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1. Základní údaje o škole
Název:

Sofie – mateřská škola a základní škola o.p.s.
Žižkova 286/12
251 01 Říčany

IZO mateřské školy:

181030519

Zařazení MŠ do sítě škol: 1.11.2011
Zařazení ZŠ do sítě škol:

1.9.2012

Kapacita mateřské školy: 40
Kapacita základní školy:

40

Zřizovatel školy:

Společnost Deméter o.s.
K Polníku 160
250 84 Křenice
IČ: 28558693

Ředitel:

Ing. Patrik Matlák

Telefonní spojení:

+420 773 220 281

Email:

info@ms-sofie.cz
info@zs-sofie.cz

Webové stránky:

www.ms-sofie.cz
www.zs-sofie.cz

Školská rada:

zřízena 3.září 2012, je tříčlenná: 1 zástupce za zákonné zástupce, 1
zástupce za pedagogické pracovníky školy, 1 zástupce za zřizovatele školy
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2. Přehled oborů vzdělávání
Škola ve školním roce 2015/2016 poskytovala předškolní vzdělávání a základní vzdělávání
(kód oboru: 79-01-C/01).

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogičtí pracovníci:
6 pedagogických pracovníků pro MŠ s celkovým úvazkem 4,2.
6 pedagogických pracovníků pro ZŠ s celkovým úvazkem 5,5.
Nepedagogičtí pracovníci:
1 hospodářka a asistentka na 0,813 pracovního úvazku.
3 administrativní pracovnice na dohodu o provedení práce.
Škola ve školním roce 2015/2016 také spolupracovala s kvalifikovanými učitelkami angličtiny
paní Janou Vanhees, Cécile Štěpánek a Patricií Verdugo Mota.
Současně se škola zapojila do dobrovolnického programu, jehož prostřednictvím k nám
v průběhu roku zavítalo několik dobrovolníků, z Belgie, Španělska, USA aj. Tato spolupráce se
nám velmi osvědčila a obohatila nejen děti, ale i celý učitelský tým.

4. Údaje o počtech dětí a zápisech do mateřské školy a k povinné
školní docházce
K 30.6.2016 bylo v mateřské škole Sofie zapsáno 33 dětí, z nichž 5 bylo přijato k plnění
povinné školní docházky.
V základní škole Sofie plnilo k 30.6.2016 povinnou školní docházku celkem 25 žáků, z nichž 2
žáci přestoupily do ZŠ Sofie v průběhu školního roku z jiné základní školy. Z celkového počtu
žáků plnila 1 žákyně povinnou školní docházku v zahraničí dle §38 školského zákona a 3 žáci
v rámci individuálního vzdělávání dle §41 školského zákona.
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Prospělo s vyznamenáním: 18
Prospělo:
6
Neprospělo:
0

6. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené českou školní
inspekcí a jiných kontrolách
Ve školním roce 2015/2016 nebyla provedena žádná inspekční činnost.
V dubnu 2016 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice. Předmětem kontroly bylo plnění
povinností stanovených Zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, §7 a §50, a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a
mladistvých.

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V rámci formální přípravy pedagogických pracovníků se ve školním roce 2015/2016
zaměstnanci školy zúčastnili celkem 5 dlouhodobých studijních programů za účelem zvýšení
kvalifikace.
Druh semináře/kurzu

Počet zúčastněných

Kvalifikační studium pro asistenta pedagoga

2

Studium předškolní pedagogiky, MILLS s.r.o.

2

Studium předškolní pedagogiky, Střední odborná škola Maja,
Mladá Boleslav

1

Studium předškolní pedagogiky, Soukromá střední škola
pedagogiky a sociálních služeb, s.r.o

1

Diplomový kurz moderní pedagogiky postavený na Montessori
filozofii, Institut celostního učení - Říčany

1

Celkem
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Další vzdělávání probíhalo v rámci samostudia na základě odborné literatury, zahraničních i
domácích manuálů a metodických příruček.
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8. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Ve školním roce 2015/2016 byla škola na základě finanční podpory Evropské unie a státního
rozpočtu zapojena do programu čtenářských dílen, jazykové výuky dětí v zahraničí i výjezdů
pedagogů na stínování do zahraniční základní školy.

