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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:  56 
 
Kapacita základní školy: 89 
 

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 2020/2021 poskytovala předškolní vzdělávání a základní vzdělávání (kód 

oboru: 79-01-C/01).  

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

K 30.červnu 2021 pracovali ve škole tito pracovníci. 

Pedagogičtí pracovníci: 
11 pedagogických pracovníků v ZŠ 
6 pedagogických pracovníků v MŠ  
 
Ostatní pracovníci: 
1 hospodářka a asistentka na plný pracovní úvazek 
1 provozní pracovnice na 0,81 pracovního úvazku 
1 administrativní pracovnice na 0,75 pracovního úvazku 
 

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

docházce 
 

K 30.6.2021 bylo v mateřské škole Sofie zapsáno 39 dětí, z nichž 14 bylo přijato k plnění povinné 

školní docházky (8 do ZŠ Sofie).  

V základní škole Sofie plnilo k 30.6.2021 povinnou školní docházku celkem 53 žáků.  

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Prospělo s vyznamenáním: 49 

Prospělo:    1 

Neprospělo:    3 

 

6. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené českou školní inspekcí 

a jiných kontrolách 
 

Ve školním roce 2020/2021 nebyla provedena žádná inspekční či jiná kontrolní činnost.  
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2020/2021 
 

Druh semináře/kurzu 
Počet 
zúčastněných 

Logopedická prevence 1 

Rétorika pro učitele MŠ a ZŠ, 8 hod 4 

Školní vzdělávací program je váš příběh a příležitost k rozvoji MŠ, 4 hod 3 

Přehled vývojových poruch u dětí a tipy pro praxi, jak s nimi pracovat, 8 
hod 

4 

Ať není plánování noční můrou pedagoga, 8 hod 2 

Co potřebují vědět paní učitelky pro práci s dětmi s nevyrovnanou 
emocionální regulací, 8 hod 

1 

Trénování paměti – efektivní nástroj ke zvýšení sebevědomí učitelů i žáků, 
8 hod 

3 

Zahrada (výchova ke ctnostem metodami zážitkové pedagogiky), 65 hod 1 

Hodnotové vzdělávání sestry Cyril Mooney, 16 hod 2 

Právní poradenství pro vychovatele školních družin – Agresivita žáků a 
některých rodičů, 8 hod 

2 

Když se v matematice nedaří, 8 hod 3 

Posouzení a podpora vývoje čtení a psaní na prvním stupni ZŠ, 8 hod 3 

Pohyb, jídlo, pití – vše pro dobré žití! 8 hod 1 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení-letní škola, 56 hod 1 

Jak učit o neživé přírodě, 8 hod 3 

Jak využít školní zahradu ve výuce, 8 hod. 2 

Letem světem:od programování k robotice až po rozšířenou a virtuální 
realitu 

1 

Kurikulum je váš příběh aneb „Jak vyzrát na revizi ŠVP“ 1 

Studium pro asistenty pedagoga 1 

Školní vzdělávací program je váš příběh a příležitost k rozvoji ZŠ, 4 hod 1 

Angličtina s dyslektiky + anglická gramatika 1 

Celkem 41 
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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 2020/2021 dokončovala škola realizaci projektu s názvem „Šablony II 2019 MŠ 

a ZŠ Sofie“. Díky této dotaci zahájila škola v minulých letech práci na tabletech v rámci ICT, 

mohla financovat pozici chůvy v MŠ, školního asistenta v ZŠ a ŠD, a také financovat další 

pokračování ICT v MŠ i ZŠ. Ve školním roce 2020/2021 probíhala poslední odborně zaměřená 

tematická setkávání s rodiči.  

Od jara 2020 je MŠ Sofie zapojena do projektu Rozvoj socio-emočních dovedností dětí 

zaměřeného na implementaci metodiky „Dobrý začátek“. 

Jedná se o inkluzivní způsob práce s dětmi. Velká část metodiky obsahuje návody, jak 

konkrétně pracovat v podpoře dovedností dětí v sociální i emoční oblasti.  

Program se koncentruje na komunikaci, udržování vztahu, budování důvěry mezi učitelem a 

dítětem, pracuje s emocemi a dá se využít při řešení problémů ve třídách, je vhodným 

nástrojem také pro děti s odlišným mateřským jazykem. Jednou ze součástí metodiky je 

soubor velkých maňásků: moudrý medvěd, maňásek chlapec a dívka reprezentující kamaráda 

školních dětí a želva pro nácvik emoční seberegulace.  

Díky zapojení pedagogů MŠ Sofie do tohoto programu je školka vybavena všemi postavičkami, 

Velcí maňásci se používají ve speciálních případech, nejsou běžnou součástí nástrojů třídy.  

