
                                                        
 

Montessori Zlín – základní škola a mateřská škola Motýlek 

nám. T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČ: 02747499 1 
 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 
 

Montessori Zlín – základní škola a mateřská škola Motýlek 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

Vypracováno:  9. 10. 2016 

 
Zpracovala: Mgr. Zuzana Murková, ředitelka školy 
 



                                                        
 

Montessori Zlín – základní škola a mateřská škola Motýlek 

nám. T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČ: 02747499 2 
 

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015 – 2016 

 

1. Identifikační údaje 

         

Název školy: Montessori Zlín – základní škola a mateřská škola Motýlek  

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

Telefon:                 777 885 880 

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 a dvou tříd Montessori mateřské školy pro věk  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     1,15 
Nepedagogičtí pracovníci: 2     0,2 
Externisti 6     0,8    
 

 

4. Přijímací řízení 

 21. 1.2016 byl proveden zápis do 1. ročníku ZŠ. 

 K zápisu se dostavilo 10 dětí. 

 Do 1. třídy bylo přijato 8 žáků.  

 1 žák byl na doporučení z PPP přijat s odkladem.  

 1 žák byl převeden 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 

vyznamenáním 

Nebyli 

hodnoceni 

Pochvaly Tresty 

1. 6 -  6 - - - 

2. 3 -  3 - - - 

3. 5 1  4 - - - 

4. 1 -  1 - - - 

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, filmových 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 Strachoňová 

Montessori Supervize 

 

350 

Montessori učitel 6-12 let 

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 4. ročníku zubního lékařství + 2. ročníku všeobecného lékařství, 
si pro žáky opět dne 16.9.2015 připravila povídání o tom, jak pečovat o své zdraví a jak si správně 
čistit zuby.  
 

 

 

 

Tvoření a návštěvy Magistrátu města Zlín 
 
Každým rokem se žáci rádi vydávájí na Magistrát města Zlína, kde si mohou vyzkoušet zajímavé 
výtvarné techniky. Letos si vytvořili korálkové náramky. 
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Halloween 

 

Halloween je jednoznačně nejoblíbenější svátek podzimu. Žáci se 
rádi převlékají do strašidelných kostýmů, ve kterých mohou být celý 
den ve škole. Dlabání dýní a dýňová polévka nesmí chybět. Letos si 
žáci také upekli strašidelné muffiny. 
 

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldabra  

 

V pátek 20.11.2015 jsme byli pozváni panem  Sicobo, ambasadorem Seychelských ostrovů,  
na film ALDABRA „Byl jednou jeden ostrov“.  Poutavým způsobem se tak mohli seznámit  
s živočichy žijícími na tomto zapomenutém ostrově. Na přestavení se žáci vydali společně s 
kamarády z mateřské školy.  
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Brána recyklace 

Umíme správně třídit odpad? Víme, proč je třídění odpadu 

důležité? Odpovědi na tyto otázky si mohli naši žáci ověřit 

na výstavě Brána recyklace. Viděli zde, co vše se dá vyrobit 

ze skla, papíru, plastů nebo nápojového kartonu a sami si  

na workshopu vyrobili zajímavé předměty z odpadů.  

 

 

 

Mikuláš 

Na Mikuláše se žáci i s paní učitelkou každoročně převlékají do kostýmů čertíků a andílků. 
Povídají si o této tradici a vyprávějí si o tom, jak tento kouzelný večer prožívají doma.  
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Vánoční koledování a krmení zvířátek v lese 

Letos před Vánoci se žáci s kamarády z mateřské školy vypravili do blízkého lesa, kam přinesli do 
krmelce spoustu dobrot pro zvířátka.  Na místní Kolibě zazpívali Vánoční koledy a dostali i malou 
kolednickou výslužku. 

 

 

Vánoční besídka 

Vánoční příběh, zpívání koled a taneční choreografie patří již k tradicím Vánoční besídky. Rodiče 
a další hosté si opět mohli vychutnat Vánoční atmosféru společně s žáky ZŠ i dětmi MŠ.  Třídy byly 
krásně vyzdobené, cukroví napečené a u nazdobeného stromečku jsme si připomněli některé 
tradice.  