V rámci čtenářských dílen jsme získali finance na pořízení více než 200 ks literatury, včetně
encyklopedií, které jsme společně se žáky katalogizovali a zařazovali do školní knihovny. Děti
v ní najdou krásné klasické tituly jako Děti z Bullerbynu či Pippi Dlouhá Punčocha, ale také
Duhové pohádky, Jakub a hvězdy, či Manolito Brejloun, fantasy Hraničářův učen a další. V síti
doprovodné literatury také uvízla kniha Alexova dobrodružství v zemi čísel od novináře Alexe
Bellose. Žáci se během 10 dílen seznámili s vybranými tituly a část pořízených knížek ve
školním roce přečetli i mimo čtenářské dílny.

Tým 4 učitelů ZŠ Sofie se vydal na konci října do školy v Geisenhausenu, v německém
Bavorsku, kde strávil 5 dní pozorováním práce učitelů a dětí, doplněných školením v oblasti
práce s matematickými pomůckami z Montessori pedagogiky. Škola v Geisenhausenu je
postavená na Montessori pedagogice, pracuje s věkově smíšenými třídami, v každé třídě
pracují 2 pedagogové a 1 nebo 2 asistenti.

V rámci pobytu v Londýně se nám kromě jazykové výuky podařilo zajistit vstupenky na
koncert londýnských filharmoniků - Hudba z filmů Jamese Bonda v Royal Albert Hall.
Jazykový pobyt dětí jsme realizovali vlastními silami. Pomocí služby airbnb.com škola
pronajala dům v Londýně pro 10 dětí a dva doprovázející učitele. Pro děti jsme také zajistili
jazykový kurz v East London School of English akreditovaný British Council a připravili bohatý
kulturní program
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Obrázek 1: Předávání certifikátů

Mezi nejlepší body programu, kromě koncertu v Royal Albert Hall, patřila projížďka v
Londýnské kole London Eye a detailní prohlídka Tower of London. Během celého pobytu
v Londýně se děti podílely na přípravě programu, stravy, úklidu domu, kde byly ubytovaní,
zajišťovaly nákupy potravin, vstupenek a komunikovaly s pracovníky navštívených muzeí.
Celý pobyt byl zaměřen na maximalizaci interakce dětí s rodilými mluvčími v běžných
situacích.

Obrázek 2: ZŠ v Tower of London
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9. Stručně o činnosti mateřské a základní školy

a. Mateřská škola
Mateřská škola Sofie pracovala ve školním roce 2015/2016 podle školního vzdělávacího
programu s názvem Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s programem
Montessori.
Mateřská škola funguje v přízemí a v prvním patře budovy, kde je v každém patře jedna třída
včetně zázemí o kapacitě 20 dětí. Třídy jsou věkově smíšené. V každé třídě se dětem věnují
od rána do poobědového odpočinku dvě paní učitelky. Součástí programu je také cílená
speciální příprava na školu.
Součástí běžného programu mateřské školy byla, stejně jako již posledních několik let, také
logopedická péče a seznamování se s anglickým jazykem formou her a konverzace při
běžných denních činnostech. Logopedii vede již několikátým rokem zkušená logopedka Mgr.
Eva Myšková a seznamování s anglickým jazykem paní Jana Vanhees ve spolupráci s rodilou
mluvčí Cécile Štěpánek, ke kterým se v druhé polovině roku připojili dobrovolníci v čele
s Patricií Verdugo Mota.
Při stravování uplatňujeme zásady zdravé výživy. Jídelníček dětí je sestavován tak, aby
zahrnoval všechny druhy potravin. Zařazujeme kvalitní biopotraviny, dostatek ovoce i
zeleniny. Při podávání jednotlivých pokrmů dbáme na pravidelný rytmus a řád, dodržujeme
intervaly mezi jídly. Pitný režim je zajištěn po celý den. Děti využívají sebeobslužný styl
svačin. Většinou se jedná o pomazánku, pečivo, jogurt, ovoce či zeleninu. Obědy byly
dodávány v bio kvalitě firmou Bionea.
Zejména v případě nepříznivého počasí byl využíván suterén budovy jako herna s možností
tělovýchovných aktivit. Děti si v ní ve spolupráci s učiteli stavěly různé opičí dráhy a trénovaly
svou hrubou motoriku a fyzickou zdatnost. Také zde pravidelně probíhala tanečně pohybová
příprava.
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b. Základní škola
Základní škola Sofie je zapsaná do rejstříku škol od 1.9.2012, kdy zahájila svou činnost a
přivítala první školáky. Třída školy je věkově smíšená, ve školním roce 2015/2016 byla
tvořena žáky 1. - 4. ročníku.
Ve školním roce 2015/2016 učitelé pracovali podle Školního vzdělávacího programu
Montessori pro 1. stupeň základní školy a Školního vzdělávacího programu ZŠ Sofie. Žáci jsou
hodnoceni slovně. Již od 1.ročníku probíhá v rámci disponibilních hodin výuka anglického
jazyka. V rámci třídy nebyl v uplynulém školním roce zařazen žádný žák se speciálními
vzdělávacími potřebami.
V červnu 2016 jsme uspořádali školu v přírodě tentokrát v Kubově Huti, která se nachází na
hranicích národního parku Šumava. Žáci absolvovali několik turistických výletů, včetně výletu
do Boubínského pralesa, na vrch Boubín a na slatě v NP Šumava. Během sedmidenního
pobytu se podařilo stmelit kolektiv a také zapojit nově příchozí paní učitelku. Současně se
žáci naučili spoustu detailních informací o fauně a flóře NP a všichni se shodli, že NP si
zaslouží další návštěvu. V rámci školy v přírodě se žáci věnovali také různým aktivitám,
ošetřování zranění, orientaci v prostoru pomocí GPS pouze na základě mapových podkladů,
rozvíjeli znalosti o historii a starých řemeslech v Keltské opidiu. Při práci s vysílačkami si
opakovali pravidla rádiového spojení i naslouchali dostupnému spojení záchranných složek .

