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1. Základní charakteristika školy 

 

1.1. Obecná charakteristika školy 

Soukromá základní škola PIANETA je úplnou základní školou, která vzdělává 

žáky pedagogikou podle Marie Montessori. Ve školním roce 2017/2018 vzdělávala 

žáky od prvního do sedmého ročníku. 

V předmětném roce škola změnila své místo působení a přestěhovala se              

do větších prostor v budově Masarykovy školy v Bohumíně Pudlově, kde nám byla 

vyhrazena větší část prostoru v levé části budovy. Zde v přízemí je zázemí družiny        

a zároveň třída VI. M, dále pak Montessori centrum, kde probíhají kroužky pro zájemce 

o Montessori pedagogiku z řad veřejnosti. V prvním poschodí jsou kromě ředitelny a 

sborovny umístěny třídy I. M, II.M a VII.M a dále pak učebna kosmické výchovy. 

Dle principů Montessori pedagogiky jsou žáci 1. – 3. ročníku sloučeni do třídy I. 

M, dále žáci 4. - 5. ročníku do třídy II. M, kteří mívají společné projekty a projektové 

dny s třídou VI. M, která odpovídá 6. ročníku. Třída VII. M měla v tomto školním roce 

samostatný program dle ŠVP Planeta, ale v dalších letech se předpokládá úzká 

spolupráce ve třídách nejstaršího trojročí, tedy VII. M, VIII. M a IX. M.Adaptace a celý 

průběh prvního školního roku v nových prostorech proběhl výborně. Soužití s žáky 

Masarykovy základní školy proběhlo bez problémů a žáci obou škol došli k vzájemné 

toleranci. Nové prostory umožnily také větší variabilitu při vyučování, často se 

využívala zahrada ve výuce i ve školní družině. Ve spolupráci s městem Bohumín se 

podařilo skloubit i městkou hromadnou dopravu, kterou v hojné míře využívají 

především žáci vyšších ročníků.  

1.2. Název a sídlo právnické osoby vykonávající činnost školy 

Soukromá základní škola PIANETA, s.r.o. 

K Rybníku 1330 

735 14 Orlová-Poruba 

 

IČO: 29445191 REDIZO: 691004790   

 

MÍSTO PŮSOBENÍ ŠKOLY:  

 

Trnková 280, 735 51 Bohumín-Pudlov 

 

1.3. Ředitelka školy 

Mgr. Petra Nováková 
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1.4. Označení a kapacita školy  

Základní škola    kapacita 75 žáků  IZO 181 043 343 

Školní družina   kapacita 50 žáků  IZO 181 044 340 

1.5. Kontakty 

 

Ředitelka školy:   

Mgr. Petra Nováková  

604 315 558, novakova@zspianeta.cz 

 

Zástupkyně ředitelky:  

Mgr. Veronika Pospíchalová 

605 422 514, pospichalova@zspianeta.cz 

 

e-mail školy:  montessori@zspianeta.cz 

webové stránky: www.zspianeta.cz 

1.6. Školská rada 

Datum zřízení: 10. 10. 2017 

Předseda:  Renáta Šmídlová (zástupce zřizovatele) 

Členové:  Martin Novák (zástupce zřizovatele) 

Marek Pospíchal (zástupce zřizovatele) 

Lenka Hatlapatková (zástupce na zákonné zástupce) 

Kateřina Řeřichová (zástupce na zákonné zástupce) 

Petra Wodecká (zástupce na zákonné zástupce) 

Lenka Gavlovská (zástupce pedagogického sboru) 

Kateřina Kabieszová (zástupce pedagogického sboru) 

Pavla Kováčová (zástupce pedagogického sboru) 

 

1.7. Školní vzdělávací program  

Školní vzdělávací program Montessori Planeta – místo vzdělávání Bohumín. 

 

mailto:novakova@zspianeta.cz
mailto:pospichalova@zspianeta.cz
mailto:montessori@zspianeta.cz
http://www.zspianeta.cz/
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2. Zaměstnanci školy a školní družiny 

2.1. Přehled zaměstnanců školy 

Mgr. Petra Nováková  

- ředitelka školy, školní psycholožka, školní metodik prevence 

- absolvovala na Filozofické Fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě obor 

Psychologie, kterou ukončila státní zkouškou ze Všeobecné psychologie, 

Vývojové psychologie a Klinické psychologie  

Mgr. Veronika Pospíchalová  

- zástupkyně ředitelky školy, třídní učitelka I. M, výchovná poradkyně, 

koordinátorka ŠVP 

- absolvovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací dramatická výchova  

a alternativní pedagogika na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 

Mgr. Pavla Kováčová  

- třídní učitelka II. M 

- absolvovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací dramatická výchova na 

Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 

Mgr. Karolína Gomolová 

- třídní učitelka VI. M, učitelka OV, VV 

- absolvovala učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializací občanská výchova a 

výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 

Mgr. Kateřina Kabieszová 

- třídní učitelka VII. M, učitelka M, F  

- absolvovala studijní program Matematika na Univerzitě Karlově a následně 

Pedagogické studium na Ostravské univerzitě.  

 

Mgr. Katherini Koláčková  

- učitelka ČJ, vychovatelka ve školní družině a lektorka Montessori kroužků a 

jiných školních aktivit 

- absolvovala studijní program na Filozofické fakultě Univerzity palackého v 

Olomouci, obor Jazyk český a literatura s rozšířeným žurnalistickým 

zaměřením, učitelství III. stupně.  

