Výroční zpráva o činnosti
Soukromé Základní školy Five Star Montessori, s.r.o.
Sochorova 3178/23, 616 00 Brno
Provozovna: Lány 161/34, 625 00 Brno
Za školní rok 2016/2017

I. Základní údaje o škole
1. Název a identifikační údaje
Základní škola Five Star Montessori, s.r.o.
IČ: 020 50 439
IZO ZŠ: 181075016
IZO ŠD: 181075318
IZO ŠJ: 181075326

2. Adresa
Sídlo: Sochorova 3178/23, 616 00 Brno
Provozovna: Lány 161/34, 625 00 Brno

3. Zřizovatel školy
Základní škola Five Star Montessori, s.r.o.
Sochorova 3178/23, 616 00 Brno
IČ: 020 50 439
Statutární orgán: Mgr. Alena Vinterová, Ing. Marek Vinter, MBA.

4. Druh/typ školy
Základní škola 79-01-C/01, studium denní

5. Vzdělávací program
ZŠ Five Star Montessori – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle
RVP ZV ze dne 1.9.2016

6. Ředitelka
PaedDr. Dagmar Bulová, ve funkci od 1.3.2016

7. Kontakty
Telefon: +420 737 946 947
E-mail: alena.vinterova@fs-montessori.cz
www.fs-montesori.cz

8. Školská rada
Zřízena ředitelkou dne 14.9.2016 v počtu 3 členů

9. Charakteristika školy
Základní škola Five Star Montessori, s.r.o. vykonává činnost základní školy, školní družiny a jídelny
– výdejny jídla s nejvyšším povoleným počtem 30 žáků. Svou činnost zahájila dne 1.9.2016
otevřením jedné třídy o kapacitě 18 žáků. Škola je soukromá, má jednu majitelku, která je zároveň
jednatelkou společnosti. Je koncipována tak, aby v budoucna nabídla vzdělávání od první až po
devátou třídu.
Výuka ve škole probíhá dle principů Montessori pedagogiky a jejím hlavním mottem je: „Pomoz mi,
abych to dokázal sám…“. Děti jsou již od první třídy vedeny k samostatnosti, odpovědnosti,
kritickému myšlení, individuální i týmové práci, respektu a porozumění.

II. Materiálně-technické vybavení školy
Škola sídlí v jednopatrové památkově chráněné budově bývalé Střední zahradnické školy na adrese
Lány 34 v Brně – Bohunicích. Na budovu navazuje přilehlý školní park – arboretum o celkové
rozloze téměř 5000 m2. Budova prošla z důvodu chybějící kotelny a hygienického zázemí částečnou
rekonstrukcí, která byla dokončena v srpnu 2017. Škola je nyní plně provozuschopná.
Ve škole byla ve školním roce 2016/2017 k dispozici jedna plně vybavená třída. Nyní jsou
k dispozici třídy dvě. Rozdělení tříd na několik částí umožňuje dětem věnovat se různým činnostem.
Třída je vybavena výškově nastavitelnými lavice a židlemi, kobercem pro ranní kruh, otevřenými
policemi pro snadný přístup k pomůckám, tabulemi pro psaní fixem i křídou. Žáci při práci používají
celou škálu Montessori pomůcek. Ve výuce nejsou využívány konkrétní pracovní sešity a učebnice,
ale většina materiálů je pedagogy i rodiči vyráběna přímo na míru dětem. Všechny materiály
odpovídají možnostem a pracovnímu tempu jednotlivých žáků. Z pracovních listů si děti vytvářejí
vlastní žákovské portfolio.
Nedílnou součástí výuky je práce s iPadem. Děti jsou od první třídy vedeny k vyhledávání a analýze
informací, pracují s výukovými aplikacemi, vytváří si vlastní materiály a zpracovávají na iPadech
projekty. Každé dítě má svůj vlastní iPad (1:1). IPady mají žáci zapůjčeny od školy i pro domácí
použití.
Knihovna pro děti se nachází v prvním poschodí v bezprostřední blízkosti učeben. Je vybavena
historickými lavicemi, na kterých si děti mohou číst a studovat kdykoliv v průběhu výuky.
Školní družina se nachází v prostorách budovy v přízemí. Všichni žáci zapsaní do základní školy
jsou zároveň zapsaní i k docházce do školní družiny. Prostory družiny jsou rozděleny na pracovní,
hrací a klidovou část. Část prostor je využívána i pro odpolední kroužky organizované školou.
Kabinet se nachází v 1. poschodí a je na stejném podlaží jako učebny. Slouží jako zázemí pro
pedagogické pracovníky – učitele a asistenta pedagoga. Je vybavený pracovními stoly, židlemi,
skříněmi a potřebným kancelářským vybavením (kopírka, tiskárna, laminátor, řezačka papíru, apod.).
Ředitelna – kancelář ředitelky a zázemí pro vychovatele ŠD. Nachází se v přízemí vedle vchodu pro
zaměstnance. Je opět plně vybavená pro běžný provoz.
Jídelna – výdejna jídla se nachází v suterénu. Jídlo do školy dováží Školní jídelna DJ, s.r.o. ze
Svážné ulice. Výdejna je vybavena gastro zařízením pro ohřev a vydávání jídla až pro 120 strávníků.
Kapacita stolů pro konzumaci jídla je 40 míst.
Zahrada – arboretum – před budovou školy se nachází památkové chráněné arboretum. Nyní je
využíváno pro volný pohyb a hry dětí. Vzhledem k památkové ochraně nelze do prostoru umístit
žádné hrací prvky. Děti na vyhrazeném prostoru pěstují bylinky a věnují se údržbě stávajících rostlin
a keřů.

