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Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 – 2015 

 

1. Identifikační údaje 

         

Název školy: Montessori Zlín – základní škola Motýlek  

Adresa školy: nám. T.G.Masaryka 588, 760 01  Zlín 

Telefon:                 773 100 880 

E-mail:                  skola@montessori-zlin.cz 

Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Murková 

Zřizovatel:     Montessori Zlín s.r.o. 

Jednatelka zřizovatele: Mgr. Zuzana Strachoňová Hönigová 

Školská rada: Mgr. Klára Elšíková, Bohumila Čubová, Zuzana Strachoňová 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Název programu:   „Dáváme dětem křídla, aby mohly letět vlastní cestou“ 

 

Obory vzdělávání: Základní škola 79-01-C/01 

Poskytovaný stupeň vzdělání: první 

Organizace vyučování na 1. stupni: jednotřídní 

 

2. Charakteristika školy 

 

Naší vizí je vytvořit prostředí základní školy s rodinnou atmosférou v návaznosti na předchozí 
Montessori vzdělávání od 0 do 12 let. Vytváříme prostor pro přirozené, svobodné, názorné 
poznávání řízené žákem a pramenící z jeho vnitřního zájmu. Chceme vytvořit prostor pro 
přirozené poznávání světa, pro naplnění potenciálu každého žáka.  
 
Klademe si za cíl být „o životě, o radosti, o nadšení, o pochopení a o souvislostech.“ Naše 
práce je inspirována prací Marie Montessori, zakladatelky Montessori metody, a Johna Holta, 
propagátora myšlenky, že přirozený život a učení je možné opět sjednotit dohromady. 
 
Naše základní škola přirozeně navazuje na práci Montessori Zlín – centra pro rodiče a děti ve 
věku 0-3 roky, Montessori jeslí pro věk 1-3 roky, dvou tříd Montessori dětské skupiny 3-6 let.  
Vzhledem ke kontinuitě a jednotící koncepci práce s dětmi jsou vytvořeny optimální 
podmínky pro rozvoj všech typů klíčových kompetencí dětí a položen pevný základ pro jejich 
celoživotní vzdělávání. 
 

mailto:skola@montessori-zlin.cz
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3. Personální zabezpečení činnosti školy: 

 

Podle kapacity školy a počtu zapsaných žáků je stanoven počet pedagogických pracovníků a 
asistentů. Proto bude pro naši školu schopnost práce v týmu nepostradatelnou kvalitou všech 
pracovníků. Práce v týmu, vzájemná spolupráce pedagogických i ostatních pracovníků 
podporuje podnětnou a respektující atmosférou školy.  Úzká spolupráce a častá setkání týmu 
dávají možnost společně plánovat, rozdělit si práci, konzultovat, dávat a dostávat zpětnou 
vazbu.  
 

 Počet fyzických osob  Převedeno na plně zaměstnané 
Pedagogičtí pracovníci:   2    1,3 
Nepedagogičtí pracovníci: 2   0,2 
Externisti 4   0,75    
 

 

4. Přijímací řízení 

 22. 1.2015 byl proveden zápis do 1. ročníku ZŠ. 

 K zápisu se dostavilo 8 dětí. 

 Do 1. třídy bylo přijato 5 žáků.  

 1 žák nesplnil podmínku doporučení z PPP vzhledem k věku dosaženému k 1.9.2015, 

a proto byl přijat s odkladem.  

 2 žáci byli převedeni na jinou školu. 

 

5. Výsledky vzdělávání a výchovy žáků 

 

Žáci pracují ve věkově smíšené třídě, která je tvořena minimálně třemi ročníky po sobě 
následujícími. Práce ve věkově smíšených skupinách vede žáky k přirozené spolupráci a 
vzájemnému učení.  
 

 

 

Roč. Počet 

žáků 

Prospěli Prospěli s 

vyznamenání

m 

Nebyli 

hodnoceni 

Pochvaly Tresty 

1. 3 -  3 - - - 

2. 5 1  4 - - - 

3. 1  1 - - - 

4. - -  - - - - 

5. - -  - - - - 
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6. Prevence sociálně patologických jevů  

 

Cíle prevence sociálně patologických jevů naši školy jsou: 

 

- vytváření životních postojů a kvalitních žebříčků hodnot 

- výchova ke zdravému životnímu stylu 

- rozvoj a podpora sociálních kompetencí 

- zapojování rodin do života školy 

- zařazení preventivní strategie do ŠVP 

 

Preventivní strategie jsou začleňovány do běžného vyučování.  Podporujeme rozvoj 

sociálních kompetencí napomáhajících k odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků 

jednání. Rozvíjíme komunikační dovednosti, které vedou ke zvyšování schopnosti řešit 

problémy, konflikty či neúspěch přátelsky a laskavě. Vytvářením pozitivního sociálního 

klimatu podporujeme atmosféru důvěry, pohody a klidu ve třídě. 

