě vzděIává
pět žakn(líížáci 1. ročníkua po jedné žákyní3. a 4. ročníku),z níchžje jedenžák
se speciálními vzdélávacími pot ebami (dále ,,SVP"). YzděIáván je zapodpory asistentky
pedagoga. V době inspekce byli p ítomni t i žáci.

Školnidružinamá jedno oddělení, ve kterém jsou zapsánivšichni žáci školy. Provoz ŠO3e
stanoven od 7:30 do 8:10 hodin a od 12:15 do l6:00 hodin. Školnécelkem číní2500,- Kč
měsíčně a zaltrutje i pobyt ve ŠD.Stravování žákije zajištěno ve školní jídelně Bolevecké
základni školy Plzeň.

Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích program
Ředitelka školy splňuje pro v}kon funkce kvalifikačníp edpoklady stanovené právním
p edpisem a využívá sqich dlouholetych zkušeností zíidícífunkce. P íkladnéíízentje
založeno na každodennímkontaktu se všemi členkami pracovního kolektivu a vyznaču4e
se oteťenou komunik ací a t movou spoluprací všech. V souladu s požadavky právrnc}l
norem vede povinnou dokumentaci, vytváňi podmínky pro realízaci vzdélávacích program
a princip pedagogické metody Montessori.
Pedagogickjl sbor tvo í editelka, t ídníučitelka, asistentka pedago ga a vychovatelka ŠD.
Vyjma asistentky pedagoga, která si p edepsané vzdéIání dokončuje, jsou všechny
pedagogické pracovnice odborně kvalifikované. T ídníučitelka p ed zaháqenim činnosti
Stoty nskali povinné certifikované vzdéIánítzv. ,,Česk} národní diplom Montessori"
nazá <|aďé absolvování vzdéIávacího kurzu v rozsahu 300 hodin. V současnédobě
pokračuje k získánídalšíhostupně a studium zahájl\ai editelka. Personální podmírlky ZŠ
a Šljsou nadstand arďní.

Školamá pro realízaci vzdélávacíchprogram vynikající materiální podmínky včetně
nadstandardního vybavení Montessori didaktick rni pomrickami. Dalšínáaomy mateňá1'
si vyučujícíp ipravuj i p evážnésami na základě zkušeností z dalšíhovzďéIávání
pedagogic ich pracovník nebo vlastní tvrirčít}movou aktivitou. Subjekt má v pronájmu
prostornou učebnu, oddělení školnídružínya sborovnu. K dispozici je i zázeni pro v uku
tělesné vychovy, včetně sociálního za ízení.Esteticky upravená a funkčně rozělenéná
učebna a sousední prostory ŠDvytvá i p íkladnéprost edí pro vzďéIávací proces. Praktické
pomticky pro v uku jsou p ehledně uspo ádány podle vzdélávacích oblastí a žéktmbéžné
k dispozici. Bezpečnost a ochrana zdraví žákijsou zajištěny vlastní realízacíalternativní
pedagogiky u individuálnímp ístupem vyuěujících k žáktffi.
Nadstandardní materiální, prostorové i personátní podmínky Školyjsou vynikajícím
p edpokladem pro realizaci školních vzdělávacích programri.
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Hodnocení prriběhu vzděl áv áníve yztahu ke vzdélávacímprogramrim
Škohivzdélávacíprogram ,,Ve škole bez obav" (dá|e ,,ŠVP'1je zpracován v souladu
s Rámcov m vzdě|ávacím programem pro zékladnívzdéIávání a principy a zásadarni
Montessori pedagogiky. Prioritou je osobnost žáka a jeho svoboda, volba p i v běru
činností,respekto v áni individuálního pracovního tempa.

T ífěnovy proces vzdélávžníbyl veden po tzv. elipsách. První elipsa znarflenala zklidnění
analadění se pro proces nového poznávám. Citlriv p echod k samotnémuvzděIávžní pak
vedl k efektivnímu nastavení procesu naslouchání a osvojování novych informací
apoztatkti. Učebníproces měl jasná pravidla, jejich naplňováni ve sledované v}uce bylo

evidentní. Driležitou součástíprocesu učeníbylo hodnocení se zarné ením

pocity zučebníhoprocesu a sami zhodnotili,
co se jim v prácipoda ilo arLajaké rirovni. Kvalitně vedená v}uka žáky vnit ně motivovala
a vedla je k zodpovědnosti za svou práci. Učitelky plnily roli pruvodcri v procesu
vzďélávání, citlivě korigovaly pracovní činnosti, komunikaci mezi žáky navzátlem a vedly
je k p irozené ohleduplnosti. P íkladně v této roli vedly žáky k vhodnému využiváni
didaktickl ch pomricek . Yyrazn m kladem sledované vYuky byla práce s chybou, která
byla p irozenou součástív procesu učenía obohacovala žáky o nové poznatky.
na sebehodnoceni. Žacijednak popsali svoje