 

Mgr. Kateřina Mohylová  

- učitelka AJ 

- absolvovala studijní program na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, obor 

Filologie, Jazyk český a literatura 
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- CAE Certificate in Advanced English (úroveň C1)  

 

 

 

Mgr. Lucie Semančíková 

- učitelka D 

- absolvovala Filozofické fakultě Ostravské univerzity, obor Jazyk český a 

literatura  

 

Bc. et Bc. Lenka Gavlovská  

- vychovatelka ve školní družině 

- Absolvovala bakalářský obor Finance a daně na Evropském polytechnickém 

institutu, s.r.o. Kunovice 

- Absolvovala studijní program na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, 

obor Učitelství pro mateřské školy  

 

Monika Moricová 

- vychovatelka ve školní družině 

 

Karin Žurbejová 

- asistentka učitele 

- dokončené střední odborné vzdělání v oboru Sociální činnost – sociálně 

výchovná 

 

Lucie Černochová 

- asistentka učitele 

- dokončené 

 

Mgr. Renáta Šmídlová  

- administrativní pracovnice 

- Absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor 

Andragogika v profilaci na vzdělávání dospělých 

 

Ing. Pavla Ceníčková  

- ekonomka školy 

 

Mgr. Rostislav Moric  

- správce IT ve škole  
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2.2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 
Mgr Petra Nováková 

- Letní škola historie 

- Kurz mentorských dovedností (leden–prosinec 2018) 

- Didactica Magna 

- Barevná typologie osobnosti – workshop 

- Školení GDPR 

- Zahraniční stáž EU Parlament, Brusel 

 

Mgr. Veronika Pospíchalová   

- Kurz Hany Menšíkové - Montessori český jazyk 

- Kurz mentorských dovedností (leden–prosinec 2018) 

- Práce s příběhem ve výuce aneb jak se bavit s malými dětmi o velkých otázkách 

- Sfumato - Splývavé čtení aneb Čtení pro všechny děti 

- Montessori školení Evy Štarkové – smyslová výchova 

- Barevná typologie osobnosti – workshop 

- Školení SPP 

- Zahraniční stáž EU Parlament, Brusel 

 

Mgr. Pavla Kováčová 

- Kurz Hany Menšíkové - Montessori český jazyk 

- Práce s příběhem ve výuce aneb jak se bavit s malými dětmi o velkých otázkách 

- Konference Neurověda ve vzdělání 

- Barevná typologie osobnosti – workshop 

- Zahraniční stáž EU Parlament, Brusel 

 

Mgr. Karolína Gomolová 

- Moudrý osel - Seminář pro hry do hodin TV 

- Respektovat a být respektován 

- Barevná typologie osobnosti – workshop 

 

Mgr. Kateřina Kabieszová 

- Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky 

- Konference Neurověda ve vzdělání  

- Barevná typologie osobnosti – workshop 

- Zahraniční stáž EU Parlament, Brusel 

Mgr. Katherini Koláčková  

- Kurz Hany Menšíkové - Montessori český jazyk 

- Barevná typologie osobnosti – workshop 
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Mgr. Lucie Semančíková 

- Kurz Hany Menšíkové - Montessori český jazyk 

 

Mgr. Lenka Gavlovská  

- Kurz Hany Menšíkové - Montessori český jazyk 

- Baví nás číst a hýbat světem 

- Sfumato - Splývavé čtení aneb Čtení pro všechny děti 

- Didactica Magna 

- Barevná typologie osobnosti – workshop 

- absolvovala pedagogické vzdělání v oboru Preprimární pedagogika (Bc. et Bc.) 

 

Mgr. Monika Moricová 

- Montessori školení Evy Štarkové – praktický život, smyslová výchova 

- Barevná typologie osobnosti – workshop 

 

Karin Žurbejová 

- Respektovat a být respektován 

- Montessori školení Evy Štarkové – praktický život, smyslová výchova 

- Barevná typologie osobnosti – workshop 

 

Lucie Černochová 

- Barevná typologie osobnosti – workshop 

 

Mgr. Renáta Šmídlová  

- Kurz Hany Menšíkové - Montessori český jazyk 

- Školení GPRR - ochrana osobních údajů 

- Barevná typologie osobnosti – workshop 

- Theatre Ludem - Text ve hře, hra s textem 

- Spisová služba ve školství v souvislosti s GDPR 
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3. Žáci školy 

3.1. Přehled stavu žáků 

4.  

 
Školní 
docházka 
ve škole 

 
Individuální 
vzdělávání 
podle § 41 
šk. zákona 

 
z toho žáci s 
IVP – 
mentální 
postižení 
 

z toho žáci s 
PO – 
normovaná 
finanční 
náročnost 

z toho žáci 
s PO – bez 
normované 
finanční 
náročnosti  

Školní 
družina 

30. 9. 2017 50 žáků 2 žáci  1 žák 3 žáci 1 žák 43 žáků 

31. 10. 2017 50 žáků 2 žáci  1 žák 3 žáci 1 žák 43 žáků 

30. 11. 2017 50 žáků 2 žáci  1 žák 3 žáci 1 žák 43 žáků 

31. 12. 2017 49 žáků 2 žáci  1 žák 4 žáci 1 žák 43 žáků 

31. 1. 2018 49 žáků 2 žáci  1 žák 4 žáci 1 žák 43 žáků 

28. 2. 2018 44 žáků 2 žáci  1 žák 6 žáků 1 žák 44 žáků 

31. 3. 2018 44 žáků 2 žáci  1 žák 6 žáků 1 žák 45 žáků 

30. 4. 2018 44 žáků 2 žáci  1 žák 7 žáků 1 žák 45 žáků 

31. 5. 2018 45 žáků 2 žáci  1 žák 8 žáků - 45 žáků 

30. 6. 2018 45 žáků 2 žáci  1 žák 10 žáků - 45 žáků 

31. 7. 2018 45 žáků 2 žáci  1 žák 10 žáků - 45 žáků 

31. 8. 2018 45 žáků 2 žáci  1 žák 10 žáků - 45 žáků 

Ve školním roce 2017/2018 evidovala naše škola dva žáky v rámci individuálního 

vzdělávání, jednoho žáka s mentálním postižením a IVP. V průběhu roku nastoupil 

jeden žák s potřebou dalšího asistenta pedagoga, u stávajících žáků došlo ke 

stanovení nových podpůrných opatření a u jednoho žáka došlo k přehodnocení 

podpůrných opatření z „bez normované finanční náročnosti“ na „normovanou“.  

