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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 2017/2018 poskytovala předškolní vzdělávání a základní vzdělávání
(kód oboru: 79-01-C/01).

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
K 30.červnu 2018 pracovali ve škole tito pracovníci.
Pedagogičtí pracovníci:
7 pedagogických pracovníků pro MŠ s celkovým úvazkem 5,95.
7 pedagogických pracovníků pro ZŠ (včetně družiny) s celkovým úvazkem 6,4.
Nepedagogičtí pracovníci:
1 hospodářka a asistentka na 0,813 pracovního úvazku, 1 administrativní pracovnice na 0,75
pracovního úvazku, 1 školní asistentka na 0,5 úvazku.
1 chůva na plný úvazek.
1 administrativní pracovnice a 1 pracovník údržby školy na dohodu o provedení práce.

4. Údaje o počtech dětí a zápisech do mateřské školy a k povinné
školní docházce
K 30.6.2018 bylo v mateřské škole Sofie zapsáno 39 dětí, z nichž 10 bylo přijato k plnění
povinné školní docházky (8 do ZŠ Sofie).
V základní škole Sofie plnilo k 30.6.2018 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.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Prospělo s vyznamenáním: 25
Prospělo:
1
Neprospělo:
0
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6. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené českou školní
inspekcí a jiných kontrolách
Ve školním roce 2017/2018 nebyla provedena žádná inspekční činnost.

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Druh semináře/kurzu

Počet zúčastněných

Montessori workshop – Matematika (2 dny)

12

Řešení problémových situací ve školním prostředí

1

Hudba do škol

3

Zdravé oči

2

Komunikace ve školství

2

Jak pracovat s dětmi od dvou let v MŠ

1

Právní prostředí pro učitele MŠ, ZŠ

2

Specifikace práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

2

Spisová služba ve školství / v obcích v souvislosti s GDPR

2

Jak si aktualizovat či vylepšit ŠVP pro svoji mateřskou školu

2

Celkem

29

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 2017/2018 obdržela škola dotaci na projekt s názvem „Šablony MŠ a ZŠ
Sofie 2017“. Díky této dotaci škola částečně financovala chůvu v MŠ, školení v oblasti specifik
práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ, odborně zaměřená tematická setkávání a
spolupráci s rodiči dětí v MŠ, školního asistenta, vzájemnou spolupráci pedagogů ZŠ a
tandemovou výuku na ZŠ.
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9. Stručně o činnosti mateřské a základní školy

a. Mateřská škola
Mateřská škola Sofie pracovala ve školním roce 2017/2018 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 prováděli rodilí mluvčí – McCorkle
Janet a Zaccardi Zachary Adam, v těchto činnostech je doplňovaly 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.

Obrázek 1: Pohled do třídy mateřské školy

6

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 2017/2018 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 2018 jsme pro žáky zorganizovali 5ti denní pobyt ve sklárně v Žihli, který byl plný
putování za poznáváním přírody i sebe samotných. Děti si vyzkoušely hru v přírodě
s matematikou, některé děti vymýšlely další úkoly a bavily ostatní i sebe svými nápady.
Užívaly si také výukové programy o lišce a dravcích, o kterých se zase dozvěděly něco více a
ověřovaly již naučené. Zvířata se dětem moc líbila, dokonce si některé pohladily. Na
celodenním výletě přes přírodní památky Viklan, Bábu a Dědka ušly děti 12 km.

Obrázek 2: Pobyt v Žihli
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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, 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 2017/20178 možnost navštěvovat tyto
kroužky zajišťované zřizovatelem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flétna – Lenka Sedláková
Dramatický kroužek – Vítek Březka
Keramika – Monika Malovcová
Výtvarný kroužek – Monika Malovcová
Jóga – Lucie Šimková
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:
•
•
•
•
•
•
•

Divadlo Minor Praha – Mami, už tam budem
Výlet do Toulcova dvora
Noc s Andersenem – přespání ve školce
Výlet do Kouřimi
Návštěva říčanské knihovny
Festival ZUŠ Říčany – koncert v kulturním centru Labuť
Výlet do Farmaparku Soběhrdy

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: Farmapark Soběhrdy
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Z akcí pro děti ze základní školy vybíráme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výstava Národní muzeum Praha – Fenomén TGM
Kino Na Fialce – Earth: Den na zázračné planetě
Divadlo Minor Praha – Vánoce
Návštěva útulku pro opuštěná zvířata – Praha – Dolní Měcholupy
Muzeum Říčany – Příběh peněz
Týden objevitelů
Rudolfinum Praha – koncert České filharmonie – Semjon Byčkov, Gautier Capuçon
Noc s Andersenem – přespání ve škole
Obecní dům Praha – koncert Lukáš Vondráček, Rachmaninov
Kino Na Fialce – Planeta Česko
Výlet do Koněpruských jeskyní
Návštěva psího útulku – Praha -Troja