Zátlmové vzdélávání je realizováno podle ŠkolníhovzdéIávaciho programu pro zájmové
vzdélávání ,,Budeme si hrát, smát se a poznávat" (dále ,,ŠVP ZY_"), kter vychází
ze vzdélávacího programu ZŠa naplňuje požadavky školsk ého zékona. Cinnost ŠDreaguje
na pot eb y žákt a n ízi v rámci ŠOvYutu anglického jazyka, relaxaci a cvičenídětské
jógy a kroužek v/početnítechniky. Provozované činnosti tematicky souvisely s tématy
próti.urr mi ve ,r o". a byly doplněny v tvarn}mi aktivitami. ČŠIUyty hodnoceny jako
zajímavéa naplňovaly ŠVPZV.
Štotrrí vzdělávací programy byly naplňovány prost ednictvím odpovídajícíchmetod
a forem Montessori pedagogiky. Prriběh základního i zájmového vzdélávání je
realizován na p íkladnérirovni.

Hodnocení v sledkri vzdélávání ve vztahu k vzdělávacím programrim
Ve škole je používáno slovní hodnocení, které d sledně respektuje individualitu žáka
a postihuje jeho pokrok v osvojování znalostí a dovedností. Pravidla pro hodnocení

vysledkri vzdéIávání jsou formulována jako tzv. ,,Desatero pro slovní hodnocení" a jsou
obsažena ve školnímádu. Žaci nejsou známkováni, v pruběhu roku dostávají pruběžnou
zpětnou vaňu od učitel v ťrstníči písemnépodobě. Vyučujícísi p ehledně vedou
záznarclové archy, které jsou základern pro hodnocení žáka. Podkladem jsou žákovská
portfolia, sebehodnocení žáka formou tzv. ,,Smlouvy o dosaženícíle mezi žikem,, rodiči a
pedagogy - T.ij cilt". Nastaven systém vytváňi u žáktt i pocit dťrvěry abezpeěí. P estože
jsou žáciv ZŠvzdéIáváni teprve od zéffi,2014, bylo na nich patrné, ževe věkově smíšené
skupině umějí komunikovat, vzá$emně se respektovat, soust edit se na vysledek své vlastní
práce, svoji práci si zhodnotit, p ípadně opravit chyby.

P íkladná je spolupráce vyučujícíchse zákonrrymi zástupcí žáktl, je zajíštěnkaždodenní
vzá$enny kontakt, dalšímožnost je využitíkonzultačních hodin a p ímá pozorov{ní
vyučovacíhoprocesu zákonnymi zástupci. Pravidelná spolupráce je navánina i
s Montessori mate skou školou PIze t, v rámci které jsou rea|ízovány společnétvo ivé
aktivity.
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Efektivní hodnocení p fiadn m zprisobem zachycuje individuální v voj a pokroky
v procesu učeníjednotliv ch žákri.

Závéry
Yznlk a zíízerxsoukromé Základní školy Montessori Plzeň znamená rozšiŤeni vzdéIávaci
nabídky alternatívního školstvív plzeňském regionu.

a)

lr1lezí silné stránky činnosti školy patíi: personální a materiílní podmínky vYuky,
bezpečnéklima ve škole a d sledné naplňování principti Montessori pedagogiky,
zéqmovévzdéIávání, spolupráce s Mate skou školou Montessori Plzeí a se zékonn mi
zástupci žákl'i.

b) Ve škole nebyly zjištěny zásadní a neodstranitelné nedostatky.
c) Ke zlepšení stavu ČŠIOoporučuje: pokračovat v dalšímvzďé|ávání pedagogického
sboru a ve většímí e informovat širokou ve ejnost o této vzděIávací nabídce.

Pro ričely zv šenídotací podle 5 zákona č. 30611999 Sb., o poskytování dotaci
soukrom m školám, p edškolním a školsk m zaíízením,ve znění pozdějšíchp edpisrio je
právnická osoba vykonávající činnost školy celkově hodnocena jako nadprriměrná.