Do 1. třídy základní školy pro školní rok 2017/2018 bylo zapsáno 9 dětí, z toho jedna 

žákyně v rámci Individuálního vzdělávání podle § 41 šk. zákona.  

4.1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

třída prospěli s 

vyznamenáním 

prospěli neprospěli 

I. M 21 3 0 

II. M 5 12 0 

VI. M 3 9 0  

VII. M 2 3 0 

 



Výroční zpráva - školní rok 2017/2018                                                                                                              11 
 

5. Materiální vybavení školy 

5.1. Základní vybavení školy 

Škola měla v předmětném školním roce k dispozici nové prostory v budově 

Základní Masarykovy školy v Bohumíně Pudlově, kde se během měsíců červenec – 

srpen 2017 přestěhovala. Tyto prostory byly nově zařízeny, jednak nábytkem a jednak 

mnohými novými pomůckami, na které je v nových prostorech místo.  

Pro naši školu jsou v levé části budovy vyhrazeny 2 třídy v přízemí a celé první 

patro této části budovy, kde se nachází 3 učebny, kabinet, sborovna a ředitelna. Jedna 

učebna v přízemí je využívána pro družinu a zároveň třídu VI. M a druhá učebna slouží 

ke styku s veřejností, která je zařízena jako Montessori centrum. V prvním poschodí 

jsou pak kmenové třídy I.M, II.M a VII.M. Moderně a účelně je využita i prostorná 

chodba prvního patra, kterou tak mohou žáci i učitelé využívat pro výuku. 

Kromě těchto pronajatých prostor využíváme také přilehlou tělocvičnu a školní 

zahradu s venkovním školním hřištěm, venkovní altán, školní pozemek a skleník. 

Stravování probíhalo ve školní jídelně, kde byly dováženy obědy ze školní 

kuchyně při ZŠ ČSA v Bohumíně. 

5.2. Vybavení IT technikou 

Na počátku školního roku došlo k nákupu šesti nových notebooků (NB) 

především pro pedagogy, kteří využívají NB přímo ve výuce a dvou dataprojektorů. 

Celkem tak škola disponovala 6 PC a 12 notebooky, z toho 5 PC a 6 NB jsou 

k dispozici žákům přímo v jejich třídách a práce s nimi je součástí každodenní výuky. 

Dále je žákům k dispozici DVD přehrávač, televize a 2 přenosné dataprojektory, taktéž 

pořízené v tomto školním roce. V celé škole je k dispozici zabezpečené připojení na 

internet (wifi), které je dostupné i žákům školy. 

5.3. Vybavení školní družiny 

Školní družina disponuje třídou, kterou sdílí s žáky VI. M. Přesto je ve třídě 

dostatek prostoru, který je využíván pro žáky v družině. Mají k dispozici velký volný 

prostor na koberci, pingpongový stůl, DVD přehrávač s televizí a pravidelně 3x týdně 

je pro družinu pronajímána přilehlá tělocvična a celoročně je k dispozici zahrada se 

školním hřištěm.  

6. Školní družina 

Školní družina nebyla v předmětném školním roce plně obsazena, jelikož jsme 

na počátku roku zažádali o navýšení  kapacity na 50 žáků. Žáci školy jsou rozprostřeni 

do mnoha i vzdálenějších měst, a proto je družina nabízena žákům 1. – 5. ročníku dle 

individuálního uvážení, s ohledem na dostupnost školy od místa bydliště. Program 

školní družiny navazuje na výuku, jsou zde zařazovány výtvarné a sportovní činnosti 

dle aktuální potřeby. Součástí náplně školní družiny je také čtenářská siesta po obědě 

a společný úklid prostor školy a školní družiny. Probíhají tady i nepovinné zájmové 

kroužky keramika, dramatická výchova, šachy, skautský kroužek, ruční práce.  
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7. Akce školy, spolupráce s rodiči a veřejností 

7.1. Spolupráce s městem a institucemi 

Pro naši školu je velmi důležitá spolupráce s městem Bohumín a pravidelně se 

účastníme většiny akcí organizovaných městem a jinými veřejnými institucemi ve 

městě, a to především kulturním střediskem K3 v Bohumíně, které zahrnuje kino a 

v něm pravidelně organizované kulturní představení a knihovnu, která také pořádá 

mnoho vzdělávacích akcí pro žáky, včetně pravidelného pasování prvňáčků na 

čtenáře.  

Velké oblibě našich žáků se těší sportovní akce Plavecká soutěž měst, které se 

dobrovolně účastní převážná většina žáků školy.  

Na sportovní aktivity v Bohumínském sportovním centru Bospor dostáváme jako 

škola každý rok dotaci od města Bohumín. Tu využíváme především na zajištění kurzů 

plavání pro děti I. M, dále pak pravidelně navštěvujeme s bruslemi zimní stadion a 

pořádáme sportovní odpoledne pro žáky a rodiče ve sportovním centru města. 

Pokračovali jsme také ve spolupráci s Bohumínským spolkem Maryškou.  

Za akcemi dojíždíme i do okolních měst, především do Ostravy, ale také Orlové, 

Rychvaldu a Karviné. 

7.2. Spolupráce s rodiči žáků 

Spolupráce s rodiči žáků je pro školu velmi důležitá. Pro rodiče zařazujeme na 

pravidelných třídních schůzkách prezentace Montessori pomůcek či Montessori 

příběhů. V tomto školním roce jsme se věnovali i sdílení zkušeností s prezentacemi 

dětí a jejich domácí přípravou na tyto prezentace.  