Obrázek 4: koncert České filharmonie – Rudolfinum Praha

10

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

Divadlo k svatováclavskému týdnu – školní zahrada
Výzdoba říčanského kostela na Posvícení
Lyžařský výcvik Mnichovice
Pečení masopustních koblih
Divadlo – Jak se budí jaro

Obrázek 5: Lyžování v Mnichovicích
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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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

koncert Třeboňských pištců v říčanském kostele
4. ročník Posvícení
7. ročník Dýňování
6. ročník vití adventních věnců
4. ročník vánočního koncertu v říčanském kostele sv. Petra a Pavla
5. ročník vánočního setkání spojeného s jarmarkem žáků ZŠ Sofie
4. 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

Obrázek 6: Koncert Třeboňských Pištců a dětí z MŠ a ZŠ Sofie
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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 po svátku Pozvednutí sv. Kříže, proto
se v neděli 17.9. na školní zahradě Sofie konalo již čtvrté 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 zazpívali si
Truvérskou mši. Cestou zpět do školy pozvaly na posvícení zástupce města, státní i městské
policie, představitele muzea, knihovny a dalších institucí v Říčanech.
Tento rok bylo Posvícení výjimečné také tím, že mu v sobotu předcházel koncert
Třeboňských pištců. Tento koncert byl zároveň jednou z oslav 10. roku fungování naší školy.
Na programu byla Truvérská mše od Petra Ebena, kterou se „svými“ dětmi ze ZŠ a kvintetem
flétnistek nacvičila paní učitelka a sbormistryně Iveta Limburková. Hlásky dětí se kostelem
krásně rozléhaly a byly vskutku důstojnou předehrou Třeboňským pištcům. Pištci nám ze
svého repertoáru zahráli písně Adama Michny, irské i keltské písně, ale také aranžmá z
Disneyho filmu Sněhurka či swingové melodie 60. let. Na závěr si společně s pištci zazpívaly i
děti z mateřské a základní školy, na flétny se přidaly děti z kroužku flétny paní učitelky Lenky
Sedlákové, dlouholeté členky Třeboňských pištců. Výkon všech umělců byl oceněn velkým
potleskem.
Na tomto místě se patří poděkovat říčanské farnosti za podporu, bez které bychom koncert
nemohli uspořádat a také souboru Třeboňských pištců, že přijal naše pozvání a přijel za námi
do Říčan.

Obrázky 7: Výzdoba říčanského kostela
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Tato znovu obnovená tradice budování pospolitosti ve městě (jako jsou Říčany) se nám,
troufneme říct, daří. Na hostině se tento rok vydalo přes 80 porcí husích stehen. Pro ty, co
masu příliš neholdují, byl k dispozici místo husy bramborový knedlík s uzeným tempehem a
zelí. K společnému veselí nemalou mírou přispěli talíře plné koláčů upečených jak dětmi, tak
maminkami.

Obrázek 8: Posvícení

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.
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Na konci listopadu se rodiny našich dětí opět sešli při společném a také již tradičním vití
adventních věnců.

Obrázek 10: Vití adventních věnců

V prosinci 2017 se v říčanském kostele sv. Petra a Pavla uskutečnil v pořadí již čtvrtý vánoční
koncert žáků mateřské a základní školy SOFIE.

Obrázek 11: 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 (chodíme od roku 2015). Zábrany či stud k masopustu nepatří,
vždyť která paní by si nechtěla zatančit s medvědem, a jen neuvážlivec se nenechá pomazat
od kominíka sazemi pro štěstí. Navštívili jsme také radnici, kde nás uvítal pan tajemník,
veselým zpěvem jsme potěšili také čekající klienty České pošty. Aby nás bylo hodně slyšet,
měli jsme s sebou i harmonikáře a kytaristu, kteří nám pomáhali udržet notu.
Děkujeme všem odvážným rodičům, kteří neváhali a spolu s námi se převlékli do masek.
V neposlední řadě děkujeme za sponzorský dar v podobě masopustních koblih Pekařství
Frydrych včele s panem Frydrychem.

Obrázek 13: Masopustní průvod
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Školní rok 2017/2018 uzavřela letní slavnost, na programu bylo pasování budoucích prvňáků
a loučení se s končícím žákem pátého ročníku. Hymna školy tak zazněla také se slokou s
tématem loučení se.
Celou slavnost nás doprovázela živá hudba flétnistů Lenky Sedlákové, klavír Mirka Paťhy a
také sbor Ivety Limburkové.

Obrázek 14: Závěrečná letní slavnost

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, většiny
setkání se účastní 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.
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13.

Úrazovost

Ve školním roce 2017/2018 došlo v základní škole ke 2 úrazům (zlomeniny), v mateřské škole
nebyl úraz žádný. Současně 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 ztrátou v rozmezí 100-200 tis. Kč.
Hlavní zdroje financování školy ve školním roce 2017/2018:
Příjmy ze školného:
Příjmy z dotací Krajského úřadu Středočeského kraje:
Příjmy z dotací – šablony

15.

cca 6.115.000 Kč
3.525.976 Kč
518.288 Kč

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

18

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 30.9.2018

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