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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 2018/2019 poskytovala předškolní vzdělávání a základní vzdělávání (kód 
oboru: 79-01-C/01).  

 

3. Rámcový	popis	personálního	zabezpečení	činnosti	školy	
 

K 30.červnu 2019 pracovali ve škole tito pracovníci. 

Pedagogičtí pracovníci: 

5  

pracovníci: 

1 hospodářka a asistentka na plný pracovní úvazek, 1 administrativní pracovnice na 0,75 
pracovního úvazku, 1 školní asistentka na 0,4 úvazku. 

1 chůva na plný úvazek. 

 

4. Údaje	o	počtech	dětí	a	zápisech	do	mateřské	školy	a	k	povinné	
školní	docházce	

 

K 30.6.2019 bylo v mateřské škole Sofie zapsáno 40 dětí, z nichž 16 bylo přijato k plnění 
povinné školní docházky (12 do ZŠ Sofie).  

V základní škole Sofie plnilo k 30.6.2019 povinnou školní docházku celkem 38 žáků.  

	

5. Údaje	o	výsledcích	vzdělávání	žáků	
 

Prospělo s vyznamenáním: 35 
Prospělo:    3 
Neprospělo:    0  
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6. Údaje	o	výsledcích	inspekční	činnosti	provedené	českou	školní	
inspekcí	a	jiných	kontrolách	

 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla provedena žádná inspekční činnost.  

 

7. Další	vzdělávání	pedagogických	pracovníků	
 

Druh semináře/kurzu Počet zúčastněných 

Komunikace se zákonnými zástupci – aneb rodiče jako nečekaní 
spojenci 2 

Školení tvorba rozvrhu a suplování v systému Škola OnLine 1 

The 23rd P.A.R.K. Conference 2 

Specifikace práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 1 

Nejsou stejné aneb jak díky teorii typů lépe porozumět dětem i 
sami sobě 6 

Rozvoj jazykových dovedností dle prof. Elkonina 4 

Psychická odolnost pedagoga 4 

Dramatizace ve škole – cesta k divadlu pro MŠ a ZŠ 4 

Celkem 24 

 

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 2018/2019 obdržela škola dotaci na projekt s názvem „Šablony II 2019 MŠ a 
ZŠ Sofie“. Díky této dotaci škola zahájila práci na tabletech v rámci ICT, realizovala odborně 
zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v MŠ. V příštím školním roce využije 
projekt na financování chůvy v MŠ, školního asistenta v ZŠ a ŠD, a také další pokračování ICT 
v MŠ i ZŠ.  

Škola rovněž realizovala rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, č. j.: 
MSMT-28 283/2018, v rámci kterého pro žáky s občanstvím jiným než českým probíhá 
podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí a žáků cizinců. Projekt je 
realizován od ledna 2019 do prosince 2019. 

V říjnu 2018 požádala škola o podporu projektu „Navýšení kapacity MŠ Sofie“ a v březnu 2019 
byla žádost schválena. Projekt „Navýšení kapacity MŠ Sofie“ je realizovaný v rámci 87. výzvy 
Integrovaného regionálního operačního programu Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II 
a registrovaný pod číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009894. Během 2.pololetí školního 
roku 2018/2019 proběhla celková příprava projektu na realizaci a zajištění financování. Po 
realizaci projektu bude kapacita MŠ Sofie navýšena na 54 dětí.  
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9. Stručně	o	činnosti	mateřské	a	základní	školy	

	

a. Mateřská	škola		
 
Mateřská škola Sofie pracovala ve školním roce 2018/2019 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 je dopolední seznamování s anglickým jazykem 
formou her a konverzace při běžných denních činnostech. Soubor těchto činností zajišťovali 
rodilí mluvčí – Stephanie Billman a Olivia Lauritsen, v těchto činnostech je doplňovaly paní 
učitelky Lenka Sedláková a Petra Porubová.  

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 na práci v AJ na zahradě 
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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 2018/2019 učitelé pracovali podle 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 2019 jsme pro žáky zorganizovali 4denní pobyt v oblasti Sázavy, se základnou 
v Kácově. Pobyt byl postaven na pěší turistice v oblasti kolem řeky Sázavy a doplněn základním 
vodáckým výcvikem. Děti si vyzkoušely práci na raftu, střídaly se na pádle a na háčku. V rámci 
turistické části žáci nachodili přes 35 km v chráněné krajinné oblasti. 