Seznam dokladťr a ostatních materiál , o které se inspekčnízjištěníopírá
1. ZŤízovacílistina školské právnické osoby Zé <ladní školy Montessori Plzeň, náměstí
Odboje 1 8, 323 00 PIzeň ze ďne 20. 9. 20L3
2. Rozhodnutí MŠMT č. j. MSMT - 1507l20t4 o záryisu právnické osoby do rejst íku
školskych právnic ich osob v souladu s 124, 725, 153 a násl. Skolského
zákona s ťrčinnostíod 1. 9. 2014
Rozhodnutí KÚ pbeňského kraje o. i. Šusl9783ll3 ve věci záryisu Školnidražiny,
jeJížčinnost bude vykonávat právnická osob a s ná.zvem Zák\adní škola Montessori
Plzeň do rejst íku škol a školskychzaŤizení s ričinnostíod 1 .9.2014
4. Jmenovací listina editele školské právnické osoby Základní školy Montessori
PIzeň s ričinnostíod 1. srpna. 2014 vydaná z ízovatelem Základní školy Montessori
P|zeň občanskésdruženídne 28. 7 .2013
5. Osvědčení editelky školy o absolvování ,,Funkčnístudium I" ze dne 28. 6.20a6
6. V pis správního izeni - právnická osoba č.j. správního íizení:ŠMSlqZ$n3
s ričinnostíod l. 9. 2014
7 . V;ipis z rejst íku škol a školskych za izeri ze dne 2. 1. 2015
8. Jmenovací listiny členri raďy školsképrávnické osoby ze dne 20. 9. 20L3 (3x)
9. Škohivzdélávací progr am Zékladníškola Montessori Plzeň 1 . stupeň ,,Ve škole
bez obav" s platností od l. 9. 2014
tO. ŠkolnívzdéIávaci program školnídružínyprí ZŠMontessori Plzeň ,,Budeme si
híát, smát se a poznáyat" ze dne l. 9. 2014
1 l . Vnit ní ád školnídružínyze dne l. 9. 2014
l2.T ídníkniha školníďružiny pro školnírok 20I4l20I5

3.
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P ihlášky do školnídružiny pro školnírok 20t4l20t5
t4.Yykaz o zékladni škole M 3 podle stavu k 30. 9.20L4
15.Yykaz o editelství R 13-01 podle stavu k 30. 9.2014
tO. Školniíáds platností od 1.9.2Ol4
tZ. ŠkolnímatrikaZŠpro školnírok 20l4l20t5
18. Rozpis pracormí doby pro p ímou pedagogickou činnost pro školnírok 20t4l2015
19. Personálni dokumenJace doklady o odborné kvalifikaci pedagogrck ch
13.

subjektu

pracovníkri celého
20.Plán dalšíhovzdéláváni pedagogick;ich pracovníki ze dne 1 .9.2014
21. Rozwh hodin pro školnírok 201412015
2z.Tíidr;íkniha pro školnírok 20l4l20l5
23.Zápisy z jednánipeďagogtcké rady za školnírok20l4l20l5
24. Česky národni diplom Montessori ě. 318 akreditovan VtŠUrpod čj. t4 1891200925-355 ze dne 27:9.2010
25. Koncepce ZŠMontessori pro školnírok 2014115 - 2015116
26. Kniha'tnazí vedená od školníhoroku 20l4l20l5
27. Hospitačnízéunarny editelky školy ve školním roce 20l4l20l5
28. Individuální vzdélávacíplán integrovaného žákap|atn , pro školnírok 20l4l20l5
29. Smlouva o v uce v Zš Montessori Plzeň ze dne 16.9.2014.
30. Smlouva o dosaženíctlemezižikem, rodiči apedagogy
,
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Poučení

Podle

174 odst. 10 školskéhozákona mriže editel školy podat p ipomínky k obsahu
inspekčnízprávy Českéškolníinspekcio a to do 14 dnri po jejím píevzetí.P ípadné
p ipomínky zašlete na adresu Ceská školníinspekce, Plzeňsk inspektorát,
Koperníkova 26, 301 00 Plzeň, p ípadně prost ednictvím datové schránky (g7zais9)
nebo na e-podatelnu (csLp@psicr.cz) s p ipojením elektronického podpisu/..YŠe
uvedenou adresu a to k rukám editele inspektorátu.

Inspekčnízprávu spolďně s p ipomínkami a stanoviskem Českéškolníinspekce
k jejich obsahu zasílá Ceská škotníinspekce zítzovateli a školskéradě. InspekČní
zpráva včetně p ipomínek je ve ejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo
štokkém za ízení"li"nžse f ,ká, av Plzeňském inspektorátu Českéškolníinspekce.
SloženíinspekčníhotYmu a datum vyhotovení inspekčnízprávy
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Mgr. Lenka Rusnoková, školníinspektorka

,Ué,

Mgr. Jaroslav Štilip,školníinspektor

V Plzni

8. ledna 20L5

Datum a podpis editelky školy potvrzující projednání a p evzetí inspekČnízprávy
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Mgr. Dagmar Rubášová, editelka školy
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