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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 2016/2017 poskytovala předškolní vzdělávání a základní vzdělávání
(kód oboru: 79-01-C/01).

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
K 30.červnu 2017 pracovali ve škole tito pracovníci.
Pedagogičtí pracovníci:
7 pedagogických pracovníků pro MŠ s celkovým průměrným úvazkem 5,55.
5 pedagogických pracovníků pro ZŠ s celkovým úvazkem 4,5.
Jeden pedagogický pracovník pro MŠ a jeden pro ZŠ na dohodu o provedení práce.
Nepedagogičtí pracovníci:
1 hospodářka a asistentka na 0,813 pracovního úvazku, 1 administrativní pracovnice na 0,75
pracovního úvazku.
2 administrativní pracovnice na dohodu o provedení práce.

4. Údaje o počtech dětí a zápisech do mateřské školy a k povinné
školní docházce
K 30.6.2017 bylo v mateřské škole Sofie zapsáno 38 dětí, z nichž 15 bylo přijato k plnění
povinné školní docházky.
V základní škole Sofie plnilo k 30.6.2017 povinnou školní docházku celkem 28 žáků.
Z celkového počtu žáků plnila 1 žákyně a 1 žák povinnou školní docházku v zahraničí dle §38
školského zákona a 1 žák v rámci individuálního vzdělávání dle §41 školského zákona.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Prospělo s vyznamenáním: 21
Prospělo:
5
Neprospělo:
0
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6. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené českou školní
inspekcí a jiných kontrolách
Ve školním roce 2016/2017 nebyla provedena žádná inspekční činnost.
V květnu 2017 proběhla kontrola Českomoravského odborového svazu pracovníků ve
školství, jejímž závěrem nebyla žádná nápravná opatření, pouze doporučení – provádět
vstupní školení před nástupem do práce a vstupní lékařské prohlídky provádět před
uzavřením pracovní smlouvy.

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Druh semináře/kurzu

Počet zúčastněných

Kurz Persona Dolls - panenky s osobností

1

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

1

Týdenní výcvik Kosmické výchovy v Německu

2

Učíme se v přírodě o přírodě

1

Seminář Klubu sbormistrů

1

Celkem
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Další vzdělávání probíhalo v rámci samostudia na základě odborné literatury, zahraničních i
domácích manuálů a metodických příruček.

8. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Ve školním roce 2016/2017, od 1.1.2017 do 31.8.2017 obdržela škola finance z Rozvojového
programu MŠMT určené na financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se
zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním Díky této
podpoře byl financován asistent pro dítě v mateřské škole.
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9. Stručně o činnosti mateřské a základní školy
a. Mateřská škola
Mateřská škola Sofie pracovala ve školním roce 2016/2017 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 studium na základní škole.
Součástí běžného programu mateřské školy byla, stejně jako již posledních několik let, také
logopedická péče. Logopedii vede již několikátým rokem zkušená logopedka Mgr. Eva
Myšková. Současně probíhá seznamování se s anglickým jazykem formou her a konverzace
při běžných denních činnostech. Soubor těchto činností prováděla rodilá mluvčí Patricie
Verdugo Mota, paní Monika Malovcová a paní Lucie Šimková.
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 jsou
dodávány v bio kvalitě firmou Bionea, která je registrována coby společnost zabývající se
přípravou pokrmů pro předškolní a školní zařízení, splňující požadavky dané normami
Ministerstva školství pro složení pokrmů a zastoupení jednotlivých skupin potravin tzv.
spotřební koš.
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.

Obrázek 1: Pohled do třídy mateřské školy
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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 a je tvořena žáky 1. - 5. ročníku.
Ve školním roce 2016/2017 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 2017 jsme uspořádali školu v přírodě tentokrát v Klášteře Broumov. Žáci absolvovali
několik programů organizovaných Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov. Zkusili
si vyrobit ruční papír, čištění pergamenu, psát jako písař a taky iluminovat i tisknout pomocí
lisu. Pronikali do tajů starých receptur výroby inkoustu a barev z přírodních materiálů, zkusili
si linoryt a jeho tisk.
Také pokračovaly v týmové hře, kdy měly zúročit vše, co se dozvěděly, k vymýšlení tajenky
pro ostatní týmy. Dozvěděly se, co znamenají starověké runy a přemýšlely nad jejich
významem. Trénovaly také paměť. Zabývali se římskými čísly a ušily si „škapulíř“ na vzácné
byliny a poklady.
Vydali se také na celodenní 15 km výlet do Adršpašsko-Teplických skal a do Broumovských
stěn.