 

 

  

Obrázek 2: Na Sázavě na vodě 
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Předškoláci z mateřské školy a většina žáků 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 2018/2019 možnost navštěvovat tyto 
kroužky zajišťované zřizovatelem: 

• Flétna – Lenka Sedláková 
• Dramatický kroužek – Vítek Březka 
• Keramika – Olivia Lauritsen  
• Výtvarný kroužek – Olivia Lauritsen 
• Lego – Patrik Matlák 
• Lego STEM – Stephanie Billman 
• Klavír – Miroslav Paťha a Pavel Skála 
• 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: 

• Výlet na horu Blaník 
• Divadlo pro děti „O Matějovi a Terezce“ v KC Labuť Říčany 
• Přednáška o zubní hygieně 
• Program České filharmonie pro děti 
• Muzeum Říčany – přadlena 
• PETruška na cestách 
• Muzeum Říčany – Malý zahradník 
• Výlet na horu Říp 

 
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: Vláčkem s Dvořáčkem, hlavní síň Rudolfina  
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Z akcí pro děti ze základní školy vybíráme: 

• Expedice I. - Blaník – dvoudenní výlet s přespáváním 
• Štefánikova hvězdárna a Planetárium Praha 
• Rudolfinum Praha – generální zkouška České filharmonie s dirigentem Semjonem 

Byčkovem 
• Muzeum Říčany – výstava 1. sv.válka 
• Rudolfinum Praha - komponování 
• Návštěva MS ve florbale  
• Noc s Andersenem 
• Cirkusové dílny 
• Obecní dům Praha (výstava obrazů Z.Buriana), Hrdličkovo muzeum člověka Praha 
• Svět knihy Praha – Ivona Březinová 
• Muzeum Alchymie Praha 
• Kino Na Fialce - Psí poslání 
• Expedice II. – Kácov – čtyřdenní výlet s přespáváním 
• Celé 2. pololetí projekt Pod našimi okny, ve spolupráci s Muzeem Říčany 

 

 

  
Obrázek 4: workshop komponování České filharmonie – Rudolfinum Praha  
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Ze společných akcí pro děti mateřské a základní školy Sofie vybíráme: 

Mnohé z akcí se již rok, co rok opakují, budují tak v dětech okamžiky těšení se na již tradiční 
společné události. 

• Divadlo o sv. Václavovi 
• Pečení posvícenských koláčů zváčů 
• Výzdoba říčanského kostela na Posvícení 
• Mikulášská besídka 
• Lyžařský výcvik Mnichovice  
• Pečení masopustních koblih 
• Divadlo – Vítání jara 
 

 

 

 

  

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: 

• 5. ročník Posvícení, včetně zpívání v říčanském kostele  
• oslava 100 let České republiky, včetně výzdoby aleje stromů na hlavní ulici v Říčanech 
• 8. ročník Dýňování  
• 7. ročník vití adventních věnců 
• 5. ročník vánočního koncertu v kapli Olivovy dětské léčebny 
• 6. ročník vánočního setkání spojeného s jarmarkem žáků ZŠ Sofie 
• 5. 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: Vánoční koncert dětí z MŠ a ZŠ Sofie v prostorách kaple Olivovy dětské léčebny 
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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 16.9. na školní zahradě Sofie konalo již páté obnovené říčanské posvícení. Celý 
týden před samotným posvícením 
probíhaly přípravy – pekly se zváče  
i posvícenské koláče.  

Během čtvrtečního dne děti pozvaly 
na posvícení zástupce města, státní i 
městské policie, představitele 
muzea, knihovny a dalších institucí 
v Říčanech. V pátek děti vyzdobily 
prostor pod oltářem kostela sv. Petra 
a Pavla a zazpívaly si lidové písničky  
a Truvérskou mši.  

 

Tato znovu obnovená tradice budování pospolitosti ve městě (jako jsou Říčany) se nám, 
troufneme říct, daří.  