 

Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v předmětech český jazyk, kosmická 

výchova, hudební výchova, výtvarná výchova a tělesná výchova. 

 

V rámci prevence sociálně patologických jevů byly organizovány akce pod vedením 

třídní učitelky. Žáci navštívili řadu akcí, divadelních představení, exkurzí a výletů s cílem 

poznávání okolí, historie, světu kolem nás a osvojování si praktických dovedností žáků. 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Počet pedagogů Rozsah 

hodin 

Obsah vzdělávání 

Zuzana Murková 

ředitelka 

120 hodin 

70 hodin 

FS -  vzdělávání pro vedoucí pracovníky 

Montessori Asistent 

Klára Elšíková 

učitelka 

80 hodin 

80 hodin 

celoroční kurz anglického jazyka agentura ONLY4 

celoroční vzdělávání se supervizí Montessori AMI uč. 
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8. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 

 

Péče o zuby a zdraví 
 

Slečna Jana Kavánková, studentka 3. ročníku zubního lékařství + 1. ročníku všeobecného 
lékařství, si pro žáky dne 10.9.2014  připravila povídání o tom, jak pečovat o své zdraví a jak si 
správně čistit zuby.  
 

 

 

 

Recitace pro kamarády 

Pro naše malé kamarády z mateřské školy si žáci základní školy připravili recitační pásmo  
na téma: Podzim 
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Puzzle festival 

Dne 9.10. žáci navštívili sportovní halu Euronics, kde probíhala výstava všech druhů puzzle, 
které existují (2D, 3D, stavby světa atd.). Děti si mohly vše vyzkoušet a postavit. Zjistily, že 
některé modely jsou opravdu komplikované a jejich seskládání je velmi náročné. Skládáním 
puzzle si žáci tříbí jemnou motoriku ve volném čase ve školní družině. 
 

 

 

Halloween 

Koncem měsíce října žáci oslavili Halloween a svátek zesnulých. Vydlabali si dýni a vyrobily 
světelnou lampu. Povídali si o tomto svátku a jeho zvycích. Strašidelný rej si mohli užít během 
celého dne, protože měli dovoleno přijít v halloweenských převlecích. 
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Adventní věnce 

V pátek a v sobotu, před první adventní nedělí, jsme se sešli při výrobě adventních věnců. 
Všichni žáci si společně s rodiči vyrobili svůj vlastní věnec. Krásné chvíle jsme prožili 
v příjemné atmosféře při popíjení vánočního punče.  
 

                      
 

Mikuláš 

Na Mikuláše se žáci i s paní učitelkou převlékly do kostýmů čertíků a andílků. Povídali si o 
této tradici a vyprávěli si o tom, jak tento kouzelný večer prožívají doma.  
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Divadelní představení Vánoční hvězda 

Do divadla Malá Scéna se žáci vypravili na přestavení Vánoční hvězda. Odnesli si spoustu 
zážitků a nasáli vánoční atmosféru.  

 

        

 

Vánoční besídka 

Pro rodiče a veřejnost jsme si se žáky základní školy a dětmi z mateřské školy připravili 
vánoční besídku. Představili jsme divadýlko Vánoční příběh, zazpívali koledy a zatančili veselé 
choreografie.  Třídy byly krásně vyzdobené, cukroví napečené a u nazdobeného stromečku 
jsme si připomněli některé tradice. Součástí besídky byl také jarmark plný vánočních ozdob, 
drobností a výrobků dětí. 
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Lyžování na zlínském svahu 

Na začátku ledna napadl sníh, a proto jsme pro žáky školy zorganizovali třídenní lyžování. 
Ráno jsme se společně vydali pěšky na blízký lyžařský svah, kde jsme měli připravenou 
lyžařskou výstroj. Během dopoledne jsme si užili dvě hodiny lyžování. 
 

 
 

 
 

 

Den otevřených dveří 
 

15.1.2015 se ve škole uskutečnil Den otevřených dveří pro veřejnost. Zájemci z řad rodičů si 
mohli prohlédnout prostory školy. Paní učitelka Klára Elšíková jim poskytla informace o 
chodu školy a režimu dne.  O hlavních cílech školy a celé její koncepci měli možnost hovořit 
s paní majitelkou Zuzanou Strachoňovou. Od paní ředitelky Zuzany Murkové se dozvěděli  
termín konání zápisu do 1. třídy, dokumentech potřebných k zápisu a také platebních 
podmínkách. Děti, které se přišly s rodiči podívat, si mohly vyzkoušet práci s Montessori 
pomůckami. Žáci školy jim vše rádi ukázali a přizvali děti ke spolupráci.  
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Výstava Hlavolamy a klamy 