Sklad a zázemí pro provozní pracovnici je v suterénu budovy hned vedle výdejny jídla.
Hygienické zázemí bylo kolaudováno v roce 2017. Plně vyhovuje normám a na každém podlaží se
nachází jedno, které je vhodné i pro vozíčkáře.

III. Personální zabezpečení činnosti školy ve školním roce 2016/2017
Pedagogičtí pracovníci
Ředitelka a učitelka pro 1. stupeň ZŠ PaedDr. Dagmar Bulová (plný úvazek)
Zástupkyně ředitelky a učitelka HV Mgr. Alena Vinterová (částečný úvazek)
Vychovatelka MgA. Kateřina Horáčková (částečný úvazek)
Lektorka AJ Bc. Klára Žilková (dohoda)
Vychovatelka Oldřiška Kališová (dohoda)

1
1
1
1
1

Všichni pedagogičtí pracovníci splňují požadovanou odbornou kvalifikaci.

Provozní pracovník
Úklid + výdej jídla Hana Binková (částečný úvazek)

1

IV. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2016/2017 se pedagogičtí pracovníci zúčastnili těchto vzdělávacích akcí:
PaedDr. Dagmar Bulová
•

individuální intenzivní kurz AJ v rozsahu 40 hodin (v průběhu celého školního roku)

Mgr. Alena Vinterová
•
•
•
•
•

funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení (120 hodin) v termínu 21. dubna 2016
– 9. prosince 2016
školení vedoucího pracovníka v BOZP a PO dne 9. září.2016
kurz Zdravotník zotavovacích akcí (40 hodin) ve dnech 25. - 27. listopadu 2016
seminář na téma „Koučování, mentoring, komunikační dovednosti a asertivita pedagogů při
práci s dětmi a žáky v praxi“ dne 25. ledna 2017
kurz Spolu a jinak ve vedení lidí (16 hodin) ve dnech 6. a 7. června 2017

MgA. Kateřina Horáčková
•

kurz Zdravotník zotavovacích akcí (40 hodin) ve dnech 21.-23. října 2016

•
•

seminář Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě (4 hodiny) dne 11.1.2017
sílení zkušeností dobré praxe – návštěva na škole ZŠ a MŠ Přemyslovo nám., Brno

V. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
Ve školní roce 2016/2017 provozovala škola jednu věkově smíšenou třídu s celkovým počtem 15
žáků (z toho 2 žáci ve druhém ročníku a 13 žáků v prvním ročníku). Všichni žáci prospěli. V únoru
2016 přestoupila jedna žákyně do ZŠ Labyrint, na její místo v dubnu přestoupila jiná žákyně
z waldorfské ZŠ.

Zápis do 1. ročníku školního roku 2016/2017
Počet podaných přihlášek:
Počet dětí u zápisu:
Počet přijatých dětí:
Počet odkladů povinné školní docházky:

15
15
14
1

VI. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Škola ve školním roce 2016/2017 neměla ve své evidenci žáka se speciálními vzdělávacími
potřebami.

VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Pro primární prevenci sociálně patologických jevů má škola vypracovaný Minimální preventivní
program, který škola průběžně přirozeně naplňuje. Podstatou prevence rizikového chování je
formování prosociálního chování žáků, zapojování žáků do spoluvytváření pravidel vzájemného
soužití, spoluvytváření atmosféry bezpečí, respektu a vedení žáků k přijetí osobní odpovědnosti
k daným právům a povinnostem.

VIII. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
Ve dnech 9.- 11. května 2017 byla provedena ve smyslu ustanovení § 174 odst. 2 a odst. 7 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, inspekční činnost. Inspekce došla k závěru, že pro účely

zvýšení dotací podle §5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,
předškolním a školským zařízením nebylo zjištěno závažné porušení právních předpisů.

IX. Základní údaje o hospodaření školy
Škola je samostatnou účetní jednotkou – právnická osoba (společnost s ručením omezeným). Její
příjmové složky tvoří státní dotace (normativ) a příspěvky od rodičů (školné). Nejvýznamnějšími
položkami v oblasti výdajů jsou náklady mzdové, provozní a nájemné.

X. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů
Ve školní roce 2016/2017 nebyla škola zapojena do žádného projektu.

XI. Projekty financované z cizích zdrojů
Dne 6. prosince 2016 podala škola žádost o financování projektu z Integrovaného operačního
programu. Jednalo se o výzvu č. 47 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury škol“. Naší
žádosti bylo vyhověno a dne 7.8.2017 byl vydán právní akt. Dotace bude čerpána postupně v letech
2017-2019.