 
 

Obrázek 7: Hudební produkce v místním kostele při příležitosti posvícení 

Obrázky 8: Posvícení na dvoře školy 
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Oslava 100let republiky 
Celá republika se koncem října pustila do oslavování významného výročí, kterým je 100 let od 
založení Československé republiky. I my jsme se k těmto oslavám velmi rádi přidali. Tématu 
vzniku ČSR jsme se ve škole věnovali napříč výukou celý týden předcházející 28. říjnu. 
 
V rámci kosmické výchovy jsme si o vzniku republiky připravili mnoho materiálů, také děti 
přinesly z rodinných archívů krásné fotky pana prezidenta Masaryka, dokumenty a dobové 
noviny či časopisy, pohlednice. Povídali jsme si o tom, co pro nás naše vlast znamená, co je to 
národnost a svoboda nebo jak je důležité mít své kořeny a vědět, odkud pocházíme a co prožili 
naši předci.  
 
Dotkli jsme se také tématu války a s ní spojených útrap. Ve výtvarné výchově a v pracovních 
činnostech jsme vyráběli předměty s tématikou české republiky, vše v barvách naší vlajky. 
 
Za hudebního doprovodu akordeonu 
jednoho tatínka a za zpěvu písní (např. 
Ach synku, synku) jsme se spolu  
s dětmi z mateřské školy Sofie vypravili 
k památné Vondrově vrbě, kterou jsme 
na břehu Mlýnského rybníka v 
Říčanech v dubnu 2017 spolu s dětmi 
slavnostně vysadili.  
 
“Naši” vrbu jsme ozdobili připravenými 
výrobky a ozdobami v barvách naší 
vlajky. Na závěr jsme si zazpívali českou 
i slovenskou hymnu. 
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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. 

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

  

 

 

 
 

  

Obrázek 10: Vití adventních věnců 
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V prosinci 2018 se v říčanském kostele sv. Petra a Pavla uskutečnil v pořadí již pátý 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, veselým zpěvem jsme potěšili také 
čekající klienty České pošty.  

Děkujeme všem odvážným rodičům, kteří neváhali a spolu s námi se převlékli do masek.  

 

 

 

 

 

  

Obrázek 13: Masopustní průvod 
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Školní rok 2018/2019 uzavřela, jako již několikátý rok, letní slavnost. Na programu bylo 
pasování budoucích prvňáků a loučení se s končícími žáky 5. ročníku.  

Celou slavnost nás doprovázela živá hudba flétnistů Lenky Sedlákové a také zpěv dětí a žáků 
MŠ a ZŠ Sofie, dětmi připravené scénky doprovázené moderováním paní Jany Jägerové.  

 

 

 

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.  

  

Srdečně vás zveme 
na tradiční

Těšíme se na vás při posezení 
u dobrého jídla a pití s ostatními
rodiči a týmem ZŠ i MŠ Sofie.

LETNÍ 
SLAV 
NOST

��ǧŜŤƯǧšƯǧŝśŜŤƪǧŜŠƩŞś
Zahrada školy Sofie, 
Žižkova 286/12, Říčany

Vyřazení 
předškoláků
Vyřazení 
absolventů 
V. ročníku
Program dětí 
z MŠ i ZŠ

Obrázek 14: Závěrečná letní slavnost – pozvánka 
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13. Úrazovost	
 

Ve školním roce 2018/2019 došlo v mateřské škole k jednomu úrazu, v základní 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 6měsíčním odkladem. Očekáváme, že hospodaření školy 
skončí kladným HV v rozmezí 400-500 tis. Kč. 

Hlavní zdroje financování školy ve školním roce 2018/2019:  

Příjmy ze školného:       11.259.206,-Kč 
Příjmy z dotací Krajského úřadu Středočeského kraje:    4.044.264,-Kč 
Příjmy z dotací – šablony           925.897,-Kč 
Příjmy z dotací – cizinci           160.000,-Kč 
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15. Úkoly	do	dalších	let		
 

Krátkodobé cíle 

• Pokračovat ve vybavování všech 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  
• Připravovat start II. stupně základní školy  

 

 

V Říčanech dne 30.9.2019 

 

       ………………………………………………… 

       Ing. Patrik Matlák 
       ředitel MŠ a ZŠ Sofie 