Obrázek 3: Škola v přírodě
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Většina dětí z mateřské školy a žáci základní školy v rámci předmětu tělesná výchova
absolvovali během celého školního roku plavecký výcvik v bazéně volnočasového centra Na
Fialce.
Hlavní pilíře vzdělávání dětí v MŠ a ZŠ Sofie jsou tyto - aby děti:
• znaly základy slušného chování
• znaly tradici a historii České republiky
• dokázaly spolupracovat a vzájemně si pomáhat
• měly úctu k lidem, přírodě i lidským výtvorům
• vnímaly učení jako součást života.
• uchovaly si přirozenou touhu po vědění a učení
• byly dobře jazykově vybavené.
o V mateřské škole je pro nás prioritní česká slovní zásoba a s angličtinou se děti
seznamují hravou formou během každodenních činností
o V základní škole mají žáci anglický jazyk od 1. třídy s tím, že úroveň znalostí se
postupně zvyšuje do úrovně, kdy ve 4. a 5. třídě jsou schopni komunikovat na
běžná i odbornější témata.

10.

Údaje o školních a mimoškolních aktivitách

Děti z mateřské a základní školy měly ve školním roce 2015/2016 možnost navštěvovat tyto
kroužky:
•
•
•
•
•
•
•

Flétna – Lenka Sedláková
Tanečky – Jana Jägerová
Dramaticko-pěvecký kroužek – Vítek Březka a Iveta Limburková
Keramika – Jana Šveňhová, www.keramikahrou.cz
Klavír – Miroslav Paťha
Kytara – Miroslav Paťha
Plavání
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11.

Akce školy

V průběhu školního roku se v mateřské a základní škole uskutečnila celá řada akcí pro děti i
dospělé.
Z akcí pro děti z mateřské školy vybíráme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výlet na horu Blaník
Divadlo Minor v Praze - Libozvuky
Geopark Říčany
Muzeum Říčany - Plazi
Muzeum Říčany - Před oponou za oponou
Divadlo Minor v Praze - O pejskovi a kočičce
Muzeum Říčany – Svět lega
Pečení vánočních perníčků
Pečení občerstvení pro rodiče na besídky
Pečení masopustních koblih
Kulturní centrum U Labutě Říčany, divadlo O chytré kmotře lišce
Návštěva dětské knihovny Říčany
Návštěva dopravního hřiště v Říčanech
Muzeum Říčany – Brouci
Antibully školení pro předškolní děti
Les - procházka po naučné stezce v okolí Říčan
Zlínský filmový festival – návštěva Kinematovlaku a Muzea železnice na říčanském
vlakovém nádraží
Den dětí na školní zahradě

V případě pěkného počasí se děti vydávaly vlakem či autobusem na procházky do přilehlých
lesů, kde si užívaly pobytu v přírodě a zároveň se učily poznávat stromy, keře i rostliny.