 
Mezi tyto speciální případy patří: 
• Konflikty 
• Velký emoční nesoulad mezi dětmi nebo u konkrétního dítěte 
• Neporozumění  
• Porušování pravidel  
 

Díky využití maňáska je učitel schopen: 
• Zvyšovat sebevědomí dětí 
• Zprostředkovat ostatním rozmanitost 
• Podporovat porozumění odlišností  
• Minimalizovat diskriminaci 
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9. Stručně o činnosti mateřské a základní školy 

a. Mateřská škola  
 

Mateřská škola Sofie pracovala ve školním roce 2020/2021 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, v přízemí je jedna věkově 

heterogenní třída o kapacitě 24 dětí a třída pro děti od 2 let s kapacitou 8 dětí, v prvním patře 

je druhá věkově heterogenní třída o kapacitě 24 dětí. V každé třídě se dětem věnují od rána do 

poobědového odpočinku dva pedagogové. Součástí poobědového programu je také 

předškolácké okénko, jehož cílem je nadstandartní příprava na studium na základní škole. Bežná 

předškolácká příprava probíhá během každodenního dopoledního bloku. 

Součástí běžného programu mateřské školy je dopolední seznamování s anglickým jazykem 

formou her a konverzace při běžných denních činnostech. Soubor těchto činností zajišťovala 

rodilá mluvčí – Laura Elizabeth Sullivan.  

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.  

Ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021 byla mateřská škola díky projektu Navýšení kapacity 

MŠ Sofie číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009894 rekonstruována a stala se bezbariérovou 

mateřskou školou.  

 

 

 

 

 

  
Obrázek 1: rekonstrukce sociálního zařízení Obrázek 2: pohled do třídy MŠ po rekonstrukci 
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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. Třídy školy jsou věkově smíšené, 2 třídy jsou tvořeny žáky 1. - 3. ročníku, 1 třída 

žáky 4.-5.ročníku. 

Ve školním roce 2020/2021 učitelé pracovali podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Sofie. 

Žáci jsou hodnoceni slovně. Již od 1.ročníku probíhá v rámci disponibilních hodin výuka 

anglického jazyka. 

Díky pandemii COVID-19 neproběhla v tomto školním roce žádná škola v přírodě. 

Předškoláci z mateřské školy a většina žáků základní školy v rámci předmětu tělesná výchova 

absolvovali na záčátku školního roku 5 lekcí plaveckého výcviku v bazéně volnočasového 

centra Na Fialce. Další lekce již nemohly být z důvodu epidemiolockých opatření COVID-19 

realizovány. 

 

Hlavní pilíře vzdělávání dětí v MŠ a ZŠ Sofie jsou tyto – aby děti:  

• znaly základy slušného chování 

• 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 

• znaly tradice a historii České republiky 

• 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 

 

c. Distanční vzdělávání  
Školní rok 2020/2021 se nesl ve světle covidových opatření a distančního vzdělávání, zejména 

pro naše starší žáky. Díky statusu malotřídní školy jsme měli třídy v provozu na prezenční výuce 

daleko déle než školy v našem okolí, nicméně naši žáci 4. a 5.ročníku prožili značnou část 

školního roku v prostředí MS Teams.  

 

Výuka pro první trojročí byla koordinována a probíhala po ročnících, s pravidelnými spojeními 

všech žáků ve třídách, aby se udržely sociální vazby napříč všemi třemi ročníky, i v každé třídě. 
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Výuka byla také v on-line prostoru individualizována, příkladem je snímek části týmů, ve 

kterých se žáci potkávali. 

 

 
 

Všechny stanice učitelů byly vybaveny kamerami s vysokým rozlišením, při prezentacích se 

vysílalo na dvě kamery, aby bylo možné co nevíce zprostředkovat prostředí třídy 

v domácnostech našich žáků. 

 

 
 

V době uzavření mateřské školy jsme připravili online vysílání pro děti od 3 let, se třemi vstupy 

během dne. Ani děti z mateřské školy tak nepřišly o kontakt s učiteli, se školou a s kamarády. 

Tento krok byl rodiči vysoce oceňován a jsme připraveni jej zopakovat v případě, že se uzavření 

mateřských škol bude opakovat.  
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10. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách 
 

Děti z mateřské a základní školy měly ve školním roce 2020/2021 možnost navštěvovat pouze 

tyto kroužky zajišťované zřizovatelem: 

• Kroužek češtiny – Zuzana Votrubová 

• Klavír – Pavel Skála, Martina Čelikovská 

• Plavání 

Běžná nabídka je cca 10 kroužků, ale díky opatřením týkajících se COVID 19 nebyly otevřeny. 