Prezentaci školní práce dětí se věnujeme přímo na již tradičním Dni pro rodiče – 

rodiče v roli žáků, žáci v roli učitelů, který je organizován před Vánocemi. Během 

tohoto dne se žáci stávají učiteli svých rodičů a snaží se jim zprostředkovat, jak probíhá 

učení v naší škole. Účast rodičů na této akci je vysoká, a přestože probíhá během 

celého dopoledne, většina rodičů si organizuje na tento den volno. Ve škole pak tráví 

i celé dopoledne. Často se této akce účastní oba rodiče nebo přichází s prarodiči dětí.  

K dalším oblíbeným akcím patří sportovní dny. Společně s rodiči i žáky 

využíváme sportovní halu Bospor v Bohumíně a hrajeme fotbal, badminton, volejbal. 

V loňském roce se nám podařilo zorganizovat tyto nedělní sportovní odpoledne na 

podzim i na jaře. V poměrně hojném počtu se rodiče účastní i pravidelného cyklovýletu, 

který se organizuje po třídách v měsíci červnu.  

Ke společně organizovaným akcím školy a školské rady patří adventní tvoření a 

karneval. Zatímco karneval je akcí pro rodiče a děti z I. M, adventní tvoření je 

připraveno pro rodiče napříč všemi třídami. V ten den je škola  plná rodičů i dětí a 

samozřejmě všichni odcházejí s mnohými adventními a vánočními výrobky, které si 

podle návodů šikovných maminek a tatínků sami vytvořili.  
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Na závěr školního roku pak organizujeme závěrečnou zahradní slavnost. Tento 

rok se nejen na organizaci, ale především programu podílely také děti. Ty z I. M si 

připravily divadla, žáci ze třídy II. M a VI. M společný kvíz pro rodiče a žáci VII. M pak 

prezentaci o svých velkých projektech během školního roku. Občerstvení pak už bylo 

na rodičích, takže bylo opravdu bohaté a akce byla i jakousi kulinářskou akcí 

s výměnou receptů. Z důvodu vydatného deště musela být zahradní akce 

improvizovaně přesunuta do tělocvičny a na chodbu, ale na dobré atmosféře a 

slavnostnímu společnému zakončení školního roku v nových prostorech to nijak 

neuškodilo.  

 

7.3. Projekty I.M  

Cílem třídy I.M je především adaptace prvňáčků na kolektiv dětí a povinnosti 

školy. Do této adaptace se díky smíšené třídě zapojují nejen pedagogové, ale také 

děti. Již první den školy se nese ve vítání dětí a hledání společného pokladu, kdy se 

noví prvňáčci seznámí s prostorem školy pod vedením starších děti. Důraz je hned od 

počátku kladen na spolupráci dětí, kooperativní vyučování. Děti jsou vedeny, aby si 

uměly o pomoc říci, a to nejen u své paní učitelky, ale také u spolužáků.  

Témata, kterým se během roku děti v projektech věnovali, vycházela 

z Montessori příběhů. Jejich projekty se týkaly vesmíru, kontinentů a lidského těla. 

Zajímavý byl i projekt, kdy si děti mohly vybrat libovolnou prezentaci na jakékoliv téma. 

A výsledný rozptyl byl opravdu bohatý – od prezentací států, po souhvězdí až 

k prezentaci o cukru. Děti tím získávají bohaté zkušenosti.  

7.4. Projekty II.M a VI. M  

Společné projekty těchto dvou tříd byly zaměřeny především na historii. V tomto 

duchu se nesl i společný pobyt dětí v Pstruží u Frýdlantu nad Ostravicí, kde si některé 

děti (po dohodě učitelů s rodiči) vyzkoušely třídenní pobyt o chlebu a vodě. Jiné se 

pokusily samy si vařit. Během pobytu pak děti intenzivně trénovaly svá divadelní 

vystoupení na téma starověkých civilizací, která pak prezentovaly na Dni pro rodiče.  

Společně pak žáci vyrazili na jednodenní výlet do Prahy, kde v jednotlivých 

skupinách hledali středověká místa, především spojené s dobou Karla IV. A také 

navštívili Muzeum hlavního města Prahy – expozici Praha Karla IV. a expozici 

středověká Praha. 

V rámci společného cyklovýletu poznávali pamětihodnosti města Bohumín ve 

formě kvízových otázek, kdy projížděli i méně známe části města Bohumín. 

Závěrečnou společnou historickou akcí bylo přespání na hradě Starý Jíčín. 

Nejprve jsme dojeli do Nového Jíčína, kde jsme navštívili Muzeum Klobouků a 

muzeum Generála Laudona. A poté jsme vyrazili pěšky na hrad Starý Jíčín. Tam nám 

kastelán připravil odpolední a podvečerní program s prohlídkou a povídáním o historii 

hradu, společným opékáním špekáčků a večerním promítáním filmu. Samostatným 

zážitkem bylo přespání v hradní věži.  
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7.5. Projekty VII.M  

Projekty této třídy se zaměřovaly především na jejich samostatnost a finanční 

gramotnost. Prvním velkým projektem bylo zařízení si své třídy. Tento projekt souvisel 

s letním stěhováním školy, kdy se nově zařizovaly všechny třídy, ale nejstarším žákům 

jsme dali prostor, aby v rámci hodin kosmické výchovy, matematiky a českého jazyka 

zkusili zvládnout vybavit a zařídit si třídu dle vlastních představ s daným rozpočtem. 

Přes úvodní nadšení a poté náročnou realizaci, došli společně k velmi zdařilému 

výsledku a efektivnímu využití peněz.  

Významným počinem žáků této třídy bylo zapojení a celková organizace sběru 

papíru celé školy. Vybrali si Soutěž s panem Popelou a oslovení rodičů a žáků, 

průběžné mapování sběru, vážení a konečné nakládání bylo převážně v jejich režii. 

Výtěžek z této akce pak věnovali na psí útulek.  