Obrázek 4: Návštěva Kinematovlaku a Muzea železnice
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Z akcí pro děti ze základní školy vybíráme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptační pobyt ve Vlašimi
Divadlo Minor Praha - Robin Hood
Vzdělávací pobyt v Londýně spojený s výukou v jazykové škole
Divadlo Minor Praha – Demokracie
Antibully školení pro žáky 1.stupně
Skanzen v Přerově nad Labem
Muzeum Říčany – Život hmyzu
Opera Praha - Jeníček a Mařenka
Návštěva České národní banky
Divadlo Minor Praha - Jak kohouti obarvili svět
Výlet na farmu Soběhrdy
Archeopark Praha
ZOO Praha
Galerie DOX

Ze společných akcí pro děti mateřské a základní školy Sofie vybíráme:
•
•
•
•
•
•

Karneval
Divadlo Minor Praha - Zahrada Jiřího Trnky
Výzdoba říčanského kostela na Posvícení
Roznášení „zváčů“ na Posvícení
Divadlo Minor v Praze - O Smolíčkovi
Přednáška – Dravci

Ve druhém týdnu září vyjeli všichni ze základní školy Sofie do Vlašimského ekocentra, kde se
věnovali aktivitám, při kterých se vzájemně lépe poznali a vytvořili společně s novými
spolužáky základ party, která spolu stráví nový školní rok. Pro naši školu, kde se děti učí ve
věkově smíšených třídách, jsou ohleduplnost, cit a takt,
vztah mladších ke starším a starších k mladším, hodnotami,
které dětem předáváme již od mateřské školy

Obrázek 5: Jedna z teambuildingových her na pobytu
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Děti z mateřské a základní školy během již tradičného posvícení v Říčanech opět vyzdobili
kostel Sv.Petra a Pavla plody podzimu.

Obrázek 6: Výzdoba říčanského kostela na Posvícení

Pravidelnou akcí pro děti je také oslava Dne dětí, který připadá na 1.června. V tomto školním
roce byla oslava postavená na hrách a aktivách zábavného charakteru, včetně celodenního
malování na obličeje.

Obrázek 7: Den dětí na školní zahradě
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Akce pro rodiče a děti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pečení zváčů na Posvícení
Posvícení
Dýňování
Vití adventních věnců
Vánoční koncert v říčanském kostele sv. Petra a Pavla
Vánoční setkání spojené s Jarmarkem žáků ZŠ Sofie
Masopustní průvod maškar
Den otevřených dveří MŠ
Den otevřených dveří ZŠ
Společná brigáda na školní zahradě
Besídka ke Dni matek
Závěrečná zahradní slavnost spojená s pasováním předškoláků

POSVÍCENÍ
V neděli 13.9. se na školní zahradě Sofie konalo již druhé říčanské posvícení. Celý týden před
samotným posvícením probíhaly přípravy – ve čtvrtek se pekly zváče i posvícenské koláče.
Děti v pátek po plavání vyzdobily prostor pod oltářem kostela sv. Petra a Pavla a cestou zpět
do školy pozvaly na posvícení zástupce města, státní i městské policie, představitele muzea,
knihovny a dalších institucí v Říčanech.
Tato znovu obnovená tradice budování pospolitosti ve městě (jako jsou Říčany) se nám
začíná dařit. Tento rok se nám již maminky na pečení zváčů ozývaly předem, prostory pro
posvícení jsme díky pomoci rodičů i hostů měli připravené během desítek minut. Nadšení
jsme byli z výzdoby, kterou rodiče a učitelé na slavnostní tabuli připravili, ochutnali jsme také
varianty posvícenských koláčů z jiných krajů Čech a Moravy. Hudební doprovod a techniku
pro nás zajistil a odehrál DJ David, tatínek jednoho z našich žáků.
Moc děkujeme! O další program se už postaraly děti.

Obrázky 8-10: Pečení zváčů na Posvícení, zpěv dětí na samotné akci a slavnostní tabule
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Mezi české tradice nepatří Halloween, který u nás neslavíme, setkáváme se však s rodiči a
dětmi na dýňování. Každým rokem se objevují nové návrhy a také techniky vyřezávání,
kterými nás děti i rodiče vždy překvapí.