 

Na zlínském zámku žáci naší školy navštívili expozici, která byla přivezena z libereckého IQ 
parku.  Odnesli si odsud řadu nevšedních zážitků a poznatků z oblasti vědy a techniky. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povídání o Austálii  

Ve škole nás navštívila babička Esterky a připravila si poutavé vyprávění o životě v Autrálii.  
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Vynášení Moreny 

 

Vynášení Moreny je krásný zvyk, kterým jsme s dětmi ze školy i školky vyprovodili zimu. 
Cestou jsme se zastavili v parku a sledovali zatmění Slunce. Při průvodu městem se k nám 
přidávali kolemjdoucí a doprovodili nás až k řece Dřevnici, kde jsme Morenu zapálili a poslali 
po vodě. 

 

 
 

 

Velikonoce 

Na zlínské radnici jsme se zúčastnili velikonočního tvoření. Žáci si mohli zajímavými 
technikami vyzdobit vejce či věnec. 
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Čokoládová tretra 

 

Na atletickém stadionu se konala soutěž dětí v běhu pod záštitou trojnásobného mistra světa 
Tomáše Dvořáka, který se celého závodu také účastnil. Žáci naší školy si vyzkoušeli běh na 
200 metrů a měli možnost porovnat si své síly s vrstevníky. 

 
 

 

 

Výlety za včelami 
 

Na výstavu včelařství jsme se vypravili do napajedelského muzea. Žáci se zde dozvěděli, jak 
zajímavý je život včel, a co vše musí včelař zajistit, aby se o ně dobře postaral. Uvědomili si, 
jak důležité a užitečné včely jsou.  
 
Druhý výlet za včelami nám umožnil pan Sakáč, 
který je dlouholetým včelařem. Děti si u něj mohli 
vyzkoušet, jak se stáčí med a jak se připravují 
plásty pro sběr. Vyzkoušeli si tak v praxi své 
poznatky z muzea. 
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Den matek 

 

Celý školní rok žáci pečlivě pečovali o fialky, které si sami vypěstovali. Připravovali si tak 
výjimečný dárek pro maminky. Už stačilo jen vyzdobit květináče ubrouskovou technikou a 
připravit pro maminky krásná přáníčka. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchovný koncert 

 

Na výlet za zvířátky se letos naši žáci nečekaně vypravili do Kongresového centra, kde si pro 
ně Filharmonie Bohuslava Martinů připravila výchovný koncert Zvířátka v ZOO. Mohli si zde 
poslechnout, jak zní Vosí tanec, Kočičí duet nebo Tanec kuřátek. 
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Dětský filmový festival 

 

Pro návštěvníky dětského filmového festivalu si naše škola připravila prezentaci Montessori 
pedagogiky. Potěšil nás velký zájem rodičů a také nadšení dětí, které si se zaujetím 
vyzkoušely práci s Montessori pomůckami. 

 

 

Školní výlet 
 

Na třídenní školní výlet se letos naši žáci vydali do Rožnova pod Radhoštěm. Prošli si všechny 
okruhy skanzenu a nikdo nechtěl vynechat ani jednu chaloupku či stavení. Dozvěděli se, jak 
žili lidé v dobách dávno minulých a porovnávali svůj způsob života. Velmi je zaujaly ukázky 
řemesel i starobylý mlýn. Při výletě do lanového centra si změřili své síly. Sportovně se vyřádili 
také při fotbalovém zápase. Uskutečnili i celodenní výšlap k soše Radegasta. Na společné 
zážitky často vzpomínají a těší se, co zažijí příští rok. 
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Dětský den 

 

V pondělí 1.6.2015 
zorganizovali naši žáci 
dětský den pro své 
kamarády z Chytré školky 
žluťásek a Chytré školky 
modrásek. Připravili si na 
školní zahradě sportovní i 
nesportovní disciplíny. 
Každý žák měl na starosti 
některé stanoviště. Děti ze 
školky sbíraly razítka na 
kartičky a za vyplněnou kartičku si 
mohli jít „nakoupit“ do 
připraveného stánku s odměnami. 
Počasí nám přálo a celý Den dětí 
se krásně vydařil. Školáci na sebe 
byli právem pyšní, jak se jim celá 
organizace povedla.  
 