 V hodinách kosmické výchovy se věnovali jednak pěstování salátu, ředkviček, 

bazalky a sazeniček paprik, ale také se pokusili o výrobu triček pro rodiče a žáky 

s logem školy. Oba projekty byly mezi rodiči velmi kladně přijaty.  

7.6. Škola v přírodě  

I v tomto školním roce jsme organizovaly společnou školu v přírodě pro všechny 

žáky školy, tedy od 1. do 7. ročníků na 5 dní. Vybrali jsme areál Školy v přírodě 

v Prostřední Bečvě především kvůli úžasně rozlehlé zahradě. Ta nabízela vyučování 

nejen v historické dřevěné budově, která připomínala školu z minulého století, ale také 

dostatek prostoru k vyučování i volnému pobytu během celého dne venku pro všechny 

ročníky školy. Během školy v přírodě se věnovala každá třída svému individuálnímu 

programu dle náplně výuky, ale zařadili jsme mnoho společných akcí. Například 

společné sportovní odpoledne, kde žáci napříč ročníky plnily ve skupinách sportovní 

aktivity nebo společný táborák s opékáním párků. Společné aktivity měly i třídy II.M a 

VI M, kde společně sledovaly seriál F. L. Věk a třídy VI.M a VII.M, které zažily společné 

odpoledne plné intuitivních her.  

7.7. Letní tábor 

Na závěr školního roku jsme pro žáky naší školy a jejich kamarády zorganizovali 

již třetí letní tábor. Ten se uskutečnil v měsíci srpnu v Karlovicích pod Pradědem.  

Téma tábora se neslo v duchu badatelské výuky a zkoumali jsme živly – oheň, vodu, 

zemi i vzduch. Postupně během deseti dnů jsme se věnovali bádání, ale i hrám na 

téma voda, země, vzduch a oheň. K badatelským aktivitám jsme využili speciální 

polytechnické stavebnice iTriangle, které dětem pomohly měřit teplotu vzduchu, vody, 

či směr a sílu větru. Nasbírané vzorky přírodního materiálu v čistém prostředí Jeseníků 

pak budeme během školního roku porovnávat se vzorky získanými z okolí Bohumína. 

Díky krásnému počasí jsme se koupali v nedaleké řece a během noční hry jsme mohli 

pozorovat úžasnou noční oblohu s mléčnou dráhou. Nechyběly i půldenní výlety 

k mořskému oku přímo v Karlovicích a výlet od pramene Bílé Opavy. Celkově se 

táboru zúčastnilo 28 žáků školy a dalších 14 jejich kamarádů či žáků, kteří z důvodu 

stěhování naší školu opustili a vracejí se k nám alespoň přes letní prázdniny.  
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7.8. Přehled akcí dle měsíců 
 

   

 
Obsah akce Účastníci Místo konání 

září: Mobilní Planetárium ve škole celá škola ZŠ Pianeta 

říjen: 
Plavecká soutěž měst  celá škola 

Bazén Bospor 
Bohumín 

 Archeopark Chotěbuz II.M. Chotěbuz 

 Sportovní odpoledne pro děti i 
rodiče (fotbal, badminton) celá škola 

Sportovní hala Bospor 
Bohumín 

 

Divadlo Havrané z kamene 

II.M., 
VI.M., 
VII.M. K3 Bohumín 

listopad: Bruslení Zimní stadion Bohumín celá škola ZS Bohumín 

 Pobyt v Pstruží  "O chlebu a 
vodě" II.M., VI.M. TZ Pstruží 

 Beseda v knihovně Bohumín VI.M. Knihovna Bohumín 

 
Beseda s babičkou Růženkou - 
prezentace doby "bez mobilů 
apod." I.M. ZŠ Pianeta 

 Beseda v knihovně Bohumín II.M. Knihovna Bohumín 
 Beseda v knihovně Bohumín I.M. Knihovna Bohumín 

prosinec: 
Středoškolák, vysokoškolák 2017 
(výstava o volbě studia) VII.M. 

Ostrava, výstaviště 
Černá Louka 

 Historická divadla - Mezopotámie, 
Egypt, Řecko, Řím  II.M., VI.M. tělocvična 

 Beseda o Bangladéši (rodiče 
Dylovi) I.M. ZŠ Pianeta 

 Vánoční tvoření ve škole 
(dopoledne) celá škola ZŠ Pianeta 

 Canisterapie I.M. ZŠ Pianeta 

 Den pro rodiče - rodiče v roli žáků 
a žáci v roli učitelů celá škola ZŠ Pianeta 

 Interaktivní koncert o hudbě z 
celého světa (Radim Zenkl) celá škola ZŠ Pianeta 

leden: 
Beseda s ilustrátorem Adolfem 
Dudkem I.M. Knihovna Bohumín 

 

Školní kolo recitační soutěže 

Jednotlivý 
žáci ze 
všech 
ročníků ZŠ Pianeta 

únor: Městská recitační soutěž v K3 
Bohumín 

vítězové 
školního 
kola K3 Bohumín 

 Divadelní představení ZUŠ Hlučín 
- Stvoření světa (biblický příběh) I.M. KD Hlučín 

 
Konverzační soutěž v AJ II.M., VI.M. 

ZŠ Masarykova 
Bohumín 
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Karneval (námořnický) I.M. 

Zrcadlový sál DDM 
Fontána, Bohumín 

 

Diskotéka 

II.M., 
VI.M., 
VII.M. 

Zrcadlový sál DDM 
Fontána, Bohumín 

březen: 
Jednodenní výlet do Prahy - 
historie II.M., VI.M. Praha 

 výlet ZOO Ostrava I.M. ZOO Ostrava 

 
výlet Olomouc - Pevnost poznání VII.M. 

Olomouc - Pevnost 
poznání 

 Pasování prvňáčků na čtenáře 1. ročník Knihovna K3 Bohumín 

 Plavecký výcvik (středy od 11 do 
12 hod.) I.M. 