Obrázek 11: Dýňování s rodiči

Mezi další naše typické akce patří společné vánoční tvoření – vití adventních věnců-

Obrázek 12: Vití adventních věnců
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Obrázek 13: Adventní zpívání v říčanském kostele

Obrázek 14: Masopustní průvod maškar
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Obrázek 15: Závěrečná slavnost

Obrázek 16: Závěrečná slavnost – pasování školáků
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Pro zájemce z řad rodičů a dětí mateřské a základní školy byl pro velký zájem i v tomto
školním roce uspořádán seminář „Antibully“, který byl zaměřený na prevenci šikany a
základní bezpečnostní pravidla chování v kontaktu s cizí osobou. Děti se za účasti svých
rodičů naučily co je šikana, jak se chová ten, který šikanuje, a jak se cítí ten, kdo je šikanován.
Na praktických cvičeních si děti prožily, proč je důležité hlídat si osobní prostor při jednání se
spolužáky, jak slovně de-eskalovat konflikt už v zárodku a jak a kdy přistoupit k fyzické deeskalaci konfliktu.
Ve druhé části semináře si děti nacvičily jednotlivé postupy vedoucí k odhalení a předcházení
útoku či obtěžování ze strany neznámé osoby.

Obrázek 19: Antibully seminář

12.

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni, rodiče projevují zájem o dění v mateřské škole i
základní škole, hojně se účastní akcí, které pro ně škola organizuje. Někteří rodiče školu
finančními a věcnými dary podporují a ochotně pomáhají při organizaci a zajišťování akcí.
Na začátku školního roku se rodiče mateřské i základní školy schází s třídními učiteli, každého
setkání je vždy účasten i ředitel školy. Učitelé ZŠ organizují schůzky ve třech, na kterých se
v přítomnosti žáka hodnotí jeho postup v daném ročníku a diskutují se další kroky ve
vzdělávání. Navíc se minimálně dvakrát ročně schází rodiče jednotlivých tříd se svými
třídními učiteli.
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Dvakrát ročně, v lednu a červnu rodiče z mateřské školy dostávají zprávy o vývoji jejich dětí.
Následně probíhají individuální schůzky s rodiči.
Rodiče dětí z mateřské i základní školy mají možnost kdykoliv mimo plánované schůzky získat
o svých dětech informace, tuto možnost aktivně využívají.

13.

Úrazovost

Ve školním roce 2015/2016 došlo v mateřské a základní škole jen k pár drobným úrazům.
Nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz.
Děti byly opakovaně poučeny o bezpečnosti chování a ochraně zdraví, poučení o bezpečnosti
bylo prováděno před každou akcí nebo výletem mimo prostory školy.

14.

Údaje o hospodaření školy

V době sestavení výroční zprávy ještě nebyly známy konečné výsledky hospodaření, jelikož
škola účtuje v režimu hospodářského roku od 1.9.-31.8. a daňové přiznání sestavuje ve
spolupráci s daňovým poradcem s 6ti měsíčním odkladem. Dá se však očekávat, že
hospodaření školy skončí ziskem.
Hlavní zdroje financování školy ve školním roce 2015/2016:
Příjmy ze školného:

cca 5.200.000 Kč

Příjmy z dotací Krajského úřadu Středočeského kraje:

2.432.140 Kč
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15.

Úkoly do dalších let

Krátkodobé cíle
•
•
•

•
•
•

Vybudovat keramickou dílny pro potřeby školních i mimoškolních výtvarných aktivit dětí
z mateřské školy i žáků základní školy
Pokračovat ve vybavování obou tříd mateřské školy kvalitními pomůckami a dalším
didaktickým materiálem umožňujícím inspirující a zábavné učení
Zintenzivnit výměny zkušeností v rámci týmu učitelů a využít konkrétních dovedností
ve specializovaných oblastech pro rozvoj ostatních členů týmu – zejména
prostřednictvím pravidelných vzdělávacích setkání
Optimálně využít dalších programů „šablon“ z prostředků a programů MŠMT
Připravit úspěšnou žádost o prostředku z IROPu na vybudování odborných učeben
Získat finanční prostředky EU a SR na vybavení ZŠ a MŠ, a také na vzdělání učitelů

Dlouhodobé cíle
•
•

Obhájit pozici mateřské školy s nejkvalitnější předškolní přípravou v lokalitě Říčan a okolí
Upevnit pozici základní školy jako moderní malotřídní základní školy na Říčansku

V Říčanech dne 25.9.2016

…………………………………………………
Ing. Patrik Matlák
ředitel MŠ a ZŠ Sofie
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