 

Cvak 
 

Na turistický výlet se školáci vypravili do lanového centra CVAK, které je v blízkosti lesa.  
V lese měli připravené kontroly pro orientační běh, 
který si rádi vyzkoušeli. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



   

Montessori Zlín – základní škola Motýlek 

nám. T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČ: 02747499 16 
 

Příběh chleba 

 

Co vše je potřeba udělat, než si můžeme koupit chleba v obchodě? Jak si upéct chleba 

doma? To vše se dozvěděli žáci na interaktivní výstavě Příběh chleba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plavání 

 

Plavecký výcvik žáci absolvovali 

s trenéry Monikou a Tomem. 
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Zahradní slavnost 

 

Poslední pátek školního roku se na zahradě školy konala Zahradní slavnost. Společně s dětmi 

ze školky si žáci školy připravili pásmo pohádek a písniček pro rodiče. Součástí krásného 

odpoledne bylo pasování předškoláků. Žáci školy je předáním aktovek slavnostně přivítali  

ve škole. Na naše nové prvňáčky se po prázdninách už velmi těšíme.  
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9.) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 

 
12. 11.  – 14. 11. 2014 a 1.12.2014 byla provedena tematická inspekce. 
 
Předmět inspekční činnosti: 
 
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. d)zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
úřad). 
 
Zjišťování a hodnocení souladu školního vzdělávacího programu s právními předpisy a 
rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a jeho naplnění v praxi.  
 
Závěrečné hodnocení: 
 
Materiální podmínky školy splňovaly požadovanou úroveň pro daný typ školy. Poskytovaly 
podnětné prostředí pro naplňování vzdělávacích cílů. 
 
Škola na požadované úrovni věnovala pozornost bezpečnosti žáků v průběhu vzdělávání. 
Řízení školy bylo ve sledovaném období na požadované úrovni. 
 
Personální podmínky v ZŠ vykazovaly odstranitelná rizika pro plnění vzdělávacích cílů 
stanovených ve vzdělávacím programu. 
 
Spolupráce školy a partnerů byla na velmi dobré požadované úrovni. 
 
Vzdělávání žáků probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, 
který byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 
 
Škola vytvářela prostřednictvím vzdělávací nabídky a využíváním účinných metod a 
pedagogických přístupů při vzdělávání žáků podmínky pro rozvoj klíčových kompetencí 
k učení, řešení problému, komunikativní a sociální. 
 
Výsledky vzdělávání žáků byly na požadované úrovni. 
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10.) Hospodaření školy: 

  

Celkové výnosy 305 078 Kč 

Dotace celkem 133 316 Kč 

z toho:     

            - dotace ze státního rozpočtu 133 316 Kč 

            - dotace obec 0 Kč 

            - dotace EU, dotace z jiných zdrojů         0 Kč 

Příjmy mimo dotace 171 762 Kč 

z toho:     

hlavní činnost 171 762 Kč 

Tržby z prodeje služeb  171 736 Kč 

Úroky 26 Kč 

Ostatní příjmy 0 Kč 

Zúčtování fondů 0 Kč 

doplňková činnost 0 Kč 

 
 
 

Celkové náklady 322 769 Kč 

Nákup materiálu (včetně učebních pomůcek, ICT) 3 326 Kč 

Nákup drobného dlouhodobého majetku 40 300 Kč 

Energie 0 Kč 

Mzdové náklady (včetně SP + ZP) 235 745 Kč 

Opravy a udržování 0 Kč 

Služby   42 254 Kč 

Odpisy dlouhodobého majetku 0 Kč 

Ostatní provozní výdaje 1 144 Kč 

Zisk roku 2014 -17 691 Kč 

  

 
 

 



   

Montessori Zlín – základní škola Motýlek 

nám. T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČ: 02747499 20 
 

PŘÍJMY - státní rozpočet 133 316,00 

1. náklady na platy pracovníků školy, dočasná PN 99 976,00 

    z toho OPPP 4 696,00 

3. zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění  33 340,00 

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  0,00 

    z toho prostředky DVPP   0,00 

    SIP + ICT - vázané prostředky 0,00 

5. výdaje na učebnice a uč. pomůcky 0,00 

6. ostatní provozní výdaje 0,00 

7. Kooperativa, odvod náhradních plnění ZPS 0,00 

8. tvorba FKSP 0,00 

9. plavání    0,00 

VÝDAJE - státní rozpočet 133 316,00 

 
 

11.) Škola ve školním roce 2014/15 nebyla zapojena do rozvojových a 
mezinárodních programů. 

 

12.) Škola ve školním roce 2014/15 nebyla zapojena do další vzdělávání 

v rámci celoživotního učení. 
 

13.) Škola ve školním roce 2014/15 nepředkládá a nerealizuje projekty 

financované z cizích zdrojů. 
 

14.) Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 

a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: 
 

Škola spolupracuje s Montessori Zlín o.s., s Filharmonií Bohuslava Martinů, s hudební školou 
Gabriela, s jazykovou školou Mortimer English Club a Fakultou humanitních studií UTB. 

  

15.) Závěr: 
 

Výroční zpráva byla přednesena a schválena na školské radě dne 14. 10. 2015. 

 

 

 

         Mgr. Zuzana Murková 
                   ředitelka školy 