Bazén Bospor 
Bohumín 

 Velikonoční koncert  VII.M. ZUŠ Karviná 

duben: 
Filmové představení v rámci 
projektu Jeden Svět I.M., VII.M. Ostrava 

 Škola v přírodě, Prostřední Bečva celá škola Prostřední Bečva 

květen: 
Brno - Technické muzeum 

II.M., 
VI.M., 
VII.M. Brno 

 Beseda o zákonech a 
závislostech PČR 

II.M., 
VI.M., 
VII.M. ZŠ Pianeta 

červen: 
Cyklovýlet po zajímavých místech 
Bohumínska podle mapy II.M., VI.M. Bohumínsko 

 Beseda s ředitelem e-shopu 
Shopsys I.M., VII.M. ZŠ Pianeta 

 Sportovní odpoledne pro děti i 
rodiče (fotbal, badminton) celá škola 

Sportovní hala Bospor 
Bohumín 

 

Šachový turnaj ZŠ Bohumína 

děti 
šachového 
kroužku DDM Bohumín 

 cyklovýlet okolí Šilheřovic VII.M. Šilheřovice 
 Spaní na hradě Starý Jičín II.M., VI.M. Starý Jičín 
 K3 - divadlo Kouzelný vláček I.M. K3 Bohumín 
 K3 - divadlo Biblické příběhy VII.M. K3 Bohumín 
 cyklovýlet Landek I.M. Landek 

 Spaní ve škole s příběhy Karla 
Čapka celá škola ZŠ Pianeta 

 volné plavání 10-12 hod. 
Akvacentrum Bospor Bohumín celá škola 

Bazén Bospor 
Bohumín 

 Zahradní pikniková slavnost celá škola hřiště ZŠ Pianeta 

srpen: 
Badatelský tábor na téma ŽIVLY 

žáci školy 
a jejich 
kamarádi Karlovice (Jeseníky) 
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8. Základní údaje o hospodaření školy  

Výsledek hospodaření za účetní období roku 2017 skončil ztrátou ve výši:  - 

193 550,86 Kč. Výsledek hospodaření je tvořen jednak provozováním soukromé 

základní školy a provozem mimoškolních kroužků, výletů, tak i vedením předškolního 

vzdělávání dětí v podobě Montessori centra.  Společnost v účetním období vykázala 

výnosy ve výši: 6.426 tis. Kč.  Z toho výnosy ve výši:  4.110 tis. Kč tvoří dotace 

poskytnutá Moravskoslezským krajem, dále, 160 tis.  dotace rovněž 

z Moravskoslezského Kraje, která byla účelově stanovena pro asistenta pedagoga, 

z EU projektu Šablony společnost získala dotaci ve výši: 215 tis.  a v neposlední řadě 

32 tis. dotace Bospor určená k plaveckému výcviku žáků. Ostatní výnosy tvoří tržby za 

vlastní výkony, což představuje: mimoškolní kroužky, miniškolka, školné, škola 

v přírodě, adaptační pobyt, semináře apod.  

Mezi nejvýznamnější náklady společnosti lze označit mzdové náklady, včetně 

zákonných odvodů v celkové výši: 4.525 tis. Kč. Tyto náklady jsou převážně hrazeny 

z dotace Moravskoslezského kraje a výše zmiňovaných dotací. Dalším významným 

nákladem v předmětném účetním období bylo nájemné školy a Montessori centra, 

včetně služeb, dále náklady na školení, plavání, škola v přírodě v celkové výši: 1.789 

tis. Kč. Výše výsledku hospodaření byla ovlivněna také náklady jednorázově 

vynaložené na pořízení drobného majetku školy a školních pomůcek ve výši: 522 tis. 

Kč.  Ve školním roce 2016/2017 došlo k vytvoření pobočky Háj ve Slezsku, tudíž došlo 

k navýšení počtu žáků, s tímto navýšením souvisel také růst nákladů v podobě 

pronájmu pobočky. Od září 2017 se pobočka Háj ve Slezsku osamostatnila a ZŠ 

PIANETĚ se podařilo za velké podpory města Bohumín zajistit nové, větší prostory pro 

své žáky. Společnost vytvořila druhý stupeň a předpokládá vyšší obsazenost školy a 

to při optimální úrovni růstu nákladů. 

9. Využití poskytnutých dotací 

Ve školním roce jsme využili dotace poskytnuté městem Bohumín ve výši 48.000,- Kč, 

které jsme využili na Plavecký výcvik žáků I.M, bruslení dětí i rodičů a dvě sportovní 

odpoledne pro rodiče a děti školy, vše ve sportovních zařízeních města Bohumín. 

Dále jsme získali Dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 59.900,- Kč, která 

byla využita na badatelskou výuku, nákup polytechnických stavebnic iTriangle a 

částečné financování badatelského letního tábora. 

Dále jsme pokračovali v čerpání finančních prostředků poskytnutých v rámci Šablon I. 

s podporou Evropské unie a využívali personální podpory školního psychologa. 

10. Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu 

k informacím 

 

Za rok 2017 jsme dle zákona 106/1999 Sb.  o svobodném přístupu k informacím 

neposkytli žádnou informaci.  
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11. Primární prevence ve škole 

Primární prevence ve škole je zaměřena především na dobré klima ve třídách a 

celé škole. Základ prevence vnímáme v posilování dobrých vztahů mezi žáky 

navzájem, mezi učiteli a mezi učiteli a žáky. V neposlední řadě se snažíme o úzkou 

spolupráci s rodiči žáků, mapováním případných problémů v rodině, které by jakkoli 

ovlivňovali vývoj žáků.  Hlavní důraz je kladen na práci třídních učitelů a jejich vedení 

třídy, spolupráci se školním psychologem a ostatními pedagogy. 

Výhodou naší školy je úzký vztah mezi dětmi a žáky a menší počet žáků v celé 

škole tím je přirozeně zajištěn dostatek prostoru pro úzkou komunikaci a spolupráci. 