 
Součástí besídky nechyběl ani jarmark plný vánočních ozdob, drobností a výrobků. Žáci se letos 
domluvili, že výtěžek z prodeje ozdob věnují nemocnému Kájovi na hipoterapii.  
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Lyžování na zlínském svahu 
 
Počasí nám opět přálo, a mohli jsme tedy v lednu zorganizovat pět dní lyžování. Letos se dětem 
věnovali profesionální instruktoři Ondra a Tom, se kterými si děti užili spoustu zábavy i pořádného 
tréninku.  

 
 

Den otevřených dveří 

14.1.2016 se ve škole uskutečnil Den otevřených dveří pro veřejnost. Zájemci z řad dětí a 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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Masopust 
 
Společně s dětmi ze školky si žáci připomněli oslavy masopustu. 
Vytvořili si masky a nechybělo ani vodění medvěda.  
Masopustní veselí zakončili bohatou hostinou.  
 

 
 

 
Vynášení Moreny 

 

Vynášení Moreny si žáci ani letos 
nenechali ujít. Paní Zimu 
vyprovodili společně s dětmi ze 
školky. Na Zlínské radnici předali 
Létečko, aby jaro přišlo co 
nejdříve.  
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Úspěšní chovatelé 

S příchodem jara se žáci pustili do chování listonohů a výroby 

motýlí farmy. Také je ve škole navštívila ještěrka, kterou začali 

chovat v teráriu. Vyzkoušeli si, co vše je pro úspěšné pěstování 

živočichů potřeba.  

 

 

 

 

 

Pěstování 

Pěstování květin i ovoce a zeleniny na školní zahradě žáky velmi bavilo a na konci školního roku 

se radovali z velké úrody. 
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Králíci 

V květnu nám byly do školy věnováni králíci Srnečka a Forest. Žáci se o ně velmi pečlivě starali a 

už v červnu se jsme se velmi radovali z narození tří krásných slečen, které žáci pojmenovali - Mon, 

Tess a Ori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesta Pravěkem 

Do Muzea jihovýchodní Moravy se žáci vypravili na výstavu Cesta pravěkem, kde si mohli potěžkat 

horniny staré stovky milionů let, prohlédnout fosilie prehistorických živočichů  

a obdivovat krásu dávno vyhynulých rostlin.  
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Plavání 

Plavecký výcvik žáci každoročně absolvují vždy na podzim a na jaře s trenéry Monikou  

a Tomem.  

       

 

Ozdravný pobyt 
 

Na třídenní ozdravný pobyt se žáci vydali na Dolní 
Moravu. Užili si zde zábavu ve vodním světě, 
navštívili Ruční papírnu a zámek ve Velkých 
Losinách a také se vypravili 
na stezku v oblacích.  

 
 

 

 

Dětský den 

V pondělí 30.5.2016 zorganizovali naši žáci ve spolupráci 
s Kolibou Březůvky dětský den pro své kamarády ze školky. 
Připravili si sportovní i nesportovní disciplíny. Každý žák měl na 

starosti některé stanoviště. Děti ze školky sbíraly razítka na 
kartičky a za vyplněnou kartičku si mohli „nakoupit“ ve 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. Odpoledne za všemi dětmi přijeli také rodiče a společně 
si opekli špekáčky u táboráku. 
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Výlet do ZOO 

I v letošním roce si žáci rádi zopakovali výlet na Lešnou. 

 

 
 

 

 

Francouzština s bílou paní  

Na gymnázium T.G.M se žáci vypravili seznámit se s dalším světovým jazykem. Pro většinu to 

bylo první setkání nejen s tímto jazykem, ale i s velkou školou a třídou plnou vysokých lavic. 
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Zahradní slavnost 

 

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

školky si žáci školy připravili pásmo básniček, písniček a tanečků pro rodiče. Školáci celou také 

akci moderovali. 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 
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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 2015/16 nebyla zapojena do rozvojových a 
mezinárodních programů. 

 

12.) Škola ve školním roce 2015/16 nebyla zapojena do další vzdělávání v rámci 

celoživotního učení. 
 

13.) Škola ve školním roce 2015/16 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 12. 10. 2016. 

 

 

 

         Mgr. Zuzana Murková 
                   ředitelka školy 