Obrázek 2: Škola v přírodě Broumov
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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 tradice 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 2016/2017 možnost navštěvovat tyto
kroužky zajišťované zřizovatelem:
•
•
•
•
•
•
•
•

Flétna – Lenka Sedláková
Dramaticko-pěvecký kroužek – Vítek Březka a Iveta Limburková
Keramika – Monika Malovcová
Výtvarný kroužek – Monika Malovcová
Klavír – Miroslav Paťha
Kytara – Miroslav Paťha
Plavání
Bruslení
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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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geopark Říčany
Muzeum Říčany – Život v době Karla IV.
Návštěva paní Minaříkové s kolovrátkem
Návštěva Mikuláše s andělem a čerty
Muzeum Říčany – letadla a drony
Kouřim Velikonoční dílna
Muzeum Říčany – Pravěk
Divadlo Minor Praha - Zahrada
Knihovna Říčany
Divadlo Minor Praha - Koukej, svět!
Výlet na zámek Loučeň

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 3: Návštěva paní Minaříkové s kolovrátkem
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Z akcí pro děti ze základní školy vybíráme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rudolfinum Praha, Čtyři živly – oheň, 1.-3.roč.
Kostel sv. Šimona a Judy Praha, Má vlast, 3.-5.roč.
ČVUT Praha, exkurze a workshop
Divadlo Minor, Lipany, 3.-5.roč.
Rudolfinum Praha, Čtyři živly – oheň, 4.-5.roč.
Muzeum Říčany – Život v době Karla IV.
Rudolfinum Praha, Čtyři živly – voda, 1.-3-roč.
Divadlo Minor, Nebojsa
Divadlo Minor, Perníková chaloupka, 1.-3.roč.
Výstava Betlémů v Praze
Noc s Andersenem
4.4. Divadlo Minor
Kouřim Velikonoční dílna
Rudolfinum Praha, Čtyři živly – voda, 4.-5.-roč.
ZOO Dvůr Králové nad Labem
Muzeum Říčany – Pravěk, 1.-3.roč.
Dopravní hřiště
Škola v přírodě Broumov
Knihovna Říčany
Botanická zahrada Praha
Galerie Dox Praha 4.-5.roč.

Obrázek 4: koncert Rudolfinum Praha – Čtyři živly – Voda
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Ze společných akcí pro děti mateřské a základní školy Sofie vybíráme:
•
•
•
•
•
•

Výzdoba říčanského kostela na Posvícení
Výlet na horu Blaník u příležitosti svátku sv. Václava
Lyžařský výcvik Mnichovice
Sázení vrby u Mlýnského rybníka
Pečení masopustních koblih
Divadlo Minor – Autobus na zahradě školy

Obrázek 5: Lyžařský výcvik Mnichovice
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Akce pro rodiče a děti:
Z většiny akcí pro rodiče a děti se stala již tradice, jelikož se opakují rok co rok a děti i rodiče
se na ně těší:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. ročník posvícení
6. ročník Dýňování
5. ročník vití adventních věnců
3. ročník vánočního koncertu v říčanském kostele sv. Petra a Pavla
4. ročník vánočního setkání spojené s jarmarkem žáků ZŠ Sofie
3. ročník masopustního průvodu maškar
Den otevřených dveří MŠ
Den otevřených dveří ZŠ
Besídka ke Dni matek
Závěrečná zahradní slavnost spojená s pasováním předškoláků a ukončením studia 5.
ročníku na ZŠ Sofie
Společné bruslení pro rodiče s dětmi na stadionu Mercur Ice Arena v Říčanech

Obrázek 6: Společné bruslení rodičů a dětí
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Posvícení je svátek vysvěcení místního kostela, což v minulosti znamenalo roky dřiny i velké
finanční výdaje vsi či města. Dokončení a vysvěcení kostela znamenalo ve vsi velkou slávu,
doprovázenou speciálně připraveným jídlem a pitím.
V Říčanech tento svátek připadá na druhou neděli v září, proto se v neděli 11.9. na školní
zahradě Sofie konalo již třetí obnovené říčanské posvícení. Celý týden před samotným
posvícením probíhaly přípravy – pekly se 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. Na náměstí děti udělaly radost spoustě lidem a samy si udělaly velkou
radost zpíváním při zdobení kostela Sv. Petra a Pavla. S učiteli a několika maminkami
nazkoušely dvě části Truvérské mše, kterou si zazpívaly také na Posvícení.

Obrázky 7: Zpívání rodičů a učitelů na Posvícení

13

Obrázky 8: Výzdoba říčanského kostela

Tato znovu obnovená tradice budování pospolitosti ve městě (jako jsou Říčany) se nám
začíná dařit. Ukázalo se, že mezi rodiči bychom dali dohromady i kapelu o několika kytarách,
klavírech či flétnách. Na hostině jsme tento rok poprvé překročili hranici 50 hus, respektive
100 porcí husích stehen. Pro ty, co masu příliš neholdují, byl k dispozici místo husy výborný
tempeh.