Žáci různých věkových skupin se vzájemně potkávají a znají se. Školních akcí se 

účastní děti celé školy, a tak je dostatek příležitostí k vzájemné podpoře, kdy starší 

mají možnost pomáhat mladším, ale být jim také vzorem.  

Vztahy mezi žáky a učiteli budujeme v duchu principů respektovat a být 

respektován, děti vedeme k projevování vlastních názorů vhodným způsobem, učíme 

je postupy předcházení konfliktům či jejich řešení. Přímo v rozvrhu hodin jsou zařazeny 

pravidelné třídnické hodiny, jejichž cílem jsou nejen organizační záležitosti třídy, ale 

také vedení diskuze o vztazích a problémech ve třídě, projevování vlastních názoru či 

pocitů. Každý týden se začíná společným ranním kruhem, kde dochází ke sdílení 

svých pocitů a zážitků. Žáci jsou vedeni k tomu, aby se naučili sdílet své názory 

s druhými. Pátek je vždy zakončen zmiňovanou třídnickou hodinou.  Díky těmto 

postupům se snažíme zabránit případům šikany či je podchytit v zárodku a vyřešit 

vzájemným pochopením a tolerancí. 

Prevenci rizikového chování se věnujeme v rámci vedení dětí ke zdravému 

životnímu stylu, a to jak v oblasti zdravého stravování, tak v oblasti vyhýbání se 

škodlivým a návykovým látkám – drogám. Do vyučování zařazujeme pravidelně 

každým rokem besedy na zmiňovaná témata. K besedám o poskytování první pomoci 

či zdravém stravování využíváme rodiče, kteří působí ve zdravotnictví či se této 

tématice věnují. K tématům o návykových látkách zveme každoročně odborníky a 

zprostředkováváme besedy různé úrovně již od 4. ročníku. Snažíme se, aby 

především u mladších dětí byl kladen důraz ne na seznámení se s návykovými látkami 

jako takovými, ale především na důvody, jež vedou lidi k závislosti a důsledky, které to 

pro ně má.  

Oblast sexuální výchovy zařazujeme do hodin prvouky, přírodovědy či 

přírodopisu v jednotlivých hodinách, a to pravidelně každý rok v každém ročníků. Děti 

si tak na povídání o těchto tématech zvykají již od raného věku a zvládají o něm hovořit 

i v období puberty.  

V oblasti prevence se věnujeme také přednáškám a diskusím na téma prevence 

závislosti na počítačových hrách a sociálních sítích. Tyto besedy jsou vedeny 

s třídními učiteli i koordinátorem IT na naší škole. Je třeba zmínit, že toto téma je pro 

většinu dětí nejaktuálnější.  
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12. Montessori pedagogika 

 

12.1. Obecně o Pedagogice Marie Montessori 

Pedagogika Marie Montessori tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém, 

který plně respektuje vývojová období dítěte a plně koresponduje s moderními 

psychologickými teoriemi. 

Vychází z potřeb dítěte – jeho vnitřní motivace. Učí ho rozvíjet své přirozené 

schopnosti a smyslové vnímání v jeho senzitivních fázích (období zvýšené vnímavosti  

k osvojení si různých dovedností). Rozvíjí samostatnost a důvěru ve svou osobu. 

 

12.2. Principy montessori pedagogiky 

 připravit bezpečné prostředí s jasnými hranicemi orientované na dítě (zahrnuje 

materiál, pomůcky, vybavení a zařízení prostoru tak, aby děti mohly samostatně 

volit práci z nabídky aktivit, objevovat a poznávat nové učivo podle svého 

zájmu, pracovat podle navržených postupů) 

 využít senzitivních fází ve vývoji a učení dítěte (využít senzitivních fází ve vývoji 

dítěte, kdy je nejlépe naladěno a připraveno zvládnout určitý problém a učení) 

 polarita pozornosti (pokud dítě pracuje se zaujetím a soustředěním nad 

zvoleným problémem či tématem, nemá být rušeno) 

 procházet od konkrétního k abstraktnímu, od jednoduchého ke složitému 

 izolace jedné vlastnosti (při vysvětlování musí učitel dodržet postup po 

jednotlivých krocích a nikdy neučit naráz více nových jevů, dovedností či 

poznatků) 

 trojstupňová výuka (pojmenování učitelem, pasivní znovupoznání, aktivní 

pojmenování dítětem) 

 práce s chybou a pochvalou (porovnávání práce se vzorovou kontrolou a 

předem stanovenými kritérii, vedení dětí k sebekontrole, vyhledání a možnost 

opravy vlastních chyb, práce s chybou jako ukazatelem další cesty ve 

vzdělávání) 

 poznávat vše prostřednictvím smyslů 

 dát možnost volby, rozvíjet samostatnost, důvěru ve svou osobu        

 práce se zodpovědností (princip práce „pracovat na osobní maximum a 

dokončit práci do konce“ podle stanovených kritérií, nést svou vlastní 

zodpovědnost za respektování domluvených pravidel soužití, domluvených 

způsobů práce, vedení dětí k pochopení souvislostí mezi volbou a 

zodpovědností) 

 práce ve skupinách (děti přirozeně získávají první zkušenosti a informace  

o spolupráci) 

 komunitní kruh 

 vedení dětí k sebehodnocení 

 prezentace vlastní práce 

 věřit dítěti, že to dokáže 
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12.3. Kosmická výchova 

Kosmická výchova je specifický Montessori předmět.  