 

 

 

  

Obrázek 4: plavecký výcvik v centru Na Fialce  

Obrázek 3: klavír Essex v hudebně MŠ  
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11. Akce školy 
 

V průběhu školního roku se v mateřské a základní škole uskutečnilo několik akcí pro děti  

i dospělé. Díky pandemii COVID-19 však jejich počet byl o mnoho menší, než bývá obvykle. 

Z akcí pro děti z mateřské školy vybíráme: 

• online Divadlo v Dlouhé – Kvak a Žbluňk jsou kamarádi  
• výlet do lesa ve Světicích 

 

 

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 5: výlet do lesa ve Světicích 
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Z akcí pro děti ze základní školy vybíráme: 

• 1.-3.ročník Koloběžky – externí program s cílem naučit děti pravidla jízdy na koloběžce, 
jak se správně odrážet 

• 3.-5.ročník Geopark Říčany „Do nitra kamenů“ 
• 1.-3.ročník online Divadlo v Dlouhé – Kvak a Žbluňk jsou kamarádi 
• nahrávání vánočních koled na video pro rodiče 

 

 

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. 

• Výzdoba říčanského kostela na Posvícení 
• Mikulášská nadílka 

 
 

 

  

Obrázek 6: Geopark 

Obrázek 7: Mikulášská nadílka  
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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, ve školním roce 2020/2021 se uskutečnila pouze závěrečná zahradní slavnost 

spojená s pasováním předškoláků a ukončením studia 5. ročníku na ZŠ Sofie. 

Za běžných okolností pro rodiče a děti organizujeme tyto akce : 

• Posvícení, včetně zpívání v říčanském kostele  

• Dýňování  

• Vití adventních věnců 

• Vánoční koncert  

• Vánoční setkání spojené s jarmarkem žáků ZŠ Sofie 

• Masopustní průvod maškar 

 

Školní rok 2020/2021 uzavřela, jako již několikátý rok, letní slavnost. Na programu bylo 

pasování budoucích prvňáků a loučení se s končícími žáky 5. ročníku. Díky pandemii COVID-19 

proběhla však s úspornějším programem, nicméně jsme byli vděční, že mohla proběhnout. 

Celou slavností nás doprovázel zpěv dětí a žáků MŠ a ZŠ Sofie, dětmi připravené scénky 

doprovázené moderováním paní vedoucí vychovatelky Jany Jägerové.  

 

 

  
Obrázek 8: závěrečná letní slavnost – pozvánka 
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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, většiny 

setkání se účastní i ředitel školy. Další setkávání ve školním roce 2020/2021 proběhlo s rodiči 

prostřednictvím on-line video konference. Navíc se rodiče s učiteli potkávali na on-line schůzka 

whine and wine, které nahrazovali běžné potkávaní rodičů a učitelů a diskuze na vážné i 

nevážné témata.  

V momentě uvolnění covid opatření se uskutečnili schůzky ve třech, na kterých se 

v přítomnosti žáka hodnotí jeho postup v daném ročníku a diskutují se další kroky ve 

vzdělávání. Navíc se zpravidla dvakrát ročně schází rodiče z 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. V letošním školním roce byly díky 

proběhlé epidemii zprávy vydány a prodiskutovány v obou pololetích. 

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 2020/2021 došlo v mateřské škole ke 2 drobným poraněním a v základní škole 

k 9 drobným poraněním, které nevyžadovaly ošetření ve zdravotnickém zařízení. 

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 6-ti měsíčním odkladem. Očekáváme, že hospodaření školy 

skončí kladným HV. 
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Hlavní zdroje financování školy ve školním roce 2020/2021:  

Příjmy ze školného:         8.673.537,-Kč 

Příjmy z dotací Krajského úřadu Středočeského kraje:    7.730.598,-Kč 

Příjmy z dotací – cizinci           106.540,-Kč 

 
 

15. Úkoly do dalších let  
 

Krátkodobé cíle 

• Připravit projekt rozšíření základní školy o druhý stupeň. 

• Pracovat na adaptaci nových dětí, v mateřské i základní škole a usnadnit jim přechod na náš 

systém vzdělávání a hodnot. 

• Pokračovat se změnami zahrady a venkovních hracích prvků na pozemku školy. 

• Modernizovat vybavení školy prostředky pro vzdálenou výuku.  

 

 

Dlouhodobé cíle 

• Obhájit pozici mateřské školy s nejkvalitnější předškolní přípravou v lokalitě Říčan a okolí. 

• Realizovat projekt přístavbu nové šatny a jídelny/nové třídy. 

• Upevnit pozici základní školy jako moderní malotřídní základní školy na Říčansku.  

• Systematicky hledat perspektivní pedagožky a pedagogy. 

• Navázat systematickou spolupráci s odborníky na psychologickou péči o děti. 

 

 

V Říčanech dne 1.10.2021 

 

       ………………………………………………… 

       Ing. Patrik Matlák 

       ředitel MŠ a ZŠ Sofie 