XII. Spolupráce s odborovými organizacemi
Ve školním roce 2016/2017 nespolupracovala škola se žádnými odborovými organizacemi.

XIII. Zapojení do dalšího vzdělávání
Ve školním roce 2015/2016 organizovala škola Klub předškolní přípravy, ve kterém nabízela všem
potenciálním zájemcům o vzdělávání v Montessori škole seznámení s pomůckami a principy
Montessori pedagogiky.

XIV. Zájmové vzdělávání, akce školy a prezentace školy veřejnosti
Ve školním roce 2016/2017 škola pro rodiče a děti zorganizovala několik akcí, které nyní
považujeme za tradiční a budeme je organizovat v každém školním roce.

Byly to tyto
•
•
•
•

Hallowenská slavnost (31.10.2016) – dlabání dýní, mlsání, povídání o Halloweenu, stezka odvahy na
zahradě
Vánoční setkání (22.12.2016) – dopolední setkání s prarodiči a povídání o tradicích, odpolední
setkání s rodiči, dílničky, zpívání koled a rozbalování dárků u stromečku
Velikonoční oslava jara (12.4.2017) – vyrábění velikonočních ozdob, pletení pomlázky, povídání o
původu Velikonoc a o tradicích, které se na Velikonoce udržují
Slavností zakončení školního roku a školní spaní (29.6.2017) – úklid zahrady, hry a zábava, opékání
špekáčků a spaní všech dětí ve škole

Kromě těchto tradičních akcí, kterých se účastní i rodiče a ostatní rodinní příslušníci, pořádá
škola
•
•

Dny otevřených dveří, které jsou určeny široké veřejnosti.
Dny otevřených dveří 2016/2017 proběhly: 23. – 24. listopadu 2016 a 30.- 31. března 2017.

Při škole funguje školní družina, do níž jsou zapsáni všichni žáci, kteří plní ve škole povinnou
školní docházku. Činnost školní družiny volně navazuje na činnost školy a témata se prolínají. Ve
školní družině děti tráví velké množství času na školní zahradě. Učí se vztahu k přírodě, učí se o její
ochraně a přirozeném koloběhu celého roku.
Ve školní družině proběhly kromě tradic ještě tyto akce
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24.2.2017 – lezecká stěna Komec
3.3.2017 – Technické muzeum Brno – výstava Dinosauři v pohybu
24.3.2017 – exkurze Moravská ústředna – Jak se šije Krteček
21.4.2017 – Dům rytířských ctností – Výcvik rytířů
5.5.2017 – exkurze tesařství Moravany
19.5.2017 – výstava LEGO Technické muzeum
2.6.2017 – exkurze Mahenovo divadlo – prohlídka zákulisí
9.6.2017 – ZOO Brno
16.6.2017 – Jungle Park

Škola organizovala pro děti jeden vícedenní zájezd – pětidenní výjezd do Krkonoš (Brádlerovy
boudy) v termínu 2. – 6. ledna 2017.
Další akce pro děti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26.10.2016 – Planetárium Brno
27.10.2016 – ekologické centrum Hlídka – Hřbitov odpadků
3.2.2017 – Valentýnské tvoření
20.3.2017 – BIOSKOP – vědecké pracoviště MU – výukový pořad Svědkové minulosti
5.4.2017 – ateliér Artissimo – Jarní ateliér
10.4.2017 – knihovna Lány – Veselé Velikonoce
20.4.2017 – Hlídka – ekologický program Medové království
24.4.2017 – knihovna Lány – Neotesánek
9.6.2017 – zážitkový stan, program o vesmíru
27.6.2017 – společná akce se žáky ZŠ Gajdošova Montessori

Naše škola pravidelně spolupracuje s domovem pro seniory Naděje. Ve školní roce 2016/2017 jsme
seniory několikrát navštívili a společně jsme si povídali o Vánocích, děti vyzdobily chodníky
krásnými kresbami, senioři si zase vyzkoušeli práci s Montessori pomůckami. Děti se tak přirozeně

učí komunikaci s lidmi v důchodovém věku, učí se respektu a pochopení jejich možností a
zdravotních omezení.
Zapojení rodičů: naše škola aktivně spolupracuje s rodiči, kteří se podílí na organizaci všech
slavností. Rodiče připravují občerstvení, připravují jednotlivé aktivity pro dílničky a společně
s dětmi se věnují obnově zahrady a zvelebování okolí školy (hrabání listí, úklid zahrady včetně
prořezání keřů). I sami rodiče si mohou připravit aktivity pro školu, čehož i využívají.
Kroužky pro děti ve školním roce 2016/2017
Angličtina – Klára Žilková (lektorka AJ) a Sarah Gotts (rodilá mluvčí)

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Five Star Montessori, s.r.o. byla projednána a schválena školskou
radou dne 26.9.2017.

Mgr. Alena Vinterová, ředitelka školy