Nejprve krátká citace ze ŠVP Montessori Planeta. „Vyučovací předmět Kosmická 

výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Člověk a jeho svět, Člověk a svět 

práce, Výtvarná výchova a Hudební výchova. V předmětu Kosmická výchova jsou 

realizována průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova; Výchova 

demokratického občana; Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; 

Multikulturní výchova; Environmentální výchova a Mediální výchova.“  

Kosmická výchova je často vyučovaná formou projektů a v montessori škole 

zahrnuje  

i tzv. příběhy. Celkem se jedná o pět velkých příběhů – Bůh, který nemá ruce je o 

vzniku Vesmíru a přírodních zákonitostech. Druhý velký příběh je o Vývoji života na 

Zemi, následující příběh je o Vývoji člověka. Čtvrtý a pátý velký příběh je o vzniku 

písma a čísel. Kromě velkých příběhů jsou dětem přednášeny i menší příběhy např. 

Příběh o rostlinách, Jak geometrie přišla ke svému jménu, příběh O velké řece nebo 

Kameni, který uměl mluvit a další.  

Velké příběhy se v montessori škole opakují každý rok. Vždy jsou dětem trochu 

jinak předloženy, základní myšlenka však zůstává.  

V každém trojročí v naší škole se také cíl kosmické výchovy zaměřuje trochu 

jiným směrem. Vždy zůstává myšlenka poznání světa kolem nás. Zatímco v prvním 

trojročí jde především o první seznámení se s jednotlivými oblastmi a jejich 

vzájemnému propojení, v druhém trojročí, tedy ve 4. – 6. ročníku se věnujeme 

projektově vždy jednomu velkému tématu např. historii, biologii nebo zeměpisu a ten 

se snažíme během roku ukázat v těch nejširších souvislostech a vzájemném 

propojení, tzv. vše souvisí se vším a na vše navazuje. Ve třetím trojročí, tedy 7.-

9.ročníku se již snažíme spojovat teoretické vědomosti žáků s praktickými 

dovednostmi, např. samostatné badatelské úkoly a projekty, prezentace zpráv ze 

světa v souvislostech zeměpisných, dějepisných nebo i přírodovědných nebo volba 

větších projektů již se žáci účastní po skupinách.  
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13. Závěr 

Školní rok 2017/2018 byl rokem budování školy v nových prostorách. Škola se 

přestěhovala do budovy Masarykovy základní školy v Bohumíně Pudlově. Z působení 

v nových prostorách školy byly i jisté obavy mezi učiteli, ale i rodiči. Jedná se totiž o 

školu, kde je stoprocentní zastoupení žáků ze sociálně a kulturně znevýhodněného 

prostředí. Díky spolupráci se ředitelkou Masarykovy základní školy se během školního 

roku ukázaly tyto obavy jako neopodstatněné.  

V tomto školním roce nám zároveň postoupili žáci do 7. ročníku, tedy z hlediska 

Montessori pedagogiky, do trochu jiného přístupu k žákům a také jsme z tohoto 

důvodu přijali několik nových kolegů do pedagogického sboru. Novinek tedy bylo 

v naší škole opravdu mnoho. O to více nás na konci školního roku potěšilo, že jsme 

všechny mohly zhodnotit kladně. Náš pedagogický tým se s počtem přibývajících a 

postupujících žáků do vyšších ročníků musí rozrůstat, a to zvyšuje nutnost úzké 

spolupráce v rámci celého týmy. Z tohoto důvodu jsme se v tomto školním roce trochu 

více než propagaci Montessori pedagogiky navenek věnovali teambuildingovým 

akcím. Společné odborné i osobnostní semináře, ale i obyčejné výlety. Šlo nám nejen 

o spolupráci učitelů v rámci jednotlivých tříd a družiny, ale i o spolupráci napříč ročníky. 

A tato spolupráce, do které se snažíme zatáhnout i žáky se zatím velmi dobře daří.  

Kladně musíme hodnotit i spolupráci s rodiči. I když oproti předchozím letům i jich 

přibývá a je obtížné, aby všichni pedagogové znali všechny rodiče, jak tomu bylo 

v dřívějších letech. Stále si však zakládáme na úzkém propojení na mnoha akcím mezi 

rodiči, učiteli a žáky.  Několik akcí organizují rodiče, některé akce naopak organizujeme 

ve spolupráci s žáky, kdy se především ti starší aktivně zapojují. Nejen na třídních 

schůzkách a konzultacích vedeme rozhovory nejen o prospěchu a chování žáků, ale i 

o jejich vývoji a pokrocích oproti předešlým rokům, a to bez úzké spolupráce učitelů 

není možné. Účast rodičů na jednotlivých akcích je velmi početná a kladné zpětné 

vazby převládají. S mnohými nápady na vylepšení či nové aktivity přicházejí i sami 

rodiče.  

Předmětný školní rok byl dalším, který přinesl mnoho změn, které vedou 

k stabilizaci naší nově vzniklé školy. Stále je co budovat a zkvalitňovat, ale spokojenost 

žáků a rodičů nás motivuje k dalším postupným krokům k vybudování naplněné 

alternativní školy v Bohumíně.  
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14. Fotodokumentace: 

   Výlet Chotěbuz       Pobyt Pstruží  

                   Výlet Středověká Praha 

 

Představení starověká divadla                 

 

 

  

 

 

 

Výlet Středověká Praha     

   

                                                                                           

 

                                           U švédského kříže 
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    Škola v přírodě       Škola v přírodě 

 

 

 

 

 

 

 

 Škola v přírodě     Přespání na hradě Starý Jičín                                                                         

Ve škole       Technické muzeum Brno 
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     „Spaní ve škole s Karlem Čapkem“      „Spaní ve škole s Karlem Čapkem“  

 

 

 „Spaní ve škole s Karlem Čapkem“ Badatelský tábor 

 

 Badatelský tábor 
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V Bohumíně 8. října 2018 

 

 

Mgr. Petra Nováková 

Ředitelka školy, jednatelka 

 

 

Výroční zpráva byla odsouhlasená školskou radou dne 8. října 2018  
 

 

 

Mgr. Renáta Šmídlová 

Předsedkyně školské rady 

 

 

 

 

 

 