Obrázky 9: slavnostní tabule na Posvícení
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Mezi české tradice nepatří Halloween, který u nás neslavíme, zmiňujeme se o něm jen
v rámci hodin angličtiny. 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. Děti
za asistence paních učitelek připravily občerstvení, vařila se dýňová polévka, zdobili se
chodby i třídy a všude svítily vyrobené lucerničky.

Obrázek 10: Dýňování s rodiči

Na sv. Martina si základní škola připravila hledání svatomartinského pokladu v lokalitě Na
Fialce. Přesně ve stylu "Co jsme si dnes napekli, to si zítra sníme, Martinsky se spolu
rozdělíme!". Pekli se totiž pravé svatomartinské rohlíčky. A to také ve školce, kde pečení
doprovázelo povídání o původu jména i legendy sv. Martina. Hlavně jsme se věnovali
dobrému skutku, který svatý Martin vykonal. Děti toto téma velmi zaujalo a samy vymýšlely,
jaké dobré skutky každý den činí a komu dělají radost.
Na konci listopadu škola žila ještě dvěma událostmi. První z nich byla akce „Přástky“, kdy
naše pozvání přijala paní Minaříková, která přede na kolovrátku z vlny oveček pasoucích se
v okolí Hrusic a Ondřejova. Dětem v mateřské škole představila tuto starou techniku a
společně s paními učitelkami jim umožnila vyrobit si z rouna andílky, kteří skutečně létají.
Druhou akcí bylo setkání ve středu před začátkem adventu, kdy se rodiny našich dětí opět
sešli při společném a také již tradičním vití adventních věnců.
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Obrázek 11: Vití adventních věnců

V prosinci 2016 se v říčanském kostele sv. Petra a Pavla uskutečnil v pořadí již třetí vánoční
koncert žáků mateřské a základní školy SOFIE.

Obrázek 12: Adventní zpívání v říčanském kostele
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V duchu starých tradic a v souladu s naší filozofií jsme se na masopustní úterý vydali na
velkolepý masopustní průvod. Nebylo to poprvé (chodíme od roku 2015), určitě ne
naposledy, a hlavně to bylo zase o kousek lepší než minule. Tentokrát nikdo nepodcenil
přípravu a sešlo se spoustu krásných tradičních i netradičních masek. K průvodu se přidali
také rodiče a těm za to patří poděkování. Naše pozvání přijali kamarádi herci a muzikanti,
kteří nám vydatně pomáhali s tím, abychom při průchodu městem byli opravdu pořádně
slyšet.

Obrázek 13: Masopustní průvod

Díky laskavosti města Říčany jsme v dubnu na hráz Mlýnského rybníka vysadili potomka
Vondrovy vrby, památného stromu z Kunčic od Letohradu, kde stojí již více než 200 let.
V současné době se jí již tolik nedaří, díky prasklému kmeni, ale ještě před pár lety měla 17
metrů na výšku a téměř 6 metrů v obvodu.
Dříve bylo zvykem, obyčejně k významným výročím či událostem, sázet stromy, obvykle lípy.
My jsme ve školním roce 2016/2017 poslali první páťáky do světa. Sledovat je budeme
podobně jako tuto pětiletou Vondrovu vrbu, jak se jim bude dařit. A kde budeme moci
pomoct, tam rádi pomůžeme. Jak tomuto stromu, tak našim žákům na gymnáziích a na
druhém stupni základních škol.
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Obrázek 14: Sázení památné lípy

Školní rok 2016/2017 uzavřela letní slavnost, na programu bylo pasování budoucích prvňáků
a loučení se s končícími žáky pátého ročníku. Hymna školy tak zazněla poprvé také se slokou
s tématem loučení se.
Celou slavnost nás doprovázela živá hudba flétnistů Lenky Sedlákové, klavír Mirka Paťhy a
také sbor Ivety Limburkové. Páťáci si na závěr připravili retrospektivu pěti let ve škole, ve
které se dokonale našli jejich učitelé i žáci samotní.
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Obrázek 15: Závěrečná slavnost

Obrázek 16: Závěrečná slavnost – pasování školáků
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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.
Dvakrát ročně, v lednu a červnu rodiče z mateřské školy dostávají zprávy o vývoji jejich dětí.
Následně probíhají individuální schůzky učitelů 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 2016/2017 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 v rozmezí 100-300 tis. Kč.
Hlavní zdroje financování školy ve školním roce 2016/2017:
Příjmy ze školného:

cca 5.700.000 Kč

Příjmy z dotací Krajského úřadu Středočeského kraje:

3.069.744 Kč
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15.

Úkoly do dalších let

Krátkodobé cíle
•
•

•
•
•

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 prostředky z IROPu na vybudování odborných učeben
Získat finanční prostředky EU a SR na vybavení ZŠ a MŠ, a také na vzdělávání 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
Vybudovat knowledge centrum pro práci s dětmi do 3 let

V Říčanech dne 25.9.2017

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